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ПЕРЕДМОВА 

 
ПЕРЕДМОВА 

 
Книга «Православна Церква на Сокирянщині» – це некомерційний проект, 

спрямований на популяризацію краєзнавства. Головна його ціль – поширення 
знань з історії і культури Сокирянщини серед широкого читацького загалу, а також 
привернення уваги аматорів і професійних дослідників до всебічного вивчення 
минулого і сьогодення території сучасного Сокирянського району Чернівецької 
області України. 

По суті, «Православна Церква на Сокирянщині» є продовженням попередніх 
книг автора історико-краєзнавчого змісту, присвячених Сокирянщині: «Історія 
Сокирянщини в документах і матеріалах: Від перших згадок до 1812 року» (2015 р.), 
«Не загубились села у віках: Дослідження, знахідки, відкриття» (в співавторстві з 
О.Д. Чорним; 2014 р.), «Сокирянська бистрина» (в співавторстві з О.Д. Чорним; 
2011 р.) і «Гвіздівці: Шляхами століть» (в співавторстві з О.П. Кучерявим; готується 
до друку). Всі ці книги доповнюють одна одну, а разом створюють широку історико-
краєзнавчу карту, ознайомившись з якою будь-яка людина зможе отримати всебічні 
знання про історію Сокирянщини і особливості світогляду тамошніх жителів. 

На території історичної Сокирянщини протягом багатьох століть мирно й з 
взаємоповагою проживають представники самих різних національностей, релігій 
і конфесій. При цьому, за офіційною статистикою, найбільша частина сучасного 
населення Сокирянщини сповідує християнство, де, в свою чергу, православні 
християни становлять більшість. 

У пропонованій книзі, на основі численних історичних джерел, розповідається 
про поширення роль християнства і, зокрема, Православної Церкви на території 
історичної Сокирянщини. Книга складається з трьох частин. В першій із них, автор 
розповідає в хронологічному порядку про історичний шлях православ’я від 
перших століть проникнення на Сокирянщину до сьогодення.  

В другій частині подається інформація про історію парафіяльних храмів та 
утримування та будівництво інших релігійних споруд, а також про Галицький 
(Непоротівський) Свято-Миколаївський монастир. Окрім того, надані факти з 
історії старообрядницьких громад Сокирянщини.  

В третій частині книги автором наведені короткі біографічні дані про численних 
священно-і церковнослужителів, які служили в минулому й служать тепер при 
церквах Сокирянщини. До того ж згадана значна кількість імен церковних 
старост, а також уродженців краю, які були послушниками і ченцями монастирів 
і скитів в різних країнах Світу. 

Автором використані численні документи XV–XX ст. із фондів державних 
архівів різних країн світу і особистих зібрань істориків та краєзнавців, різномовні 
друковані джерела XVIII–XXI ст. Задіяні ресурси всесвітньої мережі Інтернет, а 
також перекази та спогади жителів Сокирянщини та її вихідців, які нині проживають 
в різних областях України і за її межами. 

Книга багато ілюстрована сучасними фотографіями, зробленими місцевими 
жителями Сокирянщини, а також мандрівниками, які в свій час подорожували по 
дорогах населених пунктів Сокирянського району та навідували м. Новодністровськ. 
Окрім того читач знайде в книзі старовинні світлини і фотокопії документів з 
власних архівів краєзнавців.  
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ПЕРШІ КРОКИ 
 
Нам невідомі конкретні дані про час проникнення християнства на територію 

Сокирянщини. На сьогоднішній день у науковців немає дня, місяця і року, які б 
могли вважатися офіційною датою християнізації Сокирянщини. Перехід населення 
цієї території від язичництва до християнства був досить тривалим, і розтягнувся 
на декілька століть, а то й більш за тисячоліття. Як свідчать дослідження археологів, 
чисто язичницькі обряди серед населення, яке проживало на території сучасної 
Сокирянщини, зберігалися досить довго, а культові місця і общинні святилища 
функціонували до XIII-XIV ст. 

 Але, при цьому, згідно з археологічними знахідками та стародавніми писемними 
джерелами, а також фольклорними текстами, християнство мало поширення на 
території сучасної Сокирянщини задовго до прийняття його офіційною релігією 
в Київській Русі у 988 році. Є припущення, що християнське віровчення на землях 
Подністров’я, а значить і на території сучасної Сокирянщини, з'явилося за часів 
святих апостолів, тобто практично одразу після початку поширення християнства 
у світі. Деякі літописні і народні легенди пов'язують появу і поширення християнства 
на цій території з місіонерською діяльністю апостола Андрія Первозванного.  

Народні легенди повідують, що по землям Сокирянщини ходила сама Діва 
Марія – мати Ісуса Христа. В місцевості «Михальча» (поросла лісом яр-балка), 
яка нині розташована на території міста Новодністровськ, є камінь з поглибленням, 
яке нагадує ступню людини. Ожівські старожили розповідали, що чули від своїх 
дідів, що то «слід Богородиці». Біля села Кулішівка є камінь, який місцеві жителі 
називають «Божі ноги» - два поглиблення овальної форми, які нагадують відбитки 
ступень людини. 

Багатьма сучасними науковцями поділяється думка про знайомство з христи-
янством носіїв черняхівської археологічної культури. Творцями цієї культури в 
Карпато-Дністровських землях були численні племена – фракійці, сармати, пізні 
скіфи, слов'яни-венеди, готи і бастарди. Археологічні знахідки на території Соки-
рянщини свідчать також про значну слов'янську складову в цій культурі. Так, 
наприклад, в с. Ломачинці (ур. Вишнева) виявлена разом з черняхівською керамікою 
давньослов'янська антропоморфна кам'яна статуя. Там же (в урочищах Панське 
Поле і Попова Долина) розташовані ранньослов'янські поселення черняхівської 
культури. Ранньослов'янські поселення черняхівської культури (ІІ-V ст. н.е.) 
виявлені та обстежені також в селах Білоусівка (в 2 км на захід від села), Василівка 
(ур. Толоч), Вітрянка (на північно-східній околиці села, на лівому березі «Потоку»), 
Волошкове (в урочищах Сабарській Яр, Комісія і На Валу), в Гвіздівцях (ур. 
Студена Криниця), Кормань (в урочищах Кринички, Дільниця і Вишнева), 
Кулішівка (урочище Підмет), в селі Михалкове (в урочищах Довга Долина і 
Жоржовій Став), в селі Молодова (ур. Щовб), в Сокирянах (ур. Тогуряни), і 
Шебутинці (ур. Сокира). 

Археологами встановлено, що в останній період існування черняхівської 
культури (IV–V ст. н.е.), у його населення з'являються поховання нового типу. 
Це переважно безінвентарні інгумаційні поховання в глибоких ямах, орієнтованих 
по лінії захід-схід [5, с. 13]. Такі поховання повною мірою відповідають християн-
ському духу ритуалу, який, у свою чергу, тісно пов’язаний із християнським 
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віровченням про страшний суд (Мф. 25, 31-46), за яким померлий обов’язково 
повинен захоронюватися обличчям на схід сонця [2, с. 137]. 

За часів нашестя гунів в кінці IV століття, падіння Риму і великого переселення 
народів, почався занепад черняхівської культури: скорочуються торгово-грошові 
відносини, посилюється натуралізація господарства, припиняється ввезення товарів 
з античних міст. До середини V ст. основні риси черняхівської культури губляться, 
і на її місці формується нова культура – слов'янська. По суті, слов'янське розселення 
було останньою, найпотужнішою хвилею великого переселення народів. Візантійські 
хроністи Прокопій, Йордан та ін. відзначають, що вже до середини VI століття 
Карпато-Дністровські землі опинилися в глибокому тилу слов'янських племен, 
які просувалися вглиб балканського півострова. 

Зміна населення привела до повної реставрації первісного язичницького 
світогляду. У V-VII ст. вплив християнства на землі Середнього Подністров'я 
значно послаблюється. Як відзначає відомий буковинський археолог С.В. Пивоваров, 
«цей факт знайшов відображення у багатьох компонентах матеріальної культури: 
поховальній обрядовості, символіці, культових спорудах, побутових явищах 
тощо» [5, с. 17]. Але, зв'язки з Візантією, де в той час вже повністю панувало 
християнство з розвинутими культами та церковною організацією «привели до 
проникнення предметів з християнською символікою до місцевого населення і, 
очевидно, використовувалися ними в якості амулетів чи оберегів» [5, с. 17]. 
Наприклад, членами експедиції Інституту археології АН України, на слов’янському 
поселенні розташованому в урочищі Левада, поблизу с. Рашків Хотинського району 
Чернівецької області, знайдено фрагмент невеликого натільного срібного хрестика, 
прикрашеного циркульним орнаментом (датованого не раніше VII ст.) [1, с. 24].  

Протягом наступних трьох століть (VIII – Х ст.) на території Сокирянщини 
мала поширення Лука-Райковецька археологічна культура, яка виникла на основі 
попередньої празько-корчацької. Як свідчить С.В. Пивоваров, панівною формою 
релігії місцевого населення тоді було язичництво: «З цього часу до нас дійшло 
багато предметів і об'єктів (курганні і безкурганні поховання з кремацією, городища-
святилища, капища, амулети, орнаментика кераміки), пов'язаних із первісними 
релігійними віруваннями, і практично немає матеріалів, які можна було б пов'язати 
з християнством» [5, с. 18]. 

Але все ж, не слід виключати, що в IX-X століттях на території Подністров'я 
могли проповідувати болгарські місіонери. Болгарські володіння у середині Х ст. 
простягались далеко північніше Дунаю, а сучасні болгарські дослідники навіть 
проводять північно-східні кордони Болгарського царства у 805-1018 рр. по 
середній течії Дністра [6, с. 223]. Болгарська церква, яка виникла близько 865 
року швидко набралася сил, озброїлася слов'янськими перекладами біблійних і 
богослужбових книг і вже з 927 року керувалася власним ієрархом із болгар. До 
початку XI ст. вона налічувала понад 30 єпархій. Білоруський філософ, професор 
В.П. Оргіш відзначає: «Болгарія, ставши спадкоємицею греко-візантійської культури, 
волею історичної долі висунулася на роль передавальної ланки, за якою світова 
культура потрапляла до слов'янських народів. Так звана «євангелізація», тобто 
підпорядкування цих народів християнській ідеології, велася з її території. Релі-
гійний вплив Болгарії органічно вписувався в місцеву культуру, оскільки в основі 
своїй він мав ті ж слов'янські корені, що сприяло якнайшвидшому охрещенню 
місцевих начал» [4, с. 103]. 
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У 1998 році дослідниками (Рідуш Б., 

Дутчак М.) було відкрито ряд наскальних 
зображень поблизу комплексу Галицький 
монастир III, що біля села Галиця Соки-
рянського району. Серед інших виявлено 
давньоболгарський магічний знак (моно-
грама) бога Сонця [7, с. 125]. Він фіксується 
в матеріальній культурі середньовічної 
Болгарії періоду Першого Болгарського 
царства і пізніше. Археолог П.О. Нечитайло 
відзначає, що особливу популярність цей 
знак набуває після безпосереднього по-
ширення християнства, і міг «позначати 
триєдине божество, як в язичницькій, так 
і християнській традиції» [3, с. 203]. 
Показово, що поряд з зазначеним вище 
знаком в Галицькому монастирі, ліворуч 
зафіксовано петрогліф «Y» (іпсилон). 

Взагалі, для утвердження христи-
янства на Русі болгарський вплив мав 
вирішальне значення, адже початкова 
богослужбова практика не мала б успіху, 
якщо би вона здійснювалася на грецькій 
мові або латині. Тільки знайома і досить 
зрозуміла мова могла забезпечити їх 

осмислення і зацікавлене ставлення до літургії введеної релігії. В зв’язку з цим, 
вірогідно, що значний вплив болгари надали на розвиток чернецтва, зокрема в 
Середньому Подністров’ї. Болгарські науковці фіксують, що у XI ст. відбулося 
повне запустіння чернечого життя в печерних обителях Північної-Східної 
Болгарії, частина із них переселяється на Чорноморське узбережжя, а інша частина 
знайшла притулок у печерах Дністровського каньйону [3, с. 206]. Очевидно, що 
ченці йшли вже «ходженими стежками», по яких до цього йшли їх попередники, 
що проповідували християнство, в тому числі і на території сучасної Сокирянщини. 

Джерела: 1. Баран, В.Д. Пражская культура Поднестровья: По материалам поселений у с. 
Рашков. – Киев: «Наукова думка», 1988; 2. Луцан І. Проникнення християнства на Буковину // 
Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – №2(10); 
3. Нечитайло П.О. Печерні монастирі Середнього Подністров’я та Перше Болгарське царство 
// Могилянські читання: Збірник наукових праць. Щорічник. 2012. – Київ: Національний Києво-
Печерський історико-культурний заповідник, 2013; 4. Оргиш В.П. Древняя Русь: Образование 
Киевского государства и введение христианства / Под ред. Е. М. Бабосова. – Минск: Наука и 
техника, 1988; 5. Пивоваров С.В. Християнські старожитності в межиріччі Верхнього Пруту 
та Середнього Дністра / Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці: Зелена Буковина, 
2001. – С. 13; 6. Рідуш Б. Бакотсько-Комарівський білатеральний скельно-печерний комплекс // 
Археологічні студії / Інститут археології НАН України, Буковинський центр археологічних 
досліджень при Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича. – Київ-Чернівці: 
ТОВ Видавництво «Наші книги», 2008. – Вип. 3; 7. Рідуш Б. Непоротівський (Галицький) 
печерний монастир: стан та перспективи дослідження // Питання стародавньої та середньо-
вічної історії, археології й етнології. – Чернівці: Золоті литаври, 2000. – Т. 1. 

Петрогліфи Галицького печерного 
монастиря (ГМ-III, ділянка № 7) (Рідуш Б.Т 

Непоротівський (Галицький) печерний 
монастир: стан та перспективи дос-
лідження // Питання стародавньої та 

середньовічної історії, археології й 
етнології:. – Чернівці: Золоті литаври, 2000. 

– Т. 1. – С. 122.) 
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КИЇВСЬКА РУСЬ 
 
Новий етап в утвердженні християнського віровчення на території Середнього 

Дністра і зокрема на Сокирянщині настає після приєднання цих земель до Київської 
Русі. Як відомо, на початок VIII ст. в цілому завершився процес розселення слов'ян 
і утворення територіально визначених великих і малих союзів племен. Тривало 
поступове переростання союзів племен у племінні князівства – додержавні об'єднання 
більш високого рівня. Унаслідок на рубежі VIII-IX ст. виникла могутня держава 
Русь, з центром у Києві, яка в історіографії XIX ст. дістала назву Київська Русь. 
Протягом IX – початку XII ст. до цієї держави увійшли всі землі східних слов'ян і 
багатьох неслов'янських племен.  

У 988 році (ця дата визнана офіційною), за ініціативою Великого князя Київського 
Володимира Святославича, більш відомого як Володимир Великий, відбувається 
масове хрещення мешканців Києва за православним обрядом, відоме нині як 
«Хрещення Русі». Ця подія поклала початок офіційного прийняття феодальною 
верхівкою Русі християнства як державної релігії. Таким чином, християнство, в 
його візантійській моделі, входить в суспільне життя Київської Русі, як потужний 
ідеологічний фактор, який заклав основи Руської православної церкви. 

Очевидно, що це хрещення спиралося на вже усталену традицію існування 
християнських громад у різних соціальних груп на Русі і в самому Києві. Вже в 
IX столітті на Русі з'являлися візантійські і римські місіонери, в тому числі і в 
єпископському сані, які пропагували серед соціальних верхів Київської держави 
християнську віру. В ролі таких місіонерів виступали також візантійські купці і 
варязькі дружинники, серед яких були як ті, що хрестилися в Константинополі, 
так і ті, що прийняли християнство в Римі. Окрім того, є непрямі свідчення, що в 
60-ті роки IX століття після невдалого походу на Царгород (Константинополь) 
прийняли хрещення в візантійської столиці київські князі Аскольд і Дір (Дир). 

При цьому зрозуміло, що введення християнства в Київській Русі не було 
разовим, строго локалізованою у часі подією, а являло собою тривалий процес. 
Про час і обставини прилучення до християнства жителів Сокирянщини як і багатьох 
інших місцевостей Давньої Русі відомостей не збереглося. Є тільки припускання, 
що це сталося ще при житті Володимира Великого (а помер він через двадцять 
сім років після хрещення киян – 15 липня 1015 року). За одною із версій, хрещення 
населення Середнього Дністра відбулося у 991-993 роках, коли князь Володимир 
здійснив походи в прикарпатські землі проти білих хорватів. Відомий російський 
історик Василь Микитович Татіщев (1686–1750), який користувався нині втраченими 
писемними джерелами, у своєму дослідженні «Історія Російська з найдавніших 
часів» під 6500 (992) рік вміщує таке повідомлення: «Володимир ходив по 
Дністру з двома єпископами, багатьох людей, навчаючи, хрестив, і побудував у 
землі Червенській град у своє ім'я Володимир і церкву пресвятої Богородиці створив, 
залишаючи тут єпископа Степана, і повернувся з радістю» [9, с. 138]. 

Але хрещення це, в значній мірі було формальним. Тут можна погодитися з 
буковинським істориком В.К. Демочко, який пише: «Широкомасштабна христи-
янізація давньоруського суспільства, як вважають дослідники, була не лише 
поспішною, а й поверховою. Люди не розуміли засад і сенсу нової релігії, тому 
виконували її приписи й обряди суто формально. Спочатку власті обмежилися 
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здійсненням зовнішнього акту, що символізував її прийняття, – водним хрещенням. 
Завдання ж справжньої християнізації, зокрема відмова від колишньої обрядності 
та шанування старих богів, уведення замість них нових форм культу й побуту, 
нового світогляду, могли бути вирішені в результаті тривалої діяльності 
місіонерів-священиків і монахів» [2, с. 27]. 

Християнство на території Середнього Дністра приживалося повільно – 
язичництво не відразу здало свої позиції і ще довго залишалося реальністю, з 
якою поборникам християнства доводилося рахуватися. Безпосередньо перед 
християнізацією тут існувала густа мережа язичницьких святилищ і культових 
місць. Язичницькі обряди серед місцевого населення теперішньої Сокирянщини 
зберігалися досить довго, а культові місця і общинні святилища функціонували 
до XIII ст. Археологами були виявлені сліди язичницьких храмів із капищами, у 
яких місцевий люд продовжував справляти деякі прадідівські ритуали і після 
утвердження християнства. С. В. Пивоваров пише: «На території регіону знайдено 
декілька пам’яток ХІІ – першої половини ХІІІ ст., які, вірогідно, пов’язуються з 
язичницьким світосприйняттям. Це святилища в Кулішівці, Бабиному та Нагорянах, 
храми в Зеленій Липі та Галиці, культові ями у Василеві та Ошихлібах. Їх вивчення 
показує, що поряд з церквами, при повному переважанні християнського обряду 
поховання, продовжували існувати язичницькі культові об’єкти» [6]. 

Наприклад, язичницьке святилище (прямокутна дерев’яна наземна споруда 
розмірами 11,6×4,8 м), яке функціонувало у XІІ – першій половині XІІІ ст. 
знайдено у 1999 році експедицією Буковинського центру археологічних досліджень 
при ЧНУ під керівництвом С.В. Пивоварова, в урочищі Труфанова Криниця в 
околицях села Галиця Сокирянського району [8, с. 102-103]. До городищ-святилищ 
з характерними ознаками належить також Кулішівське городище Сокирянського 
району, розташоване на високому (близько 80 м) мисі правого берега Дністра: 
«На східному краю мису знаходиться маленька кругла площадка діаметром 8 м. 
Вона трохи підвищується в центрі й оточена кільцевим ровиком. З напільного боку 
її дугоподібно огороджують п’ять ліній валів та ровів, між якими залишаються 
горизонтальні майданчики. Ширина всього комплексу біля 70 м, що набагато 
перевищує діаметр центральної площадки-капища. Два зовнішніх вала відносяться 
ще до скіфського часу. Перший внутрішній вал, що безпосередньо огороджує капище, 
був спочатку насипаний на висоту 0,4-0,5 м і ширину 8,5 м. Він споруджувався в 
X–XI ст. і добудовувався в XII ст., коли виник і третій вал. На плоскій вершині 
першого валу виявлена площадка-вівтар у вигляді двадцятисантиметрового 
заглиблення шириною 3,2 м з пропеченим дном. На ній лежали вуглики, шматки 
спаленої деревини, каміння, кальциновані кістки тварин, уламки давньоруського 
посуду Х–ХІ ст. із слідами вторинного випалу. Такі самі знахідки вилучені з 
плоского, викладеного камінням дна неглибокого (0,6 м) першого рову. Городище 
продовжувало функціонувати і в XII ст., коли цей вал був добудований дерев’яною 
стіною з горизонтально покладених деревин, обмащених глиною» [4, с. 162-164]. 

Археологічні знахідки і дослідження істориків свідчать, що масове поширення 
християнства на згаданих територіях відноситься тільки до середини чи другої 
половини ХI ст. [7, с. 20]. На той час церковна організація Київської Русі набула 
цілком закінчений вигляд, була сформована ієрархія, влаштована Київська митро-
полія. При правлінні Великого князя Київського Ярослава Володимировича Мудрого 
(1015–1018, 1019–1054) зміцнилася влада митрополита над єпархіями, які входили  

10 
 



ІЗ СИВОЇ ДАВНИНИ ДО НАШИХ ДНІВ 

 

 
 
 
 
до складу Давньоруської держави, і одночасно посилювалася залежність глави церкви 
від великокнязівської влади – як то і передбачалося візантійською «симфонією», 
в основу якої було покладено союз Християнської Церкви та Християнської імперії 
на чолі з правовірним імператором-християнином1. 

Київська митрополія користувалася автономією у складі Константинопольського 
патріархату, від якої вона на перших порах отримувала архієреїв і священиків. З 
Візантійською імперією Русь підтримувала особливо інтенсивні торговельні 
відносини і від неї ж перейняло православ'я. Таким чином, з 988 року починається 
історія руського православ'я як різновиду візантійського християнства і Руської 
православної церкви як конфесійної одиниці, яка займає певне місце в системі 
аналогічних церковних утворень греко-кафолічної віросповідної орієнтації.  

При цьому Візантійське православ'я на Русі поступово змінювалося відповідно 
до місцевих умов життя і побуту її населення. Духовна влада Київської митрополії 
поширювалася на всі єпархії (область, що складається із сукупності церковних 
громад і установ), які були утворені на землях Київської Русі. У містах були 
поставлені підлеглі митрополиту єпископи, яким в свою чергу підпорядковувалися 
причти міських і сільських церков, а також братія монастирів.  

1 Симфонія (грецьк. συμφωνία - «співзвуччя», «згода») – православний принцип (ідеал) взаємо-
відносин між Церквою і суспільством, який полягає в тому, що світська і церковна влада, пере-
бувають в стані згоди і співпраці, по аналогії з Божественною і людською природою Христа. 

Центральна площадка святилища в селі Кулішівка і кам'яне вимощення на дні рову на цьому 
святилищі (Тимощук Б.А., Русанова И.П. Славянские святилища на Среднем Днестре и в 
бассейне Прута // Советская археология. – Москва: «Наука», 1983. – №4. – С. 163, 164.) 
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Останні вже у той час мали особливу підтримку. В ХІ ст. відбувається масове 

будівництво печерних скитів по всій Київські Русі, в тому числі вздовж Дністра. 
До них відноситься і нині відомий як Галицький Свято-Миколаївський монастир, 
розташований на території Сокирянщини. Знайдені археологами в ньому матеріали 
засвідчують, що він слугував обителлю для ченців-аскетів у період середньовіччя 
й був центром утвердження християнського віровчення в регіоні. 

Деякі історики пов’язують масове будівництво печерних скитів Середнього 
Подністров’я з ім’ям Антонія Печерського (983-1073), який відвідав Палестину і 
прийняв постриг на Афоні. В 1028 році він повернувся на Русь і заснував скит біля 
с. Берестово, який з часом трансформується в Києво-Печерську лавру. Відомий 
український історик Ю.Й. Сіцінський (1859–1937) записав переказ про те, що 
«преподобний Антоній..., коли йшов з Афону до Києва, то проходив через Поділля 
(Пониззя) і недалеко коло Могилева-Подільського, там, де тепер село Лядава при 
р. Дністрі, викопав у скелі печеру і тут перебував деякий час. У Лядаві є печерна 
церква, викопана, як твердить переказ, київським подвижником» [1, с. 17].  Тут він 
нібито виховав своїх учнів-послідовників, що діяли на Середньому Подністров’ї. 

 
 
 

Печерні монастирі у цей період стають неодмінним атрибутом релігійного 
життя краю. Український історик П.О. Нечитайло про це пише: «Періодом появи 
печерної християнської архітектури та її масового поширення у Подністров‘ї 
нами визначено ХІ ст., однак в окремих комплексах та об‘єктах було виявлено 
артефакти, що можуть свідчити про більш ранні прояви печерництва – це архаїчні 
графіті у вигляді хрестів та руноподібні написи змішаного походження. Християнські 
центри, що вплинули на появу культової підземної архітектури у регіоні – це, 
насамперед, Болгарія, Чехія та Моравія (для басейну верхнього Дністра) та, меншою 
мірою, Крим. Вплив болгарського чернецтва на християнізацію населення басейну 
Дністра посилюється після загибелі Першого Болгарського царства, це виявляється, 
крім численних матеріальних ознак в зразках скельно-церковної архітектури також 
в поширенні обряду підплитового поховання. Саме в XI ст. відбувається різкий 
ріст поселень на обох берегах Дністра, що сприяло поширенню монастирів як  

Вид печерної церкви біля села Лядови (Антонович В. Б. О скальных пещерах на берегу Днестра 
в Подольской губернии // Труды VI-го Археологического съезда. – Т. 1.–Одесса, 1886 –С. 86-102.) 
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наземних так і підземних» [5]. 

Монастирі як і вся церква, вже тоді отримували значну фінансову підтримку з боку 
держави. Як відзначає історик Я.М. Щапов, «активна роль державної влади при 
формуванні на Русі церковної організації позначилася не тільки в створенні її 
структури – митрополичої і єпископських кафедр, а й у забезпеченні матеріальних 
умов їх діяльності» [10, с. 76]. Особливою формою відрахування на користь 
церкви, була десятина – десята частина князівських доходів (з данин, господарського 
суду і князівських торгових мит), які передавалися на користь церкви (до кінця 
XII ст.), а пізніше – десята частина доходів, яку сплачувало залежне населення. 
До першої половини XII століття відносяться перші згадки про земельну власність 
кафедр і соборів, а також про розповсюдження монастирської земельної власності 
за рахунок переданих князями і боярами земельних ділянок і сіл. Окрім того, 
князі давали церквам великі матеріальні кошти в формі дорогоцінного металу, 
церковного посуду, хрестів, священицького ритуального одягу та інших предметів 
для богослужіння, літургійних книг (ці цінності не тільки забезпечували функціо-
нування храмів, але й мали ідеологічне значення). 

Церква на Русі не обмежувалася тільки конфесійною діяльністю, вона розширила 
свій вплив за рахунок наділення її судовими функціями. Автори навчального 
посібника «Історія релігії в Україні» про це пишуть: «Церква одержала й певну 
частину судових прав. На відміну від канонічного права, за яким дії каралися 
накладенням єпитимії, постів і молитов, давньоруське церковне право ввело систему 
грошових штрафів на користь єпископа. Церковній юрисдикції підлягали люди, 
котрі безпосередньо були пов'язані з церквою (ігумени, монахи, священики, диякони 
тощо і їхні сім'ї), а також ті, хто проживав при церквах і монастирях (каліки, жебраки, 
хворі, церковні лікарі тощо), та мешканці сіл і міст, які належали церкві. Крім 
того, церква мала широкі судові права й щодо іншого населення. Вона мала право 
розглядати справи про розлучення, двоєженство, зґвалтування, нецерковні форми 
вступу до шлюбу, шлюб з близькими родичами, про спадщину між дітьми, справи 
про чародійство, марновірство, єресь тощо. Церковні суди у своїй діяльності 
керувалися уставами, що давалися князями, а також пристосованими до місцевих 
умов грецькими номоканонами, яких на Русі називали кормчими книгами. За 
підпалення церква накладала покаяння й штраф 100 гривень, за двоєженство – 
єпископу 40 гривень, за блуд з черницею – 100 гривень, за умикання дочки боярина 
– 5 гривень дівці за сором і 5 гривень єпископу. Для порівняння зазначимо, що раб 
коштував 5 гривень, а кінь – дві-три гривні» [3, с. 103]. 

Формування церковної організації як соціально-політичного інституту вимагало 
віднести до відання церковного суду священно-і церковнослужителів і причетників, 
які порушували громадські та християнські норми. Єпископські суди, визначені 
князівськими церковними статутами, вводили церкву в коло мирських турбот, 
перетворюючи її в орган, діючий поряд з княжою владою. Вже протягом XI-XII ст. 
вона взяла в свої руки суд у сімейних і шлюбних справах. Літописці наводять 
чимало випадків, коли ієрархи брали на себе роль примирителя воюючих князів. 
Нерідко, у княжих суперечках клірикам доводилося виступати в якості, якщо 
можна так висловитися, третейських суддів. 

Важливу і ведучу роль християнська Церква стала займати в системі культурно- 
просвітницької діяльності, яка перш за все пов'язана з писемністю, літературою,  
передачею традицій і перекладами з однієї мови на іншу. Відомо, що писемність  
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у східних слов'ян існувала ще до прийняття християнства. Але після утвердження 
християнства на Русі її поширення суттєво прискорилося. Включення до складу 
власної писемності творів близькосхідної, ранньохристиянської, візантійської 
літератури, права, історіографії сприяло тому, що досягнення світової цивілізації 
служили на Русі не тільки феодального класу, а й більш широкому колу людей. 
Це стосується і безпосередньо території Сокирянщини. Археолог С.В. Пивоваров, 
який здійснив численні дослідження в різних куточках Чернівецької області, в 
тому числі і на території Сокирянського району, відзначає: «Одним із результатів 
утвердження християнства на землях краю була поява і поширення грамотності 
та писемності у місцевого населення. Свідченням цьому є знахідки численних 
предметів, пов’язаних із письмом, графіті на керамічних виробах і побутових речах, 
металевих застібок від книг тощо. З-поміж них на особливу увагу заслуговують 
знахідки бронзових і залізних писал-стилів, виявлених у Ленківцях і їх фрагментів 
у Василеві. Про поширеність грамотності серед місцевих жителів свідчать також 
знахідки графіті (написів чи окремих букв) на уламках посуду, культових пред-
метах і гончарні клейма. Виявлені предмети з написами свідчать про те що, місцеве 
населення, переважно, міщани (ремісники, торгівці, адміністрація) та оточення 
феодалів були освіченими. Феодальна верхівка і духовенство давньоруського 
суспільства також були освіченими. Вони користувалися книгами різного змісту. 
Вміли читати й вищі прошарки давньоруського населення регіону. Про це пере-
конливо свідчать знахідки книжкових застібок, спеціальних стержнів і бронзових 
цвяхів від оббивки окладів (палітурок) фоліантів на Ленковецькому і Чорнівському 
городищах. Отже, наявний матеріал (бронзові та залізні писала, графіті на пряслицях 
і кераміці, гончарні клейма, книжкові застібки, предмети християнського культу 
з написами) свідчить про поширення освіченості та вміння читати і писати серед 
вищих і середніх прошарків місцевого населення» [6]. 

Джерела: 1. Баженов О.Л. Християнізація Середнього Подністров’я в X-XIII ст. // Вісник 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. Вип. 
2. – Кам’янець-Подільський, 2009; 2. Демочко В. Київська Русь і християнство // Волинські 
історичні записки.. – Житомир: Полісся, 2009. – Т. 2; 3. Історія релігії в Україні. Навчальний 
посібник / Ред. А.М. Колодний, П.Л. Яроцький. – Київ: Товариство «Знання» КОО, 1999; 4. 
Михайлина JI.IL Слов’яни VIT1-X ст. між Дніпром і Карпатами. – Київ: Інститут археології 
НАН України, 2007. – С. 214 – 215; Тимощук Б.А., Русанова И.П. Славянские святилища на 
Среднем Днестре и в бассейне Прута // Советская археология. – Москва: «Наука», 1983. – №4; 
5. Нечитайло П.О. Печерна християнська архітектура в басейні Верхнього та Середнього 
Дністра XI-XVIII ст. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата 
історичних наук / НАН України. Ін-т археології. – Київ, 2008; 6. Пивоваров С.В. Історичний 
розвиток населення межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра в ХІ – першій 
половині ХІІІ століття. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 
історичних наук.–Чернівці, 2007; 7. Пивоваров С.В. Християнські старожитності в межиріччі 
Верхнього Пруту та Середнього Дністра / Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – 
Чернівці: Зелена Буковина, 2001; 8. Пивоваров С.В., Чеховський I.Г. На Дністрі на «Оукраине 
Галичьской» (матеріали та дослідження Дністровської комплексної археологічно-етногра-
фічної експедиції ЧДУ в селі Галиця Сокирянського району Чернівецької області). — Чернівці, 
2000. – С. 36; Пивоваров С.В. Християнські старожитності в межиріччі Верхнього Пруту та 
Середнього Дністра.. – Чернівці: Зелена Буковина, 2001; 9. Татищев В. Собрание сочинений: В 
8-ми томах (5-ти книгах): Т. 4. История Российская. – Москва: Ладомир, 1995; 10. Щапов Я.Н. 
Государство и церковь Древней Руси X–XIII вв. – Москва: «Наука», 1989. 
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ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО 
 
Розвиток продуктивних сил, зростання великого феодального землеволодіння 

та ряд інших причин привели до того, що Київська Русь почала дробитись на 
окремі князівства. Одними з перших від Києва відокремились у другій половині 
XI ст. землі Прикарпаття та Середнього Подністров'я. Тут утворились Теребовлянське, 
Звенигородське та Перемишльське князівства, в яких осіли правнуки Ярослава 
Мудрого – князі Ростиславичі. Землі теперішньої Сокирянщини були включені 
до складу Теребовлянського князівства з центром у місті Теребовль (сучасне м. 
Теребовля Тернопільської області) [4, с. 55-56]. Це князівство сформувалося в 
останній чверті ХІ ст. З 1085 або 1086 року там князював Василько Ростиславич 
(1066-1124) – син тмутараканського князя Ростислава Володимировича (1038-1067).  

Після смерті Василька Ростиславича в 1124 році від Теребовлянського князівства 
відокремилось Галицьке князівство, в якому став правителем син Василька Ігор–
Іван, а Теребовля відійшла його брату Ростиславу-Григорію Васильковичу. Останній 
помер раніше брата, але Іван залишився княжити в Галичі, приєднавши до своїх 
володінь територію Теребовлянського князівства. Після смерті Івана в 1141 році, 
так як віг був бездітним, в Галичі, за правом спадку, вокняжився їхній двоюрідний 
брат, перемиський князь Володимирко Володарович (1104–1153), об'єднавши 
тим самим південно-західні руські землі і заснував єдине Галицьке князівство з 
столицею в Галичі. Після смерті його сина, галицького князя Ярослава Володими-
ровича (1130–1187), відомого як Ярослав Осмомисл, припинилася династія 
галицьких Ростиславичів.  

У 1199 році волинський князь Роман Мстиславич (1152–1205) приєднав Галицьке 
князівство до Волинського князівства, утворивши Галицько-Волинське князівство. 
Таким чином територія історичної Сокирянщини як і вся територія середньої течії 
Дністра, на довгі роки увійшла до складу Галицько-Волинського князівства, про 
що свідчать писемні документи. Зокрема, розповідаючи про похід князя Івана 
Ростиславича (1112–1162), прозваного Берладником, на Галич літом 1159 року, 
літопис повідомляє: «І прибуло до нього половців багато і берладників у нього 
скупчилося шість тисяч, і рушив він до [города] Кучелмина, і раді були [там] йому. 
А звідти він до [города] Ушиці рушив. Та в город увійшла була залога Ярославова, 
і стали кріпко битися вої залоги з городських стін, а смерди перескакували через 
заборола до Івана, і перебігло їх триста. І хотіли половці узяти город, та Іван не 
дав їм узяти, і розгнівавшись, половці поїхали од Івана» [2, с. 273]. 

Масштабні обстеження археологічних пам’яток у Подністров’ї відомими 
українськими науковцями Б.О. Тимощуком, Б.П. Томенчуком, С.В. Пивоваровим 
і ін. свідчать, що літописний Кучелмин знаходився між селами Ломачинці, Галиця 
та Непоротово, нині розташованих у Сокирянському районі Чернівецької області. 
Складові частини цього міста були типово давньоруськими. Основними з них є 
князівська фортеця Х–ХІІІ ст. (ур. Окопи), торгово-ремісничий посад (ур. Галиця), 
укріплений печерний монастир (ур. Галиця), могильник, городище-сторожова 
фортеця (ур. Щовб.) [1, с. 309]. 

Є припущення, що саме в період існування Галицько-Волинського князівства 
виникли деякі сучасні села Сокирянщини. Так, наприклад, науковець Б.Ф. Лящук, 
вважає, що назва нині існуючого села Гвіздівці (в старослов’янському написанні  
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«Гвоздовци») з’явилася в часи існування 
Галицько–Волинського князівства і утворена 
від «гвозд», «гвізд» – гостроконечна паля, пінь, 
як захист від кінноти [3, с. 53-54]. Близько до 
цієї версії і припущення ломачинецького крає-
знавця М.М. Шундрія, який вважає, що колись 
на місті цього села була залога від давньо-
руського міста-фортеці Кучелмин. За версією 
краєзнавця залога давала кожному нападу 
кочівників таку відсіч, що далеко за її межами 
люди нерідко казали: «Не потикайтеся на ту 
залогу, бо там так гвоздят, колотят, гатят і 
садят (тобто – б’ють), що рідко хто живим 
повертається з походу» [8, с. 34]. 

Галицько-Волинська земля, як колишня 
складова частина Давньоруської держави, і 
після її розпаду зберегла спільні з ним риси 
суспільно-політичного ладу і церковного уст-
рою. У багатьох містах і в своїх силах князі 
одночасно з будівництвом княжих дворів бу-
дували церкви. Князі і бояри надавали церкві 
величезні кошти, жалували їй землі і села. 
Одночасно з будівництвом церков за сприяння 
князів будувалися і монастирі. До монастирів 
князі нерідко приписували села, з метою їх 
економічного зміцнення. Єпископи домоглися 
від князів права на спадкування подарованих 
землеволодінь і його відповідного юридичного 
оформлення. Отже, вони могли вільно роз-

поряджатися землями єпископства: продавати, роздавати родичам, віддавати в 
придане своїм дочкам і т.д. Великі доходи церква отримувала також від численних 
поборів з парафіян і від церковного суду, до компетенції якого входили справи, 
пов'язані з порушенням християнських обрядів і церковних постанов з питань 
сімейного права.  

Зміцнення центральних органів управління в Галицько-Волинському князівстві 
супроводжувалося широким розвитком адміністративного апарату. Палацово-
вотчинна система управління з чисто палацового відомства поступово пере-
ростала в державну. Управління містами здійснювали тисяцькі і посадники, які 
були наділені не тільки адміністративною і військовою владою, але і судовими 
повноваженнями, а також мали право збору данини і мит з населення на користь 
князя. На місцях були воєводи, які правили округами-воєводствами і володіли 
військово-адміністративними і судовими функціями. Уже в ХІІ–ХІІІ століттях 
князівство було поділене на волості, якими управляли «волостелі». Останні також 
були наділені судовими повноваженнями і мали в своєму розпорядженні відповідний 
апарат. У громадах обиралися старости, які відали земельними, адміністративними 
і дрібними судовими справами, які стосувалися безпосередньо громади [6, с. 117-135]. 

Охоронний знак на місці літописного 
Кучелміна. Фото Дениса Кучерявого, 

2010 рік 
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Церковно- чи адміністративно-громадський устрій Галицько-Волинського 

князівства мав свої особливості але з урахуванням державної системи органів 
управління. Вже у період існування єдиного Галицького князівства поселення, 
які на той час розташовувалися на території теперішньої Сокиряншини. в церковно-
адміністративному відношенні підпорядковувалась Галицькій єпархії Київської 
митрополії Константинопольського патріархату. Коли саме була заснована Галицька 
єпархія невідомо, але сталося це до 1156 року (можливо в 1141-1144 рр.), саме тоді 
в Київському літописі вперше згадується єпархія з центром у м. Галичі на верхньому 
Дністрі, в зв'язку з поставленням на Галицьку кафедру єпископа Косми (Кузьми). 
Щоправда, в латиномовному списку початку XVIII ст. з уніатського собору в 
Перемишлі, в переліку Галицьких архієреїв, скопійованому нібито «з давнього 
рукопису» (ex antiqua charta), називається єпископ Алексій, який був перед Космою 
[5, с. 322-333]. Відомий автор праць з історії Давньої Русі, історик Я.М. Щапов 
(1928-2011) указує, що Алексій став єпископом Галицьким біля 1153 року [9, с. 212].  

З перервами, в 1303-1332, 1337-1347, 1371-1401 роках Галицька єпархія була 
центральною єпархією окремої Галицької митрополії Константинопольського 
патріархату. Ініціатором створення окремої митрополії став князь Юрій I Львович 
(1252/1257–1308). До складу митрополії увійшли наступні єпархії: Галицька, 
Володимирська, Перемиська, Луцька, Холмська і Турівська. У 1401 році митро-
полит Київський і всієї Русі Кипріян (1330–1406) домігся ліквідації Галицької 
митрополії. 

Єпископи у всіх містах Західної Русі, як правило, призначалися безпосередньо 
князем, а потім висвячувалися митрополитом. Вони мали право брати участь у 
боярській раді, були учасниками політичних подій князівства. Під час пере-
говорів і суперечок князів єпископи часто виступали в ролі послів і примирителя 
ворогуючих сторін. 

Помічниками єпископів були намісники, які завідували певним округом – 
намісницьким. Межі влади намісників визначалися наказами єпархіальних архієреїв. 
В свою чергу, намісникам, з ХІІІ ст. підпорядковувалися десятники, які керували 
в десятинних округах. Назва десятинники пояснюється або даниною, яку вони 
збирали, або числом парафій, які знаходилися в їх завідуванні [7, с. 133]. Таким 
чином уже тоді була закладена система відомих нині благочинницьких округів. 

Джерела: 1. Возний І. Історія досліджень та етапи формування давньоруських міст Х–ХІІІ 
ст. у межиріччі Верхнього Сирету та Середнього Дністра // Матеріали і дослідження з 
археології Прикарпаття і Волині. Вип. 9. – Львів, 2005; 2. Літопис руський / Пер. з давньорус. Л. 
Є. Махновця; Відп. ред. О. В. Мишанич. – Київ: «Дніпро», 1989; 3. Лящук Б.Ф. «Сторожова» 
семантика в топонімії українських Карпат і Передкарпаття // Шоста республіканська 
ономастична конференція, 4–6 груд. 1990 р.: Тези доповідей і повідомлень / Теоретична та 
історична ономастика. Літературна ономастика , 1990; 4. Миська Р. Теребовельська земля 
ХІ–ХІІ ст. (історичний огляд) // Археологія. Науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 
2006. – № 3; 5. Православная энциклопедия. Том X: Второзаконие –Георгий / Под редакцией 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. – Москва: Церковно-научный центр Русской 
Православной Церкви «Православная энциклопедия», 2005; 6. Софроненко К.А. Общественно-
политический строй Галицко-Волынской Руси XI–XIII вв. – Москва, 1955; 7. Церковне 
(канонічне) право: Підручник. / В. І. Лубський, Є. А. Харьковщенко, М. В. Лубська, Т. Г. 
Горбаченко. – Київ: «Центр учбової літератури», 2014; 8. Чорний О.Д., Мандзяк О.С. 
Сокирянська бистрина – Чернівці: «Прут», 2011; 9. Щапов Я.Н. Государство и церковь 
Древней Руси X–XIII вв. – Москва: «Наука», 1989. 

17 
 



МАНДЗЯК О.С. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА СОКИРЯНЩИНІ 

 
ШИПИНСЬКА ЗЕМЛЯ 

 
У XIII столітті Русь спіткало велике лихо – пришли монголо-татари. Завоювавши 

протягом 1237–1238 років Рязанське та Володимиро-Суздальське князівства та 
всі північно-східні землі Київської Русі, у 1239 році монголо-татари оволоділи 
Переяславом і Черніговом, а в грудні 1240 року штурмом здобули Київ. Протягом 
наступного 1241 року вони завоювали Галицьку та Волинську землі. 3 Галича 
загони монголо-татарів пішли па південь до Пруту й Серету та з боями перейшли 
Карпати через Роднянський перевал в Угорщину. Повернувшись з Західної Європи 
в 1242 році, Батий у пониззі Волги засновує свою державу – Золоту Орду, у васальну 
залежність якої потрапили руські князівства. 

Потрапивши під владу монголо-татарів, Галицько-Волинське князівство змушене 
було брати участь у військових походах завойовників, а його населення сплачувати 
тяжку «татарщину» (данину), що негативно вплинуло на економічний і культурний 
розвиток населення. Хоча, при переході південно-західної Русі під владу монголо-
татар, всі феодальні інститути залишилися незмінними, але розорення великих 
економічних центрів, розлад системи господарського та адміністративного управ-
ління, а також ослаблення збройних сил підірвали соціально-економічну основу 
князівської влади і призвели до відновлення феодального дроблення. Серед деяких 
інших земель, від Галицько-Волинського князівства відокремлюється територія, 
яку історичні документи XIV-XV ст. називають Шипинською землею (за її полі-
тичним центром Шипинцями – тепер село Кіцманського району Чернівецької 
області). До її складу відійшла і територія сучасної Сокирянщини, яка по суті 
була прикордонним районом Шипинської землі [6, с. 46]. 

Формування Шипинської землі почалося в кінці XII ст. – з завершенням фор-
мування Попрутської оборонної лінії. В цей же час активно розвиваються поселення: 
Хмелів, Василів, Черн, Онут, Хотин, а також розташований на території сучасної 
Сокирянщини Кучелмин, тощо. Після монголо-татарської навали зв'язки Шипинської 
землі з Галицько-Волинським князівством ослабли, що призвело до її фактичного 
відділення на початку XIV ст. Як автономна територіально-економічна одиниця 
Шипинська земля існувала до середини ХV століття. 

У 1349 році Шипинська земля потрапила в залежність від католицької Польщі. 
Борючись з останньою, місцеве православне населення вважало за краще об'єднатися 
з Молдавським князівством, яке, як відомо у 1359 році отримало незалежність 
від Угорського королівства: місцеві жителі «побоювалися і польських панів, і 
католицької церкви, яка панувала в Польському королівстві, де феодальний гніт був 
тоді сильніше, ніж в Молдові. Тому природною була тяга до Молдавського князівства, 
яке, в свою чергу, проявляло інтерес до Шипинської землі. Тут пролягав торговий 
шлях з Польщі (через Львів) в Молдавію. Шипинська земля представляла важливий 
оборонний рубіж проти Польського королівства» [4, с. 326].  

Імовірно до 1457 р. Шипинська земля мала певний автономний статус і зберігала 
структуру часів Галицько-Волинського князівства. Основною адміністративно-
територіальною одиницею залишалася «держава», або «волость», яку очолювали 
старости-державці. Резиденції старост-володарів розташовувалися, як правило, в 
фортецях.  

В кінці XIV – на початку XV ст. на території Шипинської землі налічувалося  
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понад ста сіл, частина з яких виникла тут ще за часів Київської Русі, інші з'явилися 
вже тут в період розквіту місцевого самоврядування в кінці XIII – початку XIV ст., 
і невелика частина нових сіл виникла з приходом волохів в XIV ст. Шипинська 
земля включала в себе три волості – Хотинську, Цецинську і Хмелівську, де волосні 
центри одночасно були і оборонними пунктами – «градами», тобто укріпленими 
поселеннями. Населені пункти Сокирянщини були в складі Хотинської волості. 

З 1436 року назва «Шипинська земля» перестає згадуватися в документах, що 
пов’язано з поступовою втратою політичної автономії. Втрачала вона її в міру 
того, як адміністративні посади на цій території переходили до рук молдавських 
бояр. До середини XV століття Шипинська земля, як автономна адміністративна 
одиниця була ліквідована, а її назва зникла з сторінок писемних джерел.  

Молдавський господар Петро Арон в середині 50-х років XV ст. провів «свого 
роду адміністративно-територіальну реформу». Замість трьох колишніх, тобто 
Цецинської, Хотинської та Хмелівської волостей, були утворені дві волості – 
Чернівецька (куди увійшли колишні Хмелівська і Цецинська волості) і Хотинська. 
Були утворені нові адміністративні одиниці – Чернівецький і Хотинський повіти, 
до яких належали населені пункти сучасної Чернівецької області. Свідоцтвом 
цього є господарська грамота від 1 квітня 1457 року. Це була угода, укладена між 
молдавським воєводою і чиновниками сусідніх територій Польщі, зокрема, ста-
ростою Поділля Бартошем Бучацьким, і старостою снятинським, коломийським і 
королецкім – Мужилом Бучацьким. Петро Арон також призначив «на кордоні в 
Хотинській та Чернівецькій волості двох панів справедливих й іменованих, <...> 
щоб один був нам старостою Хотинським, а другий Чернівецьким уставичем». Ці 
нововведення в умовах ускладнення міжнародної обстановки в регіоні повергли 
в небуття проблему Шипинської землі і саму її назву [1, с. 37]. 

На час останніх десятиліть існування Шипинської землі в складі Молдавського 
князівства в якості автономії відносяться перші письмові згадки про нині існуючі 
і деякі зниклі села Сокирянщини. Зокрема саме тоді вперше згадується с. Гвіздівці 
(в грамоті господаря Олександра I Доброго, що датується періодом з 1422 до 
1431 (6939) року, села Кулішівка, Вишнева, Розкопинці (1437 р.), села Ришинці, 
Дубова, Непоротове, Ожеве, Василівка, Коболчин та Білоусівка (1447 р.) [5, с. 
19]. Існування більшості з них також підтверджують і археологічні знахідки. 
Наприклад, давньоруське поселення ХIV-ХV ст. виявлено в південно-східній 
частині с. Коболчин, на лівому боці р. Коболча. У північній частині стародавнього 
поселення розташоване кладовище з підплитовими похованнями. Також слов'янські 
поселення ХIV і ХV ст. виявлені в селах Волошкове і Гвіздівці [9, с. 151]. 

Як відзначалося вище, особливо важливим фактором на користь незалежності 
від католицької Польщі і входження Шипинської землі до Молдовської держави, 
для місцевого населення було православ’я, яке сповідувала переважна його більшість. 
Місцеві бояри і клірики як могли протистояли окатоличенню місцевого населення. 
Але під впливом Ватикану, який спирався на польських і угорських феодалів, 
католицизм поступово набирав вагу на цій території. Наприклад, великий вклад в 
розвиток Римо-Католицької Церкви на землях колишнього повіту зробили латинські 
чернечі згромадження, зокрема францисканці або мінорити – католицький чернечий 
орден, заснований святим Франциском Ассізьким поблизу м. Сполето в 1208 
році, з метою проповіді в народі апостольської бідності, аскетизму, любові до 
ближнього. Із списку монастирів і місій так званої Руської кустоди (сторожової  
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застави) ордену Францисканців 1345 року, взнаємо, що до Руській вікаріат мав такі 
міста: «Львів, Городок, Коломия, Снятии, Горинець, Серет, Молдавиця, Кам’янець 
[Подільський], Чернівці, Хотин, Вилкове, Білгород [Дністровський]» [2, с. 36]. 

Пояснимо, що вікаріат – це місіонерський округ на некатолицькій території, 
де немає католицької церковної ієрархії, в політичних межах країн або народ-
ностей і племен. Такий вікаріат затверджується спеціальним папським «бреве» 
(офіційне послання). У 1345 році на західноукраїнських землях був створений 
окремий Руський вікаріат. Новостворені францисканські монастирі разом з домі-
ніканськими (католицький чернечий орден, заснований у 1215 році в Тулузі, 
Франція) здійснювали плани Ватікану щодо поширення католицизму на Русі, були 
основою організації римсько-католицької церкви на українських землях. Саме з 
францисканців і домініканців обирали перших католицьких єпископів для України 
і Литви, як найкраще обізнаних з місіонерською діяльністю на цих землях. 

Але широкого розповсюдження на землях історичної Хотинщини католицизм 
на той час не набув. Починаючи з XV ст., ще в той час, коли Шипинська земля 
була автономією, церковний устрій на цій території був достатньо розвинутим. У 
XIV-XV століттях на цих землях виникав новий тип поселення – село як основна 
одиниця феодального землеволодіння та землекористування. До числа його 
основних ознак належать і церкви [7, с. 67-68]. Часто вже при закладці нового села 
відбувалося відведення місця для церкви. При цьому, на території Шипинської 
вже тоді почали зводити кам'яні церкви. Численні бояри намагалися перевершити 

З врахуванням археологічних знахідок залишків поселень різних часів в районі цього 
урочища, з досить великою ймовірністю можна вважати, що село Гвіздівці в часи 

існування Шипинської землі, займало територію сучасної «Березини» і далі тягнулося 
трохи далі до урочища «Гнила Річка» та за «Студену Криницю» (фото Олега Кучерявого) 
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один одного в цій справі. Були зведені кам'яні храми і в деяких селах теперішньої 
Сокирянщини, в основному там, де мали свої будинки землевласники. В інших, 
де селяни будували церкви на свої кошти, церкви були виключно дерев’яні, а в 
деяких випадках навіть мазанки (така церква наприкінці XVIII – початку XIX ст. 
стояла в селі Ломачинці). Благо, Сокирянщина здавна багата лісами і глиною. 
Кам’яні храми з тих часів, наприклад, існували у селах Вишнева і Коболчин, а 
пізніше були зведені в селах, Вашківці, Мендиківці і Сербичани, де протягом 
століть постійно проживали багаті і впливові боярські родини, а також заможні 
священнослужителі.  

Але вже у другій половині XVII – на початку XVIII століття кам’яні церкви 
перестали будуватися. перш за все із-за політичної нестабільності і дорожнечі. А 
коли Сокиряншина була включена до Хотинської райї, будування кам’яних церков 
стало взагалі не можливим. Колишні ж кам’яні храми були знищені і розібрані 
під час селянських заворушень, а також війн XVII ст., коли Хотинською фортецею 
поперемінно володіли Польща, султанська Туреччина, запорозькі козаки. Тому до 
наших днів дійшли звістки тільки про дерев’яні храми Сокирянщини, більшість із 
яких були зведені в період з кінця XVII ст. – до початку XIX ст. 

В селі Ломачинці записані перекази про існування церков в нині зниклому 
селі Вишнева. За одним із них в старину у цьому селі на кошти бояр була зведена 
гарна кам’яна православна церква. Після того, як ктитор (тобто особа, яка виділила 
кошти на будівництво православного храму) продався полякам і перехрестився в 
католицизм церква самозруйнувалася: «Сталося це тоді, коли батюшка згадав 
його ім’я під час богослужіння; тоді як і тепер ктиторів обов’язково поминають. 
Коли священик виголосив його ім'я грянув грім і церква почала розпадатися на 
каміння. Його потім люди забрали на надгробки» [3]. 

За іншим переказом, де церква вже дерев’яна, оповідується наступне: «Якось 
дізнались про Вишневу турецькі загарбники. Зненацька напали на мирних жителів. 
Була тоді, кажуть, свята неділя і багато людей зібралися в невеличкій дерев'яній 
церкві, що знаходилась під лісом. Яничари грабували майно, били, ґвалтували, 
тягли все, що можна було взяти із сільських дворів. І тільки згодом побачили вони 
церкву. Кинулись туди, та миряни давали їм відсіч, а хто був старий та немічний, 
щиросердно молилися разом із батюшкою, який на той час проводив Божу 
службу. Турки все ж здолали опір сільчан. Але молитва їх, мабуть, була почута 
Всевишнім. Враз сталося чудо – земля розступилася і в безодню провалилося все 
село. Кому вдалося врятуватися, той поселився на новому місці, в Ломачинцях. А 
село Вишнева відтоді, зникло, залишивши по собі глибокий яр» [8, с. 37-38]. 

Джерела: 1. Балух А.В. «Шипинская земля»: истоки и судьба // Stratum plus. Археология и 
культурная антропология.– Кишинев, 2010. – №6; 2. Боротьба Південно-Західної Русі і України 
проти експансії Ватикану та унії (X – початок XVII ст.): 3бірник документів і матеріалів / АН 
УРСР. Ін-т суспільних наук та ін., Упоряд. Є.А. Гринів та ін.; Редкол.: Є.А. Гринів та ін. – Київ: 
Наук, думка, 1988; 3. ВАКС; 4. История Молдавской ССР. В шести томах. Том I. – Кишинев: 
«Картя Молдовеняскэ», 1987; 5. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и 
материалах: От первых упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и 
составитель. – «Сокирянщина», 2015; 6. Нариси з історії Північної Буковини. – Київ: «Наукова 
думка», 1980; 7. Полевой Л.Л. Раннефеодальная Молдавия. – Кишинев: «Штиинца», 1985; 8. 
Розкажу тобі легенду / Записав і впорядкував О.Д. Чорний. – Сокиряни: Філіал видавництва 
«Буковина», 1992; 9. Тимощук Б.О. Північна Буковина – земля слов'янська. – Ужгород: 
«Карпати», 1969. 
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МОЛДАВСЬКЕ КНЯЗІВСТВО 
 
У першій половині XIV ст. на східних схилах Карпат, в долині річки Молдова 

виникло нове територіальне утворення – Молдавське князівство. На перших порах 
воно було залежне від Угорського королівства, але у 1359 році, внаслідок повстання, 
це князівство стало незалежним, охопивши територію історичних земель Буковини, 
Бессарабії та теперішнього румунського краю Молдова.  

З утворенням Молдавського князівства, у його керівників виникла необхідність 
у відповідному адміністративному апараті. При існуванні общинного самоврядування, 
первинними адміністративними одиницями цієї держави стають села. На чолі 
вільних сіл стояли жудіти, князі або ватамани, відповідальні перед самим господ-
дарем, тобто правителем країни. У селах існували «ради старших і добрих людей», 
в складі яких знаходилися найбільш поважані, багаті і заможні люди, серед яких 
нерідко значаться і представники духовенства. Залежні села управлялися пред-
ставниками їхніх власників.  

Давні писемні джерела, які дійшли до наших часів свідчать, що вже за часів 
формування державності, основною одиницею адміністративно-територіального 
поділу Молдавського князівства, була волость. У слов'янських документах цю 
адміністративно-територіальну одиницю також називали слов’янським словом 
«держава» (від «держати») або «округ», а в документах молдавською мовою – цинут 
(від молд. «А цине» – держати). Деякі «держави» Молдавського князівства походили 
від феодальних володінь, що існували ще до 1359 року. 

На початку XVI століття в князівстві значилися 24 волості, на чолі яких стояли 
призначені господарем правителі – пиркалаби (пиркелаби), а в деяких повітах – 
старости, а на сході країни зберігалася давньослов'янська назва – посадник, або 
намісник. Шведський офіцер-німець Еразм Генріх Шнайдер фон Вайсмантель 
(1688-1749), який неодноразово бував по службових справах на півночі Молдавського 
князівства, оповідаючи про особливості її адміністративного устрою і управління 
в «Короткому описі цинутів Молдавії» (1713-1714 рр.), стверджує, що цинутом 
керує «сердар або капітан цинутів поставлений господарем. У його підпоряд-
куванні в кожному місті знаходяться пиркалаби, старости, а в селах ватави або 
шолтузи» [15, с. 342]. 

Крім того, все Молдавське князівство поділялося на дві частини: Верхня країна 
(Цара де Сус) і Нижня країна (Цара де Жос). На чолі адміністративно-судових 
органів кожної з них стояв великий ворник, який володів правом вищої юстиції, 
наприклад, він міг винести вирок про смертну кару. Нижчі підпорядкування в 
волостях (повітах) такого права не мали. Хотинська волость (цинут) відносилася 
до Верхньої країні.  

У той же час, сама волость ділилася на «околи» (округи). З господарської 
грамоти від 20 квітня 1491 року дізнаємося, що околи були відомі ще за часів 
правління Стефана III Великого (правив у 1457-1504 рр.) [14, с. 463-464]. Румун-
ський історик І.К. Філітті (1879–1945) уточнює, що цей термін в зазначений період 
зафіксовано тільки в одному документі [18, с. 21]. Проте, згадана господарська 
грамота дає уявлення про те, що вже в XV ст. «окремі волості-цинути мали в своєму 
складі околи» [12, с. 102]. У документах XVI ст. околи починають фіксуватися 
досить часто. У 1741 році, в своє друге правління (1741-1743 рр.) господар Костянтин 
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Маврокордато, з метою більш ефективного 
управління князівством провів терито-ріальну 
реформу, розділивши існуючі волості на кілька 
околів-округів, які очолювали підпорядковані 
волосним старостам (справникам) намісники 
[12, с. 109]. 

Церковно-адміністративний устрій Молдав-
ського князівства також набув свої особи-
вості. У 1386-1391 рр. відбувається відокрем-
лення парафій Молдавського князівства від 
Галицької митрополії. Пробувши деякий час 
із невизначеним статусом та хаосом, що 
панував в її управлінні, церква Молдавського 
князівства отримує легітимність. У 1401 році 
відбулося канонічне заснування Молдавської 
Церкви у складі Константинопольського 
патріархату. 

Першим митрополитом новоствореної мит-
рополії став Йосиф I Мушат († 1415 р.), який 
ще між 1378-1386 роками був хіротонізо-
ваний на єпископа митрополитом Галицьким 
Антонієм († 1391/92 р.), який поставив його на 
Білгородський престол. На перших порах 
кафедра була в місті Аспрокастрон – сучасне 
місто Білгород-Дністровський Одеської 
області, де вже після утворення Галицької митрополії була фондована єпископія 
[10, с. 127]. Але незабаром, ймовірно, починаючи з найближчих наступників 
Йосифа, кафедра митрополича перебувала в місті Сучава (Сочава) – тодішня 
столиця Молдавського князівства [2, с. 382-383].  

До новоутвореної Сучавської православної митрополії Константинополь-
ського патріархату увійшли Сучавська архієпархія та єпархії в Романі і Радівцях 
(Радоуцах). Такий склад кафедр Молдавської церкви фігурує в поліптихах митро-
полій Константинопольського патріархату середини XV ст. [10, с. 137]. Пізніше, 
наприкінці XVI ст. (у 1597/98 р.) була заснована ще одна єпархія – Хушська. 
Парафії історичної Хотинщини, в тому числі й ті, що на той час знаходилися на 
території сучасної Сокирянщини були включені до складу Радовецької (Радоуцької) 
єпархії.  

У Хотинській волості (пізніше – повіту) знаходився призначений єпископом 
протопоп, з розташуванням протопопії в Хотині. Протопопу допомагало 2-3 по-
мічника, за кожним із яких було закріплено певне число парафій, які в свою чергу, 
обслуговувалися одним або двома, а деколи і трьома священиками – в залежності 
від величини громади та кількості у ній церков. Для більш чіткого уявлення про 
становище парафій в часи Молдавського князівства відзначимо, що за даними 
податкового реєстру (Катастіфул бирнічілор) 1591 року в Хотинському повіті 
було не менше 95 священиків, при тому, що налічувалася всього 2092 сімей [7, с. 
125; 16, с. 219-220]. До речі, в деяких відомих нам документах зустрічаються імена 
священиків які служили при церквах Сокирянщини в цей період. Наприклад, за 

Знамено, подароване господаря 
Молдавського князівства Стефаном 
III Великим в 1500 році афонському 
монастирю Зограф, яке виготовила 
його дочка Олена; на прапорі зоб-

ражений сидячий на троні Святий 
Георгій Кападокійський з мечем в руці і 

зневажає ногами триголового змія 

23 
 



МАНДЗЯК О.С. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА СОКИРЯНЩИНІ 

 

 
 
 
даними на 1630-1640-ті роки в селі Вашківці служив священик Єрема, а наприкінці 
XVII – початку XVIII ст. – «піп Михайло Хотинський». В грамоті господаря 
Молдавського князівства Василя Лупу від 10 червня 1638 року зустрічаємо ім’я 
священика Архангело-Михайлівської церкви села Мендиківці – «піп Тирон».  

Державною мовою Молдавського князівства, тобто мовою писемності і бого-
служінь довгий час була слов'янська мова, яка, при цьому, не була єдиною. Церковні 
книги писалися церковнослов'янською мовою, літописи і ділові папери – на 
одному з діалектів середнеболгарської мови зі значним впливом української 
мови [8, с. 29]. Писемність на молдавській мові з'явилася на початку XVI ст. і 
тільки в XVII ст. вона зайняла панівне становище в Молдавському князівстві, але 
слов'янську мову в писемності та книги слов'янською мовою продовжували 
вживатися і далі.  

Після Фераро-Флорентійського собору 1438-1439 рр., скликаного папою 
Римським Євгеном IV (і затвердженого візантійським імператором Іоанном VIII 
Палеологом) з ціллю подолання головних догматичних розбіжностей між західною 
(католицькою) і східними (православними) церквами, і укладеної на цьому соборі 
в 1439 році відомої Флорентійської унії, Сучавський митрополит, не бажаючи 
єднання з Римом, задля дотримання православ'я розірвав зв’язки з Константинополь-
ським патріархатом (синод якої ухвалив унію). З цього часу нових митрополитів 
для Молдавського князівства почали ставити представники Болгарської право-
славної церкви – Охридські архієпископи з резиденцією в м. Охрид, розташованого 
на березі Охридського озера на території сучасної Республіки Македонія. В 
документах, які збереглися до наших часів, архієпископи Охрида іменувалися 
«Архієпископи Юстиніани першої, Охріди і всієї Болгарії і Сербські землі і Албанії 
та Волоські і Молдавські та інших». 

У 1455 році (за іншими відомостями – в 1456 році) Молдавське князівство, 
перебуваючи в умовах складної зовнішньополітичної ситуації і внутрішнього 

Панагіар часів правління господаря Молдавського князівства  
Стефана III Великого (1457-1504 роки) 
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безладдя, викликаних міжусобними війнами 
між боярськими угрупованнями, стає дан-
ником Оттоманської Порти. Розширена 
боярська рада країни на вимогу султана 
прийняла рішення «...похилити собі голову 
тому поганству» і погодилася платити 
данину (харач) [6, с. 69]. З цього часу, з 
деякими перервами, вплив Порти на Мол-
давське князівство тільки посилювався. 
Порта надавала важливе значення встанов-
ленню контролю над князівством в реалі-
зації своїх планів просування в Європу. У 
листі до кримського хана від 12 травня 
1502 року султан Османської імперії Баязід 
II писав: «Якщо ти стримаєш Молдову, у 
нас буде шлях в усі частини світу» [9, с. 
132]. 

Встановлення турецького панування 
зайняло не одне десятиліття. Спочатку 
розвивалися данницькі відносини, а потім, 
в 1512 році оформилися відносини при-
мусового васалітету. У 1538 році була вста-
новлена система затвердження, а після і 
призначення турецькою владою господаря Молдавського князівства. Проте, 
князівство і далі було оплотом віри православної – на території князівства, взамін 
визнання влади Стамбула, заборонялася пропаганда ісламу і будівництво мечетей. 

В часи турецького панування, у 1564 році кафедра Молдавського митрополита 
була перенесена із Сучави в місто Ясси, яке з цього часу стало столицею Молдав-
ського князівства. Пізніше Ясська митрополія відійшла від Охридського патріарха 
і була підпорядкована Константинопольському патріархату. Сталося це в часи 
правління господаря Василя Лупу (правив у 1634-1653 рр.). Цей господар у 1642 
році в Яссах зібрав Помісний православний собор на якому було розглянуто, 
виправлено і схвалено капітальний твір митрополита Київського, Галицького і 
всієї Русі Петра Могили (1596–1647) та його сподвижника Ісаї Трофимовича-
Козловського (†1651) «Православне сповідання віри» (остаточно затверджений 
чотирма східними патріархами у 1643 р.), який систематизував та уніфікував 
віросповідні догмати та їх тлумачення, і став основою віровчення для всього 
православного світу. 

Однак залежність від Константинопольського патріарха, проте як і раніше від 
Охридського, була номінальною. Молдавські ієрархи обиралися своїм же духо-
венством і затверджувалися на посаді своїм же господарем і його радою. Про 
ілюзорність залежності Церкви Молдавського князівства від Константинополь-
ського патріархату свідчить і господар Молдавського князівства Дмитро Кантемир 
(правив у 1693, 1710-1711 рр.), який писав в третій частині «Опису Молдавії» 
(1727 р.): «Митрополит молдавський в східній церкві має особливу перед усіма 
іншими честь. Він хоча не носить імені патріарха, але й жодному з них не під-
порядкований; бо хоча благословення на митрополицтво сприймає від констан-

Митрополит Київський, Галицький і 
всієї Русі Петро Могила 
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тинопольського, але не може бути ним ні обраний, ні скинений, і не зобов'язаний 
так, як інші митрополити, очікувати псифона2 від великої Константинопольської 
Церкви. Коли він від князя отримає собі підтвердження, то три єпископи молдавські 
здійснюють висвячення, і повідомляють патріарха письмово, що ім'ярек смиренний, 
Богобоязливий і вчений чоловік в покликанні на допомогу Святого Духа, але не 
іншим будь-яким від людської волі залежним чином обраний. Те ж робить і князь 
в особливому до патріарха листі, чого патріарх жодним видом відкинути не може, 
і повинен в усьому слідувати княжій волі. Втім, зовсім вільний він і від данини, 
яка сплачується патріарху під грецькою назвою койнотінос кай воіфіас3; не 
зобов'язаний ж він ніяким законом узгоджувати з патріархом дії, зроблені або які 
були вжиті Молдавською Церквою, але має таку ж велику владу в своїй митрополії, 
як Охридський патріарх у своїй» [5, с. 367-368]. 

Перехід під юрисдикцію Константинопольського патріархату практично ніяким 
чином не позначився на матеріальному становищі Молдавської православної 
церкви, втім як і на її величезній ролі в державі. В Молдавському князівстві право-
слав'я було зведено на рівень державної ідеології. Держава всіляко підтримувала 
православну церкву в її боротьбі проти інших релігійних напрямків і надавала їй 
всіляку допомогу, в тому числі взявши під захист економічні інтереси Церкви. 
Господарі і бояри наділяли її матеріальними благами і привілеями. Мало того, за 
рахунок господарских і боярських дарувань православна церква Молдавського 
князівства перетворилася на найбільшого феодального власника. За даними 
відомого вченого, професора П.В. Совєтова (1927-1991) тільки за сторіччя між 
70-ми роками XV і XVI ст. церква отримала з господарського домену більше 
земель, ніж великі і середні світські феодали [11, с. 315]. Інший молдавський 
історик, Ф.А. Грекул доповнює: «Якщо в другій половині XV ст. молдавським 
монастирям належало біля 100 сіл-вотчин, то до середини XVII століття в їх 
володінні було вже понад 500 сіл-вотчин, більше 110 ділянок землі в загальних 
селах, 30 селищ і хуторів-присілків, 55 виноградників і 82 фалчі площі, зайнятої 
під виноградниками, більше 100 ділянок і 40 фалч сінокосу, 50 ставків «і озер, 
багато фруктових садів і заповідних лісів, 100 водяних млинів і приблизно стільки 
же бродів для їх будівництва, понад 80 пасік і т.д.» [3, с. 221-222]. Окрім земельних 
і людських дарувань, імунітетів та пільг, молдавські господарі і великі бояри 
жертвували церквам і монастирям безліч дорогих предметів культового вжитку і 
великі суми грошей.  

Не минуло таке ставлення правлячого класу до церкви і територію Сокирян-
щини. За даними на першу половину XV ст. ці землі були поділені між кількома 
боярськими сім'ями і монастирями. Так, с. Гвіздівці належало Івашкові Владичкові 
і його братам Петру, Юрашкові і Данко, а також племіннику їх Мілі; селами 
Кулішівка, Вишнева і Розкопинці володів Михайло Дорогунський, про що говорить 
нам господарська грамота Іллі I і брата його Стефана II, від 20 грудня 1437 року. 
Ті ж Кулішівка, Вишнева, а також села Ришинці, Дубова, Непоротове Ожеве, 
Василівка, за даними на 1447 рік належали багатому і впливовому боярину 
Шандро. Коболчин та Білоусівка, як свідчить підтвердна грамота господаря 
Петра II, були у володінні Нямецького монастиря. Тобто, з 11 згадуваних сіл, два  

2 Утвердження у своєму сані.  
3 Κοινότινος καὶ βοηθείας – спілкування і допомоги. 
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належали монастирю, а решта між собою ділили три або чотири боярські сім'ї [7, 
с. 22]. 

Нямецький монастир отримав Коболчин і Білоусівку в дар «за душу» від 
боярина Шандро (Шендрик). 22 серпня 1447 року господар Землі Молдавської 
Петро II видав підтвердну грамоту на право володіння цими селами Нямецькому 
монастирю, який нині розташований в 10 км на північний захід від румунського 
міста Тиргу-Нямц [7, с. 60-62]. Цей монастир, будучи великим релігійно-моральним 
і просвітницьким центром своєї країни, володів величезними багатствами. належні 
йому маєтки, угіддя, худобу та інше майно були розкидані практично по всій 
території Молдавського князівства. В подальшому, села Коболчин і Білоусівка 
були викуплені у монастиря заможними боярськими родинами, про що свідчать 
господарські грамоти, зокрема, грамота господаря Стефана III Великого від 19 
лютого 1467 року, якою він підтвердив логофету Іоанну Добрулу три села, «звані 
Коболчин, Білоусівка і Н <...>, викуплені ним у ченців монастиря Нямц» [7, с. 64], 
а також грамота того господаря від 18 липня 1870 року, якою він підтвердив 
боярині Анні, сестрі логофета Добрула, передачу сіл Коболчини Білоусівка у 
власність її племінникам комісу Барсу і пану Шушману [7, с. 65-66]. Відзначимо, 
що продавцем зазначених сіл виступив ігумен Іоасаф (Іасаф, Іосаф), який у грамоті 
Стефана воєводи, від 12 вересня 1464 року вказаний як «піп Іосаф Нямецький» 
[17, с. 177]. 

В середині XVI ст. частини вищезазначених сіл Білоусівка і Коболчин, а також 
ще одне село сучасної Сокирянщини – Вашківці, були передані іншому монастирю, 
про що ми взнаємо із грамоти господаря Олександра III Лепушняну 1555 року, 
якою він підтвердив ці села монастирю Гумор (Хумор), які той отримав у дар від 
ворника Нижньої землі Іоанна Хирі [7, с. 92]. Грамою від 25 лютого 1591 року 
інший господар Молдавського князівства, Петро VI Кульгавий, своєю грамотою 
знову підтвердив монастирю Гумор ці села і їх частини [7, с. 132-133]. Але вже у 
першій половині XVII ст., частини згаданих сіл повернулися у власність бояр, 
знову таки за допомогою купівлі-продажу. Таким саме чином, у 1628 році до бояр 
повернулася половина с. Волошкове, яке до цього якийсь час належало монастирю 
на честь Іоанна Нового Сучавського розташованого у м. Сучава. Цей монастир 
до другої половини XVII століття був резиденцією митрополита Молдавського 
князівства, а його церква використовувалася в якості кафедрального собору – 
простір, призначений для проведення служб і обрядів, де були присутні князь і 
його наближені. 

Не дивно, що митрополит, архієпископи, єпископи, архімандрити, ігумени і 
ін. будучи великими землевласниками, власниками великих стад худоби, різних 
дорогих речей, були не тільки служителями релігійного культу. Частина з них, 
зокрема вищі представники церковної феодальної ієрархії брали активну участь в 
управлінні країною. Так, наприклад, митрополит Сучавський Феоктист I (на 
престолі в 1453-1478 рр.) ще з часів Петра III Арона (†1467) і до самої смерті 
(1478 р.) був активним членом ради, а під час окремих засідань заміняв господаря; 
він відігравав значну роль в дипломатичних зносинах Молдавського князівства з 
православними державами в найважчі для країни дні [3, с. 147].  

Тісний союз державної влади і православної церкви знайшов своє вираження і 
в тому, що майже всі керівники Молдавської православної церкви в XV-XVI ст. 
були вихідцями з феодальної аристократії. Йосиф I Мушат, молдавський митрополит 
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при господарі Олександрі I Доброму (правив у 1400–1432 рр.) був з ним у 
родинних стосунках, вище згаданий митрополит Феоктист був родичем Стефана 
III Великого (правив у 1457–1504 рр.), митрополит Григорій – двоюрідним 
братом господаря Петра IV Рареша (правив в 1527 0–1538, 1541–1546 рр.), а 
митрополит Агафен – дядьком господаря Арона (в 1591–1592 і 1592–1595 рр.). 

Очевидно, при такому положенні церкви в країні, на службу її інтересів 
укладалися й державні закони. Наприклад, ряд пунктів знаменитого Укладення 
господаря Василя Лупу 1646 року передбачив досить суворі покарання для тих, 
хто робив замах навіть на найменшу частину церковного майна. Згідно з пунктом 
154, того хто вкрав церковний хрест належало повісити або спалити живим на 
багатті. Пункт 148 погрожував карою через усікновення голови тому, хто присвоїть 
гроші, призначені церкві. Таке ж покарання чекало того хто викрав і продав «святі 
мощі» (пункт 158). Навіть ченці, які поверталися до мирського життя, зобов'язані 
були залишати монастирям або скитам своє майно [1, с. 23].  

Якщо господарі дбали про процвітання церкви і монастирів, то духовенство 
Молдавського князівства, з свого боку, переконуючи населення своїми проповідями 
про божественне походження влади, про необхідність смирення, сприяло зміцненню 
влади господаря. Іншими словами, церковні інститути і християнська ідеологія, 
відіграючи значну роль у суспільстві, впливали на всі його структури, особливо 
юриспруденції. Саме церква була тим каталізатором, який ще в ранньому середньо-
віччі сприяв поширенню в багатьох країнах Європи спочатку канонічного права, 
а потім і візантійського законодавства. Основні писані і неписані юридичні норми 
укладалися під прямим впливом християнської церкви: «А хто вкраде хліб з 
зерносховища – пост 4 роки», «хто підмішає воду в вино і продасть – буде 
проклятий», «хто підмішає воду в молоко і продасть – буде проклятий», «за 
крадіжку на базарі – пост 40 днів, як і за крадіжку курки» [8, с. 167]. 

По суті, вже у перші століття існування Молдавського князівства християнство 
просочило собою всі сторони життя місцевих жителів, незалежно від їхнього 
соціального стану. Запроваджений серед народу в процесі християнізації краю 
календар церковних свят майже повністю адаптував та трансформував старі 
дохристиянські вірування, тісно пов'язані з способом життя і працею селянина до 
канонів православ'я. Це, наприклад, ми бачимо по стародавнім молитовникам, 
які в тому числі «відображають господарську діяльність населення: існували 
особливі молитви при посіві і при збиранні врожаю, при закладці будинку, ритті 
колодязя. Деякі з цих молитов були точним перекладом з грецького, але частина 
пристосована до місцевих умов» [8, с. 167]. 

Відзначимо, що в сприянні проникнення в господарську діяльність селянства 
християнських практик важливу роль зіграла схожість тодішнього способу життя 
парафіяльного духовенства і підвідомчих їм мирян. Буковинський історик, доктор 
історичних наук М.К. Чучко відзначає, що «православне парафіяльне духовенство 
в молдавську добу за своїм матеріальним становищем та культурно-освітнім 
рівнем мало чим відрізнялося від своїх парафіян. Священики не отримували 
сталої платні і обкладалися податками. Жили вони з обробітку невеликої ділянки 
землі, лише час від часу отримуючи дарунки від вірних» [13, с. 153]. 

Джерела: 1. Бабий А.И. Православие в Молдавии: история и современность. – Кишинев: 
«Картя Молдовеняскэ», 1988; 2. Голубинский Е. Краткий очерк истории православных церквей 
Болгарской, Сербской и Румынской или Молдо-Валашской. – Москва: Университетская  
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типография, 1871; 3. Грекул Ф.А. Аграрные отношения в феодальной Молдавии в XVI – первой 
половины XVII вв. – Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1961; 4. Грекул Ф.А. Социально-экономи-
ческий и политический строй Молдавии второй половины XV века. – Кишинев: Государст-
венное издательство Молдавии, 1950; 5. Историческое, географическое и политическое 
описание Молдавии, с жизнью сочинителя Дмитрия Кантемира, бывшего князя Молдавии. – 
Москва: Университетская типография, 1789; 6. История Молдавской ССР с древнейших 
времен до наших дней. – Кишинев: «Штиинца», 1984; 7. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в 
документах и материалах: От первых упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович 
Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирянщина», 2015; 8. Мохов Н.А. Молдавия в эпоху фео-
дализма (от древнейших времен до начала XIX века). – Кишинев: «Картя Молдовеняскэ», 1964; 
9. Семенова Л.Е. Дунайские княжества в международных отношениях в Юго-Восточной 
Европе (конец XIV–первая треть XVI в.). Москва: Институт славяноведения и балканистики 
РАН, 1994; 10. Скочиляс І. Аспрокастрон-Білгород – кафедра Галицької митрополії у XIV ст. // 
Ruthenica. – Київ, 2009. – Т. 8; 11. Советов П.В. Исследования по истории феодализма в 
Молдавии. Т. I: Очерки истории землевладения в XV-XVIII вв. – Кишинев: «Штиинца», 1972; 12. 
Чучко М. Адміністративно-територіальний устрій північної частини Молдавської землі і 
1349–1774 рр. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології / 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці: Черемош, 2012. – 
Том 2 (34); 13. Чучко М. Православна церква на Буковині в епоху пізнього середньовіччя та 
нового часу // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник 
наукових праць. – Чернівці-Вижниця: «Черемош», 2010. – Т. 2 (30); 14. Bogdan I. Documentele lui 
Ştefan cel Mare. Volumul I: Hrisoave şi cărţi domneşti (1457-1492). - Bucureşti: Atelierele Grafice 
Socec & Co., 1913; 15. Călători străini despre Ţările Române. Volumul VIII. – București: Editura 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983; 16. Documente privitoare la istoria românilor. Volumul XI: Acte din 
secolul al XVI-lea relative mai ales la domnia şi viaţa lui Petru Vodă Şchiopul: 1517-1612 / culese de 
Eudoxiu de Hurmuzaki; adunate, adnotate şi publicate de Neculai Iorga. – Bucuresci: Socec, 1900; 17. 
Documenta Romaniae Historica. Seria A: Moldova. Vol. II: 1449–1486. – Bucureşti: Editura 
Academiei Republicii Socialiste România, 1976; 18. Filitti Ioan C. Despre vechea organizare 
administrativă a Principatelor Române. – Bucureşti: Imprimeriile E. Marvan, 1935. 

Села Сокирянщини на карті французького інженера Гійома Ле Вассера де Боплана 
(1595–1675) «Спеціальний і докладний план України разом з розташованими у ній 

воєводствами, округами й провінціями», 1655 рік 
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ХОТИНСЬКА РАЙЯ 

 
На початку XVIII ст. відбуваються зміни в співвідношенні сил в Європі. Після 

розгрому російськими військами шведської армії під Полтавою в 1709 році, Швеція 
втрачає місце великої держави в міжнародних відносинах. Триває занепад Речі 
Посполитої, яка в той час була театром воєнних дій, і в той же час все більше 
посилюються Пруссія і Росія. В цих умовах, в квітні 1711 року був укладений 
російсько-молдавський договір, який передбачав перехід князівства в російське 
підданство з збереженням територіальної цілісності Молдавського князівства і 
невтручання в його внутрішні справи. 30 травня 1711 року російська армія вступила 
на територію князівства. Однак, так званий Прутський похід російської армії 
царя Петра I в Молдавське князівство зазнав невдачі, і вже 12 липня 1711 року 
біля села Вадул-Хушилор між Росією і Туреччиною був підписаний мирний договір, 
який передбачав відхід російської армії з території Молдавського князівства. 
Разом з відступаючою російською армією пішов і маючий великі симпатії до Росії 
господар Землі Молдавської Димитрій Кантемир, з великою групою наближених. 

У 1713 році Оттоманська Порта почала зміцнювати і розширювати Хотинську 
фортецю, а в 1715 році Хотинський цинут був підпорядкований безпосередньо 
турецькій адміністрації, – була утворена Хотинська райя. Землі колишнього цинуту, 
«переписані і уточнені в їх межах, були закріплені спеціально за Хотинською 
фортецею, – зазначалося в декреті османського уряду від 5 червня 1716 р. ... 
Подушна подать ... та інші податки з Райят надалі будуть «збиратися на користь 
хотинського казначейства» [5, с. 72]. Всі землі колишнього Хотинського цинуту 
оголошувалися власністю султана і на правах ленів роздавалися військово-
службовцям. 

Таким чином, власність феодалів Молдавського князівства на цю територію 
скасовувалася. У райї встановилися порядки турецьких пашаликів. Хотинська райя 
була включена до складу Сілістрійського пашалику (генералітету) і безпосередньо 
підпорядковувалася сілістрійському паші [5, с. 73]. За свідченням турецького 
історіографа Ахмеда Васифа-ефенді Хотинський санджак (повіт) управлявся 
візиром або еміром. Але у воєнний час, коли хотинські начальники призначалися 
сераскирами, вони піднімалися до рангу візира. Другою особою в райї був кадій 
(суддя), відомство якого вирішувало різні судові суперечки між мусульманами, 
встановлювало ціни на основні споживчі товари, здійснювало нагляд за роз-
версткою і збором податків і ін. Третьою особою у Хотинській райї був дефтердар 
(скарбник), у відання якого входили облік селян, збір з населення податків, видача 
платні військовим, подорожнім чиновникам, стягування мита з товарів [5, с. 72]. 

У політико-адміністративній структурі райї певне місце займали самоврядні 
об'єднання організовані за конфесійним принципом – «міллети». Так, мусульманське 
населення формувало свою громаду на чолі з кадієм та іншими духовними слу-
жителями. Євреї, які проживали в Хотині і в багатьох інших населених пунктах 
Хотинської райї мали свою організацію. Християнське населення райї, яке становило 
більшість, також було об'єднано у одну велику громаду. При цьому мусульмани 
як представники панівної релігії Османської імперії перебували в привілейованому 
становищі. Наприклад, тільки «правовірні» могли займати державні посади і ко-
ристуватися пов'язаними з ними матеріальними благами, а також правом носити 
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зброю. При цьому судові позови між мусульманами і представниками інших 
громад розглядалися кадієм за законами ісламу і т. д. [5, с. 73]. В рідких випадках 
дозволялося бути присутнім священику, але тільки в якості свідка або поручителя. 

При тому, що християнство мусульманська влада не забороняла, але свобода 
християн, які проживали в Османській імперії і зокрема в Хотинській райї, була 
обмежена, тому що турки відносили їх до «громадян другого сорту». І таке 
ставлення до християн бачимо в самих різних сферах релігійного життя. Так, 
ідомо, що будинки християн не могли бути вище будинків мусульман, і теж саме 
стосувалося релігійних споруд. У райях, де управляли мусульмани, турки забороняли 
будувати православні храми, хрести на яких здіймалися б вище, ніж півмісяці на 
мечетях. Тому церкви в таких районах нерідко являли собою звичайний одно-
поверховий будинок без дзвіниці із хрестами по обох кінцях коника даху. Часто 
малопримітні церкви–хатини були взагалі позбавлені розпізнавальних елементів 
православної церкви та наддахових хрестів. Вхід в церквах цього типу, як і у 
житлових будівлях, влаштовувався з південної сторони, на відміну від більшості 
українських та російських дерев'яних церков, де він був розташований з заходу 
(по осі). Із заходу на схід послідовно розташовувалися три приміщення – притвор, 
неф і вівтар. В центральній частині будівлі замість пласкої або трапецієподібної 
стелі піднімався циліндричний або сферичний звід, що сталося мабуть під впливом 
кам'яної архітектури. Коли знадобилося з'єднати дзвіницю з церквою, її почали 
прибудовувати до церкви-хати з півдня. Влаштувавши вхід через дзвіницю, одночасно 
збільшили площу церкви. Дзвіниця зводилася тієї ж висоти, що і церква, або була 
трохи вищою. Вона розчленовувалася на два яруси, нижній строго збігався з висотою 
церкви, нижній – з висотою покрівлі. Водночас вміститися у такій церкві могло 
приблизно 20 прихожан разом з духовними особами [2]. 

Хотинська фортеця. Листівка початку ХХ століття 
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Одною із головних проблем Православної Церкви в часи знаходження Сокирян-

щини в складі Хотинської райї стала ісламізація населення. Щоправда, насильницької 
ісламізації селян з боку турецької влади не здійснювалося (у всякому разі нам 
про це не відомо). Перехід «невірних» в іслам всіляко заохочувався, натомість 
перебіг мусульман в інші релігії карався смертною карою. Засвідчені численні 
випадки, коли селяни добровільно чи вимушено переходили з православ’я в 
магометанство. При чому, це траплялося як з місцевими жителями так і з меш-
канцями сусіднього Поділля, які тимчасово перебували в райї. Тоді в Хотинській 
райї і зокрема на Сокирянщині землевласниками в більшості своїй були турки-
мусульмани, а подільські селяни наймалися до них робітниками – жали пшеницю, 
заготовляли сіно і т.п. Відомі також випадки, коли селянські дівчата і жінки 
переходили в іслам, щоб одружитися з турками або мати можливість проживати 
в неофіційному шлюбі (і таке було) [10, с. 63-65]. 

Ще одною проблемою для християнського населення були татари-липки, які 
«часто робили набіги на придністровські села і забирали красивих молодих 
жінок, які надходили в гареми не тільки ханських пашів, але навіть цареград-
ських візирів і султанів. Подністров'я завжди славилося гарними жінками» [10, с. 
65]. Проте забирали не тільки дівчат і жінок, у рабство попадали й молоді хлопці 
з чоловіками. Втім, такі факти документально фіксуються вже в XVI столітті. 
Літописець розповідає, як в 1574 році «...вступили татари ... спалюючи, грабуючи 
і відводячи красивих жінок і дівчат доброкосих, і грудних немовлят, і дівчаток з 
ніжним личком, і людей похилого віку та молодих...» [3, с. 79-80]. Останні 
випадки викрадення в рабство жителів історичної Хотинщини відзначені в другій 
половині XVIII ст. і на початку XIX століття. У селі Ломачинці записано декілька 
переказів про викрадення місцевих жителів в рабство до Туреччини. Наприклад, 
в ломачинецькій родині Чорнобаба переказують, що один з їхніх предків був 
викрадений в рабство до Туреччини. Звідти він втік, прихопивши з собою темно-
шкіру дівчину, яка незабаром стала йому дружиною. Це і стало причиною появи 
самого прізвища: «бо жив із чорною бабою» [9, с. 33-34]. 

Але при всіх відомих утисках, відносини керівництва Хотинської райї з пра-
вославною церквою, в основному, носили мирний характер. Як було зазначено 
вище, турецька влада відносно терпимо ставилася до місцевих християн. Мало 
того, щоб залучити в райю християнське населення, вона надавала йому різні 
привілеї. У першій половині 1730-х років на Сокирянщину прибули групи селян 
з Поділля і Волині, які оселилися в селах Ломачинці, Ожеве, Михалкове та деяких 
інших. Крім того, відомі випадки, коли окремі селяни, не витримавши боярського 
гніту, втікали з Молдавського князівства в Хотинську райю і селилися там. Нап-
риклад, в першій половині XVIII століття велика група селян з Сорокського 
цинуту прибула в села Мендиківці, Вашківці і Сербичани. До місця буде сказано, 
що довгий час селі Сербичани дві частини села називалися «Руснаки» і 
«Молдова» [4, с. 36-37]. 

Тим не менш, протягом XVIII століття в селах Сокирянщини періодично горіли 
християнські храми. І причина тому, за винятком природних випадків (блискавка, 
непогашена свічка і т.п.), була одна – помста турецьких або татарських вояків за 
підтримку місцевим населенням їхніх ворогів.  

Під час російсько-турецької війни 1735-1739 рр. Хотин і разом з ним територія 
всієї райї на деякий час перейшли під владу Російської імперії. 17 серпня 1739 року 
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біля села Ставчани відбулася битва між російською армією під командуванням 
генерал-фельдмаршала Бурхарда Крістофа фон Мініха (48 тис. чол.) і турецьким 
військом під командуванням Велі-паші (до 90 тис. чол.). Після поразки турецьких 
військ під Ставчанами, 28 серпня 1739 року російською армією була обложена 
фортеця Хотин. 30 серпня комендант Хотина Колчак-паша (†1743), на прийнятних 
умовах, здав місто Мініху. 

18 вересня 1739 року був укладений так званий Белградський мирний договір, 
за яким до Росії відійшла невелика територія на Правобережній Україні і фортеця 
Азов. Армія повільно виходила з Молдавського князівства, в Хотині довгий час 
залишався російський гарнізон, аж до грудня, коли була підписана конвенція, в 
якій відзначалися як би добровільний відхід росіян з Молдавського князівства і 
повернення Туреччині Хотина «в такому стані, в якому нині перебуває» [7, с. 277]. 

Щоб уникнути помсти турецьких загарбників, багато жителів Молдавського 
князівства, які підтримали боротьбу проти них, пішло разом з російською армією. 
Разом з тим, відзначено і насильницьке викрадення селян за Дністер. Відомий 
молдавський літописець, гетьман молдавського війська Іон Некулче (1672-1745 рр.), 
який, до речі, був прихильником зближення Молдавського князівства з Росією, 
описуючи ці події, зазначає: «І по відходу Мініха послали полонити всіх людей з 
цинуту Хотин і з околиці Чернеуць. І перевели, з дітьми, з жінками до Росії. І 
розділили людей як худобу. У одних відбирали дітей, у інших чоловіків, у інших 
дружин. І продавали один одному, без краплі жалю, гірше ніж татари ... » [11, с. 213]. 

Після того, як турки зайняли територію в селах Сокирянщини почався справжній 
терор – шукали тих, хто підтримував російську армію. І якщо таких знаходили, 
то одразу знищували, а хати родичів палили. Якщо виявлялося, що більшість 
населення того чи іншого села співчувала «ворогу Порти», то в якості покарання 
могли спалити і церкву. До речі, те ж саме робилося, якщо з'ясувалося, що сільський 
священик здійснював релігійні треби і таїнства у п'яному вигляді, тим самим 
покладаючи відповідальність на всю громаду. 

25 вересня 1768 року Порта в черговий раз оголосила війну Росії. Звичайно, 
чутки про те, що скоро має прийти армія-визволитель, посилила надії місцевого 
населення Хотинської райї на своє визволення від турецького гніту і викликала 
підйом визвольного руху. Навесні 1769 року, як зазначає історик І. Котенко, ця 
боротьба почала приймати характер масового збройного виступу: «Тисячі селян, 
залишивши свої житла, йшли в ліси і об'єднувалися в загони для боротьби проти 
турецьких поневолювачів. Так, в північній частині Бессарабії, в Бричанському 
лісі виник загін Андронакі Руді. «Минулого 1769 р. 3 березня місяця, коли почув 
я наближення російської армії до турецьких кордонів, – писав Руді генералу 
російської армії І.М. Подгорічані в травні 1770 року – то як в колишні перед цим 
турецькі війни, предки мої в російській армії служили, так проти устрімленого 
ворога і я по самовільному бажанню ... маючи намір відновити ту предків моїх 
службу, зібрав з підданства свого людей до п'ятдесяти військових осіб» [6, с. 25]. 
Загін Руді діяв і на території на Сокирянщині, де його підтримали місцеві селяни. 
У селі Михалкове, в деяких сім'ях довгий час зберігалися перекази про те, як місцеві 
рибалки допомагали «російському генералу гармати через Дністер перевозити». 
Хоча ці перекази часом не в повній мірі відповідають історичної дійсності, проте, 
мають реальне підгрунття. Вже згаданий О. Прозоровський в своїх «Журналах» 
пише: «Нарешті я переходив з усім корпусом річку вбрід, якій завглибшки по 
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саме сідло був. Тому заряди гарматні перевозили козаки в руках, також і достальних 
єгерів і канонірів козаки перевезли з собою» [8, с. 231]. 

15 квітня 1769 року Перша армія під командуванням генерал-аншефа князя 
Олександра Михайловича Голіцина (1718-1783), побудувавши два понтонні мости 
перейшла річку Дністер поблизу села Непоротове [12, с. 23]. Але ще 14 квітня з 
території Поділля, вплав на інший берег Дністра перебрався авангард О. Прозоров-
ського і Х. Штофельна: «для прикриття майбутньої переправи і пристрою тет-де-
пона2 на тому боці Дністра» [1, с. 158]. Переправа армії Голіцина в кількості 44,5 
тис. тривала майже цілий день, тому на місці переправи був влаштований нічліг. 
16 квітня 1769 року значна частина армії зупинялася на постій в с. Романківці, про 
що в своєму «Журналі» відзначив і сам князь Прозоровський: «16-го армія слідувала 
до села Романківці в 2-х милях від берега, де і ночували» [8, с. 232]. В той же час 
генерал-поручик Штофельн зі своїм корпусом знаходився в Сербичанах. 

 17 квітня 1769 року армія перейшла в табір під селом Новоселиця, а 18 квітня 
атакували Хотинську фортецю. Розбивши турецьку армію Караман-Паші, через 
відсутність достатньої кількості облогової артилерії і проблем з провіантом, 
Голіцин так і не наважився штурмувати фортецю. Російська армія змушена була 
відійти, і 24 квітня повернулася назад за Дністер, на Поділля, де потім князь 
Голіцин цілих два місяці залишався в бездіяльності. 

Після відходу армії Голіцина населення Сокирянщини занурилося в паніку. 
Багато сімей також перебиралися на Поділля, боячись помсти турків. Наприклад, 
такі випадки були зафіксовані в селі Сербичани, де яничари спалили церкву і 
вирізали сім'ї, глави яких допомагали російській армії. Також, повністю або 
частково були спалені церкви в селах Непоротове, Ришинці і Ожеве. 

Джерела: 1. Война России с Турцией и польскими конфедератами. С 1769 – 1744 год. 
Составлено, преимущественно, из неизвестных по сие время, рукописных материалов, 
Генерального штаба капитаном А. Петровым. – Том. 1: Год 1769. – СПб., 1866; 2. Деревянные 
церкви. – http://www.bessarabia.ru/biserica1.htm; 3. История Молдавской ССР с древнейших 
времен до наших дней. – Кишинев: «Штиинца», 1984; 4. Карпенко Ю.О. Топонімія Буковини. – 
Київ: «Наукова думка», 1973; 5. Киртоагэ И.Г. Создание Хотинской райи — очередного 
форпоста экспансионистской политики Османской империи // Известия Академии наук 
Молдавской ССР. Серия общественных наук. – Кишинев, 1988. – № 2; 6. Котенко И.А. Из 
истории освободительного движения в Молдавии в период русско-турецкой войны 1768 – 1774 
гг. // Ученые записки Тираспольского государственного педагогического института имени Т. Г. 
Шевченко. – Кишинев: Тимпул, 1957. – Вып. 3; 7. Очерки внешнеполитической истории 
Молдавского княжества (последняя треть XIV – начало XIX в.). – Кишинев: «Штиинца», 1987; 
8. Прозоровский А.А. Записки генерал фельдмаршала князя Александра Александровича 
Прозоровского, 1756–1776 / Сост. и коммент.: А.К. Афанасьев, Г.С. Марштупа, Е.С. 
Самонина, О.И. Самсонова; Вступ. ст.: А.К. Афанасьева. — Москва: Рос. Архив, 2004; 9. 
Розкажу тобі легенду / Записав і впорядкував О.Д. Чорний. – Сокиряни: Філіал видавництва 
«Буковина», 1992; 10. Сецинский Е. Семейная жизнь в Подолии в первой половине прошлого 
века // Киевская Старина. – Киев, 1891. – Т. 3, кн. 4; 11. Стати В. История Молдовы. / Перевод 
с молдавского яыка. Дополнения. – Кишинев, 2003; 12. Столетие присоединения Бессарабии к 
России: 1812-1912 гг. / Cост. протоиерей Н. В. Лашков. - Кишинев: Тип. Бессарабского 
Губернского Правления, 1912. 

2 Тет-де-пон (фр. Tête de pont) – передмостове зміцнення, плацдарм для охорони переправ. 
Використовується для створення захисного периметра, в якому можуть розміщуватися війська 
або майно. 
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Свято-Миколаївська церква в м. Хотин, яку було переобладнано на мечеть Айя-Софія,  
а потім знову на християнський храм. Фото 1917 року 

Турецький мінарет і руїни мечеті, а також церква Олександра Невського, яка була збудована в 
1830-1832 роках; в роки Другої світової війни мінарет і залишки мечеті були майже повністю 

знищені – від мечеті збереглися лише фундаменти і підвальні приміщення, а від мінарету – 
прямокутна основа та декілька внутрішніх сходинок 
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ХОТИНСЬКА ЕПАРХІЯ 
 
Через деякий час після утворення Хотинської райї тамошня православна цер-

ковна організація була відокремлена від Радовецької єпископії і підпорядкована 
Проїлавській митрополії Константинопольського патріархату, центром якої було 
сучасне місто Браїла (рум. Brăila), яке розташоване на південному сході Румунії. 
В різні часи до цієї митрополії належали землі Добруджа, Буджаку, Бендер, 
Ханської України та всі православні території підосманської Правобережної і 
Лівобережної України. 

Коли саме це сталося, достовірно невідомо. Документи, які б остаточно під-
тверджували факт того, що практично одразу чи в перші роки після створення 
Хотинської райї місцеві парафії перейшли під юрисдикцію Проїлавської митро-
полії поки не введені в науковий зворот. Але і свідчення того, що парафії колишнього 
Хотинського цинуту залишилися в складі Радовецької єпископії теж не численні і 
деколи суперечливі. Тому питання відносно підпорядковування парафій Сокирян-
щини й історичної Хотинщини в цілому в першій половині XVIII ст. починаючи 
з 1715 року, на нашу думку, залишається поки не вирішним.  

Перші відомі нам свідчення того, що Хотинщина, а разом з нею і Сокирянщина, 
стали складовою Проїлавської митрополії відносяться до 1750-х років, і ці факти 
мають саме пряме відношення до історії християнства на території Сокирянщини. 
Зокрема, в 1754 році (за іншими даними в 1755 р.) Проїлавський митрополит Даниїл, 
коли навідував Хотин, висвятив на архієпископа старообрядницького священика 
Анфіма, який на той час проживав у селі Вітрянка, де на зібрані кошти будував 
кам’яну церкву [3, с. 216-217]. 4 серпня 1758 року той самий Даниїл, зазначений 
як митрополит «Проїлавський, Томаровський, Хотинський, Узбережжя Дунайського 
і цілої України Ханської» висвятив на священика ієродиякона Олександра Урєке, 
якого благословив на служіння в «Високому скиті» біля села Непоротове, відо-
мому нині, як Свято-Миколаївський чоловічий монастир «Галиця» в Сокирянському 
районі Чернівецької області [5, с. 85-86; 7, с. 272; 8, с. 184-185; 10, с. 17]. 

Завдяки митрополиту Даниїлу, який керував Проїлавською метрополією в 
1751-1773 рр., у 1760-х роках була утворена Хотинська єпархія. Першим єпископом 
Хотинським у 1767 році був призначений Амфілохій (Орла) (1730-1800). Відомий 
церковний історик, митрополит Новгородський та Староруський Арсеній (А.Г. 
Стадницький) відзначає, що цей рік і треба вважати часом виникнення Хотинської 
єпархії [4, с. 693]. Що правда, ще у 1765 році митрополит Даниїл пропанував 
посаду єпископа Хотинського архімандриту Неофіту, який на той час служив у 
Бухаресті, але той відмовився [6, с. 95].  

Коли Амфілохій став єпископом Хотинським, ввірена йому територія знахо-
дилася в доволі плачевному стані. Численні храми вимагали ремонту, більшість 
священиків бідували через брак коштів, а деякі із них не мали навіть бого-
службового облачення. Проте і сам єпископ «не в золоті купався». В своєму 
зверненні до архімандрита Києво-Печерської лаври Зосима (З.С. Валькевич) 
(1719–1793) від 10 січня 1768 року він пише: «Я не маю ніякої можливості 
влаштувати належних архієрею святих облачень, і для того вдаюся до милосердя 
і допомоги Вашої Святості: надайте милість з постарілих: однією митрою і 
одяганнями, або чим Вас просвітить Дух Святий» [4, с. 696]. 
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Як показують історичні джерела, єпископ Амфілохій був в числі найбільш 

освічених людей свого часу – знавець старослов’янської, молдавської, російської, 
латинської, грецької і італійської мов. Із під його руки в 1795 році вийшли в світ 
«Богословська граматика, перекладена на молдавську мову з богословського 
трактату Московського архієпископа Платона і з інших церковних книг», «Загальна 
географія, перекладена на молдавську мову з географії Бюффьє» і «Елементи 
арифметики, природно викладені і вперше видані» [1, с. 96-98]. Ряд творів Амфілохія, 
в тому числі написана в 1752 році праця з історії Молдавського князівства, зали-
шилися в рукописах. У бібліотеці Київської духовної академії зберігався анонімний 
рукопис підручника з фізики, перекладеного з італійської мови. Авторство його 
також приписують Амфілохію Хотинському. 

Вже у першій рік служіння єпископом, Амфілохій зробив ряд призначень, які 
безпосередньо мають відношення до Сокирянщини. Наприклад, в 1767 році ним 
був висвячений на священика якийсь Григорій, який до цього служив читцем, 
потім ієродияконом при церкві Святого Григорія Богослова в місті Хотині, а 
далі, за власним проханням був направлений служити священиком при церкві 
села Сербичани Хотинської райї [2, с. 399; 9, с. 214-215]. 

Джерела: 1. Кирияк В. Братства живые родники. Книга в Молдавии XVII-начала XIX вв.: 
Историко-книговедческий очерк. – Кишинев: «Картя Молдовеняскэ», 1986; 2. Мандзяк А.С. 
История Сокирянщины в документах и материалах: От первых упоминаний до 1812 года. – 
«Сокирянщина», 2015; 3. Мельников П.И. Исторические очерки поповщины. Часть 1. – Москва, 
1864; 4. Стадницкий А. Воззвание Амфилохия, епископа Хотинского, к архимандриту Киево-
Печерской лавры (Зосиме) // КЕВ, 1893. – № 22; 5. Gumenâi I. Cîteva consideraţii noi privind 
întemeierea episcopiei Hotinului // RIM, 2001. – № 1-4; 6. Lisnic I. Înfiinţarea Episcopiei Hotinului în 
cadrul Mitropoliei Proilaviei. Episcopul Amfilohie; mare cărturar şi păstor duhovnicesc // Anuarul 
Institutului de Istorie. – Chişinău, 2013. – № 3; 7. Russo D. Studii istorice greco-române. Оpere 
postume. – Bucureşti,1939. – Volumul I; 8. Pagini din istoria monahismului ortodox în revistele 
teologice din România. Aşezăminte monahale / Carte tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului 
Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor. – Bucureşti: Editura Bibliotecii Naţionale a României; 
Editura Mitropolit Iacov Putneanu, 2011; 9. Tomescu C.N. Diferite ştiri din arhiva consiliului eparhial 
Chişinău // AB, 1933. – , № 3; 10. Simedrea T. Vechea Episcopie a Hotinului // BOR, 1943. – № 1-3. 

Титульний аркуш «Загальної 
географія, перекладеної на 

молдавську мову з географії 
Бюффьє» (1795 рік) 

«Богословська граматика, перекладена на  
молдавську мову з богословського трактату 
Московського архієпископа Платона і з інших  

церковних книг» (1795 рік) 
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РОСІЙСЬКА ВІЙСЬКОВА  
АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
У вересні 1769 року, російсько-турецька війна перейшла в активну фазу. 

Російські війська під командуванням П.О. Румянцева, захопили Хотин, а згодом і 
Яси. Розраховуючи закріпитися в Молдавському князівстві надовго, царська 
адміністрація у вересні 1769 року змусила жителів князівства дати клятву вірності 
російській імператриці Катерині II. У 1770 року російське командування створило 
в Молдавському князівстві цивільне адміністративне управління на чолі з Диваном 
(вищий орган влади), який складався з 8 молдавських бояр і головуючого росій-
ського генерала. У 1773-1774 роках в Дивані був утворений судовий департамент, 
розділений його на департаменти у цивільних і у кримінальних справах, в яких 
працювали освічені юристи. Це сприяло більш об'єктивним рішенням щодо 
запропонованих судових справах. При цьому, економіка райї в певних рамках 
була підпорядкована інтендантській службі Першої російської армії, очолюваної 
генералом П. Гартенбергом. Хотинщина разом з Сокирянщиною стала основним 
районом по збору, підготовці і відправленні рекрутів в полки Дунайської армії. 

Після того як Хотинщина була звільнена від турків в 1769 році, митрополит 
Молдавський Гавриїл (Калімах) звернувся до Петра Румянцева з проханням 
повернути Хотинську єпископію до складу Радовецької єпископії. 14 січня 1770 
року Румянцев повідомив митрополита про задоволення його прохання: «... я не 
менше справедливим знаходжу приєднання єпископії Хотинської, неправдою 
відірваної» [4, с. 245]. В ордері П.О. Румянцева бригадиру Медеру, коменданту 
фортеці Хотинської, про сприяння єпископу Радовецькому Досифію (Херескул) в 
прийнятті Хотинської єпархії від 14 січня 1770 року читаємо: «Хоча пропонував 
вашому високородію від 5-го жовтня 1769 року, щоб ви надали допомогу єпископу 
Хотинському Амфілохію Орлі в міркуванні безперешкодного шляху в його єпархію 
і церковного служіння по виданим формам, але як нині пан митрополит Молдав-
ський Гавриїл представляє мені, що єпархія Хотинська з повітом була перед цим 
під володінням єпископства Радауцького і через підступи тільки негідні відійшла 
до єпархії Проїлавської, чому нині зазначений митрополит наказав єпископу 
Радауцькому Досифію знову взяти під своє володіння пом'януту єпархію і церкви 
які знаходяться в місті Хотині і в повіті оному оглянути, то заради цього вашому 
високородію рекомендується за прибуттям оного єпископа Досифія в Хотин 
надати йому у вимогах його всяку допомогу. Вищеописаному ж Хотинському 
єпископу Амфілохію оголосіть, щоб він з'явився в Яссах у зазначеного митрополита 
Гавриїла, як він того в своєму листі від мене вимагає» [4, с. 36]. 

Як бачимо Хотинський єпископ Амфілохій на якийсь час був відсторонений 
від єпархії. 1771–1772 роках він здійснив подорож до Італії, після якої осів у 
скиті Загавія Ботошанського повіту, поблизу містечка Хирлеу і неподалік від 
столиці Молдавського князівства м. Ясси. Там він був також ігуменом і там же у 
1800 році він помер і похований. При цьому до кінця свого життя він не був 
звільнений від управління Хотинською єпархію [5, с. 923].  

Активну ж діяльність в Хотинському цинуті в період Російської військової 
адміністрація 1769-1774 років вів єпископ Радовецький Досифій (Херескул). 
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Саме він висвятив і призначив численних священиків до церков Хотинського 
цинуту в цей період. Серед інших знаходимо імена і священнослужителів парафій 
Сокирянщини. Так, наприклад, 16 січня 1770 року висвячений на священика 
уродженець села Карликів Іоанн [6; 7, с. 99]; 6 листопада 1771 року єпископом 
Радовецьким Досифієм висвячений на священика і направлений служити при 
Архангело-Михайлівській церкві села Сербичани місцевий житель Василь [6; 7, 
с. 100]; 25 липня 1772 року висвячений на священика колишній дячок с. Михалкове 
Григорій [6; 7, с. 100]; 2 серпня 1772 року висвячений на священика до церкви 
села Гріманкоуци Ананій з с. Сокирян [6; 7, с. 101]; 10 листопада 1773 року 
висвячений на священика «Михайло із Романкеуць» [6; 7, с. 101]; та ін. 

В період діяльності в Хотинському цинуті єпископа Досифія, в 1772–1773 і 
1774 рр. були проведені переписи населення Молдавського князівства. Ініціатором 
цих переписів став головнокомандуючий Молдавської армії граф Петро 
Олександрович Румянцев-Задунайський (1725–1796). Віддаючи наказ про про-
ведення перепису, Румянцев переслідував наступні цілі: «По-перше, виявити 
людські і матеріальні ресурси, на які може опиратися командування російських 
військ проти Оттоманської імперії. По-друге, зміцнити тил російської армії 
шляхом усунення найбільш волаючих зловживань місцевого адміністративного 
апарату, який, привласнюючи частину повинностей, призначених для російської 
армії, скорочував її матеріальну базу постачання, і крім того, викликав невдо-
волення селян» [2, с. 18]. 

Відповідальність за проведення перепису лягла на плечі начальника воєнної 
адміністрації в Дунайських князівствах, генерал-майора Олександра Васильовича 
Римського-Корсакова (1729–1781). Самий же перепис здійснювали чиновники 
Молдавського дивану при допомозі місцевого духовенства. Матеріали почали 
надходити до канцелярії з 20 листопада 1772 року. Останню відомість отримано 
30 травня 1773 року. За матеріалами цього перепису вперше був складений самий 
повний список поселень, які існували в краї у XVIII ст., зазначені власники 
більшості сіл Молдавського князівства, а також наведені дані про чисельність 
священно-і церковнослужителів в кожному населеному пункті. Завдяки цьому 
ми дізнаємося про чисельність духовенства і імена священиків які служили на 
той час в селах Сокирянщини. Так згідно «Відомості в Молдавський диван від 
Хотинського цинуту про число в ньому селищ, в них господарств і людей» від 25 
дня 1772 року» в 21 згаданому селі розташованих на території теперішньої 
Сокирянщини проживало 24 священика [1, с. 424-435; 2, с. 140-149]. В 
відомостях погосподарського перепису 1774 року значиться 25 священиків [1, с. 
447-460; 3, с. 140-150, 156-157]. 

Відзначимо, що в згаданих переписах священно-і церковнослужителі включені 
в категорію «руфетурь», до якої входила та частина населення, яка була звільнена 
від погосподарського податку. Православна церква була важливою опорою політики 
царського уряду в Молдавському князівстві. Тому російський головнокомандувач 
з особливою увагою ставився до потреб духовенства. У приписі Дивану він вимагав 
зберегти всі привілеї духовенства і монастирів. Так, у пропанові Дивану з приводу 
прохання архімандрита Варфоломія про звільнення жителів монастирських сіл 
від податей і повинностей він написав, що всі привілеї духовенства повинні бути 
збережені «як справа побожна» [4, с. 247]. 
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Кількість священиків в парафіях Сокирянщини за даними 
із переписів 1772 і 1774 років 

 
 
№ 

 
Населений пункт 
 

 
1772 рік 

 
1774 рік 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Білоусівка 
Василівка  
Вашківці 
Вітрянка 
Волошкове 
Гвіздівці 
Карликів 
Коболчин 
Кормань 
Кулішівка 
Ломачинці 
Мендиківці 
Михалкове 
Молодове 
Непоротове 
Ожеве 
Романківці 
Селище 
Сербичани 
Сокиряни 
Шебутинці 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 

 
Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых 

упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – Internet: 
Сайт «Сокирянщина», 2015; 2. Молдова ын епока феудализмулуй = Молдавия в эпоху 
феодализма. – Волумул VII, партя I: Реченсэминтеле популацией Молдовей дин аний 1772-1773 
ши 1774 = Переписи населения Молдавии 1772-1773 и 1774 гг. / алкэтуиря, кувынтул 
ынтродуктив ши коментарииле де П. Г. Дмитриев; суб редакция луй П. В. Советов, кандидат 
ын штиинце историче. - Кишинэу: «Штиинца», 1975; 3. Молдова ын епока феудализмулуй – 
Волумул 7, партя 2: Реченсэминтеле популацией Молдовей дин аний 1772–1773 ши 1774 = 
Переписи населения Молдавии 1772–1773 и 1774 гг. / алкэтуиря, кувынтул ынтродуктив ши 
коментарииле де П.Г. Дмитриев; суб редакция луй П.В. Советов кандидат ын штиинце 
историче. – Кишинэу: «Штиинца», 1975; 4. Россия и освободительная борьба молдавского 
народа против османского ига (1769-1812): Сборник документов / АН МССР, Ин-т истории 
им. Я.С. Гросула; сост. М.П. Мунтян, И.В. Семенов – Кишинев: «Штиинца», 1984; 5. 
Стадницкий А. Амфилохий, Епископ Хотинский. (Материалы для истории Бессарабской 
епархии) // КЕВ, 1890. – № 21; 6. Simedrea. Catastivul de hirotonii al Episcopiei Rădăuţului pe anii 
1752–1782. – Cernauti: Tipografia Mitropoliei Bucovinei, 1943; 7. Simedrea T. Catastivul de hirotonii 
al Episcopiei Rădăuţului pe anii 1752–1782 // Calendar creştin pe anul bisect 1944 / Mitropolia 
Bucovinei. ─ Cernăuţi: Tipografia Mitropoliei Bucovinei, 1944. 
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ЗНОВУ ПІД ТУРКАМИ 
 
Після завершення російсько-турецької війни Сокирянщина, як і вся Бессарабія, 

за Кючук-Кайнарджийським договором від 10 (21) липня 1774 року, знову потрапила 
під владу Порти – російські війська пішли за Дністер. Разом з с тим парафії Хотин-
ського цинуту знову опинилися під юрисдикцією Проїлавської митрополії Констан-
тинопольського патріархату. Вже у 1775 році Хотинщину навідав митрополит 
Проїлавський, Томаровський, Хотинський, всієї Бессарабії і України Іоакім. 27 
липня 1775 року він видав підтвердну грамоту священику села Романківці Іоанну 
– на право йому служити при церкві с. Бринзень Хотинського цинуту [2, с. 463-464; 
5, с. 360-361]; 1776 році митрополит Іоакім висвятив на священика до Свято-
Димитріївської церкви с. Непоротове Василя Беднаревського (1742–1814); і т.д. 

Відзначимо, що хоча територія Хотинщини залишилися під владою Туреччини, 
але одночасно знаходилися під захистом і контролем Російської імперії. Був 
обмежений розмір данини на користь Туреччини, турецьким сановникам забо-
ронялося збирати у населення подарунки і побори в свою користь [1, с. 349-360]. 
Згідно з умовами договору 15 грудня 1774 року султан видав хатті-шеріф (указ), 
який, зокрема ліквідував Хотинську райю і повертав під владу Молдавського 
князівства (хоча й під васальну). Населення цієї території було звільнено від 
стягнення несплачених в роки війни податків і від сплати податків ще на 2 роки. 
Всі бажаючі мали право протягом року виїхати до Російської імперії. 

У той самий час, практично відразу після повернення Хотинської райї, турки 
разом з австрійцями знову відібрали у бояр повернуті їм раніше землі. Села 
Сокирянщини були віддані і продані турецьким військовим і купцям, про що 
свідчать «Меморіал молдавських бояр» 1775 року та думка російського посланника 
в Константинополі М.В. Рєпніна, представлене міністру закордонних справ І. 
Паніну, від 28 липня того ж 1775 року. У деяких із сіл Сокирянщини знову почали 
діяти мечеті, які були зведені раніше, – до 1769 року (біля сіл Михалкове і Василівка, 
Кулішівка, Непоротове, Волошкове та ін.). Їхнє розташування знаходимо на карті 
№ 23 з атласу італійського картографа Джованні Антоніо Бартоломео Ріцци-
Занноні, виданого в 1772 році, завдяки зусиллям воєводи І.А. Яблонського з 
білоруського міста Новогрудок. 

У своєму дослідженні-нарисі з історії села Вашківці вчитель-історик Михайло 
Андросович Шеремета зазначає, що в селі ще й нині дехто згадує про існування 
турецької мечеті в урочищі Балкани. Тут, за селом, на пагорбі, що тягнеться до 
Молдови, колись стояв турецький полк [4, с. 14-15]. У деяких селах, зокрема у Грубні, 
Олексіївці та інших, і нині можна побачити залишки турецьких цвинтарів XVIII ст. 

Про перебування і проживання турків на Сокирянщині свідчить і топонімія. 
Так, наприклад, на південь від Сокирян є так звана «Турецька Долина», де, за 
переказами, відбулася битва з турками. У довідниках Російської імперії ця долина і 
річка, що в ній протікала3, зазначена як «Валятуркулуй», що в перекладі з молдавської 

3 Права притока Дністра. В документах XVII – XVIII століть, а також почасти XIX століття ця 
річка зазначається як Камениця або Камєнка, Кам’янка. У XX столітті в численних документах 
вона зазначена як Безіменна Річка або Сокирянка. Місцеві жителі називають її то Сокирянкою, 
то Розкопинкою, від найменувань прилеглих поселень. 
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і є «Турецька Долина». Турецький слід знаходимо і в топонімах «Батирьова 
Поляна» (біля Кулішівки), «Батирьова Криниця», «Абдулів Ліс», «Гамбаджилова 
Криниця» (біля Вашківців) і т.д. Багатьом відомо з переказів, що в «Сабарському 
Яру» поблизу Волошкового турки золото заховали. Власне, про подібні схованки 
існують народні перекази й в інших населених пунктах. 

У березні 1779 року була ухвалена Айнали-Кавакська конвенція (Константи-
нопольська конвенція), оголошена частиною Кючук-Кайнарджийського договору. 
Ця конвенція підтверджувала юридичну силу поступок з боку Порти і перера-
ховувала її зобов'язання перед Молдавським князівством. При цьому, умови 
договору не могли бути скасовані султаном або його наступниками. Крім усього 
іншого, було прописано, що Порта не повинна перешкоджати «сповідання хри-
стиянського закону» і «творення церков нових і поправлення старих», а також 
«повернути монастирям і приватним людям землі і володіння, які перед цим їм 
належали, близько Браїлова, Хотина, Бендер та інших місць» і «визнавати і почитати 
духовенство з належним оному чину відмінністю» [3, с. 800-805, № 14851]. 

Джерела: 1. Дружинина Е.И. Кючук-Кайнарджийский мир 1774 года (его подготовка и 
заключение). – Москва: Издательство Академии наук СССР, 1955; 2. Мандзяк А.С. История 
Сокирянщины в документах и материалах: От первых упоминаний до 1812 года / Алексей 
Степанович Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирянщина», 2015; 3. Полное собрание 
законов Российской империи, с 1649 года. Том XX: С 1775 по 1780. – СПб., 1830; 4. Чорний О.Д., 
Мандзяк О.С. Сокирянська бистрина. – Чернівці: Прут, 2011; 5. Tomescu C.N. Diferite știri din 
arhiva consiliului eparhial Chișinău // Arhivele Basarabiei. Revistă de istorie şi geografie a Moldovei 
dintre Prut şi Nistru. – Chișinău: Tipografia Eparhiala «Cartea Româneasca», 1934. – Anul VI, № 4. 

Вирізка із «Карти границь Польських…» (№ 23) із атласу «Карти Польщі з її провінціями, 
воєводствами, землями і регіонами…», який був виданий у 1772 році. На ній вказані деякі села 

Сокирянщини, а відповідними значками зазначені мечеті і церкви (Karta granic Polski, zacząwszy 
od końca gór Karpackich w Siedmiogrodzie, aż do osady Tatarów Bessarabskich, Zawieraiąca 
Moldawią Pułnocną, stepy Tatarów Lipków, y wyciągnienie Dniestru od Chocima // Carte de la 

Pologne divisée par Provinces et Palatinats et subdivisée par Districts, Construite d'après quantitè 
d'Arpentages, d'Observations et de Mesures prises sur les Lieux. Dediée à Son Altesse le Prince Prusse 

Vindes Joseph Alexandre Jablonowski Palatin De Nowogrod Chevalier des Ordres du St. Esprit, de 
l'Aigle Blanc et de St. Hubert, Associé á l'Academie Rle des Sciences de Paris par son trés humble et 

trés obérssant serviteur J. A. B. Rizzi Zannoni de l'Académie Rle des Sciences de Gottingue d'Altorf &c. 
Geographe de la Marine de France, 1772.) 
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АВСТРІЙСЬКА ВІЙСЬКОВА 
АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
У серпні 1787 року Порта зажадала від Російської імперії припинення покро-

вительства Молдавського князівства. У відповідь на відмову Росії задовольнити 
ці та інші вимоги турецький флот атакував фортецю Кінбурн. Так 13 (24) серпня 
1787 року почалася далеко не перша і не остання російсько-турецька війна. На 
початку 1788 року в війну на боці Росії вступила Австрія. У зв'язку з новою війною 
Галицький корпус австрійців і 35-тисячна російська армія генерал-фельдмаршала 
Румянцева з 12 червня по 15 вересня 1788 року разом обложили Хотинську 
фортецю. У військових діях союзних військ брав участь також волонтерський корпус 
буковинців. 19 вересня хотинський паша Осман підписав капітуляцію, бачачи 
неможливість подальшого опору. Хотинську фортецю зайняв австрійський гарнізон. 
Хотинська райя була включена як марка (дистрикт) до складу Буковинського 
округу. За даними на 1789 рік, в Хотинській райї, яка на той час займала територію 
в 79,75 кв. милі, було одно місто-фортеця – Хотин, три ярмаркових містечка, 152 
села з населенням 50 тис. осіб [7, с. 3]. 

У 1788-1791 роках на територіях Молдавського князівства були створені 
австрійські військові адміністрації на чолі з двома фельдмаршалами-лейтенантами 
– бароном Сплені і герцогом Карлом фон Енценбергом під загальним командуванням 
принца Кобургського. Розрізнені статистичні дані цього періоду свідчать про 
тенденції до зростання виробництва у всіх галузях сільського господарства.  

 
 
 

Облога Хотина 1788 року, старовинна гравюра (Prospect der Festung Choczim: am  
rechten Ufer des Dniesters gelegen, von vereinigten Kaiserl.Königl. und Russisch Kaiserl. 

Armeen 1788 belagert, und den 18ten Herbstmt. nemlichen Jahrs durch Capitulation  
eingenomen / Carl Schütz (artist), Christian von Mechel (engraver) 
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Після ряду поразок на Балканах й під тиском Пруссії та Англії Австрія змушена 

була відмовитися від завоювань за рахунок Порти і зобов'язалася не допомагати 
Росії. 4 серпня 1791 року між Австрійською монархією і Османською імперією 
був підписаний так званий Систовський мирний договір, згідно з яким Хотинщина 
до 9 вересня того ж року повинна була бути повернута Порті. Однак австрійці 
покинули цю територію тільки в 1793 році, затримавшись тут з бажанням закріпити 
її за собою, сподіваючись на якісь військові і політичні зміни в регіоні [2, с. 126]. 

У період австрійської окупації місцева церковна організація зазнала істотних 
змін. Як відомо, в 1774-1775 роках частина Буковини була приєднана до Габсбур-
зької монархії. На той час парафії Буковини були поділені між двома єпархіями – 
Радовецькою і Сучавською, які підпорядковувалися Ясському митрополиту. У 
1781 році імператор Йосиф II видав патент (указ), згідно з яким всі парафії і обителі 
в межах австрійської Буковини були об'єднані в одну єпархію та підпорядковані 
єпископу Радовецькому Досифію (Херескул) (1709–1789). В результаті переговорів 
24 квітня 1781 року Ясський митрополит відмовився від своєї юрисдикції над 
єпархією в Радівцях і Сучаві. Була утворена Чернівецько-Буковинська єпархія. 12 
грудня 1781 року єпископська кафедра була перенесена в Чернівці, а 12 лютого 
1782 року відбулася інтронізація Досифія як єпископа Чернівецького і Буко-
винського. Імператорським указом від 4 липня 1783 року Чернівецько-Буковинська 
єпархія увійшла до складу Карловацької митрополії. 

Хотин з його округом не увійшов до новоствореної єпархії, а утворив особливу 
єпархію – Хотинську, в складі Проїлавської митрополії. З 1781 до 1788 року тут 
управляв митрополит Проїлавський, Томаровський, Хотинський і всієї України 
Кирил. 21 листопада 1781 року він висвятив на священика Онуфрія Яцимірського і 
направив його служити при Свято-Успенській церкві с. Шебутинці [5, арк. 71-72]. 

В 1787 році Хотинська єпархія була скасована, а її територія увійшла до 
складу Молдавської митрополії. Того ж року «архієпископ Хотинський» Кирил 
виїхав на проживання в м. Дубоссари. Зберігся лист архієпископа Гайканського 
Іосифа (Аргутинський-Долгорукий) одному із митрополитів від 14 вересня 1792 
року в якому він просить про допомогу «Хотинському архієрею» Кирилу, котрий 
проживає в Дубоссарах «в тяжкому становищі» [3, с. 509; 8, с. 17-18]. Після 1812 
року він виїхав на проживання в Київ, де помер и похований. 

У 1788 році Хотинським протопопом призначили священика Лазаря Асакієвича 
(1757–1825) (у збережених в Державному архіві Чернівецької області документах 
фонду Буковинської митрополії його прізвище пишеться як Азакієвич) – батько 
відомого письменника, політичного діяча і просвітителя Георгія Асакі (1788–
1869). Цей священик за багато років до того, як стати протопопом, жив в місті 
Герца розташованого нині в Чернівецькій області України. Там він отримав первісну 
освіту, а далі вчився в Чернівцях і Львові. У 1788 році він вступає в волонтерський 
корпус буковинців, який складався в основному з молдаван і українців. Його 
призначають священиком корпусу, в складі якого зі зброєю і хрестом в руках він 
бере участь в бойових діях проти яничар, відрізняється особистою хоробрістю і 
вірністю військовому братерству. У рукопашній сутичці отримує серйозне пора-
нення, але не залишає поле бою. Після розгрому і полону турецького гарнізону в 
Хотинській фортеці він призначається священиком цієї фортеці [4, с. 225]. Коли 
австрійці покидали Хотин у 1793 році, о. Лазар виїхав до Львову, де на той час його 
чекали його дружина з дітьми. Після приїзду сюди, він поряд з богослужінням 
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займається перекладами, викладає в 
одному з училищ, пише історичні твори, 
морально-богословські статті. Служив 
священиком у військовому госпіталі. В 
1803 році Лазар Асакієвич повертається 
на батьківщину і призначається насто-
ятелем Свято-Миколаївської церкви в 
Яссах, а незабаром – протопресвітером 
[1, с. 26]. В подальшому він був постри-
жений в ченці з іменем Леон (за даними 
на 1820–1822 рр.). 

В період знаходження на посаді Хо-
тинського протопопа, Лазар Асакієвич 
навідав практично всі парафії тодішнього 
Хотинського повіту, в тому числі і Соки-
рянщини, за які він ніс відповідальність 
перед єпископом. Всіляко заохочував і 
як міг допомагав у справі ремонту діючих 
церков і зведенні нових. Він особисто 
знав всіх священиків, які були йому 
підпорядковані, добре орієнтувався в 
прибуткових і нерентабельних у фінансо-
вому відношенні парафіях. Керуючись 
останнім він призначав священиків до 
тої чи іншої церкви. Це привело до того, 
що священно-і церковнослужителі стали 
на нього скаржитися, звинувачуючи в надмірних поборах. Тоді через недостатній 
нагляд з боку архіпастирів протопопи брали з парафіяльного духовенства «мзду» 
(винагороду) або здавали церкви в оренду. В обвинувальному акті в справі про 
різного роду зловживання протопопа Лазаря Азакієвича від 16 березня 1791 року 
знаходимо й імена деяких священиків церков Сокиряншини: Іоанн Бирнов з села 
Вітрянка Верхньо-Дністровського округу, Тоадер Карп з села Романківців та ін. 
[6, с. 30]. 

Джерела: 1. Булгару М.Д. Георге Асаки. – Кишинев: «Картя Молдовеняскэ», 1987; 2. 
Кожолянко Г. Хотинщина и Хотинская крепость в войнах второй половины XVIII – начала XIX 
в. // Русин. Международный исторический журнал. – Кишинев: Общественная ассоциация 
«Русь», 2012. - № 1 (27); 3. Описание рукописей, хранящихся в Архиве Святейшего 
правительствующего синода / Архивариус Св. Синода А. Никольский. – СПб.: Синодальная 
типография, 1906. – Т. II, Выпуск первуй; 4. Фаньян Дж. Асаки и армянская община Молдовы // 
Кодры. Литературно-художественный и общественно-политический журнал Союза 
писателей Молдавии. – Кишинев, 1994. – № 7-8; 5. Формулярные ведомости Управляющего 
Хотинского цынута Бричанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – 
ДАЧО, ф. 605, оп. 1, сп. 37; 6. Bârlădeanu V.P. Vechea episcopie a Hotinului / Extras din revista 
«Biserica Ortodoxă Română» pe 1932. – Bucureşti: Tipografia Cărților Bisericești, 1933; 7. 
Bidermann, H.J. Die Bukowina unter Österreichischer Verwaltung, 1775-1875. / Zweite verbesserte 
Auflage. – Lemberg: Druck von Kornel Filler, 1876; 8. Frăţiman J.Ş. Administrarea bisericească la 
românii transnistreni între Bug şi Nistru. Cercetare politico-istorico-bisericească relativ la viaţa 
românilor ce trăiesc în Rusia. – Chişinău: Editura «Dimitrie V. Păun», 1943. 

Син протопопа Лазаря Асакієвича, 
письменник, політичний діяч, просвітитель 
Ґеорґе Асакі (Călinescu G. Istoria literaturii 

române de la origini până în prezent. – Bucureşti: 
Editura Minerva, 1986. – P. 94.) 
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ПІД КЕРІВНИЦТВОМ  
МИТРОПОЛИТА ПАРФЕНІЯ II 

 
29 грудня 1791 року (9 січня 1792 р., за н. ст.) між Російською імперією і 

Османською імперією був укладений так званий Ясський мирний договір, який 
поклав кінець російсько-турецькій війні 1787-1791 років [2, с. 287-292, № 17008]. 
Новий російсько-турецький кордон встановлювався по Дністру, тобто Росія 
повертала Туреччині зайняті її військами Бессарабію і Молдавію. В обмін на це 
Туреччина зобов'язалася дотримуватися всіх умов Кючук-Кайнарджийського й 
ін. договорів та угод, які стосуються Молдавського князівства [1, с. 41-49]. 

По суті, Хотинська райя кінці XVIII-початку XIX ст. була мілітаризованою 
прикордонною зоною в складі сілістрійському пашалику. В економічному відно-
шенні вона повністю була підпорядкована військовим інтересам Константинополь-
ського уряду як продовольча і фуражна база гарнізону райї. Внаслідок хижацької 
експлуатації, в економічному відношенні райя значно відставала від суміжних 
територій. Основним податком для населення був «харач». Його розмір залежав 
від майна, станового положення, походження і віросповідання. Відповідно насе-
лення райї було поділено на п'ять категорій: багаті купці-орендарі, купці середнього 
достатку і корчмарі-орендарі; багаті селяни, православні священики і диякони, 
священики, які мали самостійний прихід у великому селі, цигани. Для тієї категорії 
населення, яка не могла платити харач, встановлювався податок «тескере». Іншими 
видами податків були «месиль» на утримання кінних гінців і поштових коней, 
«елік», який йшов паші, «топрак» (митний збір), «куніца» (за випас худоби з іншої 
місцевості), млиновий. Крім того, вводився ряд повинностей, не передбачених 
податковою системою, але з часом вони перетворювалися в регулярні вимагання. 
Так, Портою був введений «конак» – спеціальна повинність, за якою населення 
райї зобов'язувалося забезпечувати турецькі війська які проходили маршем, а 
також дипломатичні місії, які прямували до Константинополя, фуражем, харчами 
і гужовим транспортом [4, с. 105-106]. 

У 1791 році знову була відновлена Хотинська єпархія, яка знову таки перей-
шла під юрисдикцію Проїлавської митрополії [3, с. 694]. З 1793 року цією єпархією 
керував митрополит Проїлавський (до 1810 р.) та єпископ Хотинський Парфеній II. 
Під його керівництвом на території Хотинської райї активно ремонтувалися старі 
храми і будуватися нові церкви. Так, на Сокирянщині були капітально відремон-
товані церкви в селах Білоусівка (1794 р.), Василівка (1797 р.), Непоротове (1799 р.), 
а нові були зведені у Гвіздівцях (1795 р.), Вітрянці (1798 р.) і Карликові (1803 р.). 

До цих і інших церков Сокирянщини особисто Парфенієм II були висвячені і 
призначені на посади численні священики: Іван Коборський до Іоанно-Богословської 
церкви с. Вітрянка (1795 р.), Тимофій Марецький до Свято-Димитріївської церкви 
с. Непоротове (1795 р.), Стефан Гловацький до Свято-Михайлівської церкви села 
Вашківці (1796 р.) та інші. 

Джерела: 1. Договоры России с Востоком политические и торговые. – СПб.: Типография 
О.И. Бакста, 1869; 2. Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. Том XXIII.. – 
СПб., 1830; 3. Стадницкий А. Воззвание Амфилохия, епископа Хотинского, к архимандриту 
Киево-Печерской лавры (Зосиме) // КЕВ, 1893. – № 22; 4. Хрестоматия по истории Молдавской 
ССР для 7-8 классов. Часть 1. / Под ред. Д.М. Драгнева. – Кишинев: «Лумина», 1986. 
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 Свято-Димитріївська церква села Білоусівка, побудована і освячена у 1770-му році. 
Фото Олександра Крайнього 
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МОЛДО-ВЛАХІЙСЬКИЙ ЕКЗАРХАТ 
 
У 1806 році почалася чергова російсько-турецька війна, приводом до якої стали 

відправлення у відставку турецьким султаном в серпні 1803 року правителя 
Молдавського князівства Олександра Мурузі (правив в 1792 р 1802-1806 і 1806-
1807 роках) і Валахії Костянтина Іпсіланті, без передбаченої договором згоди 
Росії. У листопаді 1806 року російська армія вступила на територію Молдавського 
князівства і вже через кілька днів після початку кампанії була зайнята фортеця 
Хотин, а 29 листопада – столиця Молдавського князівства Ясси. Незважаючи на 
те, що 24 грудня Туреччина теж оголосила війну Росії, вже 25 грудня російська 
армія зайняла Бухарест. 

Рескриптом імператора Олександра I від травня 1807 року Хотинська райя, а 
також території райї Бендерської, Акерманської і Кілійської були передані під 
безпосереднє управління державної ради Молдавського князівства. Верховний 
орган Молдавського князівства в 1807-1812 роках відновив на повернутих територіях 
юридичні, фіскальні та адміністративні системи князівства. Таким чином, Хотинська 
райя, як цинут у складі Молдавського князівства з 1806 року де факто перебувала 
під владою Російської імперії.  

В період війни 1806-1812 років цивільне управління було підпорядковане 
головнокомандувачу російських військ, безпосередньо його заступнику по цивільній 
частині, який одночасно призначався і головуючим у Дивані Валахії і Молдавського 
князівства. При цьому, якщо в попередніх російсько-турецьких війнах, коли російські 
війська займали Дунайські князівства, російське командування майже не втручалося 
в справи внутрішнього управління, то в цей раз внутрішнє становище в князівствах 
змусило російський уряд і командування Дунайською армією терміново вжити 
заходи щодо впорядкування адміністративного устрою князівств. З метою обме-
ження свавілля місцевих бояр і контролю за діяльністю господарської адміністрації 
був встановлений пост керуючого громадянською частиною при головнокоман-
дуючому Дунайською армією. 

Разом з тим, структура управління і чиновницький апарат на місцях були 
збережені попередні. У своїй діяльності в Молдавському князівстві російська 
адміністрація спиралася на бояр, які прагнули до звільнення князівств з-під туре-
цького ярма. Всіма справами управління в країні керував Диван Молдавського 
князівства. Він об'єднував у своєму складі 6 департаментів: фінансовий, адміні-
стративний, юстиції, військових справ, зовнішніх зносин та духовних справ. 

Особливе становище Бессарабії як прикордонної території і можливого військового 
плацдарму відігравало важливу роль у визначенні політики російського уряду в 
краї. Він прагнув створити більш сприятливі умови задля його економічного 
розвитку з тим, щоб викликати до себе симпатії, як місцевого населення, так і 
народів Балканського півострова. На територію Хотинського цинуту, як втім, і 
взагалі всього Молдавського князівства, прийшла нова хвиля переселенців з інших 
регіонів, а також істотно збільшилася кількість втікачів з суміжних територій. 
Переважна більшість втікачів, які осіли в Хотинській райї були вихідцями з Поділь-
ської губернії і австрійської Буковини. Зустрічалися також вихідці з Волині та 
Галичини, а також з Херсонської губернії. З кінця XVIII століття і до 1812 року 
чисельність багатьох сіл Сокирянщини значно збільшилася за рахунок переселенців. 

48 
 



ІЗ СИВОЇ ДАВНИНИ ДО НАШИХ ДНІВ 

 
Наприклад, в цей період більше 20 сімей оселилося в селі Молодове, близько 20 
сімей – в селі Волошкове, більше 10 – в селі Непоротове, тощо [16, с. 49-75]. 
Чималу їх частину склали вихідці з австрійської Буковини, як наприклад, в селі 
Мендиківці, куди прибуло понад 20 сімей. 

Коли Молдова і Валахія були зайняті російськими військами, церкви цих 
князівств знаходилася в формальному підпорядкуванні Константинопольському 
патріарху. Однак зі зміною політичної ситуації послідкувала й церковна реформа, 
в результаті якої митрополії Валахії і Молдови були перепідпорядковувані 
Святішому Синоду Російської православної церкви. Указом імператора Олександра 
I від 27 березня 1808 року був утворений Екзархат Молдови, Валахії і Бессарабії. 
У новостворений Екзархат увійшли дві митрополії: Угровлахійська з трьома 
єпархіями (Арджешська, Бузеуська і Римникська) і Молдовлахійська з двома 
єпархіями (Романської і Хушської). Територія Хотинської райї в церковному 
відношенні була включена в Молдовлахійську митрополію.  

Главою Екзархату і членом Святішого Синоду Російської Православної Церкви 
став митрополит Гавриїл (Г.Г. Бенулеску-Бодоні) (1746-1821), який до цього 
займав наступні посади в церковній ієрархії: митрополит Молдавський (1792 р.), 
керівник Катеринославської єпархії (1793–1799), митрополит Київський та 
Галицький (1799–1803). 22 травня 1808 року він дав присягу на вірність Росії. 
Місцем свого постійного перебування митрополит обрав столицю Молдавського 
князівства Ясси, але часом проживав і в столиці Валахії – Бухаресті.  

Після тривалої поїздки по територіях обох князівств з метою ознайомлення зі 
станом справ в екзархаті, він провів кілька реформ. 13 вересня 1808 року за 
дозволом Святішого Синоду і імператора Олександра I в Молдові та Валахії для 
керівництва церковними справами була утворена Екзарша дикастерія, а в князів-
ствах були створені митрополичі консисторії, членами яких стали місцеві священики. 
Їм пропонувалося вести регістри (журнали), де необхідно було записувати заяви 
та скарги, які надійшли в письмовому вигляді. Рішення консисторії за конкретними 
справами подавалися екзарху на розгляд та затвердження [3]. 

Того ж 1808 року екзарх Гавриїл розпорядився вести у церквах інвентарні і 
прибутково-видаткові книги, які були основним видом церковної фінансової 
документації. Вони містили данні про статті прибутків окремо за кожний місяць, 
залишок коштів за попередній рік, за продані свічки, помісячні статті витрат та 
т.п. Займатися їх веденням мав церковний староста, але якщо він був неписьменним, 
то це дозволялося робити, як правило, будь-кому з причту [6, с. 103]. Парафії 
Сокирянщини, в переважній більшості своїй отримали ці книги «за мотузкою і 
печаттю Ясської митрополії» та підписом протоієрея Георгія Родостата, в 1809 р. 

Вже восени 1808 року в усіх парафіях були обрані церковні старости. Якщо до 
цього в їх компетенції в основному був контроль за продажем свічок і збір грошей 
на придбання необхідних книг для церкви, то тепер їх відповідальність значно 
зростала – тепер вони повинні були підпорядковуватись і звітувати духовному 
керівництву. Як відзначає науковець І.І. Лиман: «Проголошення волі парафіян 
стосовно кандидата на посаду церковного старости ще не було гарантією обрання. 
Необхідною була згода не лише парафіяльних священно-і церковнослужителів, 
але і затвердження єпархіальним архієреєм. До того ж, вибори мали проходити за 
посередництвом благочинного, обов'язок якого полягав у запобіганні упередженості 
з боку як парафіян, так і духовних осіб» [9, с. 139]. 
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17 квітня 1808 року імператор Олександр І затвердив Доповідь Синоду «Про 

збереження і прирощення церковної суми, та про переваги церковним старостам», а 
11 червня того ж року була затверджена «Інструкція церковним старостам». Згідно 
з цими документами, староста визначався як «повірений парафіян церкви, обрана 
із числа їх, довіри гідна людина, для зберігання і використання церковних грошей, 
і взагалі для збереження всього церковного майна» [9, с. 139]. Строк повноважень 
церковних старост визначався в три роки. Кількість строків, які могла займати 
цю посаду одна особа, не обмежувалась. 

У жовтні 1808 року за розпорядженням владики Гавриїла в парафіях Екзархату 
були введені метричні книги, обов’язкове ведення яких на території Російської 
імперії встановлено «Додатком до Духовного регламенту» 1722 року. В ці книги 
вносились відомості про хрещення, вінчання і смерть парафіян, а також про 
перехід людей із різних віросповідань у православну віру. Церковний історик 
протоієрей М. Флорінський відзначає, що «це було вкрай важливе рішення, тому 
що книги стали офіційними документами, за якими можна було встановити ступінь 
спорідненості для правильного вирішення судових справ, пов'язаних зі спадковими 
спорами. Крім того, метричні книги сприяли зменшенню числа незаконнонарод-
жених дітей, а також дозволяли здійснювати статистичний контроль за міграцією 
населення. Введення метричних книг принесло добрі плоди для церкви і держави. 
Раніше судові інстанції князівств при розгляді справ не мали офіційних даних 
про народження, хрещення, шлюби й ін. Зниження кількості позашлюбних на-
роджень, безумовно, сприяло моральному оздоровленню суспільства» [13, с. 148]. 

Проте, в церквах Сокирянщини метричні книги у вигляді списків велися ще 
до цього розпорядження екзарха, як мінімум при Проїлавському митрополиті 
Парфенії II, а мабуть й раніше. У Свято-Миколаївській церкві села Коболчин 
станом на 1896 рік зберігалися метричні книги 1790 року [1, арк. 126]. Один із 
місцевих краєзнавців розповідав, що бачив записи про народження зроблені в 
Іоанно-Богословській церкві с. Молодове 1802 року. У Архангело-Михайлівській 
церкві с. Сербичани, за даними на 1896 рік зберігалися метричні книги починаючи 
з 1805 року [1, арк. 72]. Це ж ми бачимо і в деяких інших селах колишньої Хотин-
ської райї. Наприклад, у «Відомості про Успенсько-Богородичну церкву села 
Наславча, 5-го округу Хотинського повіту Кишинівської єпархії, про священно-і 
церковнослужителів її, за 1896 рік» відзначено: «Копії з метричних книг починаючи 
з 1805 року і по теперішній рік зберігаються в цілості» [1, арк. 105зв]. 

Але ці більш ранні метричні записи деколи робилися не по формі і іноді на 
окремих, підчас різного розміру і розкреслених власноруч папірцях, які потім 
зшивалися в книгу (зошит). В 1808-1809 роках практично у всі тодішні церкви 
Сокирянщини були завезені нові метричні книги – стандартні аркуші, прошиті 
шнуром і скріплені сургучною печаткою, на яких відтепер і повинні були робитися 
записи. При цьому, що ми бачимо в доступних нам документах, одні священики 
привезли ці книги із м. Хотина в 1808 році (села Молодове і Сербичани), а інші 
затягнули цю справу до 1809 року. В Білоусівці ці книги взагалі появилися тільки 
в 1810 році, але записи у цьому селі велися причетниками по своєму і до цього, а 
тому в нову книгу внесли всі записи за попередній 1809 рік. 

До інших книг, ведення та заповнення яких набуло обов'язковий порядок і які 
підлягали здачі до дикастерії, а пізніше – до консисторії, можна віднести також 
клірові відомості, сповідні розписи і шлюбні обшуки. 
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Аркуш із метричної книги Свято-Покровської 
церкви села Селище, за 1809 рік 

Аркуш із сповідного розпису Димитріївської 
церкви села Білоусівка, за 1822 рік 

Аркуш із шлюбного обшуку Свято-
Покровської церкви села Волошкове,  

за 1913 рік 

Довідка 1839 року про те, що прихожанин  
Свято-Димитріївської церкви села Непоротове є 

холостий, тобто не перебуває в шлюбі 
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Клірові відомості були введені Російською православною церквою 20 січня 

1769 року під назвою «іменних списків всім особам духовного звання православного 
сповідання». На території Хотинського повіту перші відомі нам клірові відомості 
мало чим відрізнялися від послужного списку чиновників або військових і мали 
відповідну назву – «формулярний список». На перших порах, в ці документи, як 
ми бачимо в найдавніших із них, які стосуються парафій Сокирянщини і взагалі 
Хотинського повіту, вносилася така інформація: назва населеного пункту та 
церкви (іноді рік побудови), кількість дворів і людей, дані про церковно-і священно-
служителів (вік, освіта, відомості про їх служіння та нагороди, покарання за 
провини) із членами їх сім’ї. При чому в клірових відомостях 1811-1829 рр. в 
інформації про членів сім’ї священо- і церковнослужителів записувалися тільки 
представники чоловічої статі, – жінки не згадувалися зовсім, якщо не брати до 
уваги запис про сімейний стан – одружений чи холостяк. 

Згідно з указом Синоду від 31 березня 1829 року установлено нову форму 
клірових відомостей. Тепер цей документ став поділятися на три частини: 1) про 
церкву (дата побудови і опис церкви, про престоли, начиння, стан церковно-
парафіяльних документів і т.д.); 2) формулярні списки причта, з переліком всіх 
членів сім’ї і відміткою про родинні зв'язки з іншими служителями даної церкви; 
3) про прихожан (яких соціальних прошарків прихожани, скільки старообрядців, 
іновірних та ін.) [2, с. 387-406; 15, с. 14-27]. На останньому листі обов’язково 
вказувалося місце розташування церкви у населеному пункті та чи немає 
перешкод для прибуття до неї людей у будь-яку пору року. На Сокирянщині 
уведення цих нових форм клірових відомостей відбулося тільки у 1830 році, а 
деякі церкви отримали бланки тільки у 1831 році.  

В подальшому визначений зміст клірових відомостей неодноразово допов-
нювався. Так, наприклад, відповідно до Статуту духовних консисторій 1841 року, 
у клірових відомостях належало вказувати розміри церковної землі, оброчні 
угіддя і кількість грошей в банкових закладах [12, с. 330]. У 1885 році Собор 
єпископів, який відбувся у Казані, зобов’язав благочинних робити позначку в 
клірових відомостях про стан у підвідомчих йому парафіях бібліотек з анти-
розкольницькою літературою. Обов’язковою для запису стала інформація про 
школи: їх кількість, рік заснування, до якого відомства належали, коли засновані 
та скільки налічували учнів обох статей. Згідно з вказівками про порядок ведення 
клірових відомостей від 13 лютого 1909 року необхідно було подавати інфор-
мацію про кількість і цілісність книг, призначених для читання, які знаходилося 
в церковній бібліотеці і т.п. [7, с. 209-210]. 

Наступний документ – так звані «Cповідальні розписи» або «Сповідні відомості» 
(рос. «Исповедная роспись», «Исповедные ведомости») – поіменні списки парафіян, 
які приходили на сповідь до священика. Уведення їх в Російській православній 
церкві відноситься до 1718 року, коли іменним указом від 1-го лютого наказувалося 
священикам щорічно подавати «відомість про тих, хто не сповідувався» і про 
стягнення з таких штрафу. Згідно з указом Синоду від 7 березня 1722 року, всі 
парафіяни, які досягли семирічного віку і старші мали сповідуватися й причащатися 
у свого священика. Нагадаємо, що сповідь вважається обов’язковим церковним 
таїнством для кожного віруючого. Здійснювати її парафіяни мають не рідше ніж 
раз на рік. Священнослужителі мали щороку, після закінчення Успенського посту, 
вносити імена всіх своїх парафіян – і наявних, і відсутніх, які значилися у попе-
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редніх відомостях. Сюди ж записували людей і з інших парафій з видачею їм 
відповідного свідоцтва про сповідь та причастя для подання їх своїм священикам. 
У разі переходу в іншу парафію у зв’язку з одруженням ім’я цієї особи виключали 
з розписів попереднього місця проживання. При цьому причт, отримавши від-
повідну заяву, видавав детальний випис із розпису про сімейний стан особи для 
подання новому причту, а зі своїх розписів таку людину чи сім’ю виключав. 

Перші відомі нам сповідальні розписи на Сокирянщині, заповнені за встанов-
леною ще у 1737 році формою, почали укладатися тільки після розпоряджень 
митрополита Гавриїла (Г.Г. Бенулеску-Бодоні). За даними із клірових відомостей 
другої половини XIX – першої декади XX ст. стає відомо, що у більшості церков 
населених пунктів Сокирянщини, сповідні розписи були тільки починаючи з 1825 
року, а в деяких і пізніше, як наприклад, у церкві Різдва Пресвятої Богородиці 
села Кулішівка, церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Шебутинці та Іоанно-
Богословській церкві села Молодове – з 1826 року [4, арк. 129зв, 134зв, 138зв, 
144зв]. Більш ранні були тільки у селах Романківці (1816 р.) [4, арк. 159зв], 
Кормань (1816 р.) [17, арк. 71зв], Молодове (1818 р.) [4, арк. 220зв], Непоротове 
(1818 р.) [4, арк. 516зв], Михалкове (1819 р.) [4, арк. 225зв], Гвіздівці (1820 р.) [4, 
арк. 101], Сербичани (1822 р.) [4, арк. 154зв], Вашківці (1824 р.) [4, арк. 164зв] та 
Селище (1824 р.) [4, арк. 124зв]. Така ситуація пов’язана з тим, що на перших 
порах місцеві священики нерідко нехтували розпорядженнями начальства і не 
робили копії цих документів (як це передбачалося), а віддавали оригінали вищим 
органам. Це підтверджує той факт, що сповідальні розписи практично по всіх 
селах Сокирянщини за 1818-1824 роки і нині зберігаються в фондах Державного 
архіву Чернівецької області та у Національному архіві Республіки Молдова.  

Ще одним документом церковного діловодства є «Шлюбний обшук» (рос. 
«Обыск брачный») – документи, що складалися перед реєстрацією кожного 
шлюбу і засвідчували його законність. До окремої книги вносилася інформація 
про звання, соціальний стан, віросповідання, місце проживання, вік, дієздатність, 
відсутність близьких ступенів родинного зв’язку, що було б перешкодою для 
вінчання, рахунок шлюбів, волевиявлення сторін, наявність згоди батьків, відомості 
про відвідування сповіді і причастя. Обшук підписувався самими нареченими, 
двома-трьома свідками та причтом церкви [8, с. 72]. 

«Шлюбний обшук» веде свою історію від відомої з початку XVI ст. «вінечної 
пам’яті» або «вінечного знамення» – указ або дозвіл на вінчання, що давався на 
ім'я священика, який повинен був вінчати шлюб [14, с. 27-28]. У цей документ 
записувалися дата вінчання, імена нареченого і нареченої, свідків, відомості про 
проведений обшук. Указом імператриці Катерини ІІ від 14 липня 1765 року «вінечні 
знамення» і грошові збори з них були скасовані. Тепер, перш ніж вінчатися в 
церкві, молоді повинні були за тиждень-два повідомити парафіяльному священику 
про свій намір, який повинен був провести «шлюбний обшук» (перш за все з 
ціллю виявити чи не є молоді близьким родичами і чи ніхто із них не перебуває 
вже у шлюбі), на основі якого складався відповідний документ. Синодський указ 
від 20 листопада 1731 року вимагав фіксації в цьому документі поручителів з 
місцевих парафіян, які відповідають за достовірність відомостей як про нареченого, 
так і про наречену. При цьому, однакова форма шлюбних обшуків була складена 
Синодом і затверджена указом тільки 30 листопада 1837 року [11, с. 109]. До 
цього шлюбні обшуки кожного регіону мали свої особливості. 
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На Сокирянщині «Шлюбні обшуки» 

стали з`являтися тільки після 1832 р., 
і не одразу у всіх церквах. Зокрема, 
шлюбні обшуки з 1833 року велися у 
Архангело-Михайлівській церкві села 
Ломачинці [10]. За даними на 1852-
1853 роки в церквах Сокирянщини ці 
документи були за наступні роки: з 
1843 року в селі Гвіздівці [1]; з 1850 р. 
– села Білоусівка, Василівка, Вашківці, 
Волошкове, Кулішівка, Мендиківці, 
Молодове, Непоротове, Романківці, 
Селище, Шебутинці, Ожеве; з 1851 р. 
– села Кормань, Михалкове; з 1852 р. 
– м. Сокиряни; з 1853 р. – Коболчин [5]. 

Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1896 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 
195; 2. Забелин П.П. Права и обязанности пресвитеров по основным законам Христианской 
Церкви и церковно-гражданским постановлениям Русской Церкви. Часть I-я. Служебные 
права и обязанности пресвитеров. – Киев: Типография Г.Т. Корчак-Новичкого, 1884; 3. Игумен 
Ириней (Тафуня). Митрополит Гавриил (Бэнулеску-Бодони) и основанная им Кишиневско-
Хотинская епархия. – Ново-Нямецкий монастырь: Издательство им. преподобного Паисия 
Величковского, 2009; 4. Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, 
ф. 605, оп. 1, спр. 48; 5. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 
1, спр. 106; 6. Кондратюк Ю. Діяльність духовенства у сфері ведення фінансової документації 
церков Волинської єпархії кінця ХVІІІ – початку ХХ століть // Національного університету 
«Острозька академія». Наукові записки Серія: Історичне релігієзнавство. – Острог: Видав-
ництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – Вип. 1; 7. Кондратюк Ю. 
Клірові відомості Волинської єпархії кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. // Волинські історичні 
записки: Збірник наукових прпць / Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир: 
Полісся, 2008. – Т. 1; 8. Кондратюк, Ю.С. Шлюбні обшуки Волинської єпархії кінця XVIII – 
початку ХХ ст. // Гілея: Науковий вісник. Збірник наукових праць.- Київ: Вид-во НПУ ім. М.П. 
Драгоманова, 2009. – Вип. 27; 9. Лиман І. І. Статус церковних старост на початку XIX ст. // 
Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету – Запоріжжя: 
Тандем-У, 1999. – Вип. VII; 10. Обыск брачный, Кишиневской духовной консистории, Свято-
Михайловской церкви села Ломачинец 5-го округа Хотинского уезда (1833, 1838–1850, 1854–
1856, 1861–1863, 1864–1873, 1879–1884, 1884–1888, 1889–1894, 1895–1902, 1902–1907 гг.). – 
ВАКС, Ломачинці; 11. Полянский П.Л. Правовое регулирование брачно-семейных отношений в 
российском обществе: история формирования отрасли семейного права. Диссертация на 
соискание учёной степени доктора юридических наук. – Москва, 2016; 12. Спичак А.В. 
Эволюция оформления клировых ведомостей в Тобольской епархии в XVIII – начале XX веков // 
Научный диалог. – Екатеринбург, 2015. – № 12 (48); 13. Флоринский Н. Влияние Русской право-
славной церкви на молдо-влахийские митрополии начала XIX века // Русин. – Кишинев: 
Общественная организация «Русь», 2005. –№ 2; 14. Цатурова М.К. Русское семейное право 
XVI–XVIII вв. – Москва: Юридическая литература, 1991; 15. Чижевский И.Л. Церковное 
письмоводство: Собрание правил, постановлений и форм к правильному ведению оного/ сост. 
на основании законов и указов святого Правительствующего Синода протоиереем Иоанном 
Чижевским / Издание 2-е, во многом испр. и доп. – Харьков: Типо-литография Окружного 
штаба, 1881; 16. Boga L.T. Populaţia // Basarabia: Monografie. – Chişinău: Imprimeria Statului, 
1926; 17. Кишиневская епархия. Клировая ведомость 3-го округа Хотинского уезда за 1902 
год.– ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 199. 

Запис на титульному листі «Шлюбних обшуків» 
Архангело-Михайлівської церкви села Ломачинці, 

за 1854 р. 
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КИШИНІВСЬКА І ХОТИНСЬКА  
ЕПАРХІЯ 

 
16 (28) травня 1812 року між Російською і Османською імперіями був укладений 

Бухарестський мирний договір, за яким територія Пруто-Дністровського межи-
річчя остаточно відійшла з під панування Порти [3, с. 49-58; 9, с. 316-322]. Російські 
війська відійшли за річку Прут. На правому березі Пруту залишилися землі, які 
зберегли колишню назву Молдова, а на лівому – край, який отримав назву Бессарабія. 
Остання була приєднана до Російської імперії, спочатку в статусі намісництва, а 
з 1818 року – як адміністративно-територіальна одиниця Російської імперії з 
назвою «Бессарабська область». Сокирянщина, як і раніше залишилася складовою 
частиною Хотинського цинуту (а в подальшому повіту). 

Складовою російської політики щодо новопридбаних земель було їхнє цілковите 
включення в правове поле імперії, в тому числі і в церковній сфері. Тому вже у 
1812 році постало питання про створення нової єпархії, яка би повністю контро-
лювала ці території і знаходились би в прямому підпорядкуванні Російської 
православній церкві. Молдо-Влахійський екзарх Гавриїл відносно створення 
нової Бессарабської єпархії в своєму листі в Святіший Синод від 4 листопада 
1812 року пише: «треба влаштувати особливу єпархію з найменуванням Кишинів-
ської і Хотинської, якщо сіє іменування завгодно буде Святішому Синоду; так як 
в Кишиневі влаштовано уряд, а в Хотині був колись правлячий єпископ» [12, с. 921]. 

Святіший Синод згодився з екзархом. 4 грудня 1812 року була складена спеці-
альна доповідь на ім'я імператора Олександра I про відкриття нової Кишинівської і 
Хотинської єпархії. Однак через несприятливу обстановку в Російській імперії 
питання про створення нової єпархії в Бессарабії було відкладене майже на рік. 
21 серпня 1813 року імператор Олександр I виніс позитивну резолюцію з даного 
питання, і цей день став вважатися днем заснування Кишинівської і Хотинської 
єпархії.  

На той час на території новоствореної єпархії налічувалося 775 парафіяльних 
церков, із яких було 40 кам’яних і 1 цегляна, в всі інші з дерева [14, с. 295-296]. У 
них служили 1274 священика [15, с. 5]. На Сокирянщині за даними на 1812-1813 
рік майже всі села мали свої церкви – виключно дерев’яні. Церкви не було тільки 
у малонаселеному селі Розкопинці і в селі Непоротове, де будувалася нова церква 
– на місці колишньої, що згоріла. В багатьох із церков тодішньої Сокирянщини 
служило по два священика (Ломачинці, Коболчин, Молодове та ін.), а в деяких 
навіть три (Селище, Вашківці). 

Першим правлячим архієреєм в новоутвореній єпархії став вже згаданий 
Преосвященніший Гавриїл (Г.Г. Бенулеску-Бодоні), за яким були збережені і його 
колишні титули «Екзарх» і «Митрополит». Місцем своєї постійної резиденції він 
обрав місто Кишинів. Після отримання імператорського вердикту митрополит 
Гавриїл написав з нагоди вступу на посаду перше «Пастирське послання», яке 
було розіслано в усі парафії Бессарабії. У посланні архіпастир повідомив про 
утворення нової єпархії. 

Ознайомившись зі станом справ у новоствореній єпархії, митрополит взявся 
за будівництво церков, митрополичого дому, друкарні, а також будівлі для семінарії  
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(згідно Духовному регламенту в кожній єпархії мала бути власна семінарія).  
Будівництво йшло швидко: 31 січня 1813 року була офіційно відкрита Кишинівська 
православна духовна семінарія; 27 травня 1814 року був отриманий дозвіл Святішого 
Синоду на відкриття екзаршої типографії; а у 1817 році, за ініціативи митрополита 
Гавриїла, починається будівництво митрополичої церкви та кафедрального собору. 
При митрополиті в Кишинівській і Хотинської єпархії було розпочато і здебільшого 
закінчено будівництво близько двохсот церков. 

Православне духовенство Бессарабії оформлюється в привілейований стан, 
отримавши аналогічні права з російським. Економічний стан і політичні права 
духовенства після приєднання Бессарабії до Російської імперії визначалися 
«Статутом утворення Бессарабської області»1818 року. У цьому документі про 
духовенство говориться: «Права і переваги духовенства щодо публічного віро-
сповідання зберігаються в повній їх силі і свободі. Духовенство панівної греко-
східної релігії буде користуватися всіма тими привілеями і фундумами4, надбанню 
церковному присвяченими, які придбало воно по грамотах молдавського уряду ... 
Будь-яке майно, що належить власне церквам і монастирям Бессарабської області 
всіх взагалі віросповідань, як-то села, присілки, хутора, рибні лови та інші позе-
мельні угіддя, так само цигани, капітальні суми і іншого роду пожертвування, 
грамотами або записами затверджені, залишаться вічно їх власністю» [10, № 27357; 
13, с. 16-17].  

4 Фундум (лат. fundum) – земельна ділянка. 

Головна будівля Кишинівської духовної семінарії з 1817 до 1868 року  
(Пархомович И.М. Духовно-учебные заведения Кишиневской епархии Краткий очерк к 

столетию ее. 1813.08.21-1913 гг. – Кишинев: Епархиальная типография, 1913. – С. 11.) 
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Відтепер бессарабським відкупщикам, міс-

цевим чиновникам і поміщикам заборонялося 
стягувати з духовенства будь-які кошти. В 
журналі, укладеному в Бессарабській Верховній 
Раді 16 травня 1819 року читаємо: «Священики і 
диякони, а також дячки, які будуть на парафії, 
вилучені від всіх платежів і повинностей помі-
щикам» [4, с. 174].  

При цьому, служителі вівтаря Господнього 
не отримували платні від держави, а забез-
печували себе і свої сім'ї виключно за рахунок 
пожертвувань прихожан і збору врожаю з 
церковних земель. Ченці та монахині жили за 
рахунок милостині, а також коштів, вилучених 
з продажу сільськогосподарської продукції, 
віддачі суспільних приміщень в оренду тощо.  

Держава оплачувала священикам лише вик-
ладацьку роботу в школах. В рідких випадках, 
в якості допоміжного окладу до інших доходів 
(плата за треби, добровільні пожертвування 
парафіян) священно-і церковнослужителям давалася казенна платня. Так, наприклад, 
згідно указу Святішого Синоду від 11 жовтня 1894 року причту церкви Покрови 
Пресвятої Богородиці села Волошкове було призначено жалування в 400 рублів 
на рік – 300 священику і 100 псаломщику [11, с. 342]. 

Парафіяльним церквам, які знаходилися на поміщицькій землі, відводилося по 
33 десятини землі5 – 30 десятин ріллі і 3 десятини сінокісної землі. При цьому, в 
одному з царських указів підкреслювалося: «Земля, одного разу відведена для 
церкви, ніколи не повертається парафіянам, але, залишаючись недоторканною 
власністю церкви, навіть в разі скасування церкви, повинна бути приписана до 
тієї церкви, до якої скасований прихід приписаний» [1, с. 83]. 

Для священно-і церковнослужителів Сокирянщини вся ця «паперова благодать» 
довгий час залишалася мрією. Ще у 1830-х роках більшість із них перебувала у 
вельми убогому стані, не маючи можливості навіть оновити священицький одяг. 
Їх матеріальне становище багато в чому залежало не тільки від селян, в користу-
ванні яких знаходилася земля, а й від місцевих поміщиків, які не поспішали виділяти 
їм землю для господарських потреб. При цьому, не дивлячись на рекомендації з 
Кишинева, наділ землі служителям церкви в різних селах значно різнився. Наприклад, 
за даними на 1832 рік в селі Білоусівка церква отримала від громади 7 фальчів6 
землі, в с. Василівка – 5 фальчів, в селі Гвіздівці – 13 фальчів, а в с. Вашківці – 25 
фальчів [6]. В деяких селах священикам земля взагалі не була виділена. Так, 
наприклад, у відомості про Іоанно-Богословську церкву села Вітрянка за 1832 рік 
читаємо: «Землі при цій церкві орної і сінокісної у відводі ще немає, а корис-
туються священно-і церковнослужителі деякою тільки кількістю її» [6, арк. 149]. 

5 Межовою інструкцією царського уряду 1753 р. визначено розмір десятини у 2400 кв. сажнів, 
що становило 10 925 м², тобто 1,0925 га. 
6 Фальча – міра площі, 1 фальча дорівнює 14322 кв. метрам, тобто – 1,43 га. 

Митрополит Гавриїл 
(Г.Г. Бенулеску-Бодоні) 
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Щоправда, за те, що священик не мав землі, селяни сплачували йому так званий 
оброк – за домовленістю парафіяни платили духовним особам за відсутність 
землі грошима або продуктами. 

Ситуація змінювалася повільно, і тільки в 1840-х роках в більшості населених 
пунктів Сокирянщини були відведені обіцяні 33 десятини землі. Лише в селі 
Молодове було менше – 28 десятин [7]. В Сокирянах же місцевий священик 
віддав церкві 66 десятин орної і сінокісної землі. В подальшому в деяких селах 
розмір церковної землі збільшився. Так, наприклад, за даними на 1888 рік в селі 
Білоусівка розмір церковного наділу складав 38 десятин 439 кв. сажнів7; в селі 
Коболчин його розмір був 43 десятини і 40 кв. сажнів [2]. Але, не завжди вся 
виділена земля була на користь, як це, наприклад було в селі Ожеве: у відомості 
про церкву цього села за 1903 рік відзначено: «Землі при церкві є в кількості 36 
десятин 311 кв. сажень, відмежованих з вотчини села Ожеве володіння місцевих 
землевласників 1846 року Хотинським повітовим землеміром, з яких 3 десятини 
незручних. ... З зазначених 36 десятин 311 кв. сажень землі: п'ять (5) десятин 
дубового лісу, змішаного з різними породами, 1½ складається з чагарників, які 
не приносять причту ніякого доходу. При тому, церковна земля знаходиться від 
села Ожеве на відстані 8 верст на піднесеній місцевості» [5, арк. 91]. 

Свою землю священно-і церковнослужителі обробляли самі, часто наймаючи 
на роботи селян. Якщо священики користувалися повагою парафіян, то нерідко 
селяни безкорисливо допомагали їм у вільний від польових робіт час. Старожили 
низки сіл Сокирянщини розповідали, що не рідко, щоб допомогти священику, 
селяни влаштовували «клаку» – звичаєву спільну безоплатну роботу громадою 
села або частини села, або вулиці для потреб села, або одного з селян. У наш час цей 
звичай зберігся: рідня та інші селяни, як правило з одної вулиці або сільського 
кута збираються для допомоги одному з мешканців при муруванні будівель, копанні 
криниць, тощо. Оплата за ці роботи не береться, господар лише всіх потім кормить 
обідом. Проте, такий звичай не був характерний тільки для Сокирянщини, він 
звичайний для всієї Бессарабії [8, с. 391]. 

Щодо будівництва хат для священно-і церковнослужителів, то справа ця в 
деяких селах розтягнулася майже на століття. Якщо у першій половині XIX ст., 
коли переміщення священно-і церковнослужителів від одної церкви до іншої 
відбувалися рідко, значна кількість кліриків Сокирянщини мала свої власні хати, 
то в подальшому за відсутності спеціального житла, їм доводилося орендувати 
кімнати або хати у місцевих жителів. Так, наприклад, за даними на 1853 рік власні 
хати священики мали в селах Білоусівка, Вашківці, Волошкове, Гвіздівці, Коболчин, 
Кормань, Кулішівка, Ломачинці, Мендиківці, Михалкове, Молодове, Ожеве, 
Романківці, Селище і містечку Сокиряни. В громадських чи найманих будинках 
проживали тільки священики сіл Василівка, Непоротове і Шебутинці [7]. 

Перші церковні хати на Сокирянщині почали з`являтися тільки в другій половині 
XIX ст. – в перші десятиліття XX ст.: у 1864 році в с. Ломачинці, у 1886 році в селі 
Білоусівка, у 1897 році в с. Вітрянка, у 1899 році в с. Волошкове, у 1902 році в селі 
Сербичани, у 1913 році в с. Коболчин, тощо. Найчастіше будувалися або купу-
валися ці хати за кошти місцевих парафіян. Іноді це відбувалося за фінансовою 
участю священика, як наприклад у селі Василівка, де у 1906 році церковна хата була 

7 Сажень квадратна – 4,552 м2 
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куплена за кошти громад сіл Василівка і Розкопинці з значною сумою священика 
Андрія Михайловича Васильковського. В селі Романківці у 1876 році церковна 
хата була побудована виключно на кошти церковно-і священнослужителів. В той 
самий час, деякі села довгий час залишалися без хат через бідність парафіян. Так, 
наприклад, у відомості про Свято-Димитріївську церкву села Гвіздівці за 1903 
рік відзначено: «Для церковних будинків під приміщення причту, ніяких заходів, 
по бідності парафіян, не робиться» [5, арк. 135]. 

 
 
 

Джерела: 1. Анцупов И.А. Государственная деревня Бессарабии в XIX веке (1812–1870 гг.). – 
Кишинев: «Картя Молдовеняскэ», 1966; 2. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1888 год. 
– ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 191; 3. Договоры России с Востоком политические и торговые / 
Собрал и издал Т. Юзефович ─ СПБ.: Типография О.И. Бакста, 1869; 4. Ильяшенко Т.П. Фор-
мирование романских литературных языков. Молдавский язык. – Кишинев: «Штиинца», 1983; 
5. Кишиневская епархия. Клировая ведомость 5-го округа Хотинского уезда за 1903 год. – 
ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 200; 6. Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – 
ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 48; 7. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 
605, оп. 1, спр. 106; 8. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами 
Генерального штаба. Том 2: Бессарабская область. Часть первая / Составил Генерального 
штаба капитан А. Защук. – СПб., 1862; 9. Полное собрание законов Российской империи, с 
1649 года. Том XXXII. 1812-1815. – СПб: Типография II Отделения Собственной Его 
Императорского Величества канцелярия, 1830; 10. Полное собрание законов Российской 
империи. Собрание первое. – Том XXXV: 1818. – СПб., 1830; 11. Правительственные 
распоряжения // КЕВ, 1894. – № 21; 12. Стадницкий А. Амфилохий, Епископ Хотинский. 
(Материалы для истории Бессарабской епархии) // КЕВ, 1890. – № 21; 13. Устав образования 
Бессарабской области. – Кишинев, 1818; 14. Халиппа И.Н. Сведения о состоянии церквей 
Бессарабии в 1812–13 гг. // ТБГУАК, 1907. – Т. III; 15. Popovschi N. Istoria Bisericii din Basarabia 
în veacul al XIX-lea subt ruşi. – Chişinău: Tipografia Eparhială «Cartea Românească», 1931. 

Будинок священика в селі Ломачинці, побудований у 1864 році 
(Шундрій М.М. Історія церкви с. Ломачинці. – Сокиряни, 2006.) 
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ЦЕРКОВНО-АДМІНІСТРАТИВНИЙ  
УСТРІЙ 

 
Після створення нової Кишинівської і Хотинської єпархії місцевий церковно-

адміністративний устрій поступово підводився до стандартів Російської православної 
церкви, адміністративний устрій якої являє собою проекцією візантійського церковно-
адміністративного апарату, але з деякими своїми особливостями. Разом з тим, в 
деяких аспектах російській владі доводилось враховувати специфіку краю і роз-
ширювати за рахунок Святішого Синоду компетенцію місцевих структур. Тому 
на територію Бессарабії не поширювалась низка документів, які визначили порядок 
внесення змін до церковного устрою інших складових Російської імперії. Але таких 
виключень робилось небагато, і в цілому устрій Кишинівської і Хотинської єпархії 
розвивався в загальноімперському контексті. 

Кожну єпархію очолював єпархіальний архієрей, який мав право всієї повноти 
духовної влади в єпархії та призначався владою імператора за участю Святішого 
Синоду. Єпархії складалися з якоїсь кількості благочинних округів під голо-
вуванням благочинних священників. В округи входило від 10 до 35 парафій. 
Парафія же виступала основою організаційного устрою православної церкви. 

Посада благочинного, який знаходяться в безпосередньому відношенні до 
єпархіального начальства, була затверджена на території Бессарабії ще до ство-
рення Кишинівської і Хотинської єпархії – у часи тимчасового управління 1806-
1812 років. Але через віддаленість більшості благочинних від місця перебування 
єпархіального начальства та відповідно й виникаючих проблем у відносинах і 
контролі самих благочинних, митрополит Гавриїл вдався до практики, яка мала 
поширення ще за часів Молдавського князівства. У кожен із цинутів були приз-
начені так звані «цинутні протопопи» (відомі також як «цинутні протоієреї»), які 
управляли приватними (окружними) благочинними, які в свою чергу наглядали 
за священно-і церковнослужителями церков, які знаходились у їхній юрисдикції, 
за управлінням церковним майном, веденням документації в церквах, залагоджували 
дріб’язкові справи і т.п. Окрім того, благочинні повинні були представляти архієрею 
інформацію в кінці кожного кварталу про померлих священиків і дияконів для 
запису цих відомостей в журналі консисторії. 

З 1812 року у кожний цинут повинен був мати як мінімум одного протопопа, а 
протопопія розміщуватися в цинутному місті. В реальності їх могло бути більше. 
Так, наприклад, за даними на 1816 рік в Хотинському цинуті було 3 протопопа і 
12 приватних благочинних, яким підпорядковувалися 228 священиків, 2 диякона, 
292 дячка і паламаря [9, с. 273]. В акті 1819 року про розподіл благочинь від-
значено, що в Хотинському цинуті визначено два протопопи – в селі Атаках і 
містечку Бричанах [10, с. 282-283]. Як бачимо Хотинський цинут був поділений 
на дві «протопопії», тобто два великих благочинницьких округа (частини), кожен 
з яких включав певне число малих приватних округів, які в свою чергу включали 
від 10 до 15 парафій. 

За приватними благочинницькими округами і парафіями Сокирянщини наглядав 
бричанський протопоп з протопопією в м. Бричани. На перших порах більшість 
парафій Сокирянщини були поділені між Окницьким і Ломачинецьким благочин 
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 Аркуш із «Екстракту формулярних відомостей 14-ти церков Хотинського цинуту, 
селища Романківців, частини благочинного – священика Василя Кровецького, за 1824 рік» 
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ницькими округами (по назвах сіл Окниця і Ломачинці). В подальшому, і як мінімум 
до 1830-х років майже всі тодішні села Сокирянщини відносилися до Коболчинського 
і Романовського (Романковського) благочинь. Коболчинське благочиння складали 
села Коболчин, Сокиряни, Наславча, Волошкове, Василівка, Ожеве, Ломачинці, 
Непоротове, Гвіздівці, Михалкове та Білоусівка; Романовське благочиння – це 
села Романківці, Сербичани, Вітрянка, Кулішівка, Кормань, Шебутинці, Молодове, 
Селище, Яноуци, Новоселиця, Росошани, Гриманкоуци, Карликів і Вашківці. 

В подальшому, по мірі адміністративно-територіальних реформ, чисельність і 
границі благочинницьких округів неодноразово змінювалися. З 1830-х років 
благочиння перестали бути прив’язаними до місця проживання приватного 
благочинного. В церковно-адміністративному відношенні, Хотинський повіт був 
поділений на чітко фіксовані в границях частини, а благочинницькі округи відтепер 
називалися не по місцю проживання благочинного священика, а виключно по 
номеру (приклад: приватний благочинний IV частини Хотинського повіту).  

У 1834 році було піднято питання про відкриття в Кишинівській і Хотинській 
єпархії духовних правлінь, які були б виконавчим органом з'їздів представників 
духовенства і парафій, здійснювали розпорядчі та контролюючі функції на місце-
вому рівні. Але архієпископ Кишинівський і Хотинський Димитрій (Д.І. Сулима) 
відмовився від цієї ініціативи, відзначаючи, що правління в виробництві та 
вирішенні справ при тодішньому стані єпархії будуть малоефективні. Вивчивши 
всі аргументи архієпископа, Святіший Синод ухвалою від 22 травня – 10 червня 
1834 року, залишив в Кишинівській і Хотинській єпархії колишній порядок 
завідування благочинними через протопопів, але при цьому наказав цинутних 
протопопів від тепер іменувати «старшими благочинними» [8, с. 111-112]. 

Тоді ж архієпископ Димитрій склав для «старших благочинних» нову інструкцію. 
Старші благочинні обиралися консисторією і затверджувалися єпархіальним 
архієреєм. Згідно з новою інструкцією в їх обов'язки входило «оголошення через 
благочинних духовенству розпорядження єпархіального начальства, проведення 
розслідувань, доставляння щомісячних відомостей до консисторії про виконані і 
невиконані укази, огляд і доставляння до консисторії метричних книг з екстрактом із 
них, а також сповідних розписів, клірових відомостей з відмітками поведінки 
благочинних і священиків, прибутково-видаткових книг» і т.д. [8, с. 112]. Окрім 
того, старші благочинні, як мінімум два рази на рік, повинні були провідати всі 
церкви ввіреної їм території. В 1845 році архієпископ Кишинівський і Хотинський 
Іринарх (Я.Д. Попов) звільнив їх від цього обов’язку, переклавши це виключно 
на окружних благочинних [3, с. 8]. 

У 1859 році посада старших благочинних була скасована, а парафії були 
розділені на благочинницькі округи. Архієпископ Кишинівський і Хотинський, 
Преосвященний Антоній (О.А. Шокотов), доносив Святішому Синоду, що за 
статутом духовних консисторій 1841 року та інструкції благочинних парафіяльних 
церков 1857 року, частина обов'язків старших благочинних покладена на консис-
торію (видача метричних і прибутково-видаткових книг, сповідних розписів, 
обшуків шлюбних і ін.), а інша частина обов'язків покладена на благочинних 
(доставляння зазначених книг в консисторію і ін.) [8, с. 112]. 

У травні 1869 року єпископ Кишинівський і Хотинський Антоній видав 
розпорядження про введення в Кишинівській і Хотинській єпархії так званого 
«виборного начала благочинних» [2, с. 307-309]. Тепер благочинних обирало 
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само духовенство, а єпархіальне начальство затверджувало обрану кандидатуру. 
Але із-за недоробок в організації ініціатива «виборного начала» не дала очіку-
ваних результатів, і більше нагадувала випадкове явище. Перш за все, тому що 
зберігалася деяка двоякість – одні із благочинних призначалися єпархіальним 
начальством виключно за власним вибором, а інші були затверджені на посаді 
благочинного за вибором самого духовенства.  

На це одразу звернув увагу призначений управляти Кишинівською і Хотинською 
єпархією 23 червня 1871 року архієпископ Павло (П.В. Лебєдєв). 26 жовтня 1871 
року в своїй пропозиції духовенству він пише: «Цей двоякий спосіб обрання на 
одну й ту ж посаду в одній і тій самій єпархії не може бути визнаний нормальним. 
Благочинницькі ради не отримали твердого становища: ні в очах єпархіального 
начальства, ні в очах окружного духовенства вони не становлять собою адміні-
стративно-судової інстанції, якій доручено було б розбирати і розв'язувати відомі 
справи, і минаючи яку, не було б дозволено звертатися з проханнями до єпархіального 
начальства. Обов'язки посадових осіб благочинницького округу суворо не розме-
жовані; внаслідок цього відбуваються заплутаність і уповільнення в єпархіальному 
управлінні і суді» [4, с. 1004]. 

Вирішивши змінити існуючий стан, архієпископ Павло призначив по всій єпархії 
благочинницькі з'їзди (в кожному окрузі окремо), які мали предметом занять 
обрання священнослужителів у депутати на з'їзд училищних округів і на єпархі-
альний з'їзд. Після закриття цих з'їздів був призначений загальноєпархіальний 
з'їзд депутатів духовенства Кишинівської і Хотинської єпархії. На обговорення 
цих з'їздів архієпископ Павло запропонував власноруч складені правила для 
вибору благочинних та інших посадових осіб благочинницького округу, а також 
правила благочинницького управління [5, с. 520-538]. 

Тоді ж було піднято на обговорення питання про зміну кордонів благочин-
ницьких округів. Згадані вище окружні Благочинницькі з'їзди окрім іншого повинні 
були також «встановити межі благочинницьких округів, при цьому не обмежуючись 
відомими границями повітів, а переслідуючи зручність зносин благочинних та 
інших окружних влад з духовенством благочинницького округу, і духовенства з 
владою» [1, с. 35]. У вирішення цього питання були також підключені предводителі 
дворянства, повітові справники і деякі інші чиновники. Всі роботи з цього питання 
були закінчені в січні 1872 року. Після розгляду та виправлення нового розкладу 
парафій і причтів в губернській присутності у справах духовенства, архієпископ 
Павло представив його у вищу інстанцію.  

Указом Його Імператорської Величності, Самодержавця Всеросійського із 
Святішого Синоду, Преосвященному Павлу, єпископу Кишинівському і Хотин-
ському, від 2 липня 1773 року за № 2360, новий розклад парафій і причтів був 
затверджений і введений в Бессарабії [7]. За цим розкладом в Хотинському повіті 
було затверджено 88 парафій, із них 15 мають пряме відношення до теперішніх 
сіл Сокирянщині: 

«59. Молодовська парафія: Іоанно-Богословська церква, 1 настоятель, 1 дяк. 
60. Селищанська парафія: Покровська церква, 1 настоятель, 1 дяк. 
69. Василіуцька парафія: 
а) Успенська церква в Василіуцах (головна); 
б) Параскевська церква в с. Ожеве; 
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в) Покровська в с. Волошкове (прописна). 1 настоятель, 1 його помічник, 2 

псаломщика. 
70. Секурянська парафія: Успенська церква, 1 настоятель, 1 дяк. 
71. Гвоздоуцька парафія: Михайлівська церква, 1 настоятель, 1 дяк. 
72. Клокушнянська парафія: 
а) Іоанно-Богословська церква в с. Клокушна (головна); 
б) Михайлівська церква в с. Мендиковци. 1 настоятель, 1 дяк. 
74.Васкоуцька парафія: Михайлівська церква, 1 настоятель, 1 дяк. 
75. Романкоуцька парафія: Михайлівська церква, 1 настоятель, 1 дяк. 
76. Шебутинецька парафія: 
а) Успенська церква в с. Шебутинці (головна); 
б) Димитріївська церква в с. Кормань (приписна), 1 настоятель, 1 дяк. 
77. Вітрянська парафія: 
а) Іоанно-Богословська церква в с. Вітрянка (головна); 
б) Різдво-Богородична церква в с. Кулішівка (приписна). 1 настоятель, 1 дяк. 
78. Непоротівська парафія: Димитріївська церква, 1 настоятель, 1 дяк. 
79. Ломачинецька парафія: Михайлівська церква, 1 настоятель, 1 дяк. 
80. Білоусівська парафія: Дмитрівська церква, 1 настоятель, 1 дяк. 
81. Михалківська парафія: Різдво-Богородична церква, 1 настоятель, 1 дяк. … 
88. Коболчинська парафія: 
а) Миколаївська церква в с. Коболчин (головна); 
б) Михайлівська церква в с. Сербичани (приписна), 1 настоятель, 1 його 

помічник, 2 псаломщика» [6, с. 258-288]. 
Хотинський повіт був поділений на 5 благочинницьких округів, при чому до 

їхнього складу увійшли деякі парафії Сорокського повіту (адміністративно зали-
шившись в своєму повіті, в церковному відношенні тепер відносились до Хотинського 
повіту). Згідно «Списку селищ розподілених на 5 округів і 2-го округу Сорокського 
повіту складеного 24 липня 1872 року благочинними священиками: Григорієм 
Білинським, Іполитом Умінським, Олексієм Петровичем, Феодором Онуфрієвичем 
і Феодором Нартя» і затвердженому архієпископом Павлом 31 липня 1872 року, 
парафії Сокирянщини увійшли до складу 3-го і 5-го округів. Повний склад цих 
округів був наступний: 

«Третій округ: Нелипівці, Нагоряни, Грушівці, Бабин, Бузовиця, Бурдюг, 
Новоселиця, Росошани, Ірстова, Комарів, Яноуци, Молодове, Селище, Шебутинці, 
Кормань, Кулішівка, Вітрянка, Михалкове, Непоротове, Бричани (містечко), 
Гриманкоуци, Вашківці і Романківці. Округ цей підвідомчий благочинному свя-
щенику Іполиту Умінському…. 

П’ятий округ: Єдинці (містечко), Александрени, Глинная, Ротунда, Гінкоуци, 
Чепелеуці, Балківці, Маркоуци, Корестоуци, Колікоуци. Требісоуци, Болбока, 
Сербичани, Білоусівка, Ломачинці. Ожеве, Василівка, Волошкове, Наславча 
(Сорокського повіту), Сокиряни (містечко), Коболчин, Гвіздівці, Мендиківці, 
Клокушна, Ходороуци, Окниця, Михалашани, Гріноуци (Сорокського повіту), 
Ружниця (Сорокського повіту), Барладяни, Паладія і Русяни (Сорокського повіту). 
Всього 32 церкви, які знаходяться у веденні благочинного священика Феодора 
Онуфрієвича» [11, с. 365]. 

Благочинні священики як і їхні помічники обиралися на три роки. За новими 
правилами, до посадових осіб благочинницького управління, крім самого благо-
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чинного, відносилися два помічника благочинного, депутат і його помічник, цензор 
проповідей і духівник. На кожного з них були покладені певні обов'язки: помічник 
благочинного здійснював нагляд над частиною парафій, допомагав у складанні 
звітів і т.д.; депутат від духовенства представляв і захищав інтереси при вироб-
ництві слідств у справах підвідомчим цивільному суду; цензор проповідей спостерігав 
за виконанням священиками проповідницького обов'язку та ін.; духівник керував 
духовенством. 

 
 

Джерела: 1. Пархомович И.М. Архиепископ Павел и деятельность его в Кишиневской 
епархии (23 июня 1871 г. – 16 июля 1882 г.) // ТБЦИАО, 1912. – Вып. VII; 2. Пархомович А.М. 
Очерк пастырской деятельности Высокопреосвященного Антония в Кишиневской епархии с 
1858-1871 год (Окончание) // КЕВ, 1871. – № 9; 3. Пархомович И.М. Деятельность архиепис-
копа Иринарха в период управления им Кишиневской епархией (12 ноября 1844 г. – 17 марта 
1858 г.) // ТБЦИАО. 1911. – Вып. VI; 4. Пархомович И.М. Краткий исторический очерк архи-
пастырской деятельности в Бессарабии Высокопреосвященнейшего Павла, архиепископа 
Кишиневского и Хотинского, с 1877 по 1881 год // КЕВ, 1881. – № 22; 5. Предложение Его 
Преосвященства, Преосвященнейшего Павла, епископа Кишиневского и Хотинского, духо-
венству Кишиневской епархии // КЕВ, 1871. – № 21; 6. Расписание городских и сельских 
приходов, церквей и причтов Кишиневской епархии // КЕВ, 1873. - № 14; 7. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1873. – № 14; 8. Самуилов В. Старшие благочинные (Из 
истории церковного управления в округах епархии) // Прибавление к Церковным ведомостям, 
издаваемым при Святейшем Правительствующем Синоде. – СПб., 1901. – № 4; 9. Свиньин 
П.П. Описание Бессарабской области // ЗООИД, 1867. – Т. 6; 10. Силин А.Е. Дмитрий, Архи-
епископ Кишиневский и Хотинский. (Продолжение) // КЕВ, 1867. – № 8; 11. Список селениям 
Хотинского уезда, распределенным на 5 округов и 2-го округа Сорокского уезда, составленный 
24 июля 1872 года благочинными-священниками: Григорием Билинским, Ипполитом Уминским, 
Алексеем Петровичем, Феодором Онуфриевичем и Феодором Нартею // КЕВ, 1872. – № 16. 

Довідкові видання Кишинівської єпархії  
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ЗАГАЛЬНА ОСВІТА 

 
Окрім того, що Церква націлено та поступово впроваджувала заходи направлені 

на посилення впливу православ’я в регіоні, вона зіграла велику роль у зародженні і 
подальшому розвитку загальної шкільної освіти, як на Сокирянщині, так і взагалі 
в Бессарабії. У 1835 році Синодом були затверджені «Правила для початкового 
навчання селянських, в тому числі і розкольницьких дітей». Ці правила були 
підставою для установи церковно-приходських (церковнопарафіяльних) шкіл і 
шкіл грамоти. У 1836 році вони були введені в усіх єпархіях Російської імперії. 

У травні 1837 був виданий Указ імператора, який заохочував духовенство 
організовувати початкове навчання селянських дітей не тільки в «заражених 
розколом парафіях, але і в інших для запобігання від розколу». Указ поширився і 
на дітей навколишніх жителів. Він, зокрема, спонукав по можливості «заводити 
подібне навчання дітей жіночої статі при жіночих монастирях, а також під 
наглядом священицьких або дияконських дружин або вдів, які мають потрібну 
для цього утворення гарну поведінку, материнський і наставницький характер». 

Кишинівська і Хотинська єпархія включилася в роботу по організації церковно-
приходських шкіл. За вказівкою Синоду і архієпископа священики окремих парафій 
почали відкривати домашні навчальні заклади (школи грамоти), правда, не стільки 
для навчання грамоті селянських дітей, скільки з метою їх релігійно-морального 
виховання [14, с. 56]. Імператорським указом 1842 року Міністерству державного 
майна ставилося надавати фінансову підтримку відкриттю таких шкіл і допомагати 
тим школам які мали своєї матеріальної бази, тулилися в церковних сторожках 
або будинках священиків. 

Організована шкільна освіта на Сокирянщині почала розвиватися в другій 
половині XIX ст. До цього, в жодному населеному пункті сучасного Сокирянського 
району, фактично не існувало ніяких стабільних і постійних шкіл навчання грамоті. 
Ситуація почала змінюватися лише після введення «Положення про початкові 
народні училища» від 14 липня 1864 року, яке затвердило загальнодоступність і 
позастановість початкової освіти. Цим же документом, а також «Положенням 
про початкові народні училища» 1874 року і «Правилами про церковно-приходські 
школи» 1884 року затверджено розширення впливу православного духовенства 
на освіту. 

Втім, ще до цього були окремі спроби освітніх реформ в Бессарабії і зокрема 
на Сокирянщині. Так, наприклад, в листопаді 1860 року поміщик із села Ломачинці, 
представник однієї з найвпливовіших сімей в Бессарабії, Єгор (Георгій) Матвійович 
Крупенський представив ґрунтовний «Проект пристрою про участь товариства 
для поширення освіти в Бессарабської області», в якому об'єднав сільсько-
господарський і економічний розвиток краю з всебічною освітою. Грамотність 
народу Є.М. Крупенський вважав «головною підставою загального добробуту». 
Завдання майбутнього товариства бачилося в тому, щоб «вишукувати і засто-
совувати до справи всі можливі законні засоби, як матеріальні, так і моральні, 
для поширення грамотності в народі, що населяє Бессарабію, і взагалі для розвитку 
освіти в усіх станах <...>, піклуватися про заснування в містах, містечках і селах 
шкіл, як приходських, так і недільних для осіб обох статей» [4, с. 208]. 

Бажаючи підстрахуватися від бюрократизму, Крупенський пропонував дати  
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товариству, за допомогою незалежних від держави організацій, самостійно від-
кривати навчальні заклади, певно з повідомленням училищного начальства і «без 
всякого обмеження з чийого б то не було боку». Але проект Крупенського, як 
зазначає молдавський історик О. Гарусова, багато в чому передбачив принципи 
ладу благодійних товариств, які розроблялися в цей час законодавством; він з'явився 
до введення реєстраційного законодавства відносно добровільних товариств. 
Товариство не було і навряд чи могло бути створено [4, с. 208-209]. В 50-60-ті рр. 
XIX століття суспільна благодійність в Бессарабії перебувала в стадії становлення, 
нові підходи в сприянні народній освіті лише намічалися. Благодійна підтримка 
народної освіти стає масштабною і різноманітною вже в 1870-ті рр., коли «вона 
розглядалася громадськістю як один із найбільш дієвих методів боротьби з 
бідністю не тільки окремих сімей, але і всього суспільства в цілому» [4, с. 210]. 

Крім того, побудова в тодішніх умовах школи будь-якого типу було справою 
дорогою і важкою. Як вказують друковані джерела та архівні документи, побудова 
в тогочасних умовах школи будь-якого типу було справою дорогою і важкою. 
Для відкриття звичайної однокласної школи необхідно було до п’яти тисяч 
карбованців. Кам’яна будівля коштувала в межах 4,7 тис. крб., цегляна – більше 
5 тис. руб. Вартість також залежала від матеріалу для покриття даху, конкретних 
цін у певній волості на інші будматеріали. Держава подібних коштів не давала, а 
сільські громади були не в змозі брати на себе подібний вантаж. І тому справа 
зрушилася тільки коли земство розробило особливу систему побудови шкіл і 
більшу частину витрат стало брати на себе [7]. 

Згідно «Положенню про початкові народні училища» 1864 року, початкові 
навчальні заклади поділялися на три види: земські школи (створювалися силами 
місцевих земських установ) і церковні школи, а також народні училища Міністерства 
народної освіти (так звані «Міністерські школи»), які, в порівнянні з іншими типами 
сільських початкових навчальних закладів, повинні були надавати дітям селян 
можливість здобувати освіту в більш повному обсязі. 

Спочатку найбільш поширеними навчальними закладами на Сокирянщині 
стали так звані однокласні народні училища, відомі під назвою «Земські школи». 
Їх діяльність регулювалася «Положеннями про початкові народні училища» 1864 
і 1874 років. У цих школах викладали російську мову і чистописання, арифметику 
в найпростішому викладі, Закон Божий, церковнослов'янську мову і церковний спів. 

Вчилися в цих школах три роки, а навчальний рік проходив за наступною схемою: 
середина (кінець) осені – зима – середина весни. Тому земські вчителі називали 
його «зимовим курсом». На учбовий рік була розрахована програма на 180 днів. 
Хотинське земство стверджувало, що цей обсяг часу у підвідомчих школах змен-
шувався до 120-130 днів. Таким чином, щороку вчителі не встигали проходити за 
міністерською нормою матеріалу на 60 днів. За 3-річний термін діти втрачали 
180 днів, тобто цілий учбовий рік [7]. 

Після закінчення учбового року, наприкінці весни – на початку літа починався 
процес здачі іспитів. Училищна рада розділяла поміж своїх членів школи повіту, 
які мали проекзаменувати учнів, яких виділив вчитель для випуску. У випадку 
визнання екзаменаторами їх гідними випуску, учні отримували відповідні посвід-
чення. У травні – червні в Хотині створювався спеціальний постійний пункт для 
осіб, які бажали здати курс початкової школи екстерном. Більш старанним учням 
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училищна рада пропонувала скласти іспити для отримання стипендій на навчання 
у двокласних училищах [7]. 

У 1884 році були видані «Правила про церковно-приходські школи», за якими 
створювалися однокласні (2-річні) і двокласні (4-річні, з початку XX ст. – 3-річні) 
церковно-приходські школи, і які підпорядковувалися єпархіальній училищні 
раді. Ці «Правила» значною мірою посприяли розвитку шкільної мережі на 
Сокирянщині. З 1890 до 1917 року на цій території було відкрито не менше 9-ти 
церковно-приходських шкіл. 

У однокласних церковно-приходських школах вивчали закон Божий, церковний 
спів, письмо, арифметику, читання. У двокласних школах, крім цього, вивчалася 
історія, геометрія, гігієна і дидактика. Навчання в них здійснювали священики і 
церковнослужителі, а також вчителі і вчительки, які закінчили переважно церковно-
вчительські школи і єпархіальні училища. Діяльність шкіл знаходилася у віданні 
Опікунської ради, куди входили завідувач школи, піклувальники, вчителі, пред-
ставники від земства, виборні особи від населення, яке користувалося школою. 

Міністерські училища мали найменше поширення на Сокирянщині, а якщо 
більш конкретно – було тільки одне, в Романківцях. Постановою від 29 травня 
1869 року вони вводилися в деяких губерніях, з 1874 року – по всій імперії. 4 
липня 1875 р. для них була затверджена тимчасова інструкція, яка діяла до 1917 
року. Училища утримувалися за рахунок внесків з казни і відкривалися при умові 
обов’язкового забезпечення землею та приміщенням з боку земств. Курс навчання 
в двокласних училищах становив 5 років, а однокласних – три роки. Все керівництво 
навчальною роботою і підбір вчителів мав проводитися інспекторами та дирек-
торрами народних шкіл [7]. 

З поступовим розвитком поміщицького сільського господарства на капіталіс-
тичних засадах у другій половині XIX століття в Бессарабії почали розвиватися 
дрібні підприємства і майстерні легкої та кустарної промисловості. Підприємства 
ці, хоча і не були провідними за своїм значенням, але все ж таки потребували 
підготовлених робітників. Це стало головною причиною відкриття ряду нижчих 
ремісничих, сільськогосподарських училищ та інших спеціальних навчальних 
закладів. Крім установи ремісничих і нижчих сільськогосподарських училищ, 
ручна праця почала вводиться в загальноосвітню школу. За ініціативою і рішенням 
місцевих товариств, повітових і міських земств і учбового начальства при окремих 
школах почали відкриватися ремісничі класи. Мета ремісничих класів та відділень 
полягала в підготовці учнів до якось ремесла, і в яких діти навчалися столярному, 
слюсарному, ковальському, шевсько-башмачному та іншим ремеслам [13, с. 153-
154]. На Сокирянщині такі ремісничі класи були відкриті в 1870-му році і тільки 
в Романкоуцькому і Секурянському народних училищах. 

 
БІЛОУСІВСЬКА ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСЬКА ШКОЛА 

В 1890 році у Білоусівці було відкрите однокласне народне училище. При 
цьому, громади українців і росіян-старообрядців зобов'язалися утримувати її за 
свій рахунок спільно: «Школа відкрита в 1890 році, при чому місцеве товариство 
зобов'язалось наймати приміщення під школу і постачати опаленням. Єпархіальна 
училищна рада призначила зі своїх коштів утримання для школи, а Хотинське 
відділення ради забезпечило школу класними меблями і всіма навчальними 
посібниками і приладдям. Православне населення з радістю зустріло школу і з 
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бажанням стало посилати дітей в школу, але на жаль, тіснота приміщення була 
причиною того, що протягом 8 років у ній не навчалося лише 178 дітей. Розкольники 
на перших порах поставилися до школи недовірливо, побоюючись якби їх діти, 
відвідуючи церковну школу, не піддавалися православному впливу; до того ж у 
них були свої домашні (недозволені) школи, в яких вони за традицією звикли; але 
потім з плином часу і вони стали віддавати дітей в церковну школу» [29, с. 753-754]. 

Станом на осінь 1890 року: «приміщення наймане; міститься на допомогу 
училищної ради; навчання веде священик Василь Дашкевич» [35, с. 1103]. Школа 
була невеликою і з малою кількістю учнів. Так, наприклад, в 1895-1896 навчальному 
році в ній навчалося всього 17 хлопчиків і 3 дівчинки [1, арк. 78]. У 1903 році 
навчалося 35 хлопчиків і всього 2 дівчини [12, арк. 80]. 

Практично ж в перший рік існування Білоусівської школи, при ній почав діяти 
співочий хор, який організував уже згаданий священик Василь Галактіонович 
Дашкевич. За даними на 1891-1892 рр. цей хор складався з 19 учнів [40, с. 110]. З 
1913 року учителем співу був Юліан Григорович Намалован. Тоді ж учителем 
числився Василь Іванович Черній, а законовчителем – священик Микита Йосифович 
Войтовський [2, арк. 19зв]. 

У 1896 році Білоусівське народне училище було перетворено в церковно-
приходську школу [1, арк. 78]. Тоді ж вчителем в цій школі став виходець із сім’ї 
колишніх старообрядців села Грубна, Мефодій Прокопович Подлєсний. У 1899 
році він переміщений на місце вчителя в Ходороуцьку церковно-приходську 
школу. А на його місце був призначений учителем Василь Грушецький, який до 
цього закінчив двокласне училище [26, с. 646]. 

 
БІЛОУСІВСЬКА ПРИВАТНА  

СТАРООБРЯДНИЦЬКА ШКОЛА 
Коли ще в Білоусівці ще не було ні школи грамоти, ні церковно-приходської 

школи, в цьому селі вже діяли неофіційні школи, у яких за певну винагороду 
своїх дітей навчали місцеві старообрядці. Найчастіше вчителями виступали 
старообрядницькі уставники і начотники.  

Навчання в таких школах були на доволі високому рівні. Ось що пише право-
славний місіонер Північного району Кишинівської єпархії, Іван Андрійович Сахаров, 
який навідав білоусівську старообрядницьку школу в кінці листопада 1899 року:  

««Напередодні свого від'їзду з Білоусівки, я відвідав розкольницьку школу. 
Учителем в ній перебував один літній старообрядець, який нерідко виступав на 
моїх бесідах в якості заперечувача. Він прийняв мене люб'язно і з готовністю 
надав своїх школярів в моє розпорядження. Я зробив їм докладний іспит зі 
слов'янського читання і переконався, що всі діти зробили в цьому напрямку 
великій успіх: вони читали по-слов'янськи без запинки і легко справлялися з 
найважчими титлами. Ця старообрядницька школа сильно конкурує з 
Білоусівською церковно-приходською школою» [31, с. 504]. 
 

ВАСИЛІВЕЦЬКА ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСЬКА ШКОЛА 
У 1899 році, стараннями місцевого поміщика Еммануїла Івановича Філодора і 

при підтримці Хотинського земства, в селі Василівка було відкрито однокласне 
народне училище [12, арк. 98]. У 1900 році, за ініціативою місцевого священика і 
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за проханням громади, це училище було перетворено в Василівецьку церковно-
приходську школу [2, арк. 24зв]. За даними на 1902 рік вчителькою в цій школі 
була Зиновія Остап [34, с. 244-254]. 

 
ВАСКАУЦЬКА ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСЬКА ШКОЛА 

Церковно-приходська однокласна школа в с. Вашківці була відкрита в 1895 році 
[2, арк. 41зв]. З церковних відомостей відомо, що в 1900 році на ремонт цієї школи 
285 рублів пожертвував поміщик Костянтин Федорович Казимир. Він же щорічно 
жертвував на платню вчителеві по 100 рублів [10, с. 65]. З 14 грудня 1895 року до 
1898 року, в значній мірі ця школа утримувалася на кошти священика Василя 
Солтицького, який був завідувачем і вчителем Закону Божого [11, арк. 104]. 

У 1899-1902 роках (а можливо і далі) в цій церковно-приходській школі викладала 
донька священика, вчителька Феоктиста Гербановська. За даними на 1914 рік тут 
вчителював Василь Георгійович Гончаров, який закінчив Єдинецьке духовне 
училище [2, арк. 41зв]. 

При школі діяв співочий хор. 
 

ВАСКАУЦЬКЕ НАРОДНЕ УЧИЛИЩЕ 
Історія школи в селі Вашківці починається в 1870-х роках. Приміщення одно-

класного народного училища було побудовано в 1875 році, на кошти Хотинського 
земства, пожертвування селян і поміщиків Казимірів. У 1876 році в школі розпочалося 
навчання. В 1895/96 навчальному році навчалося 63 учня чоловічої статі і 10 
жіночої, із них – 72 православних і 1 католик [42, с. 108]. В 1896/97 навчальному 
році – 62 чоловічої статі і 6 жіночої, із них – 62 православних і 1 католик [43, с. 136]. 
В 1897/98 навчальному році – 71 учень чоловічої статі та 9 жіночої [44, с. 260]. В 
1898/1899 навчальному році – було 58 учнів чоловічої і 7 жіночої статі [45, с. 222]. 
В 1899/1890 навчальному році – 55 учнів чоловічої статі та 9 жіночої статі, із них 
63 православного віросповідання і 1 єврей [46, с. 62]. В 1900/1901 навчальному 
році було 39 учнів чоловічої статі і 5 жіночої, із них 41 православного віросповідання і 
1 єврей [47, с. 192]. В 1901/1902 навчальному році налічувалося 39 учень чоловічої 
статі та 9 жіночого, із них 45 православного віросповідання, 1 католик і 2 єврея 
[48, с. 198]. В 1902/1903 навчальному році було 40 учнів чоловічої статі і 13 
жіночої, із них 48 православного віросповідання, 1 католик і 4 єврея [49, с. 190]. 

За даними з відомості про «Стан земських шкіл Хотинського повіту в технічному 
та санітарно-гігієнічному відносинах» 1901 року: «Площа садибного місця – 544 
кв. саж. Будівля цегляна, штукатурена, заснована на кам'яному фундаменті і 
такому ж цоколі. Дах ґонтовий; підлоги дерев'яні, печі, три труби і ведучий до 
них борів – цегляні. В технічному відношенні будівля цілком міцна. Освітлення в 
класній кімнаті з двох протилежних сторін, східної і західної для однієї кімнати і 
північної та південної для іншої, нераціональне. Нажаль і класи не можуть в себе 
вміщати нормальної для двох вчителів кількості дітей. Сарай мазаний по плотовим 
стінам, критий ґонтом; погріб під крайньою кімнатою квартири вчителя з виходом 
у двір (заливається водою); відхоже місце» [47, с. 346-347]. 

З 1890-х років при школі почала діяти шкільна бібліотека, яка за даними на 
1896 мала в наявності 198 підручників 25-ти назв, 56 томів бібліотечних книг і 
142 примірника 3-х періодичних видань [42, с. 109]. 20 грудня 1900 року в Вашківцях 
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при школі була відкрита народна бібліотека, початковий фонд який склав 402 
книги [47, с. 305]. 

У 1910 році на чергових зборах Хотинського повітового земства було прийнято 
рішення про перейменування Васкауцького однокласного училища в двокомплектне 
з введенням чотирирічного курсу навчання. В 1911 році попечитель Одеського 
навчального округу затвердив цю постанову [54, с. 211-213]. 

Деякий час в Васкауцькому народному училищі викладала вчителька Маріамна 
Опанасівна Шиманська. За даними на 1 вересня 1899 року його педагогічний стаж 
становив 15 років [45, с. 230]. З 4 вересня 1891 року в цьому навчальному закладі 
розпочав свою діяльність Віктор Васильович Лунєв, який до цього закінчив Херсон-
ську учительську семінарію [48, с. 213]. В 1897 році до нього приєдналася Ганна 
Яківна Лунєва, яка закінчила Кам'янець-Подільську Маріїнську жіночу гімназію 
[55, с. 175]. 

 
 
 

ВІТРЯНСЬКА ШКОЛА ГРАМОТИ 
Школа грамоти в селі Вітрянка відкрита 3 листопада 1897 року: «Відкриття школи 

супроводжувалося можливою в селі урочистістю. Оповіщені всі прихожани, 
запрошено сусіднє духовенство і в день відкриття після закінчення божественної 
літургії, звершений хресний хід з приходського храму в шкільну будівлю. У шкі-
льному приміщені спочатку було здійснено водосвяття, а потім – освячення 
будівлі і нарешті – молебень перед початком навчання» [15, с. 60-61]. 

Першим учителем в цій школі став місцевий псаломщик Гаврил Скалецький, 
а законовчителем – священик Косма Постолакій. Надалі вчителями при цій школі 
були: Павло Бучинський, який закінчив двокласне училище, Володимир Леван-
довський (в 1899-1902 рр.), Ірина Авксентіївна Крижановська (з 1902 року) та інші. 

Колишня «Біла школа», з якої бере початок розвиток шкільництва в селі Ващківці 
(Чорний О.Д. Вашківці на сивих вітрах минувшини. – Чернівці: «Прут», 2009. – С. 95) 
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ВОЛОШКІВСЬКА ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСЬКА ШКОЛА 

Церковно-приходська школа в селі Волошкове була відкрита в 1895 році. Шкільне 
приміщення, вартістю біля 3000 рублів, за свої гроші збудував місцевий поміщик 
К.В. Євтосьєв [17, с. 713]. 3 травня 1896 року він затверджений піклувальником 
школи [22, с. 270]. Він всіляко підтримував вчителів та учнів. Так, наприклад, в 
1897-1898 навчальний рік поміщик Євтосьєв «відпускає опалення і на платню 
вчителю жертвує 25 рублів» [19, с. 85]. 

Вчителями були: Марія Центюль (до 1898 року), Любов Антонієва (з 8 жовтня 
1899 р.) [26, с. 645] та ін. Законовчителями були: священик Іоанн Яковенко (з 
1896 року) [18, с. 265], Георгій Іоаннович Арвентієв (з 1907 року) та інші. 

 
ГВІЗДОВЕЦЬКЕ НАРОДНЕ УЧИЛИЩЕ 

Однокласне народне училище було відкрито в селі Гвіздівці в жовтні 1891 
року [40, с. 103]. Приміщення школи вартістю в 2192 рубля 62 копійки було 
побудовано в 1890 році – на кошти поселян та Хотинського земства і під контролем 
училищної ради [48, с. 214]. При цьому, гвізовецька поміщиця Катерина Єгорівна 
Самсон пожертвувала на будівництво школи весь дубовий будівельний матеріал 
[40, с. 107].  

У 1901 році була відремонтована квартира для вчителів, а в 1903 році – відре-
монтована огорожа з боку училищної саду і обігрівальна піч [49, с. 349]. За даними 
з відомості про «Стан земських шкіл Хотинського повіту в технічному і санітарно-
гігієнічному відносинах» 1901 року: «Площа садибного місця – 874 кв. саж. Будівля 
валькована, заснована на кам'яному фундаменті і цоколі; дах ґонтовий, підлоги 
дерев'яні у всій будівлі, за винятком кухні, сіней і комори, стелі чисті, печі кам’яні, 
з 2 корінними трубами. Будівля в технічному відношенні знаходиться в задовільному 
стані. У санітарно-гігієнічному відношенні нормальна на 48 осіб. Освітлена з східної 
і південної сторони. Сарай валькований, мазаний, критий ґонтом. Дерев'яний погріб; 
відхоже місце» [47, с.350-351]. 

З 1890-х років при школі почала діяти шкільна бібліотека, яка за даними на 
1896 рік мала в наявності 198 підручників 16-ти назв, 135 томів бібліотечних 
книг і 54 примірника 1-го періодичного видання [42, с. 111]. В 1897 році вже 
було 228 підручників 18-ти назв, 43 томи бібліотечних книг і 101 екземпляр 5-ти 
періодичних видань [43, с. 137]. В 1907 році за ініціативи та за підтримки піклу-
вальника школи, поміщика Платона Івановича Бібері, при школі почала діяти 
народна бібліотека, книгами якої міг користуватися будь-який бажаючий. 

З самого початку існування Гвіздовецького народного училища відвідуваність 
у ньому бажала бути ліпшою. Так, наприклад, у 1901 році з 186–ти дітей шкільного 
віку школу відвідували лише двадцять чотири. В 1895/96 навчальному році нав-
чалося 42 учні чоловічої статі і 4 жіночого [42, с. 110]. В 1896/97 навчальному 
році – 53 чоловічої статі і 2 жіночого [43, с. 136]. У 1897/98 навчальному році – 
44 чоловічої статі і 5 жіночого, з них 48 православного сповідання і 1 католик 
[44, с. 260]. У 1898/1899 навчальному році налічувалося 48 школяра чоловічої 
статі і 2 жіночої статі, із них 48 православних і 2 католика [45, с. 222]. В 1899/1890 
навчальному році – 50 чоловічої статі і 4 жіночої статі, із них 53 православного 
сповідання і 1 католик [46, с. 62]. У 1900/1901 навчальному році було 38 учнів 
чоловічої статі і 4 жіночої, із них 41 православного сповідання і 1 католик [47, с. 194]. 
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У 1901/1902 навчальному році нараховувалося 37 учнів чоловічої статі і 6 
жіночої, із них 40 православного віросповідання, 2 католики і 1 єврей [48, с. 198]. 
В 1902/1903 навчальному році – 32 учня чоловічої статі і 5 жіночої, із них 34 
православного сповідання і 3 католика [49, с. 190]. Спостерігач за народними 
училищами, який навідав школу в Гвіздівцях на початку 1911 року, в своєму звіті 
відзначив: «При ревізії було 18 учнів. З причини частої зміни вчителів, на думку 
спостерігача, населення до школи ставиться байдуже, діти відвідують її неакуратно. 
Законовчитель старанний, але, за словами спостерігача, школа відносно навчально-
виховної справи вимагає багато кращого. Спів не викладають, хору немає» [6, с. 223]. 

Дійсно, вчителі в місцевому училищі змінювалися часто. Мало хто з них працював 
тут більше одного чи двох навчальних років. Відомо, що деякий час учителем в 
Гвоздоуцькому народному училищі був Василь Олексійович Негруцак-Гулька. 
За даними на 1 вересня 1899 року його педагогічний стаж становив 4 роки [45, с. 
230]. 4 січня 1901 року його змінив Феодосій Данилов, який до цього вчився в 
учительській семінарії [48, с. 215]. За даними на 1912 рік, на посаді вчителя була 
Людмила Миколаївна Смолянцева, яка до цього працювала вчителькою в сусідньому 
Мендикауцькому народному училищі. 

 
 

 
ГРУБЕНСЬКА СТАРООБРЯДНИЦЬКА  

ПРИВАТНА ШКОЛА 
Вже у другій половині XIX століття у Грубні діяли так звані приватні старо-

обрядницькі школи, в яких найняті вчителі навчали дітей читати і писати. За 
дослідженням єпархіального місіонера І.А. Сахарова, наприкінці XIX ст. стан цих 

Приміщенням, в якому навчалися школярі Гвіздівців до 1941 року.  
Фото із зібрання краєзнавця Олега Петровича Кучерявого 
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шкіл був наступним: «У Грубні є кілька розкольницьких шкіл, в яких навчається 
іноді до тридцяти хлопчиків і дівчаток, у віці від семи до п'ятнадцяти років. Дітей 
звичайно навчають одному тільки слов'янському читанню; навчання починають з 
Часослова, а кінчають Псалтирем і іноді Шестоднівом св. Василя Великого. Плата 
за роботу стягується вчителями в різному розмірі: одні беруть з учнів по рублю 
на місяць, а інші – по 6 рублів за те, щоб навчити хлопчика читати Часослов, і по 
10 рублів за вивчення Псалтиря» [31, с. 504]. 

Але грубенські селяни бажали щоб у їхньому селі відкрили й державну школу. 
Спочатку відкриття народного училища в селі Грубна передбачалося в 1894 році 
[41, с. 138]. До цього року місцеві старообрядці віддавали своїх дітей у церковно-
приходську школу сусіднього села Яноуци (сучасне с. Іванівці Кельменецького 
району) [36, с. 162]. У 1898 році землевласник Григорій Григорович Маразлі 
(1831–1907) заявив голові Хотинської управи про його готовність вибудувати 
будинки для шкіл у всіх своїх маєтках в Хотинському повіті, в тому числі і в селі 
Грубна, але за умовою, що земство гарантує утримання цих училищ, коли він 
передасть будинки в введення земства [44, с. 265]. Будівництво шкіл дійсно почалося, 
але до села Грубна черга так і не дійшла.  

Тим не менш, в 1908 році за ініціативою і на утримання громади старообрядців, 
в селі Грубна почала діяти приватна школа. За даними на 1914 рік: «відкрита старо-
обрядцями без належного дозволу» [2, арк. 188зв]. Будівництво ж державної 
школи почалося тільки в 1927 році, а перші учні розпочали навчання в 1929 році 
– на румунській мові. 
 

КОБОЛЧИНСЬКЕ НАРОДНЕ УЧИЛИЩЕ 
Бессарабське губернське земське зібрання XXXVI чергового скликання, на 

засіданні 7 січня 1905 року, за причиною народження Спадкоємця Цесаревича 
Олексія Миколайовича, асигнував з губернського земського збору по 50000 рублів 
для кожного повіту на відкриття народних училищ імені Його Високості Спадкоємця 
Цесаревича. Хотинська повітова земська управа обираючи населений пункт у 
повіті для відкриття такого училища, зупинилася на селі Коболчин Секурянської 
волості. Перевага цьому селу була віддана з таких міркувань: «У Секурянській 
волості є всього чотири земські народні школи на сімнадцять селищ; в с. Коболчині 
числиться населення 1205 душ чоловічої статі і 1196 душ жіночого, всього 2401 
душі, а дітей шкільного віку – хлопчиків 172 і дівчаток 136, всього 308; в селі цьому 
хоча є церковно-приходська школа для 60-ти учнів, але ще залишається 248 дітей, 
які потребують навчання, отже навіть і нова школа не вичерпує всієї потреби в 
народній освіті в тому селі; земські школи від Коболчина знаходяться на відстані від 
7 до 12 верст, і при такій віддаленості ними не можуть користуватися жителі того села. 
Все це говорить на користь відкриття училища саме в с. Коболчині» [51, с. 21-22]. 

Представляючи на розгляд Хотинського повітового земського зібрання свій 
висновок, Хотинська повітова земська управа просила Зібрання дозволити буді-
вництво приміщення для училища загальноприйнятого для земських шкіл типу, 
на 60 учнів, а також клопотати перед Бессарабським губернським зібранням про 
щорічне асигнування з губернських земських зборів по 635 рублів на утримання 
училища, щоб воно цілком повинно було своїм виникненням губернському земству 
[51, с. 22]. 
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Після довгих дебатів і спорів, пропозиція про відкриття школи в Коболчині  

було відхилено. Бессарабське губернське земство вирішило відкрити школу в селі 
Костюженах, при Костюженській лікарні [51, с. 209]. Але Хотинське земство не 
відмовився від своїх планів, і було прийнято рішення про відкриття школи. Кобол-
чинській сільській громаді Хотинської управою була пред'явлена вимога про 
відвід землі під садибу школи та про платіж копієчного додаткового збору на 
утримання школи. Місцевий поміщик Георгій Георгійович Флондор питання 
щодо відведення земельної ділянки вирішив самий – безоплатно, у вигляді дару 
надав половину десятини землі (1200 кв саж.) з належної йому в Коболчині 
садибної землі, про що 12 березня 1906 року дав записку, засвідчену Секурянським 
волосним правлінням і оплачену гербовим збором [52, с. 63]. 

При цьому, сільська громада мирським вироком від 7 квітня 1906 року відмовила 
в додатковому копієчному зборі на утримання школи, так як для громади це вия-
вилося досить обтяжливим, якщо врахувати, що  сільська громада і так щорічно 
витрачала 200 рублів на утримання вже наявної церковно-приходської школи. 
Земство сприйняло причину відмови поважною [52, с. 63-64]. За даними на 1911-
1917 роки, ця школа так і не була відкрита. 

 
КОБОЛЧИНСЬКА ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСЬКА ШКОЛА 

Церковно-приходська школа в с. Коболчин була відкрита в 1890 році [16, с. 764]. 
За даними на 1892-1893 року при ній діяв співочий хор [41, с. 138].  

В 1894/1895 навчальному році в цій школі вчителював Стахій Ревенко. У 
вересні 1896 року на посаду вчителя Коболчинської церковно-приходської школи 
був призначений Костянтин Каптаренко [23, с. 517]. Але вже в 15 листопада 1896 
року він звільнений з посади [23, с. 638]. В 1896-1898 роках там учителював 
Спиридон Долинюк [18, с. 269]. З 1899 по 1902 рік вчителем був Данило Кубляк. 

 
КОРМАНЬСЬКА ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСЬКА ШКОЛА 

Першим навчальним закладом в селі Кормань стало однокласне народне 
училище, яке було відкрито 1 грудня 1900 року, за клопотанням священика 
Василя Григоровича Кириловича. Але вже 1 березня 1902 року це училище 
закрили – «за бідним станом парафіян» [11, арк. 72]. Практично з цього часу 
громада села Кормань неодноразово зверталися в Хотинську управу (у віданні 
якій знаходилася господарська частина по влаштуванню і утриманню народних 
шкіл), з проханням відкрити школу в селі. В 1904 році на засіданнях Хотин-
ського земства була розглянута можливість вишукування коштів на будівництво 
школи в цьому населеному пункті [50, с. 256]. Після довгої бюрократичної 
тяганини в селі Кормань була відкрита церковно-приходська школа. 

 
КУЛІШІВСЬКА ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСЬКА ШКОЛА 

Кулішівська церковно-приходська школа була відкрита за клопотанням місцевого 
священика Тимофія Михайловича Доброшинського і за подальшим розпорядженням 
Хотинського повітового відділення Єпархіальної училищної ради від 29 грудня 
1897 року [11, арк. 76]. За даними на 1902 рік, законовчителем в цій школі був 
вже згаданий священик Тимофій Доброшинський [34, с. 244-254]. Тоді в школі 
навчалося 28 хлопчиків і 3 дівчинки. 
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ЛОМАЧИНЕЦЬКЕ НАРОДНЕ УЧИЛИЩЕ 
Народне однокласне училище в селі Ломачинці було відкрито в 1884 році [37, 

с. 161]. Правда, споруда самої будівлі училища була закінчена тільки в 1885 році 
[37, с. 165]. Але через недоробок, навчання в ньому почалося тільки з 3 грудня 
1886 року. До цього, учні тимчасово навчалися в приміщенні виділеному поміщиками 
Крупенськими. В 1903 році в школі був проведений ремонт – закладені тріщини 
в біленні, нова піч у квартирі вчителя, настелені і пофарбовані підлоги і придбана 
залізна піч з трубами для осушування стін [49, с. 348]. 

Першим учителем, в тому ж 1884 році був затверджений Олексій Петрович 
Александров [37, с. 164]. Багато років (з 1899 р. і як мінімум до 1913 року) в цій 
школі викладала вчителька Ольга Тимофіївна Зроль, яка викладацьку діяльність 
почала з 15 грудня 1893 року [48, с. 215]. З жовтня 1910 року, на посаді другого 
вчителя був Павло Михайлович Кудик. Спів з 1908 року у цій школі викладав 
місцевий селянин Стефан Шундрій. 

У 1895/96 навчальному році в училищі навчалося 43 учня чоловічої статі і 4 
жіночої, із них – 46 православного сповідання і 1 католик [42, с. 110]. В 1896/97 
навчальному році було 47 учнів чоловічої статі і 5 жіночої, із них – 51 православного 
сповідання і 1 римсько-католик [43, с. 136]. У 1897/98 навчальному році – 45 чоловічої 
статі і 7 жіночої, із них 47 православних, 2 католика і 3 вірмено-григоріанського 
сповідання [44, с. 260]. В 1898/1899 навчальному році налічувалося 43 учня 
чоловічої і 3 жіночої статі, із них 43 православних і 3 католика [45, с. 222]. В 
1899/1890 навчальному році було 35 учнів чоловічої статі і 4 жіночої статі, із них 

Будинок Петра Степановича Харабари в селі Кулішівка,  
де в 1930-х роках була розміщені класи початкової школи 
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37 православного сповідання і 2 католика [46, с. 62]. В 1900/1901 навчальному 
році вчилося 41 школяра чоловічої статі і 5 жіночої, із них 44 православного спо-
відання і 2 католика [47, с. 192]. В 1901/1902 навчальному році – 51 учня чоловічої 
статі і 9 жіночої, із них 58 православного сповідання і 2 католика [48, с. 198]. В 
1902/1903 навчальному році було 48 учнів чоловічої статі і 6 жіночої, із них 53 
православного сповідання і 1 католик [49, с. 190]. 

За даними з відомості про «Стан земських шкіл Хотинського повіту в тех-
нічному і санітарно-гігієнічному відносинах» 1901року стан училища був наступним: 
«Площа садибного місця – 700 кв. саж. Будівля кам'яна, підштукатурена, дах 
ґонтовий, підлоги дерев'яні, печі кам’яні з 2 корінними трубами. Будівля цілком 
ще міцна і нормальна на 56 учнів. Сарай дощатий на 2 відділення, критий ґонтою. 
Сарай мазаний по плетньовим стінам, критий соломою (влаштований на кошти 
вчителя). Дерев'яний погріб і відхоже місце» [47, с. 350-351]. Станом на 1910 рік: 
«училище поміщається у власному кам'яному будинку; зручному; при училищі є 
квартира для вчителя. Є ділянка землі в 702 квадратні сажні» [33]. 

З 1890-х років при Ломачинецькому народному училищі школі почала діяти 
шкільна бібліотека, яка за даними на 1896 рік мала в наявності 304 підручника 
57-ти назв, 85 томів бібліотечних книг і 114 примірника 4-х періодичних видань 
[42, с. 111]. У 1897 році вже було 556 підручників 57-ти назв, 83 томів бібліотечних 
книг і 123 примірника 3-х періодичних видань [43, с. 137]. У 1909 році при школі була 
відкрита Народно-шкільна бібліотека. 

 
 

 
МЕНДИКОУЦЬКЕ НАРОДНЕ УЧИЛИЩЕ 

Перші спроби відкрити школу в Мендиківцях (сучасне село Олексіївка) були 
зроблені у 1890-х роках. Але на прохання громади Хотинське земство і єпархіальне 
начальство дали відказ, аргументуючи його «нечисленністю парафіян і крайньою  
бідністю церкви».  

Приміщення старої школи в селі Ломачинці. 
Фото із зібрання Юрія Михайловича Кривого 
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У 1910 році в селі було офіційно відкрито однокласне народне училище [6, с. 224]. 

Перші 24 учня (22 хлопчика і 2 дівчинки), починаючи з 10 листопада, навчалися 
в будівлі «валькованій, вкрай не зручній». Першою вчителькою стала Людмила 
Миколаївна Смолянцева, а законовчителем і вчителем співу – священик Філіп 
Уриту-Миронов. В 1911 році вчителькою в Мендикоуцькому народному училищі 
почала працювати Юліанія Миколаївна Перепелюк [55, с. 182-183]. 

При цьому, спочатку під школу був наданий невеликий будинок, який орендувала 
поміщиця Аделаїда Платонівна Бібері. В 1912 році вона ж була обрана і затверджена 
Хотинським земством попечителькою цієї школи [54, с. 206]. 

Паралельно в Мендіковцах почали будувати нове приміщення для школи, яке 
мало відповідати всім нормам. Будівництво почалося в 1911 році, але через тяганину 
підрядників було закінчено тільки в жовтні або листопаді 1912 року. 

У 1913 році був влаштований зовнішній дощатий забір довжиною в 139 сажнів, 
а також внутрішній дощатий забір для відділення двору від городу, довжиною 29 
сажнів. 

 
 

МИХАЛКІВСЬКА ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСЬКА ШКОЛА 
Однокласна церковно-приходська школа в селі Михалкове була відкрита в 

1894 році [11, арк. 83зв]. Приміщення школи було побудовано на кошти громади 
при підтримці держави. Піклувальниками школи були місцеві поміщики. Наприклад, 
9 липня 1903 року в цьому званні був затверджений дворянин Аристоклій Антонович 
Мондржицький [28, с. 319]. 

Першим законовчителем школи став священик Василь Попович [17, с. 709]; 
19 жовтня 1897 року на це місце був призначений священик Георгій Вердиш. 

Перше приміщення початкової школи в селі Михалкове. Фото 1978 року 

78 
 



ІЗ СИВОЇ ДАВНИНИ ДО НАШИХ ДНІВ 

 
Першим учителем став призначений Данило Кубляк, який закінчив двокласне 

училище [17, с. 709]. Надалі він був переміщений на посаду вчителя Коболчинської 
церковно-приходської школи. На його місце прийшла Домнікія Онуфрієвич. В 
1902 році в Михалкове повернувся Данило Кубляк. 
 

МОЛОДОВСЬКЕ НАРОДНЕ УЧИЛИЩЕ 
Однокласне народне училище в селі Молодове офіційно розпочало свою 

діяльність з 1873 року. Насправді організоване навчання дітей шкільного віку 
почалося в цьому населеному пункті з 1871 року. 

7 березня 1896 року Хотинська повітова училищна рада запропонувала сільській 
громаді асигнувати 1000 рублів на будівництво нової школи і 150 рублів на доставку 
матеріалів, взамін натуральної повинності. Вироком цієї громади від 31 березня 
1896 року сума 1150 рублів була асигнована. В 1897-1898 роках ці гроші надійшли 
в управу і були записані в суми училищної ради. 11 червня 1900 року Молодовська 
сільська громада знову розглянула питання про будівництво нової школи і відведення 
місця для неї, постановила асигнувати на споруду всього 700 рублів із числа внесених 
раніше в управу 1150 рублів, а решта 450 рублів громада просила повернути назад 
[52, с. 113-114]. У 1901 році почалося будівництво нового валькованого приміщення. 
Поки воно будувалося навчання проводилося в одному із приміщень будинку 
місцевого землевласника [48, с. 214]. Нова відбудована школа відкрилася в 1903 р. 

У 1896/97 навчальному році в Молодовській школі навчалося 54 учні чоловічої 
статі і 6 жіночої [43, с. 136]. В 1897/98 навчальному році було 46 учнів чоловічої 
статі і 4 жіночої [44, с. 260]. В 1898/1899 навчальному році налічувалося 44 учня 
чоловічої і 6 жіночої статі [45, с. 222]. В 1899/1890 навчальному році навчалося 
45 учнів чоловічої статі і 5 жіночої статі [46, с. 62]. У 1900/1901 навчальному 
році – 44 чоловічої статі і 6 жіночої [47, с. 194]. При цьому число дітей шкіль-
ного віку цього року налічувалося 215, а навчалося всього 50 дітей [47, с. 348]. В 
1901/1902 навчальному році було 45 учнів чоловічої статі і 7 жіночої, із них 50 
православного сповідання і 2 єврея [48, с. 198]. В 1902/1903 навчальному році 
налічувалося 40 учнів чоловічої статі і 5 жіночої [49, с. 190]. За даними на 1909 рік, 
в Молодовській школі навчалося 64 учня [5, с. 250]. 

З 1890-х років при школі почала діяти шкільна бібліотека, яка за даними на 
1897 рік, мала в наявності 148 підручника 36-ти назв, 247 томів бібліотечних книг і 
129 примірників 5-ти періодичних видань [43, с. 137]. В 1899 році було 145 під-
ручників 37-ти назв, 221 том бібліотечних книг і 32 примірника 5-ти періодичних 
видань [45, с. 225]. 

У першому десятилітті XX ст. за ініціативою та під керівництвом вчителя 
Яворського в народному училищі був організований співочий хор [6, с. 216]. 

Піклувальниками школи в різні часи виступали місцеві поміщики і орендарі. 
В 1903 році попечителем школи був обраний і затверджений Хотинським земством 
граф В.Ф. Потоцький [49, с. 451]. 

Однією з перших вчительок в селі Молодове стала Анастасія Никифорівна 
Багницька. Викладацьку діяльність вона почала з 25 жовтня 1871 року. За даними 
на 1 вересня 1899 року, її педагогічний стаж становив 28 років [45, с. 229]. У 1886 
році за ревну службу була премійована 25 рублями [38, с. 173]. 

Законовчителями при цій школі були: місцевий псаломщик Михайло Чеголя 
(з 13 жовтня 1876 року), священик села Комарів Хотинського повіту, Георгій 
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Григорович Стадницький (з 26 жовтня 1876 р.), псаломщик Молодовської церкви 
Василь Радванескул (з 2 липня 1877 р.), священик села Селище Хотинського повіту 
Георгій Якович Гербановскій (з 16 жовтня 1878 р.), священик с. Молодове Василь 
Полянський (до 23 березня 1888 р.), Марія Томецька (з 23 березня 1888 р.) та ін. 

 
НЕПОРОТІВСЬКА ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСЬКА ШКОЛА 

Церковно-приходська школа грамоти в селі Непоротове почала діяти з 1893 
року і функціонувала на кошти громади і місцевих поміщиків. На перших порах 
приміщенням для школи служив будинок одного із селян [11, арк. 87зв]. 

Піклувальником Непоротівської церковно-приходської школи впродовж багатьох 
років був місцевий поміщик Павло Анастасійович Статевич. Так, наприклад, в 
1896 році йому була оголошена подяка єпархіального начальства «за пожертву 
450 рублів на ремонт будівлі церкви села Непоротове» [17, с. 713; 23, с. 517]. В 
1897-1898 навчальний рік: «поміщик Павло Статевич відпускав опалення для 
Непоротівської школи, забезпечив школу необхідним класним та навчальним 
приладдям, і пожертвував матеріал для відкриття і для спорудження нової будівлі» 
[19, с. 84]. 

 Першим законовчителем став священик Дмитро Васильович Праницький. В 
1898-1899 навчальному році в цій школі вчителював Василь Гудуман. В 1899 
році на місце вчителя призначений Василь Чорний, який закінчив повітове училище 
[26, с. 646]. За даними на 1902 рік там викладали Володимир Левандовський та 
Софія Чорна [34, с. 244-254].  

 
ОЖІВСЬКА ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСЬКА ШКОЛА 

У 1900 році в селі Ожеве почало діяти однокласне народне училище [12, арк. 
90зв – 91]. Через декілька років воно було перетворено на церковно-приходську 
школу. За даними на 1914 рік, ця школа була розташована «в домі власному», і в 
ній навчалося 24 хлопчика та 1 дівчинка [2, арк. 128зв]. 

 
ПІВ-МЕНДИКОУЦЬКА ШКОЛА ГРАМОТИ 

Відкриття школи на хуторі Пів-Мендиківці (сучасне село Новоолексіївка) 
планувалося Хотинським земством в 1913 році, у найманому для цієї мети при-
міщенні, що було затверджено на земському зібранні 7 листопада 1912 року. Але, 
через «несвоєчасне виконання громадою поселян умов, зазначених у постанові 
Земського зібрання», навчальний рік у Пів-Мендиківцях так і не почався [55, с. 64]. 
Сталося це тільки в 1914 році. 

 
РОЗКОПИНСЬКЕ НАРОДНЕ УЧИЛИЩЕ 

У 1912 році було прийнято рішення про відкриття школи в селі Розкопинці 
(тоді Роспопинці) Хотинського повіту, з уточненням, що в цьому населеному 
пункті знаходиться 147 дітей шкільного віку [54, с. 215]. Було визначено, що на 
будівництво шкільного приміщення з каменю знадобитися 5300 рублів [54, с. 216]. 
В тому ж 1912 році школа була відкрита для навчання, але з деяким запізненням 
відносно початку навчального року, так як «не виявилося підходящого місця для 
побудови школи» [55, с. 63]. Приміщення для школи надав місцевий поміщик, 
який на перших порах й утримував її на свої кошти. 
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РОМАНКОУЦЬКЕ ЖІНОЧЕ НАРОДНЕ УЧИЛИЩЕ 
Однокласне жіноче народне училище було відкрито в селі Романківці на кошти 

Хотинського земства і поміщиків Крупенських в 1884 році. Закрите в 1885 році: 
«по небажанню місцевих поселян посилати своїх дочок в училище» [38, с. 170]. 

 
РОМАНКОУЦЬКЕ НАРОДНЕ УЧИЛИЩЕ 

Спочатку, в 1868 році на кошти Міністерства народної освіти, пожертвування 
селян і поміщиків Крупенських, було побудоване шкільне приміщення. У ньому 
в 1869 році було відкрита церковно-приходське училище, зване також як «народне 
сільське училище». В 1876 році церковно-приходське училище було перетворено 
в однокласне міністерське училище. У повідомленні Міністерства народної освіти 
про це сказано наступне: «25 минулого березня Романкоуцьке сільське училище, 
Хотинського повіту, Бессарабської губернії, перетворено в однокласне зразкове 
училище відомства Міністерства народної освіти. При перетворенні сього училища, 
було на обліку 65 учнів» [21, с. 104]. 

Після закриття в 1885 році Романкоуцького жіночого народного училища цей 
навчальний заклад став змішаним. У 1916 році відкрита змішана п'ятикласна школа. 

Першим учителем в Романкоуцькому народному училищі став Василь Андрійович 
Перепелюк, який прослужив при ньому трохи більше 30 років [45, с. 229]. У 1885 
році за свою педагогічну діяльність він був нагороджений званням почесного 
громадянина [37, с. 164]. У 1886 році, за ревну службу отримав премію в 50 рублів 
[38, с. 173]. У 1901 році він переведений в місто Хотин [47, с. 386], де деякий час 

Колишній панський маєток де була школа села Розкопинці. Фото Олександра Чорного 
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викладав у Хотинському першому приходському однокласному училищі [48, с. 
203-204]. На його місце в Романківцях, з 1 вересня 1901 року заступив Іван Рашков, 
який закінчив учительську семінарію [48, с. 213]. 

Також в Романківцях викладала Любов Андріївна Перепелюк. За даними на 1 
вересня 1899 року її педагогічний стаж становив 7 років [45, с. 230]. У 1900 році 
вона переведена в Бричанське жіноче училище. 

Згідно з відомостями, витягнутими з «Журналу Преосвященнішого Павла, 
Єпископа Кишинівського і Хотинського, веденого при огляді єпархії в 1872 році, 
про народні школи» в Романківцях: «народна школа поміщається в досить міцному і 
місткому плетньовому будинку. Учнів у школі 48; учениць 4. Законовчитель при-
ходський священик Карюков і вчитель Василь Перепелюк навчають, перший 
Закону Божому, а останній – іншим предметам. Хлопчиків навчають, між іншим, 
шевському ремеслу. Відповідали учні задовільно» [8, с. 690-704]. 

З «Журналу, веденого Преосвященнішим Павлом, Єпископом Кишинівським і 
Хотинським, при огляді єпархії в 1875 році, про народні школи» дізнаємося, що 
стан Романкоуцької школи був наступним: «В училищі навчається 80 хлопчиків і 
4 дівчинки. Училище знаходиться у відмінному стані: це одне з кращих училищ в 
Бессарабії. І законовчитель священик Карюков, і вчитель Перепелюк добре знають 
свою справу і розумно викладають. Учні відповідали дуже ладно. Шкода тільки, 
що ворожнеча законовчителя з учителем присутня одностайній їх дії. Навіть у 
моїй присутності, при учнях училища, вони не могли приховати своєї взаємної 
неприязні. Вона неодноразово, різко виявлялася. Мною зроблено наодинці суворе 
навіювання і законовчителю і вчителю жити в мирі або принаймні не виявляти 
своєї ворожнечі в присутності учнів і тим не розбещувати їх» [9, с. 705-74]. 

У 1895/96 навчальному році Романкоуцькому народному училищі навчалося 
67 учнів чоловічої статі і 13 жіночої, із них 74 православних і 4 католика [42, с. 
108]. В 1896/97 навчальному році було 67 учнів чоловічої статі і 13 жіночої, із 
них 75 православних, 4 католика і 1 єврей [43, с. 136]. В 1897/98 навчальному 
році навчалося 76 учнів чоловічої статі і 7 жіночої, із них 80 православних і 3 
католика [44, с. 260]. В 1898/1899 навчальному році нараховувалося 81 учнів 
чоловічої і 5 жіночої статі, із них 84 православних і 2 єврея [45, с. 222]. В 1899/1890 
навчальному році було 79 учнів чоловічої статі і 17 жіночої статі, із них 92 пра-
вославного віросповідання, 3 католика і 1 єврей [46, с. 62]. В 1900/1901 навчальному 
році навчалося 89 учнів чоловічої статі і 18 жіночої, із них 102 православного 
віросповідання, 4 католика і 1 єврей [47, с. 192]. В 1901/1902 навчальному році 
налічувалося 62 учня чоловічої статі і 16 жіночої, із них 72 православного віро-
сповідання, 2 католика, 1 старообрядець і 3 єврея [48, с. 198]. В 1910/1911 нав-
чальному році навчалося 111 учнів [6, с. 213]. 

В 1870 році при школі був відкритий ремісничий клас. У майстерні, влаштованій 
при училищі, учні навчалися шевському і башмачні ремеслу, по 4 години на 
тиждень [3, с. 62-75]. 

З 1890-х років при школі почала діяти шкільна бібліотека, яка за даними на 
1896 мала в наявності 509 підручників 128-ти назв, 105 томів бібліотечних книг і 
506 примірників 4-х періодичних видань [42, с. 109]. 

Піклувальниками школи протягом десятиліть були поміщики Крупенські, які 
всіляко підтримували вчителів та учнів цієї школи. Наприклад, в 1885 році М.М. 
Крупенский і його дружина пожертвували на чоловіче і жіноче училище 350 
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рублів [37, с. 166]. В 1887 році – 150 рублів [39, с. 98], а в 1897 році – 100 рублів 
[43, с. 142]. 
 

СЕКУРЯНСЬКЕ ЖІНОЧЕ УЧИЛИЩЕ 
Окреме жіноче училище в містечку Сокиряни (тоді Секуряни) було відкрито в 

1879 році, на кошти Хотинського земства, місцевих жителів, а також поміщиків 
Лішиних. За даними з відомості про «Стан земських шкіл Хотинського повіту в 
технічному і санітарно-гігієнічному відносинах» 1901 року, училище було в 
наступному стані: «Площа садибного місця – 536 кв. саж. Будівля кам'яна, під-
штукатурена, зовнішні стіни кам'яні, внутрішні – цегляні, з сирцю. Дах ґонтовий. 
Підлоги дерев'яні. Печі цегляні з корінними трубами. Будівля цілком міцна і в 
санітарно-гігієнічному відношенні нормальна на 80 осіб. Флігель, в якому 
поміщаються 2 кухні для вчителів, – кам'яна будівля, підштукатурена, крита 
ґонтою, стелі чисті у розбіг, підлоги земляні. Два сараї: один обшитий, інший 
валькований, критий ґонтом. Погріб дерев'яний і над ним комора, валькована, 
крита ґонтом; відхоже місце» [47, с. 348-349]. 

Першою вчителькою в цій школі стала дочка диякона села Романківці, Неоніла 
Іванівна Дідек (уроджена Гловатинська), яка закінчила єпархіальне училище. 
Викладати почала з 30 серпня 1879 року [48, с. 215]. За даними на 1 вересня 1899 
року її педагогічний стаж становив 20 років [45, с. 229]. 

В 1895/96 навчальному році в Секурянському жіночому училищі навчалося 36 
дівчаток, із них 29 православного віросповідання, 2 католички і 5 єврейок [42, с. 
110]. В 1896/97 навчальному році налічувалося 37 школярок, із них 27 право-
славного віросповідання, 4 римо-католицького віросповідання і 6 єврейок [43, с. 
136]. В 1897/98 навчальному році вчилося 35 дівчаток [44, с. 260]. У 1898/1899 
навчальному році було 32 дівчинки, із них 27 православного віросповідання, 3 
католички і 2 єврейки [45, с. 222]. В 1899/1890 навчальному році значилася 31 
дівчинка, із них 23 православного віросповідання, 4 католички і 4 єврейки [46, с. 
62]. В 1900/1901 навчальному році було 39 школярок [47, с. 192]. В 1901/1902 
навчальному році налічувалося 44 школярки, із них 43 православного сповідання 
і 1 католичка [48, с. 198]. В 1902/1903 навчальному році було 46 учениць, із них 
32 православного віросповідання, 2 католички, 2 старообрядницького толку і 10 
єврейок [49, с. 190]. 

З 1890-х років при школі почала діяти шкільна бібліотека, яка за даними на 
1896 рік мала в наявності 162 підручника 19-ти назв [42, с. 111]. 

Піклувальниками школи були місцеві поміщики – представники роду 
Лішиних. Приміром, в 1903 році попечителем школи був обраний і затверджений 
Хотинським земством Петро Миколайович Лішин [49, с. 451]. 

 
СЕКУРЯНСЬКЕ ЧОЛОВІЧЕ УЧИЛИЩЕ 

Будівництво приміщення чоловічого однокласного народного училища в 
Сокирянах було закінчено в 1870 році, і в той же рік нова школа відкрила двері 
для перших учнів. Спочатку цей навчальний заклад іменувалося «7-е Секурянське 
волосне з ремісничим відділенням училище». За даними на 1872 рік: «Народна 
школа поміщається в пристойній і місткій валькованій будівлі. Учнів у школі 21. 
Законовчитель священик Онуфрійович і вчитель Яків Степовський з ретельністю 
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і успіхом виконують свої обов'язки. Відповіді учнів були дуже задовільні» [8, с. 
690-704]. 

З «Журналу, веденого Преосвященнішим Павлом, Єпископом Кишинівським і 
Хотинським, при огляді єпархії в 1875 році, про народні школи» дізнаємося, що 
стан Секурянської народної школи тоді був наступним: «Секурянська школа у 
відмінному стані. Законовчитель священик Онуфрійович і вчитель Яворський – 
вельми слушні і справні і з відмінним успіхом займаються в школі» [9, с. 705-714]. 

В 1878 році, під контролем і керівництвом училищної ради, на кошти місцевих 
жителів і за підтримкою Хотинського земства, почали будувати нову школу, яка 
відкрилася в 1880 році [48, с. 215]. З цього року в Секурянському чоловічому 
училищі почав викладати вчитель Іван Георгійович Дідек, який закінчив учи-
тельську семінарію. Викладацьку діяльність почав з 14 серпня 1880 року [48, с. 
198]. За даними на 1 вересня 1899 року його педагогічний стаж становив 19 років 
[45, с. 230]. 

Практично з самого першого дня існування Секурянської школи, при ній 
почав діяти ремісничий клас [32, с. 63]. На цих додаткових курсах учнів навчали 
шевському і башмачному ремеслу, по 4 години на тиждень, в майстерні влаш-
тованій при училищі [3, с. 62-75]. 

В 1895/96 навчальному році в Секурянському чоловічому училищі налічувалося 
60 хлопчиків, із них 58 православного сповідання, 1 католик і 1 єврей [42, с. 110]. 
В 1896/97 навчальному році було 60 учнів, із них 56 православного сповідання, 1 
католик і 3 єврея [43, с. 136]. В 1897/98 навчальному році навчалося 65 школярів, 
із них 61 православного сповідання, 2 католика, 1 лютеранин і 1 єврей [44, с. 
260]. В 1898/1899 навчальному році було 60 учнів, із них 57 православного 
сповідання і 3 католика [45, с. 222]. В 1899/1890 навчальному році налічувалося 
65 хлопчиків, із них 62 православного віросповідання, 2 католика і 1 єврей [46, с. 
62]. В 1900/1901 навчальному році навчалося 75 учнів, із них 73 православного 
сповідання і 2 католика, у тому числі 2 потомствених дворян [47, с. 192]. В 1901/1902 
навчальному році було 76 учні, із них 74 православного сповідання і 2 католика 
[48, с. 198]. В 1902/1903 навчальному році навчалося 64 учнів, із них 63 право-
славного сповідання і 1 старообрядець [49, с. 190]. 

З 1890-х років при школі почала діяти шкільна бібліотека, яка за даними на 
1896 мала в наявності 285 підручників 49-ти назв [42, с. 111]. 

 
СЕКУРЯНСЬКЕ ЗМІШАНЕ УЧИЛИЩЕ 

Змішане народне училище в містечку Сокиряни було відкрито в першому 
десятилітті XX століття. Спочатку воно було однокласне, але потім ситуація 
змінилася. З «Доповіді комісії з розгляду різного роду прохань і клопотань» 
Хотинського повітового земства за 1909 рік, дізнаємося, що Секурянський волосний 
схід клопотав про відкриття в містечку Секурянах міського 4-х класного училища 
з допомогою від земства. Але комісія відмовила, порекомендувавши прохачам 
відразу звернутися з цим питанням до Дирекції народних училищ [53, с. 175]. 

За даними на 1910/1911 навчальний рік у змішаному училищі було 105 учнів 
[6, с. 222]. При школі діяв співочий хор, який був влаштований благочинним 
священиком Міною Олексагдровичем Черноуцаном. 

Фінансову підтримку школі надавав поміщик Лішин. 
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СЕЛИЩАНСЬКЕ НАРОДНЕ УЧИЛИЩЕ 

Приміщення Селищанського однокласного народного училища було побудовано 
в 1874 році, на кошти Земства, пожертвування селян і поміщиків Бурдиків. У 
1875 році воно здане в експлуатацію. За даними з відомості про «Стан земських 
шкіл Хотинського повіту в технічному і санітарно-гігієнічному відносинах» 
1901року: «Площа садибного місця – 1200 кв. саж. Будівля заснована на вкопаних 
в землю стійках, стіни плотові мащені, дах ґонтовий, зі звисом в 1 ¼ арш., підперта 
стовпами і покриває призьбу, що оточує будівлю. Призьба обкладена каменем. 
Стелі чисті в ножівку, підлоги у всьому будинку дерев'яні, за винятком кухні, де 
підлоги земляні; печі кам’яні; труба і борів цегляні. З технічної точки зору після 
ремонту поточного року будівля ще послужить. У санітарно-гігієнічному відношенні 
класна кімната за своїм обсягом достатня для 40 учнів. Кількість світла в класній 
кімнаті зменшується внаслідок довгих спусків даху і крім того освітлені з 3-х 
сторін: північній, південній та східній» [47, с. 348-349]. 

У 1895/96 навчальному році в Селищанському народному училищі навчалося 
62 учня чоловічої статі і 5 жіночої, із них 65 православних і 1 католик [42, с. 108]. 
В 1896/97 навчальному році було 54 учня чоловічої статі і 6 жіночої [43, с. 136]. 
В 1897/98 навчальному році налічувалося 53 учня чоловічої статі і 8 жіночої, із 
них 59 православних і 2 єврея [44, с. 260]. У 1897/98 навчальному році був 71 
учень чоловічої статі і 9 жіночої. В 1898/1899 навчальному році навчалося 65 
учнів чоловічої і 10 жіночої статі, із них 72 православного сповідання і 3 єврея 
[45, с. 222]. В 1899/1890 навчальному році було 65 школярів чоловічої статі і 10 
жіночої статі, із них 73 православного сповідання і 2 єврея [46, с. 62]. В 1900/1901 
навчальному році налічувалося 54 учня чоловічої статі і 8 жіночої, із них 61 
православного сповідання і 1 єврей [47, с. 192], і це при тому, що дітей шкільного 
віку налічувалося 477 осіб [46, с. 348]. В 1901/1902 навчальному році навчався 51 
учень чоловічої статі і 9 жіночої, із них 57 православного сповідання і 3 єврея 
[48, с. 198]. В 1902/1903 навчальному році був 48 учень чоловічої статі і 10 жіночої, 
із них 55 православного сповідання і 3 єврея [49, с. 190]. За даними на 1909 в школі 
навчалося 67 учнів [5, с. 252]. 

У 1910 році Селищанське однокласне земське училище перетворено на дво-
комплектну школу з 4-х річним курсом навчання [6, с. 214]. Тоді в школі навчалося 
87 учнів – 61 хлопчик і 26 дівчаток. 

З 1890-х років при школі почала діяти шкільна бібліотека, яка за даними на 
1896 мала в наявності 363 підручника, 227 бібліотечних книг і 275 примірників 
5-ти періодичних видань [42, с. 109]. В 1897 році було 112 підручників 52-ти 
назв, 204 томи бібліотечних книг і 101 екземпляр 5-ти періодичних видань [43, с. 137]. 

Покровителями школи багато років були місцеві поміщики – Марія та Павло 
Павлович Бурдик. У 1903 році попечителем школи була обрана і затверджена 
Хотинським земством поміщиця з села Яноуци – Н.О. Казимір [49, с. 451]. За 
даними на 1912/1913 навчальний рік, попечителькою Селищанської школи була 
Анна Миколаївна Крупенська [55, с. 177]. 

 
СЕРБИЧАНСЬКА ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСЬКА ШКОЛА 

Практично з самого початку останнього десятиліття XIX століття сільська 
громада села Сербичани клопотала через різні установи про відкриття в їхньому 
селі школи, в якій могли б вчиться їх діти. В 1897 році поміщиця села Сербичани 
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Вікторія Іванівна Занга (1862 р.н.; уроджена Рома) запропонувала Хотинській 
управі утримання школи в цьому селі, а селянська громада була готова дати для 
цього приміщення [44, с. 265]. 

13 листопада 1898 року в Сербичанах була відкрита церковно-приходська 
школа. В 10 годин ранку цього дня священиками було здійснено мале освячення 
води і окроплення будівлі школи. Діти шкільного віку (їх було до 70 душ) були 
окроплені святою водою і їм вчителькою були роздані хрестики. 

Щоправда, приміщення цієї школи в рік відкриття, як зазначив священик 
Афанасій Софронович, було тісним «і школі на перших порах доведеться миритися 
з багатьма незручностями» [30, с. 813-816]. 

Першою вчителькою нововідкритої школи стала Марія Центюль, яка до цього 
працювала в церковно-приходській школі с. Волошкове; вона закінчила Кишинівське 
єпархіальне жіноче училище. Всіляку допомогу, на перших порах, їй надавав 
псаломщик села Сербичани, Семен Васильович Левицький, який був затверджений 
на цій посаді 30 червня 1898 року. У 1899 році на місце Марії Центюль призначено 
Олександру Сорочан, яка до цього працювала у Васильківській школі Сорокського 
повіту [25, с. 491]. В тому ж році на її місце заступила Олімпіада Радонежська 
[26, с. 646]. За даними на 1902 рік, в Сербичанській церковно-приходській школі 
вчителювали Олексій Карпович Жолондковський і священик Феодосій Іванович 
Светенко [34, с. 244-254]. 

Попечителькою школи протягом багатьох років була вже згадана поміщиця 
села Сербичани, Вікторія Іванівна Занга. Щорічно, із своїх коштів, вона відпускала 
по 240 рублів [27, с. 60]. 

У 1908 році в Сербичанах почалося будівництво нового приміщення школи. 
Але через недостатнє фінансування воно не було закінчено і в 1909 році. Місцевий 
священик Феодосій Светенко, який до того ж, був завідувачем і законовчителем 
школи, звертався до Хотинської управи з проханням «про асигнування 300 р. на 
закінчення спорудження будівлі церковно-приходської школи, з оглядом на те, 
що громада царан того села вкрай пригнічена в матеріальному відношенні». Але 
це клопотання було відхилено [53, с. 141, 171]. І якби не допомога поміщиків 
Занга, невідомо було б чи це будівництво закінчено. 

 
ШЕБУТИНЕЦЬКЕ НАРОДНЕ УЧИЛИЩЕ 

Питання про відкриття земської школи в селі Шебутинці виносилося на обгово-
рення Хотинського земства починаючи з середини 1890-х років. Місцеве населення, 
клопочучись через різні установи, просило відкрити в їх селі училище, пропо-
нуючи внести на будівлю будівель 1000 рублів [44, с. 265]. В 1901 році управа 
внесла в план на 1902 рік спорудження народного училища [47, с. 310, 316]. 
Хотинське земство уклало контракт на будівлю школи в Шебутинцях і нової 
школи в селі Молодове з підрядником Добровольським, за 5722 рублі [49, с. 15-
16]. У 1903 році школа відкрила свої двері для перших учнів [56, с. 31]. За даними 
на 1906 рік в ній навчалося 68 селянських дітей, в 1909 році – 47 учнів, а в 
1910/1911 навчальному році налічувалося 49 школярів, із яких було 7 дівчаток. В 
1912/1913 навчальному році вчилося 60 учнів [55, с. 186-187]. 

Окрім вивчення обов'язкових шкільних предметів, «учні завжди по неділях і 
святкових днях ходили до церкви і були присутні при здійснені Божественної 
літургії під наглядом вчительки» [5, с. 252]. 
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Шебутинецьке народне училище, 1911 рік.  
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ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА 
 
У 1914 році Російська імперія втягнулася у війну, яку ми нині знаємо під назвою 

«Перша світова війна» або «Велика війна» (28.07.1914 – 11.11.1918). Вона являла 
собою протистояння двох військово–політичних блоків європейських держав – 
Антанти (Англія, Франція і ін.) та Австро–Німецького блоку, до якого було втягнуто 
38 держав із 59-ти, що на той час існували в світі. 

Сокирянщина бойових дій не зазнала, але саме географічне її розташування 
зумовило використання її території у всіляких військових цілях. Як відомо, через 
Бессарабію повинні були прямувати до театру військових дій російські війська; 
по-друге, звідти неминуче повинні були прибувати поранені; по-третє, тут повинні 
були розташовуватися значні сили армії.  

Воювати на стороні російської армії були призвані численні уродженці населених 
пунктів Хотинського повіту. Точна кількість учасників Першої світової війни із 
Сокирянщини і тих хто був призваний до армії в цей період, нам не відома. Але 
за доступними нам джерелами, можемо сказати, що не менше 2000 чоловіків. 
Відзначимо також, що нам відомі випадки, коли деякі із місцевих селян відправ-
лялися на Буковину і вербувалися в ряди війська Австро-Угорщини. Але такі випадки 
були рідкісними [5, с. 5]. 

Вплинула ця війна й на релігійне життя Сокирянщини. Почнемо з того, що в 
цей період, в містечку Сокирянах і деяких селах теперішньої Сокирянщини, значно 
збільшилася кількість приїжджих мирян. Перш за все, це сталося за рахунок роз-
квартированих солдат 8-ї російської армії. Крім того, в Сокиряни із Хотина були 
евакуйовані численні посадові особи, а також урядові та громадські установи, 
зокрема Хотинське казначейство і Хотинський повітовий з'їзд [14, с. 7]. В Сокирянах 
також знаходилося управління підвідомче Хотинському повітовому військовому 
начальнику [11, № 405]. В селі Білоусівка знаходилася прийомна земського 
начальника 7-ої ділянки Хотинського повіту [1, с. 218]. 

У переважній більшості, місцеве духовенство сприйняло близько до серця ці 
події, втім, як і духовенство Кишинівської єпархії в цілому. Особливо на початковому 
етапі війни, духовенство єпархії, починаючи з приходських священиків і ченців і 
закінчуючи архієпископом, зайняло гарячу патріотичну позицію. Те ж саме сто-
сується і мирян. Ломачинецький селянин згодом своїм онукам, які були просочені 
піонерсько-комсомольськими поглядами, і не могли зрозуміти, як їх дід міг 
«воювати за царя», сказав наступне: «Я не воював за царя. Царю до мене не було 
діла, як і до всіх мешканців Ломачинців. Я воював за віру православну. В окопах 
я не про царя думав, а про своїх батьків, про свою батьківщину і про свою кохану, 
яка обіцяла дочекатися. І завжди знав, що вони ходять до церкви і просять в 
молитвах, щоб я повернувся живим. І завдяки вірі їх, завдяки вірі моїй, я повер-
нувся, одружився, маю дітей…». 

Для надання допомоги діючої армії, сім'ям мобілізованих, пораненим солдатам 
і цивільним властям Бессарабської губернії, оголошеної на військовому положенні 
з 18 липня, керівництво єпархії виступило з ініціативами створення на період 
війни тимчасових спеціальних організацій духовенства. Першим таким, органом 
Кишинівської єпархії став «Духовний комітет», створений за розпорядженням 
архієпископа Кишинівського і Хотинського Платона (П.Ф. Рождественський). 
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31 липня 1914 року З'їзд благочинних та повітових наглядачів церковно-
приходських шкіл Кишинівської єпархії постановив заснувати «Духовний загін» 
із 50 осіб з священиків, ієромонахів і псаломщиків для задоволення духовних 
потреб воїнів на полі битви. Також було прийнято рішення про надання матеріальної 
допомоги сім’ям осіб, які перебували в діючій армії на кошти самооподаткування 
духовенства Кишинівської і Хотинської єпархії (шляхом оподаткування кожної 
десятини церковної землі на суму 1 руб./рік, а для жіночих скитів – 50 коп./рік) та 
на інші вишукані кошти. З 3 по 11 серпня відбулися окружні з'їзди духовенства по всій 
єпархії, на яких в більшості випадків були прийняті до виконання вироблені благо-
чинницьким з'їздом і архієпископом Платоном пункти і рішення [4, с. 1375-1379]. 

Передбачалося направити по одному священику чи ієромонаху від кожного 
церковного округу єпархії. 14 серпня 1914 року в Кишинів з'їхалася перша група 
обраних священиків. Майже кожен із них, як було наказано З'їздом благочинних, 
мав при собі дароносицю з запасними дарами, облачення, служебник, молитовник, 
требник, Євангеліє, хрест і кадило. Оскільки в обов'язки членів «Духовного загону» 
входило не тільки задоволення духовних і релігійних потреб воїнів, а й полегшення 
фізичних страждань, для них були організовані десятиденні курси по санітарії та 
надання першої допомоги пораненим. 22 серпня 1914 року священики Духовного 
загону розподілилися на чотири групи - залежно від місць призначення, а три дні 
потому вирушили в місця своєї нової служби. При цьому, ухвалою Святішого 
Синоду від 1 серпня 1914 року за № 6809 було постановлено зберегти за священно-
служителями мобілізованими в військово-лікарські заклади та військові частини, 
які вони займали по єпархіальної службі посади, з присвоєним останнім утриманням. 

З перших днів свого існування Духовний комітет ініціював збір пожертвувань 
від духовенства на військові потреби, публікуючи звіти про використання зібраних 
коштів на сторінках «Кишинівських єпархіальних відомостей». Крім збору 
грошових пожертвувань, комітет здійснював роботу по заготівлі натільної білизни, 

Пам’ятник 1914 року в Сокирянах: «ПАМЯТИ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИЯН ЗДЕСЬ 
ПАВШИХ». Фото Олександра Крайнього, 2014 рік 
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верхнього одягу, швейних матеріалів, продуктів харчування тощо. Речі які надходили 
на склад комітету складалися в вузлики (для кожного воїна окремо), в яких, як 
правило, були сорочка, кальсони, рушник, онучі або панчохи, носовичок, Євангеліє, 
молитовник і хрестик [12, с. 39]. 

Клірики і миряни Сокирянщини в цій допомозі брали найактивнішу участь. 
Так, наприклад, згідно «Звіту Духовного комітету по приходу речових пожерт-
вувань на військові потреби» за 1914-1915 роки, священик Свято-Успенської церкви 
містечка Сокиряни, Олександр Сеул передав в допомогу учасникам війни 9 
сорочок, 9 кальсонів, 45 рушників і 20 аршин полотна. Причт Петро-Павлівської 
церкви містечка Сокиряни в листопаді 1914 року зібрав для потреб армії 35 сорочок, 
17 пар кальсонів, 1 фуфайку, 131 рушників, 25 аршин полотна, 8 хусток, 1 наволочку 
і 1 простирадло [8, с. 195], а потім, у січні 1915 року, – ще різні чоловічі і жіночі 
речі вагою 2 пуди 21 фунт [10, с. 272]. Священик Свято-Димитріївської церкви 
села Білоусівка Микита Войтовський пожертвував 2 сорочки, 2 пари кальсонів, 
200 рушників і 74 аршин полотна [7, с. 151]. Священик Іоанно-Богословської церкви 
села Молодове Іоанн Мадан передав в Духовний комітет 35 сорочок, 25 пар 
кальсонів, 20 рушників, 7 пар онуч, 2 хустки і 2 матраца, в 2 пуди 20 фунтів [8, с. 
193]. 19 листопада 1914 року парафіяни села Вашківці передали в Духовний комітет 
три тюка білизни, а священик Архангело-Михайлівської церкви села Ломачинці, 
Василь Василевський, 24 листопада відправив 50 сорочок, 50 пар кальсонів, 82 
рушники та 100 хусток [8, с. 197-198]. У грудні того ж 1914 роки від священика 
Архангело-Михайлівської церкви села Романківці Іоанн Остапова надійшло 8 
сорочок, 3 пари кальсонів 4 рушники, махорка та тютюну 1 пачка, а потім ще три 
тюка білизни. Від священика села Шебутинці було отримано 29 сорочок, 3 пари 
кальсонів, 29 рушників, 45 аршин полотна і 3 скатертини [9, с. 236-237]. 

Ще одним напрямком благодійної діяльності духовенства Кишинівської єпархії 
стало створення лазаретів для поранених. На Сокирянщині таких лазаретів не 
було, але діяли госпіталі. За «Списком госпіталів, які перебувають на обліку Все-
російського земського союзу (на 1-е червня 1915 року) на Сокирянщині їх було 
два: Романкоуцька земська лікарня (6 ліжок) в с. Романківцях і Секурянська земська  

Хрест на могилі загиблих у Першу світову встановили біля церкви в селі Сербичани, 
встановлений у 1935 році. Фото Ірини Пустиннікової, 2015 рік 
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лікарня (12 ліжок) в містечку Сокиряни, 
які у будь-який час були готові прийняти 
поранених [13, с. 8-9]. 

Згодом патріотичні настрої, особливо 
серед простих парафіян почали спадати. 
Навіть сама праведна війна звеличується 
до тих пір, поки вона не приходить в 
особистий дім, у власну хату. Вже перші 
похоронки змушували людей в тилу 
думати не про великі геополітичні ігри 
можновладців, а про те як вижити в си-
туації, що склалася. До того ж в армію 
закликали не тільки молодих не одру-
жених хлопців, але й глав багатодітних 
сімей. Залишившись без годувальника, 
численні сім’ї опинилися на межі вижи-
вання. Учитель Іван Вітковський, лист 
якого був опублікований в «Кишинів-
ських єпархіальних відомостях» (1914, 
№ 39) констатував: «Відкликання запас-
них чинів у діючу армію під час самого 
розпалу польових робіт викликало явну 
безпорадність залишених ними сімейств» 
[3, с. 1569].Свою негативну роль у справі згасання патріотизму зіграли також 
солдати і козаки розквартировані в Хотинському повіті, в тому числі на території 
Сокиряншини. Не рахуючись ні з ментальністю місцевого населення, ні з багато-
віковими традиціями, вони вели себе так, як не дозволяли собі навіть найгірші з точки 
зору селян поміщики. Грабежі і побиття стали не рідкісним явищем. Православні 
священики та церковнослужителі також страждали від солдатів і козаків: їх 
ображали, грабували і пошкоджували їх майно. Так, наприклад, священика села 
Мендиківці (Олексіївка) побили тільки за те, що він відмовився дати вино 
солдатам які були на напідпитку. У 1917 році Архангело-Михайлівська церква 
села Василівка піддалася варварському розоренню з боку солдатів-більшовиків 8-
ої армії і деяких співчуваючих їм селян. Практично повністю була обкрадена і 
спалена церковна бібліотека. Станом на 1914 рік в ній знаходилося більше 100 томів 
книг і 400 примірників періодичних видань [2]. 

Втім, не легше, а може й ще важче було православним священикам і мирянам, 
які перебували на зайнятій російськими військами території Північної Буковини: 
«Так, в с. Топорівці до священика Д. Митрофановича в будинок зайшли козаки і 
зажадали від нього грошей. Не отримавши їх, вони повалили священика на землю, 
били нагайками і ногами. Забрали годинник, золоті окуляри і інші цінні речі. Будинок 
зруйнували, а майно, яке не змогли захопити з собою, знищили. У священика в Магалі 
російські солдати також все поламали, меблі знищили» [16, с. 95]. 

Велике незадоволення викликало також самоуправство військового начальства, 
яке часто діяло за словами Цицерона: «Silent enim leges inter arma» («Закони мовчать 
під час війни»). Без узгодження з місцевим населенням в ряді населених пунктів 
з церков були зняті і переплавлені дзвони (фронту не вистачало металу), які сільські 

Прохання священика Свято-Димитріївської 
церкви села Гвіздівці, Михайла Холдевича про 
допомогу сім’ї єврея Мошки Креймаря, який 

був призваний в армію, 1918 рік (ВАКС) 

93 
 



МАНДЗЯК О.С. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА СОКИРЯНЩИНІ 

 
громади у свій час купували за свої кошти. Зокрема, у травні-червні 1915 року за 
наказом командування 8-ої російської армії дзвони зняли з дзвіниці Свято-
Димитріївської церкви села Гвіздівці. Після того, дуже тривалий час у церкві замість 
дзвонів висів шматок залізничної рейки. В 1917 році також був знятий і пере-
плавлений найбільший церковний дзвін Архангело-Михайлівської церкви села 
Вашківці [15]. Цю сумну для прихожан Сокирянщини і особисто для гвіздовчан 
подію, у своєму вірші «На зняття церковних дзвонів» описав місцевий поміщик 
Платон Іванович Бібері (1866–1941): 

 
«Все тот же Божий мир… 
Как прежними годами, 
Проводит пахарь день 
Над рыхлой бороздой. 
Все также стелят косари 
Траву волнистыми рядами 
Отточенной косой. 
Старинный колокол 
Всю ночь не дремлет 
На башне храмовой. 
Годами недвижим 
И мнится ему та жуткая година, 
Когда рать севера на Русь 
Полки вела 
И по велению монарха – исполина 
В орудья грозны лились колокола. 
И думал он с дубовых балок 
Меня тяжелого снесут. 
И буду я бездомный, жалок, 
Куда–куда меня везут? 
Не буду чуда воскресенья 
В дни Пасхи громко прославлять 
Не буду свадебного песнопенья 
Веселым звуком покрывать 
Не буду больше скорбным стоном 
Мирян в могилу провожать. 
Близка – близка моя могила 
И мне ее не миновать. 
Со мной товарищи меньшие 
В огне жестоком пропадут, 
Прощайте, други дорогие, 
Прощай храм Божий – мой приют!» [6]. 

 
Джерела: 1. Адрес–календарь Бессарабской губернии на 1916 год. / Издание Бессарабского 

Губернского Статистического Комитета под редакцией Н.Н. Бобровского. – Год 34-й. – 
Кишинев: Типография Бессарабского Губернского Правления, 1916; 2. Ведомость о Св. 
Архангело-Михайловской церкви, состоящей в 3-м округе Хотинского уезда Кишиневской 
епархии в села Васкоуцах, за 1914 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1914 год. – 
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ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 3. Витковский И. Из местной хроники // КЕВ, 1914. – № 39; 4. 
Духовный отряд у архиепископа Платона // КЕВ, 1914. – № 34-35; 5. Мандзяк О. С. Воїни Соки-
рянщини часів Першої світової війни. Списки учасників Першої світової війни, які були призвані 
до війська в Секурянській і Романкоуцькій волостях Хотинського повіту Бессарабської губернії 
/ Зібрав, упорядкував і зредагував Олексій Мандзяк. (Спецвипуск історико-краєзнавчого 
альманаху «Сокирянщина»). – Інтернет: «Сокирянщина», 2012; 6. Мандзяк О.С, Кучерявий 
О.П. Свято-Дмитрівська церква села Гвіздівці. – Сайт «Гвіздівці»: http://gvizdivtsi.org.ua/, 
04.11.2015; 7. Отчет Духовного комитета по приходу вещевых пожертвований на военные 
нужды (продолжение) // КЕВ, 1915. – № 9-10; 8. Отчет Духовного комитета по приходу 
вещевых пожертвований на военные нужды (с 14 ноября по 2 декабря 1914 года) // КЕВ, 1915. 
– № 11-12; 9. Отчет Духовного комитета по приходу вещевых пожертвований на военные 
нужды (с 10 по 19 декабря 1914 года) // КЕВ, 1915. – № 15-16; 10. Отчет Духовного комитета 
по приходу вещевых пожертвований на военные нужды (за время с 22 декабря 1914 г. по 27 
января 1915 г) // КЕВ, 1915. – № 17-18; 11. Положения к стенографическим отчетам Госу-
дарственной Думы. Четвертый сезон. Сессия вторая. 1913–1914 гг. – Вып. IV (№№ 312-425). – 
СПб.: Государственная типография, 1914; 12. Содоль В.А. Благотворительная деятельность 
духовенства Кишиневской епархии на начальном этапе Первой мировой войны (по материалам 
«Кишиневских епархиальных ведомостей») // Русин. Международный исторический журнал. – 
Кишинев: Общественная ассоциация «Русь», 2014. – № 4 (38); 13. Список госпиталей, 
состоящих на учете Всероссийского земского союза (На 1-е июня. 1915 года) / Всероссийский 
земский союз помощи больным и раненым воинам. Отдел эвакуации. – Издание второе. – 
Москва, 1915; 14. Справочник об эвакуированных правительственных, общественных и 
частных учреждениях и заведениях и о должностных лицах / Издание Особого отдела 
Комитета Е. И. В. Вел. Княжны Татьяны Николаевны. – Петроград: Государственная 
типография, 1916; 15. Троян А.М., Петлик Г.І., Пшеничко М.І. Церква Архістратига Михаїла. – 
http://bukportret.info/index.php/sokiryanskij-rajon/vashkivtsi/dukhovnist; 16. Чучко М.К. 
Православная церковь на Буковине во время Первой мировой войны (І) // Русин. Междуна-
родный исторический журнал. – Кишинев: Общественная ассоциация «Русь», 2014. – № 3 (37). 
 

 
 
 
 

Продовольча карточка 1917 року, яка була видана Секурянською волосною  
продовольчою управою мешканцю села Михалкове, на право покупки продуктів  

із земської продовольчої лавки для його сімейства (ВАКС) 
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БЕЗЛАДДЯ 1917 РОКУ 

 
1917 рік на Сокирянщині, проте як і на всій бессарабській частині сучасної 

Чернівецької області відзначився метушнею, невизначеністю, надіями і розчару-
ваннями. Невдачі Російської армії на фронтах Першої світової війни, величезні 
втрати, розруха, голод викликали невдоволення самодержавством у всіх колах 
суспільства. В Петрограді, а потім і в деяких інших містах, почалися масові заво-
рушення робочих і солдат. 27 лютого (10 березня) 1917 року Петроград опинився в 
руках повстанців. Відбувається так звана Лютнева революція, відома також як 
Лютнева буржуазно–демократична революція, Лютневий переворот, в результаті 
чого в Російській імперії встановилося двовладдя – Тимчасового комітету 
Державної думи (згодом Тимчасовий уряд) і Петроградської Ради робочих і 
солдатських депутатів.  

Тимчасовий Уряд встановлював у всій державі, у тому числі й в Бессарабії, 
обрані місцевим земським Зібранням і революційними комітетами губернські і 
повітові виконавчі комітети на чолі з губернськими комісарами. Це відкрило широкі 
можливості для легалізації діяльності різних політичних партій, створення різно-
манітних громадських організацій, в тому числі Рад робітничих і солдатських 
депутатів, для активізації національно–визвольних процесів. 

Для Російської православної церкви і зокрема для бессарабського духовенства 
ці події стали справжнім шоком, особливо після того, як 2 (15) березня 1917 року 
відрікся від престолу російський імператор Микола II (1868-1918). Тодішній 
архієпископ Кишинівський і Хотинський Анастасій (О.О. Грибановський) в телеграмі 
Святішому Синоду від 4 березня 1917 року запитував: «Шанобливо прошу вказівок 
щодо церковного оголошення маніфестів і поминання [на] Богослужінні царського 
дому» [6, с. 239]. На що Святіший Синод 6 березня дав наступну відповідь: «Моління 
слід возносити за Богобережену Державу Російську і за благовірний Тимчасовий 
Уряд її» [6, с. 27]. 

Підкорившись Тимчасовому уряду, церковне керівництво Бессарабії почало 
розглядати питання про автономію Кишинівської і Хотинської єпархії і взагалі 
автономію Бессарабії в складі Російської імперії. Але вже тоді, коли Надзвичайне 
єпархіальне зібрання духовенства і мирян Кишинівської єпархії, яке відбулося в 
м. Кишиневі 19-25 квітня 1917 року, розглядало проект «Автономної Бессарабії» 
і обговорювали доповідь про «Управлінні Православної Церкви в Автономній 
Бессарабії» [10, с. 60-66], парафіяльне духовенство Хотинського повіту більше 
цікавило питання безпеки своїх сімей і як не позбутися землі, яка для багатьох 
місцевих священнослужителів була значним засобом доходів. 

Як вже було зазначено в попередній главі, на Сокирянщині в той час були роз-
квартировані окремі частини 8-ої російської армії. Після провалу літнього наступу 
1917 року російські війська відійшли на лінію старого російсько–австрійського 
кордону. Більшовики вели революційну агітацію у частинах 8-ої армії. На фронті 
почалися випадки відмови цілих підрозділів йти в наступ, у військових частинах 
поширювалося братання, зростало число дезертирів. Солдати все наполегливіше 
добивалися припинення ненависної війни, настоювали на негайній передачі влади 
Радам. 

Прискорював процес більшовизації Рад вихід більшовиків 8-ої армії після VI  
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з'їзду партії з об'єднаних соціал–демократичних організацій і створення у вересні 
1917 року самостійної армійської більшовицької організації, яка розгорнула 
значну агітаційну і організаторську роботу серед солдат за перехід влади до Рад. 
Після поразки корніловщини Хотинська повітова Рада наприкінці серпня відме-
жувалася від місцевих органів Тимчасового уряду. У вересні відбулися перевибори 
Хотинської Ради робітничих і солдатських депутатів, до складу якої було обрано 
45 депутатів, у тому числі 8 більшовиків. 

В жовтні 1917 року відбувається більшовицький Жовтневий заколот (у радянській 
історіографії «Велика Жовтнева соціалістична революція») який докорінно 
змінив хід історії на територіях колишньої Російської імперії та істотно вплинув 
на увесь хід світової історії. В результаті збройного повстання в Петрограді було 
скинуто буржуазно–поміщицький Тимчасовий уряд і проголошено Радянську 
владу. II Всеросійський з’їзд Рад створив революційний робітничо–селянський 
уряд – Раду Народних Комісарів на чолі з В.І. Леніним, прийняв історичні декрети 
про мир і землю, постанову про перехід влади на місцях до Рад робітничих, 
селянських і солдатських депутатів. 

В Хотинському повіті, до якого тоді входила і територія сучасного Сокирянського 
району, революційні події розвивалися в загальному руслі. Найбідніша частина 
селян і солдати російської армії, які перебували на території повіту, палко вітали 
створення Радянського уряду. На бурхливих мітингах у селах і частинах 8-ої 
армії більшовицькі резолюції знаходили широку підтримку втомлених від війни 
солдатів, які в свою чергу переходили до активних дій. Поміщики Хотинського 
повіту телеграфували до управління міліції в Петроград, що після II селянського 
з'їзду «здійснюються самочинні арешти, насильно видаляються економічні служ-
бовці, відбуваються захоплення» [4, с. 286]. 

Влада в цей час на місцях ще знаходилась в стадії організації, точилась боротьба 
за владу між більшовиками і меншовиками на сільських сходках, де виступали 
представники цих партій з військових частин резерву румунського фронту. Для 
селянина ж, одним з корінних питань революції було питання про землю. І ось на 
одній із численних сходок, що тоді проходили, за спогадами гвіздовчанина Я.Г. 
Барчука, представникові меншовиків задали таке запитання: «Коли ж нам дадуть 
землю?» відповів: «Коли закінчиться війна, зберуться Установчі збори, вони 
вирішать». Йому не дали договорити, випровадили зі сходки [8, с. 195-199]. Селяни 
вже не хотіли чекати... 

Характерною рисою того часу на Сокирянщині були спільні виступи солдатів 
з селянами. Особливо в вересні-грудні 1917 року Сокирянщина, проте як і весь 
тодішній Хотинський повіт, нагадувала «клекотючий і паруючий вулкан». Найбільш 
масовою формою спільних виступів (а якщо точніше – збройних нападів) селян і 
солдатів тоді було захоплення і розгром поміщицьких маєтків. Також засвідченні 
масові випадки незаконної вирубки лісу, грабування церков і будинків священиків, 
а також заможних селян. На засіданні Бессарабського земельного комітету 26 
листопада 1917 року, голова Хотинського повіту П. Богач зробив доповідь про 
анархію, яка охопила весь Хотинський повіт: «Доповідач заявив, що по всьому 
повітові оперують банди громил у солдатських шинелях, до них приєднуються 
покидьки села і разом грабують і знищують поміщицькі економії і багатих селян. 
В багатьох місцях селяни зі своїми Виконавчими комітетами рятували деякі 
забудівлі і землеробське знаряддя, просили громил залишити ці цінності, для 
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потреб місцевого населення» [1, с. 73-74]. 

По суті, на Сокирянщині розповсюджувалася анархія. Історик М.С. Френкін 
пише: «Слід зазначити, що стихійні форми аграрного руху були дуже частим 
явищем і в цей період. Ненависть солдатів і селян до поміщиків була настільки 
велика, що маєтки поміщиків часто підпалювались або просто піддавалися 
розгрому. Солдати 17-го корпусу, зокрема фронтовики 623-го полку, розгромили 
вісім економій за активної участі селянського населення. Особливо постраждали 
фільварки в Секурянській волості.  

На початок листопада 1917 року вся Хотинщина була охоплена широкою хвилею 
селянського руху, причому воно проходило за активної участі солдатів. Селянські 
виступи призводили до майже повної ліквідації поміщицьких латифундій в цьому 
районі. На початку листопада командування 8-ї армії повідомляло по інстанції, 
що в Хотинському повіті скоро не залишиться жодного великого господарства. У 
самій хлібородній частині Хотинського повіту було ліквідовано 23 поміщицьких 
економій» [7, с. 190-191]. 

Ось тільки деякі випадки: 9 жовтня 1917 року спалено маєток Крупенських у 
Ломачинцях; 10 жовтня розграбовано маєток у Вашківцях, спустошено хлібну 
комору: 1500 пудів жита, 1250 пудів пшениці, вивезено кукурудзу, спалено скирту 
соломи, і все це за участю не лише вашківчан, але й деяких мешканців сіл Сербичани і 
Білоусівка; 14 жовтня до фільварку Крупенських в селі Мендиківці прибули озброєні 
солдати, зламали замки в приміщеннях, забрали худобу, свиней, птицю, відкрили 
стрільбу по козаках, стрілянина тривала до ранку; 17 жовтня в Сербичанах солдати 
17 корпусу разом з селянами розбирають в економії залишки хліба, живий і 
мертвий реманент; 18 жовтня в селі Шебутинці затримані місцеві жителі, які 
громили садибу поміщиці Лерхе; 23 жовтня розгромлено фільварок Казиміра в 
селі Яноуци (сучасні с. Іванівці Кельменецького району) [9, с. 67]. І це тільки 
часткова хронологія подій жовтня 1917 року на землях теперішньої Сокирянщини. 

В офіційних джерелах радянських часів, ці діяння характеризувалися так, 
нібито селяни Хотинського повіту, забирали землю поміщиків, монастирів, попів 
і розподіляли її між собою. Але реальність була дещо інакшою і далеко не завжди з 
ідеологічними лозунгами, в багатьох відомих випадках ці виступи походили на 
звичайний масовий грабунок і мародерство за участю солдат 8-ої армії та невеликої 
кількості місцевих жителів. В телеграмі полковника П.О. Кусонського (1880-1941) 
начальнику штабу Румунського фронту від 13 листопада 1917 року відзначено: 
«Протягом жовтня місяця Хотинський повіт Бессарабської губ., який входить до 
Київського округу пережив цілий ряд систематичних безчинств солдатів розкварти-
рованих там 16-го і 17-го корпусів. Зруйновано і спалено найбільші економії, які 
обслуговували продовольством широкий район, здійснений ряд безглуздих 
вбивств, грабежів та насильства. Відомості про розгром економій до теперішнього 
часу отримуються щодня» [3, с. 127]. 

Місцеві сільські громади не підтримували і були проти спалення садиб поміщиків. 
Старожили відзначали, що у справжнього господаря рука б на таке не піднялася: 
величезні поміщицькі будинки і інші споруди, які були майже у кожному селі, 
могли послужити народу, тому палили їх «зальотні», в деяких випадках при 
підтримці «місцевих далаків, у яких і в городі не росло і хата тепла не знана». Те 
ж саме стосується грабування церков: «Ми не могли самі себе грабувати. Все що 
було у храмах купували ми самі, на свої ж кошти, там зберігалися книги, які при 
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Так виглядав маєток поміщиків Казимірів в селі Вашківці до 1917 року (знаходився по 
теперішній вул. Пушкіна, навпроти колишньої Вербіцької школи); у ньому був зимовий сад, 
оранжерея, багатюща бібліотека (фото з книги: Венок на могилу друга молодежи К.Ф. 

Казиміра / Сб. ст. под ред. В.А. Чаговца и С.И. Новаковского. – Киев : Тип. 2-й артели, 1911.) 

Три лева біля приміщення Ломачинецької сільської ради, які раніше розміщувалися біля будинку 
поміщиків.  «Золотисті леви  Крупенських» XIX ст. довгий час  прикрашали вхід до кафе 

«Мрія» у місті Сокиряни. У 2009 році, за рішенням сільради, зборів громадян  Ломачинець 
керівництво  сільської територіальної громади  вирішило повернути  селу його історичні 

пам'ятки (фото Олега Кучерявого, 2011 рік) 
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возили з різних місць наші батьки, діди і прадіди. Громили і обкрадали церкви 
чужинці…» – розповідала колишня жителька села Олексіївка (колишні Мендиківці). 

Дійсно, в той час, незадоволених поміщиками, а деколи і священиками, в селах 
Сокирянщини було чимало. Селяни, страждали від економічних негараздів, мало-
земелля і зростання цін на промислові товари. Політична й економічна криза призвела 
до популяризації максималістських гасел. Своє невдоволення селяни насамперед 
зганяли на місцевих поміщиках та заможних орендарях, на яких їм приходилося 
працювати. У вересні 1917 року в Хотинському повіті селяни за підтримки солдатів 
8-ї армії захопили у поміщиків десятки тисяч десятин орної землі і лугових угідь. 
Селяни забирали у поміщиків худобу, сільськогосподарський інвентар і навіть 
споруди [11, с. 110].  

Але «зброя і вогонь» – це саме останнє, до чого могли прибігти місцеві селяни. 
В ментальності місцевого населення агресія і руйнування ніколи не розглядалися, 
як щось практичне: «Щоб онук жив добре, діда на цвинтар квапити не треба». 
Тому, слова із «Інтернаціоналу» про те що «Весь мир насилья мы разрушим до 
основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим, – кто был ничем, тот станет 
всем», простого бессарабського селянина більше лякали, ніж надихали. Селянський 
досвід показував, ледар при будь-якій владі буде «бити байдики» – ким був, тим і 
залишиться. 

Ініціаторами руйнування і спалення, як правило, виступали «некеровані групи» 
солдат 8-ї армії, які прикриваючись невдоволенням селян, задовольняли свої 
меркантильні інтереси. На це вказують і дослідження істориків: «Командування 
було безсило в боротьбі з аграрним рухом, бо солдатська маса співчувала селянам і 
революційні солдати часто були застрільниками в боротьбі проти поміщицького 
землеволодіння. Загони карателів були або дуже безпорадні і нечисленні, або самі 
переходили на бік селян. Напередодні жовтня солдати 164-го Закатальського 
полку 41-ї піхотної дивізії розгромили садибу власника маєтку «Грубна» поміщика 
Толстого; посланий туди каральний загін солдатів відмовився виступити проти 
закатальців. Нерідко бувало й так, що ті козачі частини, які насмілювалися виступати 
проти селян, оточувалися солдатами і піддавалися інтенсивному обстрілу. Так, в 
районі містечка Бричан солдати оточили козаків, які намагалися нести охорону 
маєтку Користоуци» [7, с. 193]. 

Приблизно в той самий час, 4 грудня 1917 року в Кишиневі молдавською 
буржуазією сформований «Сфатул Церій» (рум. Sfatul Ţării) вищий орган дер-
жавної влади в Бессарабії, який вже 15 грудня 1917 року проголосив Молдавську 
Народну Республіку. Щоправда, влада цієї новоявленої республіки на Хотинський 
повіт майже не розповсюдилась. Трудящі і селяни Хотинського повіту, керовані 
більшовиками, не визнали владу Центральної ради і самозваного бессарабського 
«Сфатул Церій». Голова уряду Молдавської республіки П.В. Єрхан на засіданні 
13 січня 1918 року визнав, що в Хотинському повіті ненависть до «Сфатул церій» 
доходить до свого апогею [2, с. 243]. 

8–9 січня 1918 року було проведено IV–й з’їзд повітових селянських депутатів 
Хотинського повіту. На цьому з’їзді було проголошено незалежність Хотинського 
краю. Та рішення цього з’їзду також носили для населення лише рекомендаційний 
характер. Селяни не вірили деяким провідним учасникам з’їзду, в тому числі 
таким, як заможні землевласники, поміщики – романківчанин М.М. Крупенський, 
вашківчанин М.О. Казимір. На життя мешканців Сокирянщини цей з’їзд (як і 
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наступний – V–й 18 лютого 1917 року) може і 
вплинув, але не суттєво. Більш великий вплив 
на населення краю мав Ленінський декрет про 
землю, який на той час за своїм духом був 
набагато ближче народу. 

Селяни під керівництвом сільських комітетів 
майже у всіх селах Сокирянщини захопили 
землі місцевих священиків і поміщиків. Так, 
наприклад, сільський комітет села Романківці 
конфіскував все майно (землю, а також живий 
і мертвий інвентар) економії поміщика Кру-
пенського і розподілив між місцевими селянами, 
які змогли доказати, що в ній є потреба [4, с. 
439-440]. Співвласник с. Ожеве М.М. Ількевич 
жалувався, що Комітет села Ожеве побив його 
орендарів, службовців, зіпсував інвентар, 
захопив землю [5, с. 512]. У січні 1918 року 
селяни с. Гвіздівці захопили маєток поміщика 
П.І. Бібері і на мітингу проголосили радянську 
владу. За допомогою представника більшовиків 
був утворений Сільський революційний комітет 
(Сільревком), який взяв на облік всю поміщи-
цьку землю, ліс, худобу, сільгоспобладнання. 
Землю ще до початку сівби було розподілено між безземельними та мало-
земельними селянами. 

Джерела: 1. Боротьба трудящих Буковини за соціальне й національне визволення і 
возз'єднання з Украінською РСР. 1917-1941: Документи й матеріали / Ред. колегія: Гаврилюк 
М. Д. ... Фесенко І. К. (відп. ред.) та інші.–Чернівці: Обл. вид., 1958; 2. Нариси з історії Північної 
Буковини. – Київ: «Наукова думка», 1980; 3. Разложение армии / Автор-составитель В.Л. 
Гончаров. – Москва: «Вече», 2010. – С. 400-401; Разложение армии в 1917 году / Центрархив; 
Подгот. к печати Н. Е. Какуриным; С предисл. Я. А. Яковлева. – Москва-Ленинград: Гос. изд-
во, 1925; 4. Революционное движение в 1917 году и установление Советской власти в 
Молдавии / Под ред. И.И. Минца и Я.Ч. Гроссула. – Кишинев: «Картя Молдовеняскэ», 1964; 5. 
Революционное движение в России в сентябре 1917 года: общенациональный кризис / Академия 
наук СССР, Институт истории СССР; Главное архивное управление, Центральный 
Государственный исторический архив; отв. редактор Д. А. Чугаев. – Москва: Издательство 
Академии наук СССР, 1961; 6. Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году. 
(Материалы и архивные документы по истории Русской православной церкви) / Сост., автор 
предисловия и комментариев М.А. Бабкин. – Москва: Индрик, 2006; 7. Френкин М.С. 
Революционное движение на Румынском фронте 1917 г.- март 1918 г.: Солдаты 8-й армии 
Румынского фронта в борьбе за мир и власть Советов. – Москва: «Наука», 1965; 8. Хотинское 
восстание. (Сборник документов и материалов). – Кишинев: «Штиинца», 1976; 9. Ципко К.Г. 
Велика Жовтнева соціалістична революція і боротьба трудящих Буковини за владу Рад та 
возз'єднання з Радянською Україною / МВО УРСР. Чернівецький державний університет. – 
Чернівці, 1958; 10. Чрезвычайное епархиальное собрание духовенства и мирян Кишиневской 
епархии, состоявшееся в г. Кишиневе 19-25 апреля 1917 г. / Издание Бессарабского 
Епархиального Исполнительного Комитета. – Кишинев: Епархиальная типография, 1917; 11. 
Якупов Н.М. Большевики во главе революционных солдатских масс. 1917 – январь 1918. – Киев: 
Издание Киевского университета, 1967. 

Залишки будівель поміщиків 
Крупенських в селі Ломачинці. 

Фото Олега Кучерявого, 2011 рік 
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АВСТРІЙСЬКА ОКУПАЦІЯ 
 
Політичні і воєнні події 1917–1918 років призвели до значних трансформацій 

на політичній карті Європи. Так, у 1917 році на території Центральної, Східної та 
Південної України зі столицею в Києві з`являється Українська Народна Республіка 
(УНР), в планах якої було приєднати також територію Північної Буковини і 
Хотинського повіту. Але, плани так і залишилися лише планами. 

9 лютого 1918 року було підписано Брест-Литовський мирний договір, укладений 
між Українською Народною Республікою та Німеччиною, Австро–Угорщиною, 
Туреччиною, Болгарією. Це був перший міжнародний правовий акт, який визначав 
УНР суб’єктом міжнародного права. Умови договору передбачали припинення 
воєнних дій, визначали західні кордони України, встановлювали дипломатичні й 
консульські відносини. Напередодні укладення мирного договору, 8 лютого 1918 
року між УНР і Австро–Угорщиною була укладена таємна угода, а 4 березня 
1918 року – таємний додаток, згідно якому Холмщина і Підляшшя мали відійти 
Україні. Області Галичини й Буковини стали українськими провінціями в складі 
Австро-Угорщини з забезпеченням мовних прав їхнього населення. 

Після Брест-Литовського мирного договору, 7 травня 1918 року був підписаний 
Бухарестський мирний договір, укладений між Румунією та Центральними дер-
жавами, відповідно якому Румунія отримувала підтвердження права на Бессарабію 
і повинна була сприяти німецько-австрійським військам, які перекидалися через 
Бессарабію на південь України.  

З весни 1918 року Хотинський повіт знаходився під австрійською воєнною 
владою. Австро-угорські війська захопили Хотинщину 28 лютого 1918 року. За 
короткий час у Хотинському повіті був влаштований порядок, але не без притис-
нення інтересів місцевого населення. 10 березня (25 лютого) 1918 року було 
опубліковано оголошення Хотинської повітової земської управи про встановлення 
воєнного режиму наступного змісту: 

«На підставі розпорядження айстро-угорської воєнної влади Хотинська 
повітова земська управа повідомляє населенню Хотинського повіту: 

1 Протягом семи діб від дня оголошення цього всі земські недоїмки повинні 
бути повністю сплачені. Оклад же цього року повинен бути сплачений негайно 
після одержання окладових повідомлень. 

2. Усякі збіговиська й мітинги як у відкритих, так і в закритих приміщеннях, 
безумовно забороняються. 

3. Всім особам безумовно забороняється вивіз із повіту їстівних припасів без 
дозволу земської управи. 

4. Приховування предметів першої необхідності зі спекулятивною метою 
переслідується за законом воєнного часу. 

5. До 1 березня ц.р. увесь Хотинський повіт повинен бути очищений від падалі і 
нечистот. 

6. Виконання викладених розпоряджень покладається на чинів міліції та на 
волосні земські управи. 

7. Всі мости й дороги повинні бути полагоджені в самий найкоротший строк. 
8. За порушення п[унктів] цього оголошення винні піддаються грошовому 

штрафу в перший раз від 10 до 100 руб. або арешту від одного до 10 днів, у другий 
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раз – від 100 до 500 руб. або арешту від 10 до 30 днів. При повторенні порушення 
винні будуть піддаватися штрафу й арешту. 

За порушення даного оголошення винні піддаються покаранню за законами 
воєнного часу.    Голова земської управи П. Ф. Китайгородський.  

Із справжнім вірно, в. с. секретаря» [1, с. 145-146]. 
В порівнянні з тим безладдям яке творилося до цього, і з тим, що відбудеться 

в недалекому майбутньому, встановлений австріяками устрій був відносно врівно-
важеним. Безпорядки і безвладдя, з одного боку та реквізиції та пограбування з 
іншого боку, поступово припинилися, влада навіть деяким біднякам і вдовам надала 
невеличку матеріальну допомогу. Щоправда, деколи цей порядок наводився 
надмірно жорсткими методами, прикладом чого служить скарга мешканців села 
Вашківці Романкоуцької волості, голові Хотинської повітової земської управи 
Китайгородському про насильства австро-угорських властей: 

«Нашу громаду, що складається з 654 домогосподарів, австро-угорські власті, 
які знаходяться в с. Васкауци, утискують, насилують, б'ють, грабують, забирають 
вози та інший господарський реманент, примушують насильно йти збирати ріпак 
на своїх харчах майже за безцінь, причому виводять людей і ввечері голодних і 
голих, не пускають додому, а примушують ночувати на полі. А також наклали на 
село контрибуцію в розмірі 10 тис. крб., давши для сплати строк з 7 год. вечора 
13 червня ц.р. до 7 год. 14 червня ц.р., тобто 24 години, але оскільки за вказаний строк 
грошей ніхто не дав, то австро-угорські власті дали ще 3 години строку, тобто до 
10 год. вечора 14 червня ц.р. Якщо ж такі гроші не будуть внесені, то завтра, 15 
червня ц.р. австро-угорські власті стягнуть примусово з громади ще в найбільшій 
сумі. А тому звертаємось з уклінним проханням до вашого високоблагородія 
розібрати цю справу і дати нам законну допомогу» [1, с. 118-119; 3, с. 47]. 

Щодо церкви, то в короткочасний період австрійської окупації 1918 року, нові 
господарі встигли тільки дещо «реформувати» – в православні храми Сокирянщини 
завезли нові книги, за якими священики повинні були підносити молитви по покій-
ному «Божої милості імператору Австрійському, королю Угорського та Чеському, 
Далматинському, Хорватському, Славонському і Галицькому» Францу Йосифу I 
(1830-1916) і за здравіє діючого імператора Австро-Угорщини, Карла I (1887-
1922). Однак слід зазначити, що достатньо толерантні австрійці, окрім цього, не 
намагалися щось змінювати в церковному житті, зокрема вони не чіпали церковно-
слов'янську мову – книги були видані саме на ній. Входячи до церкви, австрійські 
солдати вели себе тихо, не зупиняючи служби і не порушуючи таїнства, про що 
свідчать старожили деяких сіл сучасної Сокирянщини [2]. 

Наприкінці жовтня 1918 року, у зв’язку з революцією в Німеччині і Австро-
Угорщині Австро-Угорська монархія розпалась. Австрійські війська, що перебували в 
Україні згідно Брест-Литовського договору між Українською Народною Республікою 
та країнами Четверного союзу, підписаного 9 лютого 1918 року, рушили додому. 
24 жовтня вони залишили Хотинський повіт, а 28 жовтня – Буковину. Земське 
зібрання Хотинщини цього ж дня заявило про відхід австрійських військ [1, с. 128]. 

Джерела: 1. Боротьба трудящих Буковини за соціальне й національне визволення і 
возз'єднання з Українською РСР. 1917–1941: Документи й матеріали / Ред. колегія: Гаврилюк 
М.Д., Фесенко І.К. та ін. – Чернівці: Обласне видавництво, 1958; 2. Кучерявий О.П., Мандзяк 
О.С. Гвіздівці: Шляхами століть. – Київ: «Арт Економі», [Готується до друку, рукопис]; 3. 
Хотинское восстание: Сборник документов и материалов. – Кишинев: «Штиинца», 1976. 
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ІЗОЛЬОВАНИЙ ПОВІТ 
 
Після того як австрійці покинули Хотинський повіт, його територія опинилася 

в невизначеному статусі. Відкрилося питання про подальшу долю Хотинського 
повіту. Вирішення цього питання на себе взяла Хотинська земська управа, яка 
оголосила себе єдиним правомочним органом влади у повіті. 10 листопада (28 
жовтня) 1918 року виконуючий посаду секретаря Управи В. Янкевич у своїй 
доповіді «Про політичне становище Хотинського повіту, що склалося з відходом 
австро-угорських військ за межі повіту» повідомляв:  

«З очищенням повіту від австро-угорських окупаційних військ відкрилося 
питання про подальшу долю нашого повіту. Вирішивши скликати в можливій 
швидкості Земське зібрання для вирішення питань, пов'язаних з поточними 
подіями, Управа вжила всіх залежних від неї заходів для підтримки порядку і 
законності і забезпечення безпеки населення. З цією метою Управа прийняла на 
себе, як єдиний правомочний орган влади, управління всім повітом, про що нею і 
випущено було 23 цього місяця8 спеціальне оголошення. Беручи на себе права та 
обов'язки управління, Управа твердо вірила, що населення повіту спокійно і 
розумно поставиться до нових умов і що ніяких анархічних рухів очікувати не 
доводиться. З цих міркувань Управа твердо стала на точці зору, що для підтримки 
порядку і законності іноземного втручання не потрібно. Абсолютно достатньо 
посилити міліцію, необхідну для боротьби з злочинними елементами. Шляхом 
зносин з усіма волосними земствами Управа намагалася проводити цей погляд і 
переконати населення в необхідності порядку і спокою. Нажаль, це Управі не 
цілком вдалося, і в різних місцях повіту знову відроджується анархія і проявляють 
свою діяльність темні сили. 

Питання про подальші заходи повинно бути внесеним на розсуд Зібрання, але 
в даний час умови змінилися: стан повіту став ще більш невизначеним: в Хотин 
прибув Повітовий староста Української держави, який оголосив про приєднання 
повіту до Держави української, в той самий час в м. Бричанах, начальник 1-ої 
румунської кавалерійської дивізії оголошує про приєднання Хотинського повіту 
до Румунії. Так чи інакше ізольованим повіт, мабуть, більш не буде і всі функції 
по управлінню і в тому і в іншому випадку від земства відпадуть і Управа 
повернеться до завідування своїми чисто земськими справами. Вважаючи, що 
остаточне вирішення питання про приналежність землі Хотинської може 
відбутися лише за постановою міжнародної конференції і визнаючи справжній 
стан справ тимчасовим і скороминущим, Управа надає все вищевикладене на 
розсуд Зібрання і просить: 

1) схвалити дії Управи; 
2) підтвердити прагнення повіту до возз'єднання з єдиною Великою Росією; 
3) відкрити кредит на посилення міліції в розмірі до 50 000 рубл., і 
4) впливати на населення в сенсі підтримки порядку і законності» [3, с. 125-126]. 
В той самий день Земське зібрання Хотинського повіту ухвалило: «підтвердити 

прагнення до возз'єднання повіту з єдиною Великою Росією, схвалити дії Управи, 
відкрити кредит і посилення міліції в розмірі 50 000 руб. і впливати на населення  

8 23 жовтня 1918 року. 
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в сенсі підтримки порядку і законності» [1, с. 81]. 

Зауважимо, що такої єдності серед населення 
відносно того, у складі якої держави їм далі 
жити не було. І це добре видно по прагненнях 
учасників Хотинського повстання 1919 року, 
яке ще буде нами згадане. Але як би там не 
було, ця постанова так і залишилася на папері. 
У листопаді 1918 року румунські війська під 
командуванням генерала Давідоглу окупували 
й Хотинський повіт. Практично одразу, 11 
листопада 1918 року до румунського командира 
2-ої кавалерійської дивізії у м. Хотині направив 
звернення представник Української Держави, 
Хотинський повітовий староста Ізбицький, в 
якому говорилося про те, що «Українська 
Держава, керуючись положенням, що Румунія 
приєднала Бессарабію за виключенням Хотин-
ського повіту, та домовленістю з румунським 
урядом наприкінці липня 1918 р. оголосила про 
приєднання до Української Держави Хотинського 
повіту із подальшим його включенням до складу Подільської губернії. Як 
зазначається у даному документі це було зроблено на підставі прохань понад 100 
сільських громад, які висловили подібне бажання у своїх приговорах» [2, с. 101]. 

На цей запит 11 листопада (29 жовтня) 1918 року надійшла відповідь, у якій 
зокрема, вказується, що Хотинський повіт приєднався до Румунії з рештою 
Бессарабії за рішенням Сфатул Церій та згадується про відсутність офіційного 
акту, що передбачав приєднання до України Хотинського повіту [2, с. 101]. 

Вже 12 листопада (30 жовтня) 1918 року у знущальній «Заяві командувача 1-
ої Кавалерійської дивізії Румунських військ Хотинському повітовому старості» 
присланого урядом гетьмана України П.П. Скоропадського (1873–1945), пові-
домлялося: 

«Згідно з розпорядженням Румунського уряду я маю честь повідомити вам, 
що Хотинський повіт приєднався до Румунії, так само як і вся Бессарабія. 

Отже, українська влада не може розпоряджатися в цьому повіті; я маю задо-
волення надати у ваше розпорядження офіцера, щоб полегшити ваше повернення 
на Україну, так само як і повернення супроводжуючих вас осіб. 

З завтрашнього дня буде остаточно закритий виїзд на Україну. 
Благоволите прийняти запевнення в моїх найкращих почуттях» [3, с. 127-128]. 
Джерела: 1. Коммунистическая партия – вдохновитель и организатор объединительного 

движения украинского народа за образование СССР. – Киев: Гос. изд-во полит. литературы 
УССР, 1962; 2. Піддубний І. Матеріали Центрального державного архіву вищих органів влади 
та управління України про події 1918-1919 рр. у Хотинському повіті // Історична панорама: 
Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Видавництво Черні-
вецького національного університету ім. Ю. Федьковича «Рута», 2008. – Випуск 7; 3. Юрченко 
А.Т. Хотинское восстание: К истории борьбы крестьян Сев. Бессарабии против австро-
венгерских и румынских оккупантов в 1918-1919 гг. - Киев: Укр. изд. полит. лит-ры, 4-я респ. 
полигр. ф-ка, 1948. 

Михайло Полянський (29.07.1895 
р.н.), у 1918 році призначений на 

місце священика при Свято-
Миколаївській церкві м. Хотин 
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РУМУНСЬКЕ КОРОЛІВСТВО 
 
Як вже було сказано, в листопаді 1918 року румунські війська під команду-

ванням генерала Клеанта Давідоглу (1871–1947), після виведення з Хотинського 
повіту австрійських військ, прикриваючись рішенням від 9 квітня 1918 року, 
окупували Хотинський повіт. Наступ розпочався після 7-8 листопада 1918 року і 
вже 9 листопада після захоплення м. Бричани генерал Давідоглу оголосив про 
приєднання Хотинського повіту до Бессарабії, як частини Румунії. Після зайняття 
10 листопада Хотина, 11 листопада полковник Морузі оголосив про «окупацію міста 
Хотина з метою збереження порядку і спокою, так і для попередження можливості 
окупації його ворогом» [6, с. 102]. Хто мався на увазі під ворогом – не зазначалося. 
Таким чином, всупереч волі місцевого населення та його праву на самовизначення 
своєї долі, Сокирянщина разом зі всім Хотинським повітом стала складовою 
частиною Королівства Румунія. І вже 1 грудня 1918 року, за розпорядженням із 
Кишинева і під суворим наглядом жандармів в усіх церквах Сокирянщини був 
відслужений урочистий молебень з нагоди приєднання Бессарабії до Румунії. 

Румунський Синод без узгодження з Московською патріархією поширив свою 
юрисдикцію на територію існуючої з 21 серпня 1813 року Кишинівської і Хотинської 
єпархії Російської Православної Церкви. В «Законі про організацію православної 
церкви в королівстві Румунії» вказувалося, що «православна румунська церква – 
церква автокефальна, самостійна, незалежна від будь-якої зовнішньої церковної 
влади. Ця церква в Румунській державі як церква більшості населення є панівна 
церква. Румунська православна церква дотримується єдності догматів з Вселенською 
православною церквою» [1, с. 205]. На чолі православної Румунської церкви 
стояв Святий Синод – найвищий авторитет для всіх духовних і канонічних питань 
і найвища інстанція для церковних питань всякого роду, які згідно із законом і 
регламентам входили до його компетенції. 

Румуни на відміну від австрійців не церемонилися з місцевими релігійними 
устоями і звичаями. Вже з перших днів окупації почали вживатися заходи щодо 
румунізації нерумунського населення Бессарабії і Північної Буковини, що супро-
воджувалося насильницьким обмеженням сфери функціонування, насамперед, 
української і російської мов. У Хотинському повіті 15 лютого 1919 року почав 
діяти наказ міністра внутрішніх справ Румунії, згідно з яким державним службовцям 
до 1 квітня 1919 року необхідно було вивчити румунську мову. Невиконання 
наказу передбачало звільнення з роботи [7, с. 153]. 

І в цій справі світська влада бачила в кліриках пропагандистів румунізма. В 
Кишинівській духовній семінарії та духовних училищах було відмінено викладання 
російської та церковнослов'янської мов, в чому проглядається намір створити 
ситуацію, коли в Бессарабії і Північній Буковині взагалі не залишиться священиків, 
здатних здійснювати службу у церквах вказаними мовами.  

Щоправда, на Сокирянщині після придушення Хотинського повстання 1919 р. 
і масового знищення його учасників, румунські чиновники за вказівками зверху 
трохи послабили натиск в мовному питанні, в тому числі там де це стосувалося 
церковних богослужінь. Священики здійснювали проповіді на російській і українській 
мовах і користувалися богослужбовими книгами на церковнослов’янській мові. 
Але це було тільки тимчасове послаблення тиску, закручування гайок було попереду. 
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Зауважимо наперед, що поразка повстанців 

значно посприяла румунізації церковного життя. 
І справа тут не тільки в перемозі румунської 
влади, а й в зраді і малодушності «друзів із-за 
Дністра». Нагадаємо, на початку січня 1919 
року в Хотинському і Сорокському повітах 
Бессарабії спалахнуло повстання. Села підні-
малися одне за одним. Повсюдно формувалися 
повстанські загони. Ініціаторами створення 
цих груп і їхніми активних учасниками були 
українці, молдавани, а також росіяни із числа 
місцевих жителів. Були серед них люди які 
стояли на позиціях Радянської влади, з про-
петлюрівською орієнтацією, прихильники повної 
незалежності Бессарабії і ті, що бажали приєд-
нання історичної Хотинщини до Української 
Народної Республіки (яка в свою чергу 22 січня 
1919 року об'єдналася із Західно-Українською 
Народною Республікою). І кожна із цих груп 
чула обіцянки про підтримку з боку своїх іде-
ологів. Але саме ці ідеологи в самий тяжкий 
момент відвернулися від повстанців, яких об'єд-
нувало одне – бажання визволити Бессарабію 
від іноземного гніту. Вони залишили повстанців 
сам на сам з численними румунськими військовими і жандармами, а деколи 
навіть й самі активно сприяли придушенню повстання. 

Після потоплення в крові Хотинського повстання, навіть ті священики, які 
прямо чи побічно приймали участь у повстанні, а також ті священики і церковно-
служителі які співчували повстанцям, зрозуміли, що вже нічого не зміниться, і 
ліпший варіант для них – смиренність. Тому, в подальшому мало хто із кліриків 
Сокирянщини демонстрував істотну протидію румунській владі, і не тільки в 
мовному питанні. Один із священиків виправдовуючи своє прийняття нововведень 
румунської влади, казав мирянам: «Раніше був цар, тепер король. Чи є різниця, 
коли у обох корона на голові? Обидва православні, а будь-яка влада від Бога, якщо 
вона за віру православну. Тоді наказували, щоб ми при кожному богослужінні 
згадували царя, а тепер згадуємо румунського короля…». Подібним чином від-
стоювали свої позиції й прорумунські клірики, наприклад священик Іоанн Бирліба 
у свої статті «Клір і політика» (яка була опублікована в журналі «Luminatorul: 
Revista oficiala al Eparhiei Chișinăului și Hotinului») зауважив: «…Ісус сказав: 
«Кесарю – кесареве, Богу – Богове», а священне письмо каже, що будь-яка влада 
від Бога і кожен повинен підкорятися світській владі в світських справах…» [10, 
с. 392].  

Проте, фраза «Кесарю – кесареве, Богу – Богове» (старосл. «Воздатите кесарева 
кесареви и божия богови») широко використовувалася для обґрунтування відносин 
між церковною і світською владою практично протягом всього існування христи-
янства. Тобто нічого нового – прихильники румунського короля казали теж саме, 
на чому раніше наполягали послідовники волі російського царя, а до них піддані 

001. Пам’ятник в селі Ломачинці, 
споруджений у 1975 році в пам'ять 

про односельців, які були розстріляні і 
закатовані в січні 1919 року (фото із 

зібрання Юрія Кривого) 
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господаря Молдавського князівства, тощо. Тому, протистояння місцевого населення 
Сокирянщини в більшому було пов’язане з національним фактором політики 
румунської влади, ніж релігійним. В справі релігійного життя для простого право-
славного мирянина мало що змінювалося (а в дечому навіть покращилося – було 
більше порядку), а от його національну самосвідомість різали по-живому. Забо-
роняючі його рідну мову, заставляючи відмовитися від стародавніх звичаїв, будь-
яка влада тим самим вимагала відмовитися від своїх предків, свого народу. І тут, 
як румунська світська влада, так і церковна, в своєму завзятті націоналізувати 
населення сильно перестаралися, геть втративши відчуття межі, за яку не варто 
переходити жодному політику і церковнику діячу, тому що національна само-
свідомість є дуже складним інтелектуальним продуктом, необережне поводження 
з яким може викликати серйозні проблеми для будь-якої держави. 

У 1920 році з'явилося урядове розпорядження, що всі метричні книги і все 
виписки з цих книг, починаючи з 1 січня 1921 року, повинні вестися тільки на 
румунській мові [1, с. 202]. З 1 січня 1930 року ведення метричних книг перейшло 
з рук парохів в руки цивільної влади. Повідомляючи про це, єпархіальна рада 
видала інструкцію, за якою священики і в подальшому повинні вести метричні 
книги, як до сих пір, і вписувати в ці книги всі випадки, приводячи кожному і номер, 
і дату цивільного бюлетеня, і здійснювати всі треби тільки після отримання такого 
бюлетеня. Виняток – тільки випадок, якщо дитина слабосильна і могла би померти 
нехрещеною, тоді священик міг її охрестити без громадянського запису, але 
зобов'язаний був повідомити про цей випадок сільраду протягом 24 годин [1, с. 248]. 

Деякий протест з боку місцевих священно-і церковнослужителів спостерігався 
тільки після того, коли у жовтні 1924 року, після придушення Татарбунарського 
повстання на Півдні Бессарабії, румунська церковна влада, намагаючись завершити 
підпорядкування Бессарабської церкви Румунської патріархії, ввела в області 
церковний календар, виправлений відповідно до Григоріанського. Тобто був 
порушений раніше існуючий порядок і ритм релігійного життя, який регулювався 
юліанським календарем. Цей акт поклав початок багаторічному конфлікту, в 
який були втягнуті не тільки клірики, але й маси віруючих: «За відомостями 
політичної поліції, багато священнослужителів «вели інтенсивну пропаганду за 
повернення до старого календаря, а інші служителі вівтаря, не будучи переконаними  

. Сторінка з метричної книги Свято-Димитріївської церкви села Гвіздівці за  
1919 рік з відомостями про місцевих жителів, вбитих румунськими окупантами  
під час Хотинського повстання (із власного архіву краєзнавця Олега Кучерявого) 
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в необхідності і своєчасності нової реформи, зберігали пасивність і в деяких частинах 
навіть відкидали разом з населенням виправлений календар» Частина кліру долу-
чилася до противників нового стилю з побоювання втратити довіру віруючих і 
понести матеріальні збитки» [9, с. 161].  

На Сокирянщині численні громади намагались впливати на священиків, щоб 
ті не переходили на Григоріанський календар. Такі випадки зафіксовані в Роман-
ківцях, Ломачинцях, Мендиківцях, Сербичанах, Білоусівці й ін. Священики йшли 
їм на зустріч. Але це продовжувалося до тих пір, поки священиків не почала 
викликати «на бесіду» Сигуранца (Siguranţă – «охорона») – таємна політична 
поліція. А тих, хто після цієї бесіди продовжував далі стояти на своїх переконаннях 
почали заарештовувати. Наприклад, у вересні 1926 року саме через питання по 
календарю був засуджений священик села Мендиківці Олександр Феофанович 
Флорович. Його оштрафували і заборонили проводити богослужіння. Але з 
часом він був поновлений на посаді. 

Синод Румунської церкви взяв курс на придушення прихильників старого стилю 
і поступово незадоволення стихло. Старостильників звинувачували в «більшовизмі» 
на тій підставі, що у них був такий саме церковний календар, як у Російській церкві, 
а з 1935 року керівників старостильного руху заарештовували і як державних зло-
чинців піддавали військово-польовому суду і ув'язненню [8, с. 176]. Місцеві клірики 
поступово пристосувалися до нового календаря. А от серед мирян залишалося багато 
тих, що продовжували святкували Різдво, як і Новий рік, за старим стилем. Зберегли 
старий календар також старообрядці, які проживали в селах Грубна, Білоусівка і 
містечку Сокиряни.  

Румунські солдати, представники волосного правління, священики і парафіяни біля 
Петро-Павлівської церкви м. Сокиряни, 24 січня 1919 року (ВАКС) 
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У 1935 році Міністерство культів сповістило єпархію про введення Міністерством 

крайової оборони передвоєнної підготовки молоді чоловічої статі в тому сенсі, 
що юнаки в кожному приході будуть готуватися відповідними органами для май-
бутньої військової служби, вивчаючи всі потрібні військові вправи і прийоми. 
Єпархіальна рада наказувала священикам, щоб вони зайнялися ретельно релігійним 
вихованням премилітаріїв (допризовників), викладаючи їм всі основні вчення 
православної церкви та зміцнюючи їх у веденні істинно християнського і бого-
угодного життя. Військові вправи робили премилітарії щонеділі і в свята, після 
чого вони близько 11-ої години приходили до церкви, де священик зобов'язаний був 
промовити їм відповідну проповідь або катехізу («наука», «навчання»), супро-
воджувану практичними настановами [1, с. 253]. 

Встановлення в лютому 1938 року в Румунії диктатури короля Кароля II, який 
заборонив політичні партії і профспілки, супроводжувалося посиленням націо-
нальних гонінь і в церковній сфері. Підтримав його Священний Синод, до якого, 
очолюваного Патріархом, тоді входили всі правлячі архієреї, в тому числі 5 митро-
политів: Молдавії (з резиденцією в Яссах), Буковини (в Чернівцях), Бессарабії (в 
Кишиневі), Олтенії (в Крайові) і Трансільванії (в Сібіу). Крім того, були правлячі 
єпископи (по одному на 2-3 повіту): Констанци, Бузеу, Куртя де Арджеша, Галаца, 
Хуші, Романа, Редеуців, Каран-Себеша, Клужа, Орадії, Арада, Хотина та Ізмаїла. 
У кожного з них в свою чергу був заступник – вікарний єпископ, існував і військовий 
єпископ для армії. Засідання Синоду проходили 1-2 рази на рік в Бухаресті [8, с. 180]. 

Синод румунської церкви заборонив священикам навіть при сповіді розмовляти 
з прихожанами на будь-якій мові, крім румунської. При цьому від священиків, 
під страхом судових санкцій, вимагали не підтримувати розмови з прихожанами 
на українській або російській мовах [5, с. 70-71]. Історик Л.Д. Якубова відзначає: 
«Окупанти не лише прагли перевести все громадське життя на румунську мову, а 
й змінити його докорінно, поширивши в провінції засади румунського способу 
життя з притаманними йому ментальністю, звичаями, офіційними і навіть релі-
гійними святами. Досить скоро штучний процес румунської колонізації окраїн 
перетворився на вакханалію румунських заброд» [2, с. 122]. 

Вся ця «румунізація ментальності» проводилося відповідно до взятої на озброєння 
румунською владою, так званої «теорії рутенізації» історика (буковинського 
румуна за походженням) Іона Ністора (1876–1962), відповідно до якої авто-
хтонами Буковини і Бессарабії були румуни, а українці (рутені) іммігрували сюди 
значно пізніше й денаціоналізували місцеве автохтонне населення настільки, що 
воно втратило рідну мову і самоідентичність [11; 12]. Автори навчального посібника 
«Історія України та її державності» відзначають, що «на українців румунська 
влада дивилася як на громадян румунського походження, які забули свою рідну 
мову» [3, с. 260]. 

Безумовно, що ідея «повернення зденаціоналізованих румунів у лоно мате-
ринської культури» не відповідає дійсності, а була лише перекручуванням історії 
на благо політики Королівської Румунії. Та й селяни своїм природним досвідом 
це розуміли і по-своєму намагалися зберегти етнічну самосвідомість. В архівах 
колишньої Хотинської повітової префектури збереглося прохання селян села 
Гвіздівці, датоване лютим 1933 року, в якому гвіздовчани просили префекта 
виділити село зі складу комуни Клокушна і створити в селі самостійну примарію. 
При цьому досить цікавим є той факт, що з 275-ти селян, що підписали звернення, 
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лише 45 спромоглися підписатися своїм прізвищем (17 з них – кирилицею), а 
решта – 233 (майже 85%) замість підпису приклали свій палець [4, с. 348]. 

Тобто як сама румунська освіта, так і румунізація на Сокирянщині явно не 
вписувалися в плани націоналістично налаштованих румунських чиновників. 
Румунською мовою (і тим більше румунським письмом) на Сокирянщині на той 
час володіла тільки молодь яка відучилася в школі, а також чиновники (і то не 
всі), вчителі і військові. Більшість же населення продовжувала спілкуватися рідною 
мовою. Тому в приходах Сокирянщини священики в більшості своїй не могли 
виконати розпорядження Синоду. А коли з них це вимагали, храм на свята міг 
залишитися пустим. 

 
 
Джерела: 1. Богатырец К. История Буковинской епархии // Библиотека журнала «Русин» / 

Общественная ассоциация «Русь» (г. Кишинев, Молдавия); Национальный исследовательский 
Томский государственный университет (г. Томск, Россия) – Кишинев, 2015. – № 1; 2. Історія 
державної служби в Україні: у 5 т. / Відп. ред. Т.В. Мотренко, В.А. Смолій; редкол.: С.В. 
Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.; Голов. упр. держ. служби України; Ін–т історії НАН 
України. – Київ: «Ніка–Центр», 2009. – Т. 2; 3. Історія України та її державності: Навчальний 
посібник. / Видання 3-е, перероблене і доповнене – Львів, 2005; 4. Лазарев А.М. Молдавская 
советская государственность и бессарабский вопрос. – Кишинев: «Картя молдовеняскэ», 
1974; 5. Михайлуца М. Національно-релігійне питання у Південній Бессарабії напередодні 
Другої світової війни // Друга світова війна і доля народів України: Тези доповідей 
всеукраїнської наукової конференції. – Київ, 2005; 6. Піддубний І. Матеріали Центрального 
державного архіву вищих органів влади та управління України про події 1918–1919 рр. у 
Хотинському повіті // Історична панорама. Збірник наукових статей ЧНУ. – Вип. 7. – 
Чернівці: «Рута», 2008; 7. Руснак О. Становище населення Північної Буковини і Хотинщини у 
1918-1940 рр. // Питання історії України. Збірник наукових праць. – Чернівці: Технодрук, 2010. 
– Т. 13; 8. Шкаровский М.В. Православная Церковь Румынии в 1918–1950-х годах // Вестник 
церковной истории. – Москва: Церковнонаучный центр «Православная энциклопедия», 2011. – 
№ 3-4; 9. Шорников П.М. Политика румынских властей и кризис Православной Церкви в 
Бессарабии. 1918–1940 годы // Отечественная история. – Москва: Наука, 1998. – № 5; 10. 
Bîrliba I. Clerul şi politica // Luminătorul, 1936. – № 7, Iulie; 11. Nistor I. Problema Ucraineană în 
lumina istoriei. – Cernăuți: «Glasul Bucovinei», 1934; 12. Nistor I. Basarabia sub dominaţiunea 
Românească la 20 de ani de la Unire. – Cernăuți, 1938. 

Єдинецька духовна семінарія, 1930-й рік 
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ВІДРОДЖЕНА ХОТИНСЬКА GEПАРХІЯ 
 
Після приєднання Бессарабії до Румунії на неї було поширено дію румунських 

законів. А коли румунськім військовим вдалося остаточно приєднати і Буковину 
з Хотинським повітом, румунські закони розповсюдилися і на цю територію. 
Практично одразу нова влада почала запроваджувати заходи адміністрування 
нових територій. Вже 22 квітня 1918 року був оголошений Закон про адміністрацію 
Бессарабії, згідно з яким вона тепер поділялася на повіти, волості й комуни. На 
чолі повіту декретом короля призначався префект, який здійснював загальне 
керівництво всіма державними установами повіту. У повіті створювалися виборні 
органи місцевого самоврядування – повітові ради. На чолі волості стояв претор, 
якого призначав король і був підлеглий префектові. Нижчою адміністративною 
одиницею вважалася комуна (міська й сільська). Вона наділялася правом вибору 
органів самоврядування – комунальної ради й примаря. Останній був главою 
місцевого самоврядування й одночасно представником уряду в комуні. Всі примарі 
обиралися, але примарі міських комун підлягали затвердженню монархом. У всіх 
селах, за винятком центру комуни, обирали сільську раду на чолі з уповноваженим [1]. 

Нові територіально-політичні зміни вимагали і нових змін в адміністративно-
територіальній організації церков. 1 липня 1919 року Хотинський повіт по новому 
був поділений на благочинницькі округи – замість колишніх п’яти їх тепер стало 
шість. Парафії теперішньої Сокирянщині були розкидані по трьом із них: до 3-го 
округу відійшло село Вішківці; у 5-й округ були включені села Молодове, Селище 
і Грубна; складовою 6-го округу стали села Романківці, Кормань, Непоротове, 
Кулішівка, Шебутинці, Вітрянка, Гвіздівці, Сербичани, Мендиківці, Михалкове, 
Білоусівка, Ломачинці, Коболчин, Ожеве, Ломачинці, Василівка, Волошкове і 
містечко Сокиряни. На чолі кожного із округів знаходився протопоп (протоієрей). 
В 3-му округу того ж числа на цю посаду призначили священика м. Бричани 
Єпіфанія Болбошенко; в 5-му – священика с. Кельменці Ісидора Гербановського; 
а в 6-му – священика села Василівка Феодосія Богача [2, с. 11-12]. 

10 березня 1923 року на території Бессарабії були створені (відроджені) дві нові 
єпархії: Четатя-Албэ–Ізмаїл (Episcopia Cetății Albe–Ismail) з резиденцією в м. Ізмаїл і 
Хотинська єпархія (Episcopia Hotinului) з резиденцією в м. Бельці. До останньої 
увійшли парафії колишніх Хотинського, Сорокського і частини Белецького повітів. 
Очевидно, що парафії Сокирянщини були включені до складу Хотинської єпархії. 

Першим єпископом Хотинським, який знаходився на цій посаді до листопаду 
1935 року, став уродженець Румунії, Віссаріон (Віктор Пую), який до цього був 
на посаді ректора Кишинівської духовної семінарії (з 1 вересня 1918 року) і єпис-
копом Арджешським (з 25 березня 1925 року). Не було монастиря і не було волості 
на ввіреній йому єпархії які б не відвідав цей єпископ. На відміну від архієреїв, 
що служили до нього і тих хто був після нього, Віссаріон побував практично у всіх 
церквах Сокирянщини, а в деяких і по декілька разів. Він володів російською мовою 
і розумів українську. Наприклад, за переказами старожилів, при перебуванні в 
селах Вітрянка і Ломачинці, парафіяни до нього зверталися на українській мові, а 
він відповідав російською, з вставленням українських слів. Місцеві священики, 
не глядячи на насильну румунізацію, не боялися звертатися до нього на російській 
мові і він без будь-яких зауважень спокійно реагував на їх прохання.  
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Рішенням Священного Синоду від 4 лютого 1925 року Румунська Церква була 

проголошена Патріархатом. Законність цього акту була підтверджена томасом 
(указом) Константинопольського патріарха від 30 липня 1925 року. 1 листопада 1925 
року відбулося урочисте зведення митрополита Мирона (Еліє Крістя) в сан патріарха 
Румунського, намісника Кесарії Кападокійської, митрополита Унгро-Влахійського 
та архієпископа Бухарестського. Складовою патріархії стали 5 митрополій з 18 
єпархіями, які були затверджені статутом «Про організацію Румунської Православної 
Церкви» від 6 травня 1925 року. Серед інших була утворена Буковинська митро-
полія з двома єпархіями: Буковинська архієпархія з центром в м. Чернівці і Хотинська 
єпархія з резиденцією в м. Бельці. 

Наступного 1926 року знову було здійснено новий адміністративний поділ в 
благочинницьких округах. Їх кількість залишилася колишньою, а ось склад істотно 
змінився. Відтепер села Сокирянщини відносилася до 4-го і 6-го округів. У 4-му, 
під наглядом протоієрея Єпіфанія Болбошенко, були села Кормань, Молодове, 
Грубна, Романківці, Селише і Вашківці. До складу 6-го, де начальствував протоієрей 
Євстафій Полянський, були включені села Білоусівка, Ожеве, Коболчин, Гвіздівці, 
Кулішівка, Шебутинці, Вітрянка, Ломачинці, Мендиківці, Сербичани, Непоротове, 
Михалкове, Волошкове, Василівка, а також село Сокиряни і містечко Сокиряни 
(тоді це були два окремих населених пункти) [4, с. 168-170]. 

У 1931 році існуючі благочинницькі округи були значно укрупнені, а їхня 
кількість зменшена до 4-х. Всі села Сокирянщини були віднесені до 3-го благочин-
ницького округу, благочинним якого призначили протоієрея Єпіфанія Болбошенко 
[3, с. 127-130]. 

Джерела: 1. Борщевский А. Развитие местного самоуправления в Молдове (с XIV столетия 
до наших дней) – http://emsu.ru/ml/; 2. Noua împărțire administrative pe cercuri // Luminatorul, 
1919. – № 19-20; 3. Noile cercuri protoiereşti // EH, 1931. – № 11-12; 4. Ultima împărțire a Eparhiei 
Hotinului pe cercuri administrative (protoiereşti) // EH, 1926. – № 15-16. 

Біля церкви села Романківці, 1930-ті роки. Священики: сидить другий зліва Федір Кукульський 
(с. Котюжани), далі – Михайло Холдевич (с. Гвіздівці), протоієрей Діонісій Яворський і Іоанн 

Остапов (с. Романківці). Фото із власного архіву краєзнавця В.В. Гандзія 
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« «ПЕРШІ СОВЕТИ»»» 
 
26 червня 1940 року нарком закордонних справ СРСР В’ячеслав Молотов 

вручив румунському посланникові в СРСР Георге Давідеску (1892–1973) ноту 
Радянського уряду, в якій говорилося: «... в 1918 році Румунія, користуючись 
військовою слабкістю Росії, насильно відторгла від Радянського Союзу (Росії) 
частину його території – Бессарабію... Радянський Союз ніколи не мирився з фактом 
насильницького відторгнення Бессарабії, про що уряд СРСР неодноразово й від-
крито заявляв перед усім світом. Тепер, коли військова слабкість СРСР відійшла 
в минуле, а сформована міжнародна обстановка вимагає найшвидшого вирішення 
... невирішених питань..., радянський уряд запропонував Румунії: 1. Повернути 
Бессарабію Радянському Союзу. 2. Передати Радянському Союзу північну 
частину Буковини в границях відповідно до доданої карти».  

Одночасно Москва виразила надію, що Румунія «прийме цю пропозицію СРСР 
і тим дасть можливість мирним шляхом вирішити тривалий конфлікт». При цьому, 
вже 27 червня 1940 року, буквально протягом доби, війська Південного фронту 
Червоної армії завершили розгортання біля кордонів Румунії. Пізно ввечері 27 
червня, реально оцінивши військові можливості Румунії й СРСР, побоюючись 
соціальних потрясінь у випадку війни з СРСР, Коронна рада Румунії вирішила 
погодитися на поступку необхідних СРСР територій. І вже о 14,00 годині 28 
червня війська спеціально сформованого Південного фронту під командуванням 
генерала Г.К. Жукова перейшли через р. Дністер та вступили в Бессарабію і 
Північну Буковину, не зустрічаючи спротиву.  

З перших же днів становлення радянської влади на приєднаній території роз-
почалось створення нових державних структур, на які покладалось завдання 
врегулювання всіх сфер життя краю за радянським зразком. З утворенням Черні-
вецької області відбулася уніфікація та реорганізація місцевих органів влади, керівні 
органи складалися з приїжджих партійних та радянських працівників. Згодом до 
них потрапили і місцеві уродженці, але першими особами завжди призначалися 
вихідці зі Сходу України, а те й з Росії. Вже 13 липня Політбюро ЦК КП(б)У прий-
няло рішення «Про направлення партійних, радянських, господарських і технічних 
працівників у Радянську Бессарабію і Північну Буковину», відповідно до якого 
обкоми партії УРСР зобов'язалися до 1 серпня відібрати і направити 497 працівників 
«на постійну роботу у визволений край». Як відзначає Ю. Левіна, «для роботи на 
посадах секретарів районних комітетів партії на Буковину прибули кадри з 
Миколаївської, Чернігівської, Сталінської, Сумської, Запорізької, Вінницької, 
Кіровоградської, Ворошиловградської, Одеської, Полтавської та Житомирської 
областей» [2, с. 171]. Але при призначенні сільських рад, все ж таки ставка була 
зроблена на місцевих уродженців. 

У липні 1940 року на підставі ухвал Чернівецького і Хотинського повітових 
виконавчих комітетів замість Путильської, Вижницької, Сторожинецької, Ваш-
ківської, Чернівецької, Садгірської, Кицманської, Заставнівської, Хотинської, 
Клішковської, Новоселицької, Кельменецької, Сокирянської, Бричанської і 
Липканської волосних префектур Румунії було створено волосні виконавчі комітети. 
2 серпня 1940 року згідно закону «Про включення північної частини Буковини, 
Хотинського, Акерманського і Ізмаїльського повітів Бессарабії до складу УРСР» 

114 
 



ІЗ СИВОЇ ДАВНИНИ ДО НАШИХ ДНІВ 

 
територія сучасного Сокирянського району увійшла до складу Української РСР. 
7 серпня 1940 року Президія Верховної Ради УРСР видала Указ про створення 
Чернівецької області – шляхом об‘єднання Чернівецького і Хотинського повітів. 
12 листопада 1940 року Президія Верховної Ради УРСР своїм Указом реформує 
адміністративно–територіальний устрій звільнених територій. Повіти і волості 
були ліквідовані, заміст них створено 16 районів. Сокирянський район тоді записали 
застарілою назвою «Секурянський». 

Коли Червона Армія перейшла ріку Дністер і швидко встановила контроль 
над територією Сокирянщини, віруючи люди перебували в стані сум'яття. З одного 
боку, була радість від звільнення і того, що тепер служба у церкві буде відбуватися 
не на мало чи взагалі не зрозумілій мові (ще й без перекладу, що теж бувало), а з 
іншого – войовничий атеїзм і пануючий тоталітаризм, який повсякчас вступав у 
суперечність з християнським світосприйняттям та практикою церковного життя. 
Селянка О. Харабара (Заплітна) (1896 р.н.) із села Шебутинці розповідала місцевим 
дослідникам: «У 40-му році прийшли росіяни. Ми їх боялись. Ще за першої 
Румунії люди ходили на Дністер і чули, як на великій Україні вони в неділю орют 
тракторами, замість того щоб в церкву ходити. Від цього нам було страшно» [6, с. 67]. 

Особливо люди боялися, що церкви можуть бути закриті або взагалі зруйновані, 
що більшовики робили до цього на всій території СРСР. Відзначимо, що населення 
Сокирянщини до встановлення радянської влади ніколи не зазнавало утисків за 
релігійною ознакою. Ні, храми нова влада не руйнувала (щоб не підняти народного 
обурення в більшості своїй православного населення) і не забороняла існування 
релігійних громад, як і не заважала здійсненню релігійних обрядів. Але вже з 
перших днів розпочався наступ на релігійні конфесії. І першим кроком в цій справі 
стала націоналізація. А православна церква Буковини і Бессарабії, як інституція, 
до 1940 року володіла релігійним фондом, у якому зосереджувалися величезні 
матеріальні ресурси: землі, ліси, фабрики, тощо. Указом Президії Верховної Ради 
СРСР від 15 серпня 1940 року була оголошена націоналізація фінансових установ, 
засобів виробництва, транспорту і зв’язку. До засобів виробництва, які підлягали 
націоналізації відносилася і земля. Церква також була позбавлена права юридичної 
особи, все майно, яке знаходилось у її власності і користуванні та її служителів, 
за винятком особистого, ставало державною власністю. Більшу частину цього майна 
держава вилучала під державні потреби, а храми і церковне начиння, надавала 
Церкві вже на правах оренди. При цьому громадам залишили лише те майно, яке 
знаходилось у церковній огорожі. Все інше (землі, будинки тощо) влада теж 
перебрала під державні потреби або потреби місцевих рад. 

Конфісковані землі влада передала в користування щойно створеним колгоспам, 
радгоспам або малоземельним чи безземельним селянам. В доповіді секретаря 
Чернівецького обкому КП(б)У I.С. Грушецького на зборах обласного партійного 
активу про стан сільського господарства області 11 грудня 1940 року було 
відзначено: «3 встановленням Радянської влади націоналізовано поміщицьких, 
церковних земель, великих урядовців і куркульських земель 191 074 га. Націона-
лізована земля розподілена так: в користування селян передано 49 819 га, радгоспам 
– 24 090 га, установам – 2049 га, державних лісів – 113 217 га» [1, с. 142-143]. 

У священнослужителів також відібрали землі, виселили з парафіяльних 
будинків, позбавили жалування і т.д. Духовенство тепер залишалося без належних 
умов для власного проживання та проживання своїх сімей. Більш того, восени 
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1940 року церковні парафії і монастирі були обкладені високими податками. Як 
«нетрудові», з радянської точки зору, елементи (злидарі), священики мали сплачу-
вати вп'ятеро більші податки, ніж «трудові», за електроенергію, воду та житлову 
площу. Податки часто перевищували їхні прибутки. А оподаткування, накладене 
на церкву, було таким великим, що парафіяни ніяк не могли його покрити. 

Крім того, церква була позбавлена багатьох функцій. Зокрема, у всіх школах 
скасовано викладання релігії, реєстрація новонароджених, померлих, укладення 
шлюбів відтепер не була компетенцією церкви. Здійснювати певні релігійні обряди, 
звичайно, не заборонялось. Однак реєстрацією вище вказаних актів церква не мала 
права займатися. Нагадаємо, відповідно до радянського законодавства – Декрету 
Раднаркому «Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви» від 29 
січня 1918 року – в Радянському Союзі церква була відокремленою від держави. 

Разом с тим стала проводитись антирелігійна агітація, яка була складовою інфор-
маційного впливу на населення. На територію краю завозились партії антирелігійної 
літератури, організовувалися читання численних лекцій на відповідну тематику. 
Важливу роль в плані атеїстичної пропаганди нова влада надала органам, що 
займались впровадженням інформаційної політики. Саме на них покладалась 
функція зв'язку нової влади і населення. Вже на 1 січня 1941 року секретар обкому 
КП(б)У з пропаганди повідомляв у відділ пропаганди та агітації ЦК КП(б)У, що в 
Чернівецькій області створено 596 агітколективів, до яких залучено 14266 агітаторів 
[2, с. 171]. У структурі кожного з районів області також працювали партпрацівники 
різного рангу, котрі регулювали вектори пропагандистсько-агітаційного впливу 
на населення залежно від поставлених партією завдань. В Сокирянському районі 
завідувачем відділу пропаганди був призначений І.М. Мороховець, а штатним 
пропагандистом – С.П Кучеренко [2, с. 173]. 

В таких умовах, після включення Північної Бессарабії і Північної Буковини до 
складу СРСР в 1940-1941 роках на її території знову поширилася юрисдикція 
Руської Православної Церкви. З місцевих парафій була утворена Чернівецько-
Буковинська єпархія Російської Православної Церкви (РПЦ), формально включена 
до складу Українського екзархату. 

20 серпня 1940 року у Москві відбулася хiротонiя на єпископа Житомирського 
архімандрита Дамаскіна (в миру Діонісій Макарович Малюта) (1880–1944), але 
невдовзі, навесні 1941 року він був направлений Московським Патріархатом на 
Чернівечину, де історично склалися специфічні суспільно-політичні та соціально-
культурні умови, які зумовили певні особливості становлення тут радянської системи. 
Приїхавши у Чернівці архієрей мав чимало організаційних клопотів, передусім 
із-за нехватки священнослужителів. Церковна організація краю як така, фактично 
була паралізована. Багато храмів стояли пустими, відправляти релігійні обряди 
було нікому. Церковні інстанції припинили свою діяльність. Більшість священиків 
покинули край ще до приходу Червоної армії. Деякі із тих, хто залишився, були 
заарештовані, а декілька вбито. Зокрема, у селі Селище 28 травня 1941 року «як 
соціально небезпечний елемент» був заарештований священик Микола Георгійович 
Гербановський, 5 вересня 1941 року він помер у місцях позбавлення волі [3; 4, с. 482]. 
22 листопада 1940 року «без будь-яких аргументів» співробітники НКВС вбили 
священика Архангело-Михайлівської церкви села Ломачинці Іларіона Іоанновича 
Варзаря [11; 13, с. 772]. 1 лютого 1941 року в селі Клішківці Хотинського району 
загинув син колишнього священика села Ломачинці, священик Ілля Данилович 
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Корнєй [10, с. 40; 12, с. 236; 13, с. 657; 14]. 
Старожили Сокирянщини розповідають що в 
1940 році (деякі відомі дослідники помилково 
вказують 1944 рік) ченців Непоротівського 
Свято-Миколаївського монастиря в білих со-
рочках вивели на берег Дністра і розстріляли 
[5, с. 13]. На той час там було 13-15 монахів. 
Врятуватися вдалося тільки декільком, серед 
котрих був і Марко Шундрій (1880-1963), 
який народився і помер в селі Ломачинці [7, 
с. 22-23; 8, с. 150].  

Всі церковні треби в багатьох церквах 
Сокирянщини здійснювалися переважно пса-
ломщиками, які були автохтонами і не збира-
лися покидати рідного краю. Нечисленні 
священики, які залишилися в населених 
пунктах Сокирянщини і сусідньої Кельме-
нечини продовжували служити явочним поряд-
ком і фізично не встигали навідувати церкви в 
інших селах. Та й від них ще й партійне 
керівництво Чернівецької області постійно 
вимагало участі в різного роду державних 
заходах. Наприклад, у неділю 12 січня 1941 
року в новоутвореній Чернівецькій області 
відбулися перші вибори до найвищих законо-
давчих органів – вибори депутатів до Верховної 
Ради СРСР і Верховної Ради УРСР. За ці 
вибори відповідальність була на Чернівецькому обкомі партії. Напередодні цих 
виборів у всіх населених пунктах Сокирянщини діяли численні агітатори, які 
розповідали і пояснювали селянам про самі вибори, що це таке, для чого це 
робиться і т.п. За тиждень до виборів, практично щодня в селах проводилися 
передвиборні мітинги, приїжджали довірені представники депутатів із Чернівців, 
а також агітатори із районного центра. В той же час представниками Секурянського 
райкому КП(б)У були проведені бесіди з тими нечисленними православними 
священиками, які служили при церквах Сокирянщини, а також з церковнослу-
жителями і церковними старостами, суть яких зводилася в сприянні в проведенні 
виборів. Клірики і представники церковних рад повинні були переконати парафіян 
взяти найактивнішу участь в передвиборному процесі і самих виборах. Вимоги 
та побажання партійних працівників були виконані. Але без незначних ексцесів 
все ж не обійшлося, про що стає відомо із секретної «Політінформації про 
підсумки виборів у Верховні Ради СРСР і УРСР по Секу-рянському району 12 
січня 1941 р.», котра була направлена у Чернівці на ім’я секретаря Чернівецького 
обкому КП(б)У Івана Степановича Зеленюка (1909-1966). Серед іншого там 
читаємо: «В с. Непоротове біля колодязя хтось невідомий причепив мотузкою 
шматок папірця зеленого кольору в якому було написано: Голосуйте за те, щоб не 
закривали церкви… В с. Сербичанах на виборчій дільниці № 37 при відкритті урн 
між бюлетенями була записка написана чорнилом наступного характеру: З Божою 

На території Непоротівського  
(Галицького) Свято-Миколаївського 

монастиря. Фото Олександра 
Крайнього, 2015 рік 
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поміччю всі одноголосно голосуємо, але просимо, після щоб за нас не забували». 
До того ж, спостерігався саботаж з боку представників не-численної громади 
інокентієвців, але православні громади не мали на них ніякого впливу. 

За короткий час єпископу Дамаскіну так і не вдалося налагодити управління ново-
створеною єпархією, в тому числі через те, що більшість буковинців і бессарабців з 
недовірою ставились до прибувших працівників, вбачаючи у них агентів НКВС [9, 
с. 28]. Його діяльність звелася тільки до усунення наслідків дій Румунського 
Патріархату (вжитих в 1918-1940 роках) і «відшукування» священнослужителів для 
ввірених йому парафій. Але і на це у нього не вистачило часу. 

Як відомо, 1 вересня 1939 року нападом Німеччини на Польщу розпочалася 
Друга світова війна, яка тривала 6 років і охопила майже всі континенти. Але деякий 
час, майже більше року для місцевих жителів, проте як і для більшості бесса-
рабців вона уявлялась чимось далеким, тим, що не мало ніякого відношення до 
життя в краї. Але все змінилося 22 червня 1941 року, коли рано вранці Німеччина за 
підтримки своїх союзників – Італії, Угорщини, Румунії, Фінляндії і Словаччини – 
раптово і без попередження напала на СРСР. Так розпочалася війна, яка в радянській 
історіографії та низки сучасних країн Співдружності Незалежних Держав (СНД) 
називається Великою Вітчизняною війною, а в новітній українській історіографії 
замінюється терміном Радянсько-німецька війна. Червона Армія залишила територію 
Чернівецької області вже через два тижні після початку цієї самої війни.  

Єпископ Чернівецький і Буковинський Дамаскін переїхав в Житомир, але весь 
час носив титул єпископа Чернівецького. У березні 1944 року він заарештований 
комуністами й відправлений до концтаборів ГУЛАГ, де невдовзі помер. 

Джерела: 1. З історії колективізації сільського господарства західних областей Україн-
ської РСР: Збірник документів і матеріалів / Голов. арх. упр. при Раді Міністрів УРСР. Ін-т 
сусп. наук АН УРСР. Львів. обл. держ. архів. Парт. архів Львів. обкому Компартії України; 
[Ред. колегія: М. К. Івасюта (відп. ред. [і авт. передмови]) та інші]. – Київ: «Наукова думка», 
1976; 2. Левіна Ю. Структурно-організаційне оформлення органів інформаційного впливу 
радянської влади в Чернівецькій області (1940–1941 рр.) // Питання історії України. Збірник 
наукових праць кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича. – Чернівці, 2012. – Т. 15; 3. Мандзяк О.С. Репресовані священики та церковно-
служителі Сокирянщини. – http://www.ukrkovcheg.org.ua/, 23.06.2015; 4. Реабілітовані 
історією. Чернівецька область. Книга третя. / Чернівецьке обласне відділення пошуково-
видавничого агентства «Книга Пам’яті України». – Чернівці, 2013; 5. Сергий (Печерский) «И 
на сем кане Я создам церков Мою…». Краткая история Непоротовского Свято-Николаевского 
мужского пещерного монастыря. / По благословению высокопреосвященнейшего Онуфрия, 
митрополита Черновицкого и Буковинского. – Черновцы, [Б.г]; 6. Чев’юк Ф., Захарчук В. 
Буковина і буковинці: про історію краю і життя людей. – Львів: «Світ», 2008; 7. Шундрій 
М.М. Історія церкви села Ломачинці. – Сокиряни, 2000; 8. Шундрій М.М. Галицький монастир 
// Сокирянщина: Історико-краєзнавчий альманах. / Упорядкування і редагування, О.С. Мандзяк. 
– Вип. 1. – 2011; 9. Яремчук С.С. Православна Церква на Буковині у радянську добу (державно-
церковні взаємини). – Чернівці: Рута, 2004; 10. Clerici decedați // EH, 1941. – № 2; 11. Diacon 
Alexandru Guțuleac. Noi mucenici şi mărturisitori pentru Hristos, din Basarabia, sub primul an de 
ocupaţie sovietică (1940-1941) (I). – http://ortodox.md/; 12. Locaşuri Sfinte din Basarabia / Col. de 
red.: Iurie Babii (red.-coord.),... ; Au colab. Sergiu Tabuncic, Maria Brânzan, Maria Praporşcic,.... – 
Chişinău: «Alfa şi Omega», 2001;13. Martiri pentru Hristos, din România, în perioada regimului 
comunist / Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. – Bucureşti, 2007; 14. 
Protoiereu Ioan Lisnic. Preoți basarabeni martirizați în primul an de ocupație sovietică (1940-1941). – 
http://basarabia-bucovina.info/ 
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 «ДРУГІ РУМУНИ»» 
 
Коли численні держави поступово втягувалися в Другу світову війну, в Румунії 

в 1940 році до влади прийшов Іон Віктор Антонеску (1882–1946), котрий з 1937 
року був на посаді міністра оборони. В 1941 році він був проголошений керівником 
держави – «кондукетором» (рум. conducătorul, conducător – вождь, правитель) і 
верховним головнокомандувачем румунської армії. Король Кароль II (1893– 
1953) був змушений 6 вересня 1940 року відректися від престолу на користь свого 
18-річного сина Міхая I (князя Гогенцоллерна) (1921 р.н.). 

Антонеску встановив в країні режим особистої влади, основу якої становила 
армія, відкрито підтримував антисемітські та ультранаціоналістичні настрої. В 
зовнішній політиці він підтримував фашистські Італію та Німеччину. Майже у 
самий переддень нападу на СРСР, 11 червня 1941 року Адольф Гітлер зустрівся з 
Антонеску. В обмін на зобов'язання поставити під контроль всі наявні людські, 
матеріальні і військові ресурси Румунії, Гітлер пообіцяв повернути їй не тільки 
Бессарабію та Буковину, а й приєднати до «Великої Румунії» землі між Дністром 
і Дніпром разом з Одесою. Протягом липня 1941 року румунські й німецькі 
війська окупували Бессарабію та Буковину, а в серпні пішли далі в Україну. 

У зверненнях до армії король Міхай І і маршал Антонеску оголосили війну 
проти СРСР «священною». Солдатам було сказано, що вони виконують істо-
ричну місію «звільнення своїх братів», захищають «церкву і європейську цивілі-
зацію від більшовизму». Румунські солдати і офіцери прирівнювалися до «воїнів 
Христових», на яких лягала велика місія по звільнення Світу від атеїзму і сектантства. 
Тобто війна проти СРСР розглядалась «як жорстока боротьба між християнством 
і більшовицьким язичництвом, між добром і злом, між Ісусом Христом і сатаною 
тощо» [6, с. 245]. 

Цю війну підтримала і Румунська православна церква. Патріарх Никодим 
(Ніколає Мунтяну) заявив, що «боротьба проти більшовизму є священною боро-
тьбою, боротьбою за Бога і його істину». В кінці червня 1941 року він звернувся 
до населення країни із різким антирадянським посланням: «Румуни і румунки! 
Наша країна починає війну з безбожниками. Вождь держави з повним правом назвав 
це священною війною. Ми переслідуємо не тільки національну мету, – розширити 
межі нашої країни, – а й інтернаціональну, – знищити апокаліптичний дракон 
більшовизму, який перетворив Святу Русь в огидне місце усіляких злочинів, базу 
тих, хто оголосив війну самому Богу і хто хоче отруїти все людство жахливою 
духовною заразою ... Ваша боротьба веде не тільки до звільнення ваших братів, 
але також до звільнення мільйонів руських, які десятиліття страждають від біль-
шовицького ярма» [11, с. 183]. 

Таким чином, у 1941-1944 роках території Північної Бессарабії та Північної 
Буковини знову були окуповані Румунією і стали разом з південною частиною 
Буковини її складовою в якості генерал-губернаторства Буковина, з центром у 
Чернівцях. Адміністративно–територіальний устрій губернаторства складався з 
повітів, які поділялись на преторії (волості, пласи), а ті в свою чергу ділились на 
сільські і міські управи (примарії), до яких входили комуни. У народі цей період 
називали «другими румунами».  

На Сокирянщину повернулися численні священики, які виїхали у Румунію в  
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1940 році. На вакантні місця призначалися нові священики. За розпорядженням 
тодішнього митрополита практично всі церкви Сокирянщини були переосвячені, 
щоб «очистити від нечистого духу більшовизму». Як і в інших регіонах, наприклад, 
в Трансністрії (Задністрів`я), цей обряд відбувався за спрощеною формою, без-
посередньо самим парафіяльним священиком [7, с. 84-85].  

Окрім того, була здійснена інвентаризація церковного майна, а парафіян впевнили 
в тому, що в найближчий час в церквах буде зроблено ремонт, а в деяких селах 
будуть зведені нові храми. І дійсно, в 1941-1943 роках численні священики і церковні 
громади Сокирянщини намагалися домогтися від тодішнього церковного керів-
ництва матеріальної допомоги в ремонті церков. В деяких це навіть було зроблено, 
а іншим просто не вистачило часу. Держава йшла на підтримку православної церкви, 
котра була пануючою в Румунії. У розрахунку на політичний ефект, режим 
Антонеску, незважаючи на брак коштів, навіть в умовах війни, фінансував Церкву. 
Так, згідно з дослідженням Н.В. Стратулат, «в 1941-1942 рр. на ремонт 170 об'єктів, - 
церков, монастирів, будинків священиків, - губернаторство Бессарабії виділило 
43,6 млн. леїв. На 1943 р. на ці ж цілі були виділені 26 млн. леїв. На закупівлю 
облачень та інших церковних шат, а також богослужбових книг митрополія отримала 
за той же період 14 млн. леїв. Губернаторство надало митрополії будівельні мате-
ріали на суму в 5 млн. і - спеціально на потреби церковної пропаганди, – ще 6 млн. 
леїв. <...> В той самий час для священнослужителів були встановлені оклади, які 
в 4-5 разів перевершували заробітну плату робітника. У 1943 році, коли найбільші 
висококваліфіковані робітники заробляли по 10-12 тис. леїв, священики отриму-
вали щомісяця від 18 до 35 тис. леїв, не враховуючи доходів від виконання релігійних 
треб» [9, с. 124]. 

В свою чергу церква не тільки підтримувала державу в усіх її починаннях, але 
й активно працювала на зміцнення фашистської диктатури Антонеску. Ясну ілю-
страцію цьому дає наступне повідомлення владики Тита (Т. Сімедря): одного 
разу в 1943 році він, повернувшись з Бухареста прийшов на засідання благочинних 
і сказав: «Приношу вам важливу і добру звістку: вчора правитель держави маршал 
Антонеску на засіданні заявив, що перемога наша забезпечена, і я вас запевняю, 
що після цієї переможної війни в Румунській державі буде тільки одна нація – 
румунська і одна віра - православна» [1, с. 303]. 

Священики своїми поясненнями, порадами парафіянам, власним прикладом 
сприяли успішному вирішенню такої проблеми, як впровадження в життя ідеології 
румунської держави, перевиховання населення краю в дусі румунського патрі-
отизму, зібрання коштів у різні фонди, надання матеріальної й моральної допомоги 
воїнам румунської армії. І це при тому, що простому народу і так було не легко. 
Одною із головних цілей фашистської Румунії, як і гітлерівської Німеччини, було 
максимальне використання народногосподарських ресурсів захоплених територій. 
В приписах армійським частинам вказувалося, що війська повинні «забезпечуватися 
за рахунок своєї зони, і нічого не буде привезено із Запруття». Окупаційна влада 
отримала приказ із Бухаресту про здійснення «попереднього перепису всієї влас-
ності», вилучення у населення радянських грошей по курсу за 1 рубль – 1 лей, і 
«вжиття заходів по збору урожаю». Здійснення цих заходів призвело до того, що 
із сіл вивозився майже увесь урожай і не лише урожай. Так, наприклад, із села 
Сербичани вивезли урожай з 380 га землі, всю худобу і весь інвентар, який 
належав до того утвореному у 1940 році колгоспу [5, с. 133]. У Гвіздівцях окупанти 
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в перші місяці режиму «розграбували повністю товари з державних магазинів … 
угнали 100 коней, вивезли 40 повозок, 100 голів рогатої худоби і 5000 пудів 
хліба» [8, с. 236]. Кожен селянин після збору урожаю повинен був підписати так 
звану «декларацію» з даними про наявність у сім’ї зернових і інших сільсько-
господарських продуктів. Із зібраного урожаю селянин–одноосібник міг залишити 
на прожиток тільки 60–80 кг зерна на дорослу людину і 40 кг на дитину, інше 
належало здати окупаційній владі. Невиконання цих приписів розглядалося як 
економічний саботаж і каралося відправкою до «трудових таборів». 

Разом з тим повторна румунська окупація втілювала в життя ідею румунізації 
населення ще більш жорсткіше ніж раніше. Буковинський історик В. Холодницький 
відзначає: «Про якусь українську культурно-громадську і церковну діяльність на 
той час не могло бути й мови, бо румуни не тільки закрили всі українські орга-
нізації й заарештували всіх діячів, але й нищили всі раніше засновані українські 
бібліотеки, книжки, написи тощо. Все, що було українське, визначалося як про-
комуністичне й антидержавне і каралося якнайсуворіше» [10, с. 123]. Але самим 
небезпечним для українців окупованих Румунією Північної Буковини та Південної 
Бессарабії повинен був стати план Іона Антонеску про проведення протягом 
1942-1943 років етнічного чищення цих територій від українського населення, 
яким передбачалося тотальне переселення майже мільйона українців на схід від 
Дністра. На засіданні Ради міністрів Румунії 5 вересня 1941 року він заявив: 
«…українці, греки, гагаузи, євреї – всі поступово, один за одним, повинні бути 
евакуйовані... наша політика в цьому плані зводиться до того, щоб створити 
суцільний румунський простір, як у Бессарабії, так і в Молдавії». 

В жовтні 1941 року після чергової інспекції Бессарабії маршалом Антонеску, і 
«засвідченням слов’янізованих румунів», на світ з`явилася директива наступного 
змісту: «Його височество наказало, щоб через відповідні органи, повідомити цим 
особам: або вони стають румунами і, відповідно беруть румунські прізвища, 
робляться справжніми румунами, або вони залишаються чуженаціоналами, і тоді 
до них будуть ставиться відповідно» [4, с. 281]. 13 січня 1942 року було видано 
декрет – закон, за яким процедура румунізації імен та прізвищ максимально 
спрощувалася, а оформлення потрібних документів звільнялося від всяких 
грошових витрат [4, с. 281]. Одночасно здійснювалися й насильницькі заходи по 
румунізації імен та прізвищ. Директива губернатора Бессарабії від 6 червня 1942 
р. зобов’язувала вихователів і вчителів шкіл записувати учнів в журнал тільки з 
румунським іменами, а тих, хто буде протистояти цьому – звільняти; священикам 
наказувалося не хрестити дітей з чисто російськими іменами і не заносити їх в 
метричні книги [4, с. 282]. 

Святий Синод, посилаючись на вимоги державних властей, видав розпорядження, 
наказуюче при богослужіннях в Бессарабії вживати переважно державну румунську 
мову, при дотриманні наступних вказівок: в румунських громадах, де більшість 
населення – румуни, слід здійснювати всі богослужіння і треби тільки румунською 
мовою. У парафіях з нерумунським населенням слід розрізняти парафії з населенням 
слов'янським і неслов'янським. У парафіях з населенням слов'янським, де слов'яни 
– представники більшості, слід служити на румунській мові, але включати одну 
єктенію або молитву по-слов'янськи, а в парафіях із слов'янською меншістю або 
неслов'янським населенням слід служити виключно по-румунськи. Пояснення 
Святого Письма і проповіді в селах нерумунських можна здійснювати на мові,  
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зрозумілій населенню [1, с. 304]. 

А між тим були складені окремі списки священнослужителів які були українцями 
за походженням і тих, хто володів українською мовою. Зроблено було це для їх 
використання у справі антирелігійної і антикомуністичної пропаганди серед україн-
ського населення, при чому не тільки Північної Бессарабії і Північної Буковини, 
але й серед українців суміжного Поділля, що ми бачимо зі змісту циркуляру від 8 
жовтня 1941 року за № 8295, в якому митрополит Тіт дає вказівки відносно цього 
[13, с. 49-50]. І вже 15 жовтня 1941 року в українські села Сокирянщини, а також 
в старообрядницьке село Грубна були направлені «релігійні місіонери»: Феодор 
Армаш – в Коболчин, Іоанн Варзарь – в село Василівка, Іоанн Попович – в 
Білоусівку, і Володимир Спічак – у село Гвіздівці [14, с. 94]. В своїх парафіях і 
сусідніх селах вони проводили релігійно-моральні читання, розповсюджували 
молитовники, народні календарі та брошури про війну. 

Проте, ще до цих релігійних місіонерів деякий час активну пропагандистську 
місію на Сокирянщині проводив військовий священик-капітан, духовник 4-ої 
Змішаної Гірської бригади Думітру Антонеску. В своїх звітах за період з 15 
серпня по 15 вересня 1941 року він повідав про перебування і свою діяльність у 
селах Ожеве, Василівка, Білоусівка, Коболчин і Волошкове. Вояків бригади і 
місцеве населення він закликав до боротьби з гнітом тиранії більшовиків, запев-
нював, що скоро румунська армія звільнить всіх українців від атеїзму і наступить 
час, коли на їх землі буде панувати Церква Божа [15, с. 59-65].  

Агітаційна пропаганда з кожним днем все більше і більше набирала зворотів. 
В єпархіях Північної Буковини лише за перший рік окупаційного режиму було 
проведено 101 місіонерську службу, проголошено 183 промови, в яких стараннями 
служителів культу витравлювалися наслідки попереднього комуністичного режиму 
«Населення визволеної території, котра була отруєна більшовицькими ідеями, – 
повідомляв Тит, – з трудом розлучається з ними, переходить до соціального 
порядку і праці. Ще залишилося провести багато роботи для остаточного виправ-
лення від шкідливого на них впливу, що залишився в спадок від більшовицьких 
безбожників» [10, с. 122]. 

15 листопада 1941 року на території Буковини розпочав свою діяльність 
Окружний інспекторат пропаганди. За його розпорядженням в Сокирянах почав 
працювати «кінематограф». Як відзначено у «Звіті директора інспекторату Іона 
Мунтяну про діяльність окружного інспекторату пропаганди на Буковині за період 
від 15 листопада 1941 року до 15 листопада 1942 року»: «Зібрали апаратуру і 
комплектуючі деталі до неї з того, що залишилось на складах після радянської 
влади, решту докупили частково на свої кошти і відкрили кінотеатри». В цих 
кінотеатрах демонстрували пропагандистські та воєнні картини з таксою по 5 і 
10 леїв, яку сплачувала установа, що брала на себе зобов’язання про це. Місцеві 
примарії, у першій половині 1942 року за свої кошти у добровільно–примусовому 
порядку везли у Сокиряни на сеанси по декілька підвод «культурних делегатів». 
Відзначимо також, що протягом листопаду 1941 року – лютого 1942 року та 
червня–жовтня 1942 року були організовані кінопересувки № 1 і № 3 з самого 
Бухареста. За цей час було продемонстровано 151 кінострічок (пропагандистські, 
воєнні, документальні) у 116 населених пунктах. Картини переглянули 87500 
осіб, з них 78500 селян, решта – 9000 військові [2, с. 401]. 

У листопаді 1942 року міністр внутрішніх справ Румунії генерал Д. Попеску  
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 Церква Різдва Пресвятої Богородиці села Кулішівка, побудована у 1943 році.  
Фото Олександра Крайнього, 2012 рік 
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розпорядився, щоб державні службовці, чиновники обов'язково відвідували бого-
служіння щонеділі. В даному розпорядженні підкреслювалося, що християнська 
віра служить моральним підґрунтям нації і держави та для кожного християнина 
є моральним обов'язком присвятити одну годину богослужінню. Дотримуючись 
цієї лінії, Попеску в липні 1943 року вказав державним службовцям на необхідність 
належати до будь-якої парафіяльні громади і брати участь в її житті, вимагаючи в 
іншому випадку надавати пояснення [11, с. 188]. На Сокирянщині, за підтримки 
жандармів, ці розпорядження виконувалися в повній мірі, і не тільки по відно-
шенню до чиновників, а й звичайних селян. Жандарми, тих хто не йшов до церкви 
у неділю, заганяли туди силоміць. Такі випадки, наприклад, зафіксовані в селах 
Ожеве, Волошкове, Непоротове і ін.  

До всього того, практично в перші місяці окупації на Сокирянщині світські 
чиновники і парафіяльні священики почали складати списки сектантів, якими на 
той час рахувалися представники всіх конфесій, які не були дозволені законом. В 
кінці 1940 року І. Антонеску підписав закон, згідно з яким в Румунії допускалося 
існування лише 7 конфесій: православної (до неї віднесли і старообрядців), греко-
католицької, католицької, реформаторської, євангелічної, вірмено-григоріанської 
та ісламу [11, с. 182]. Розгорнулись репресії проти представників конфесій, які не 
були включені в список 7 офіційно дозволених. Масштаби цього терору турбували 
навіть командування румунської армії. 8 березня 1942 року генеральний штаб 
вказав міністерству у справах релігії, що в Бессарабії і Буковині «до теперіш-
нього часу виявлено 12 500 сектантів, і щодня їх закривають в чернівецькі в'язниці 
в таких кількостях, що через короткий час вони вже не зможуть вміщати. Наше 
переконання полягає в тому, що боротьба за Христа повинна сьогодні вестися на 
фронті, а не вдома в тюрмах». З метою придушення сектантства Генштаб реко-
мендував обмежитися церковними заходами [11, с. 188]. Однак репресії тільки 
посилилися. У грудні 1942 року була прийнята постанова про заборону діяльності 
різних релігійних громад і сект (баптистів, євангелістів, адвентистів та ін.), а 10 
липня і 27 серпня 1943 року міністр у справах релігії видав додаткові укази про 
розпуск всіх організованих не на церковній основі релігійних громад і сект без 
урахування минулого становища. Їхнє майно підлягало конфіскації на користь 
держави [11, с. 189]. 

Щоб спасти своє життя і життя своїх сімей багато із них були змушені терміново 
переходити до офіційних конфесій. Щоправда, офіційно вони могли обрати будь-
яку дозволену конфесію, але неофіційно вибору їм не давали – тільки у православ’я. 
Списки членів громад заборонених конфесій які «повернуті у православ'я» пері-
одично публікувалися в офіційних церковних виданнях. Зокрема, списки мешканців 
Сокирянщині ми знаходимо в журналах Хотинської єпархії «Episcopia Hotinului» 
і «Biserica Basarabeana». Саме із цих видань ми взнаємо, що за офіційними даними 
на 1942 рік у православ’я перейшли баптисти наступних сіл Сокирянщини: 
Селище – 33 особи [16, с. 322], Вітрянка –42 особи [16, с. 323, 326; 17, с. 384; 18, с. 94], 
Молодове – 67 осіб [17, с. 384], Кормань – 80 осіб [17, с. 386], Романківці – 330 
осіб [17, с. 387-388; 18, с. 93-94], Вашківці – 46 осіб [17, с. 388], Шишківці і 
Казиміряни – 52 особи [17, с. 388-389], Кулішівка – 6 осіб [18, с. 93], Гвіздівці – 
15 осіб [18, с. 93], Сербичани – 16 осіб [18, с. 94]. Із громади євангелістів 
(євангельських християн), що діяла в селі Грубна – 25 осіб [16, с. 324]. Із адвентистів 
сьомого дня: Молодове – 8 осіб [17, с. 384], Сербичани – 3 особи [18, с. 96]. Із  
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адвентистів-реформістів села Василівка 21 особа [18, с. 96-97].  

Зазначимо, що велика кількість із цих «повернутих» раніше ходила до церкви 
і вважала себе людьми православними, в інші конфесії вони перейшли при «перших 
румунах», і в багатьох випадках через насильну румунізацію. Вчений-історик 
П.М. Шорніков відзначає: «Провокуючи ворожість до румунської влади навіть в 
аполітичному середовищі, румунські церковні влади по суті розширювали 
соціальну базу Бессарабського визвольного руху. Політика ця була об'єктивно 
антиправославною, бо вносила смуту і розкол в середу священнослужителів, 
підривала моральний авторитет церкви, викликала відчуження віруючих і сприяла 
поширенню сектантства» [12, с. 161]. 

Але всім планам румунської світської і церковної влади не було призначено 
збутися. Після перелому на Східному фронті, 19 листопада 1942 року Червона 
Армія переходить у контрнаступ під Сталінградом. На початку 1943 року радянські 
війська переходять у контрнаступ по всьому фронту і поступово просуваються 
до границь Сокирянщини і взагалі Чернівецької області. 24-25 березня 1944 року 
вся Сокирянщина була звільнена від румунсько-німецької окупації. 

З наближенням Червоної армії до західних кордонів в березні 1944 року в 
православних єпархіях Північної Буковини складається ситуація, подібна на ту, 
що спостерігалася тут у кінці червня 1940 року. Майже все духовенство перебралося 
до Румунії. Існував письмовий наказ про евакуацію всього духовенства, і більшість 
священиків все ж таки виїхала. Однак, на відміну від 1940 року, коли часу на збори 
було обмаль, тепер його було значно більше і священики від рядового до митро-
полита прихопили з собою чимало добра, нажитого за роки окупації. Митрополит 
Буковини Тит (Т. Сімедря), наприклад, вивіз із Чернівців два вагони майна, в тім 
числі дорогоцінні культові речі, одяг, основні церковні книги, штампи, печатки, 
три легкові автомобілі та ін. [10, с. 124].  

Храми Сокирянщини теж дуже зубожіли, і не тільки за рахунок священно-
служителів (і не завжди із-за них), які виїхали в Румунію. Румунські солдати, а 
також жандарми (серед котрих були і місцеві уродженці) в цьому теж взяли 
участь і жорстко били кожного, хто їм протидіяв, в тому числі псаломщиків і 
церковних старост, а іноді і тих рідкісних священиків, які наївно вірили, що незабаром 
повернуться в свої парафії. І якщо військові і жандарми робили це для власного 
збагачення, то серед священно-і церковнослужителів були й ті, які щиро вважали, 
що забираючи церковні цінності вони тим самим рятують їх від більшовиків, і 
коли прийде час все вивезене буде повернуто назад до храму. Але нам не відомі 
факти про повернися вивезених священиками цінностей, в 1960-1980 роках деякі 
із них приїжджали навідати своїх родичів в селах Сокирянщини, але окрім гостинців 
нічого більше не привозили.  

Як би там не було, збитки, які понесли церкви Сокирянщини не були малими 
(найменше у тих селах де залишилися священики). Зокрема, із «Книги реєстрації 
актів збитків, завданих фашистсько-румунськими загарбниками установам, під-
приємствам, організаціям і жителям Сокирянського району», яка була складена з 
17 червня 1944 року до 17 березня 1945 року членами Сокирянської районної 
комісії з розслідування злодіянь завданих німецько-румунськими загарбниками, 
що діяла відповідно до положення від 16 березня 1943 року про Надзвичайну 
державну комісію зі встановлення і розслідування злодіянь німецько-фашистських 
загарбників та їхніх спільників і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, 
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громадським організаціям, державним підприємствам СРСР9, взнаємо, що сума 
збитків церкви села Мендиківці склала 482 тисячі рублів, Свято-Димитрівської 
церкви села Гвіздівці – 166000 руб, Свято-Успенської церкви села Василівка – 
221500 руб., церкви села Вашківці – 480000 руб., Ожівської церкви – 580 000 руб., 
Іоанно-Богословської церкви села Кормань – 589800 руб., а Шебутинецької церкви 
– 1329000 руб, і т.д. [4]. 

Джерела: 1. Богатырец К. История Буковинской епархии // Библиотека журнала «Русин» / 
Общественная ассоциация «Русь» (г. Кишинев, Молдавия); Национальный исследовательский 
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Вип. 9. – Чернівці: Рута, 2002; 11. Шкаровский М.В. Православная Церковь Румынии в 1918–
1950-х годах // Вестник церковной истории. – Москва: Церковнонаучный центр «Православная 
энциклопе-дия», 2011. – № 3-4; 12. Шорников П.М. Политика румынских властей и кризис 
Православной Церкви в Бессарабии. 1918–1940 годы // Отечественная история. – Москва: 
«Наука», 1998. – № 5; 13. Circulări // EH, 1941. – № 3; 14. Mișcarea în cler // EH, 1941. – № 5; 15. 
Preoţi în tranşee (1941-1945) / Nicolescu Andrei, Nicolescu Gheorghe, Dobrescu Gheorghe. – 
Bucureşti: Fundaţia General Stefan Gusa, 1998; 16. Reveniri la ortodoxie // BB, 1942. – № 5; 17. 
Reveniri la ortodoxie // BB, 1942. –  № 6; 18. Tablou de foștii sectanți – 696 suflete – cari sa-u întors în 
sânul bisericii ortodoxe, în cursul lunilor Ianuarie și Februarie 1942 // EH, 1942. – № 5-6. 

9 Надзвичайна державна комісія зі встановлення і розслідування злочинів німецько-
фашистських загарбників та їх спільників і спричинених ними збитків громадянам, колгоспам, 
громадським організаціям, державним підприємствам і установам СРСР (НДК СРСР) була 
створена указом Президії Верховної Ради СРСР від 2 листопада 1942 року. 5 березня 1943 року 
відповідно до Постанови Ради Народних Комісарів СРСР розпочала роботу Українська 
республіканська комісія з обліку збитків і злочинів, заподіяних німецько-фашистськими 
загарбниками (УРК). Постановою також було затверджено Положення про Надзвичайну 
державну комісію СРСР, визначався склад республіканських, крайових та обласних комісій. 
Основним завданням останніх було всебічне сприяння НДК СРСР, тобто збирання та опрацю-
вання даних про збитки і злочини нацистів. Акти цих комісій стали основою узагальнених до 
масштабів країни даних, згодом оприлюднених НДК СРСР, які виступали як звинувачувальні 
на Нюрнберзькому процесі (проходив у м. Нюрнберг з 20 листопада 1945 року по 1 жовтня 
1946 року в Міжнародному військовому трибуналі). 
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Румунське військове кладовище в селі Ожеве, на якому, за даними старожилів села, 
захоронено 518 солдат: один хрест припадає на трьох чоловік; на хрестах написані  

імена тих солдат, які мали при собі документи. Фото Дениса Кучерявого 

Румунське військове кладовище в селі Волошкове.  
Фото Олександра Чорного 
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РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ 

 
Після звільнення Сокирянщини від окупантів почалось відновлення радянських 

владних структур, основи яких були закладені в 1940–1941 роках, в тому числі й 
у галузі релігійного життя. Однак, що стосується релігійної політики, то ситуація 
на цей час докорінно змінилася в порівнянні з попереднім радянським періодом. 
Війна, не зважаючи на десятиліття «войовничого безбожництва», показала вели-
чезну набожність населення СРСР, яке в трудні роки важких випробувань шукало 
захисту саме в релігії. Доречно згадати афоризм: «В окопах не буває атеїстів». З 
іншого боку, Російська православна церква, не дивлячись на значні утиски з боку 
радянського уряду, з перших хвилин нападу Німеччини на СРСР закликала всіх 
віруючих до впертої боротьби з фашистською навалою, благословила воїнів 
Червоної Армії на боротьбу з ворогом. Патріотична діяльність РПЦ по збору 
грошей, дорогоцінностей та інших речей для потреб фронту послужили поштов-
хом до діалогу між владою і церквою. 

Після періоду жорсткої конфронтації 1920-х-1930-х років радянські органи 
переходять до співпраці з релігійними організаціями. Відновив свою роботу 
священний Синод. Для підготовки священиків знову відкривались духовні навчальні 
заклади – академії і семінарії, тощо. Ці зміни в державно-церковних відносинах 
торкнулися і духовенства Північної Бессарабії та історичної Хотинщини після 
звільнення радянськими військами їх територій від фашистських окупантів.  

Канонічний зв'язок з Румунською патріархією був розірваний. Православні 
церкви Чернівецької області у складі Чернівецько-Буковинської єпархії знову 
перейшли до Російської православної церкви. Новоутвореній єпархії доводилося 
в більшості питань починати з нуля, так як більшість священнослужителів покинула 
край ще до приходу Червоної армії. І така ж ситуація була на всій території колишньої 
Кишинівської єпархії. Протоієрей С. Петров в Журналі Московської Патріархії 
за 1947 рік повідомляє, що «після вигнання німецько-румунських загарбників з 
території Бессарабії в серпні місяці 1944, Кишинівська єпархія опинилася в дуже 
важкому становищі. Частина духівництва утекла до Румунії, захопивши із собою все 
цінне з церковного начиння; у дуже багатьох парафіях релігійні потреби віруючих 
задовольнялися канонічно неправомочними особами» [7, с. 42]. 

Та невелика кількість місцевих священно-і церковнослужителів, що залишилися 
на Сокирянщині теж не знала чого їм очікувати від нової влади, а деякі із них 
сподівалися, що комуністична влада у краї протримається не довго. У доповідній 
записці секретаря Чернівецького обкому КП(б)У Зеленюка на ім’я голови Ради 
міністрів Української РСР М.С. Хрущова і секретаря ЦК КП(б)У Д.С. Коротченка 
«Про політико-моральний стан населення Чернівецької області станом на 15 
липня 1944 року» йшлося зокрема про те, що «служителі релігійних культів у 
своїх проповідях висловлюють невпевненість у продовженні існування Радянської 
влади, а інші відкрито заявляють про їх небажання існуванню Радянської влади». 
В тій же доповіді відзначено, що священик Свято-Дититріївської церкви Михайло 
Холдевич у розмові з рядом місцевих жителів заявив: «У нас по селу весь хліб, 
який повинен бути зданий, вже вивезений, а що не день, Ради вимагають "давай і 
давай ще!", і увесь час вивозять тоннами, чим це закінчиться далі – невідомо. 
Але чув, що румунський король одружився на доньці англійського короля, тепер 
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нам слід чекати на румунів, а коли до нас прийдуть румуни то в Росії буде імперія, 
чого я дуже бажаю» [4, с. 222]. 

Для налагодження справ і керування єпархією в червні 1944 року керівництвом 
Московської Патріархії в Чернівці був направлений вдовий протоієрей Євфимій 
Ковернінський (з колишніх репресованих). Спочатку його призначили єпархіальним 
благочинним і настоятелем кафедрального собору м. Чернівці. У липні 1944 року 
він прибув у Чернівці і приступив до виконання обов'язків. У лютому 1945 року в 
м. Києві він прийняв чернечий постриг з ім'ям Феодосія і був висвячений на 
єпископа Чернівецького і Буковинського. Чернівецьку кафедру єпископ Феодосій 
займав до 12 грудня 1947 року. 

Першочерговим завданням нового керівника єпархії було наведення порядку 
серед підлеглого духовенства, поновлення кадрів духовенства і боротьба з великою 
кількістю самозваних священиків, які не мали канонічного висвячення і архієрей-
ського призначення. Після перевірки, ним не були допущені до служіння 4 свяще-
ники і диякон. Серед інших були обновленець із села Ожеве ієрей Феодор Попович і 
ієрей Павло Мастицький із села Романківці, у якого були відсутні документи про 
висвячення [11, с. 40]. 

Паралельно почався процес оформлення канонічного (законного) входження 
Чернівецько-Буковинської єпархії до складу Російської Православної Церкви. За 
участі К. Богатирця був виготовлений текст заяви, яку мав підписати кожен із 
служителів Церкви краю. Текст цієї заяви наводить історик С.С. Яремчук у своїй 
праці «Життєвий шлях православного священика Кассіяна Богатирця» (2003 р.): 
«Бажаючи вступити в канонічне спілкування з РПЦ, прошу Чернівецьке єпархіальне 
управління прийняти мене зі всією паствою (псаломщики писали заяву лише про 
себе, бо вони пастви не мали. - С.Я.) в молитовне спілкування з Московською 
Патріархією через Українського Екзарха Високопреосвященнішого Іоанна, Мит-
рополита Київського і Галицького і затвердити настоятелем (або псаломщиком), 
(далі вказувалась церква і населений пункт. - С.Я.). При цьому заявляю Єпархіальному 
Управлінню, що зобов'язуюсь точно і неухильно виконувати всі розпорядження 
Вищої Церковної влади і по апостольській настанові проявляти нелицемірну 
покірність владі предержащій, яка є по апостолу від Бога (Рим.13:1)» [10, с. 277-278]. 

В Чернівецькій області, яка налічувала тоді понад 400 населених пунктів, 
майже в кожному з них були православні храми, а в деяких населених пунктах – 
по декілька. Але для користування ними перш за все потрібно було зареєструвати 
релігійну громаду, так звану «двадцятку». Нагадаємо, що 8 квітня 1929 року 
вийшла Постанова ЦВК і РНК РРФСР «Про релігійні об'єднання». Цей документ 
(з внесеними в нього пізніше доповненнями та змінами) був основним правовим 
актом, що регулював релігійне життя в СРСР до самого кінця Радянської влади. 
Там говорилося, що «релігійні об'єднання віруючих громадян всіх культів реєс-
труються у вигляді релігійних громад або груп віруючих». При цьому «релігійна 
громада є місцевим об'єднанням віруючих громадян, які досягли 18-річного віку, 
одного і того ж культу, віросповідання, напряму або толку, в кількості не менше 
20 осіб, які об'єдналися для спільного задоволення своїх релігійних потреб». Для 
реєстрації об'єднання віруючих представник групи повинен був подати до від-
повідних органів заяву про реєстрацію за встановленою формою.  

У вересні 1944 року Екзарх України митрополит Іоанн (Соколов) наказав 
релігійним громадам України в терміновому порядку зареєструватися в уповно-
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важених Ради у справах РПЦ при облвиконкомах. 26 грудня 1944 року усім рай-
виконкомам Чернівецької області, уповноваженим Ради у справах РПЦ М. Касаткіним 
були розіслані матеріали на оформлення релігійних громад для проведення 
реєстрації. Після реєстрації релігійних громад райвиконкомами і уповноваженими 
Ради в справах РПЦ по Чернівецькій області (був у прямому підпорядкуванні у 
голови облвиконкому), церкви разом з церковним майном, передавалися за дого-
ворами у безкоштовне користування місцевим релігійним громадам. Як відзначає 
історик С.С. Яремчук, «проблем з реєстрацією релігійних громад і храмів в області 
не було, тому що храми тут ніколи не закривалися, за виключенням комплексу 
митрополичої резиденції у Чернівцях. Кожна релігійна громада, яка правильно 
оформляла документи, могла бути зареєстрованою і отримати в користування 
храм» [9, с. 148]. 

В основному, реєстрація релігійних громад була запроваджена для того, щоб 
мати осіб, що є відповідальними за стан храмів, які були державною власністю, й 
сплату платежів за їх користування до державного бюджету. Крім цього, облік і 
реєстрація проводились для того, щоб мати інформацію про стан Церкви та 
контролювати її розвиток у встановлених владою рамках. І це все тому, що 
громада реєструвалась лише в тому випадку, якщо вона вже мала храм, тобто за 
конкретною юридичною адресою. 

В той час відбувались деякі зміни, пов'язані з переходом Чернівецько-Буковинської 
єпархії під юрисдикцію Московської Патріархії, в першу чергу це перехід з 
григоріанського на юліанський календарний стиль. В листопаді 1944 р. прот. Є. 
Ковернінському з Києва надійшла телеграма: «Перехід зі стилю коли знайдете 
зручним» [9, с. 150]. 

На Чернівеччину почали з’їжджатися священики і церковнослужителі з самих 
різних областей Радянського Союзу. Зауважимо, що серед них, як би це дивно не 
сприймалося, не завжди були віруючі люди. Один із священиків приїхавши в 
Сокиряни, щоб зареєструватися у благочинного священика перед від’їздом до 
назначеної йому церкви, очікуючи останнього стояв, лущив та їв насіння соняшнику 
прямо у храмі. У деякі села направляли отців, на яких люди повсякчас скаржилися. 
Так, із с. Кормань Сокирянського р-ну надійшла скарга на священика за систематичне 
пияцтво. … Віруючі с. Шебутинці Сокирянського району скаржилися на черні-
вецького єпископа за те, що він направив до них не священика, а безбожника, і 
говорили про нього, що він, коли йде на службу, «курить», а під час служби «харкає 
біля хреста», буває п'яний» [2, с. 31]. 

Через уподобання місцевого населення найліпше приживались на Буковині 
священики із західного регіону України – вони володіли українською мовою і 
мали богословську освіту. На Буковину прибула значна кількість священиків з 
Волині та Поділля, де того часу проводились широкомасштабні «чистки» серед 
духовенства за діяльність у період окупації. Декілька священиків прибуло із сусідньої 
Молдови і були призначені переважно на парафії Сокирянського і Кельменецького 
районів, які межували з нею. У парафіях Сокирянщини найбільша частина нових 
священно-і церковнослужителів були з Поділля і Волині, але зустрічалися й 
прибувші з Росії.  

Пізніше значна їх кількість була замінена місцевими уродженцями. Зокрема у 
Гвіздівцях настоятелем став колишній псаломщик Петро Мінкін. З 1948 по 1950 
рік при Свято-Покровській церкві села Селище був псаломщиком уродженець  
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Довідка 1945 року про реєстрацію релігійної громади  
в селі Гвіздівці Сокирянського району (ЦА, Гвіздівці) 

Довідка 1946 року про реєстрацію парафіяльної громади Православної Церкви  
в селі Гвіздівці Сокирянського району (ЦА, Гвіздівці) 
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села Вашківці, син священика Василь Калуцький, а його батько Феодор Калуцький 
12 серпня 1945 року єпископом Чернівецьким і Буковинським Феодосієм висвячений 
в сан пресвітера до церкви Святої Преподобної Параскеви села Ожеве Сокирянського 
району. Пізніше до них приєдналися й інші місцеві служителі Церкви Божої, в 
тому числі ті, що в 1950-х роках, після смерті Сталіна, повернулися із трудових 
таборів. Наприклад, в 1954 році із місць позбавлення волі на Сокирянщину 
повернувся колишній гвіздовецький псаломщик Михайло Оржеховський, який 
спочатку був висвячений на диякона до Свято-Миколаївської церкви села Коболчин 
Сокирянського району, а потім – на пресвітера і призначений настоятелем церков 
сіл Ожево і Василівки, а пізніше – Вознесенського храму села Бабин Кельменецького 
району. В 1955 році із Сибіру повернулися колишній настоятель церкви села 
Михалкове Петро Жерегій, якого в 1956 році знову призначили настоятелем 
михалківської церкви Різдва Пресвятої Богородиці. 

Паралельно з відновленням і змінами церковного життя, відбувався й тиск на 
Церкву, її служителів і мирян. Хоча нікого не розстрілювали, але почалися арешти 
священно-і церковнослужителів. Зокрема, 30 грудня 1944 року був заарештований 
священик Свято-Покровської церкви села Селище Додевич Микола Федорович 
[11, с. 346-347]. 24 березня 1945 року ув'язнений співробітниками Управління 
Народного комісаріату державної безпеки Чернівецької області псаломщик Свято-
Покровської церкви села Волошкове, Володимир Іванович Аронян, засуджений до 
10 років позбавлення волі у виправно-трудові табори [5; 8, с. 473]. 16 травня 1947 
року засуджений Чернівецьким обласним судом за антирадянську агітацію до 5-
ти років позбавлення волі у виправно-трудових таборах священик села Коболчин, 
Іван Герасимович Зінкевич [8, с. 475]. 20 жовтня 1948 року заарештували вище 
згаданого настоятеля церкви с. Михалкове Петра Філіповича Жерегія, він був 
засуджений за антирадянську агітацію до 8-ми років позбавлення волі у виправно-
трудових таборах. 26 лютого 1949 року, особливою нарадою при Міністерстві 
державної безпеки СРСР, засуджений за антирадянську агітацію до 5-ти років 
позбавлення волі причетник села Михалкове Гаврило Васильович Ковбасюк [8, с. 
477]. 4 березня 1952 року заарештований співробітниками Управління Міністерства 
державної безпеки СРСР Чернівецькій області настоятель Петро-Павлівської 
церкви містечка Сокиряни Іван Іванович Демешко, якого за зрадницьку діяльність 
і антирадянську агітацію, засуджено на 25 років позбавлення волі [5; 8, с. 346]. І це 
не всі відомі випадки репресій по відношенню до кліриків Сокирянщини. 

Для решти кліриків, які продовжували служити і яких призначали на місця 
арештованих і засуджених, були створені вкрай складні умови життя: «Церковну 
землю в них здебільшого відібрано, з церковних будинків виселено, жалування 
священики не отримували, прибутки знизились до мінімуму, податки на церкви і 
священиків досягли небувалих цифр» [10, с. 277]. 

Окрім всього того, у 1945-1946 роках в районі відбулася низка епідемій. 
Чимало людей в 1945–1948 роках перехворіли на тиф. Але ж тифом напасті не 
закінчилися. З травня 1945 року до осені 1946 року на більшій частині Чернівецької 
області й сусідньої Молдови практично взагалі не було опадів. Ситуація заго-
стрилася до краю навесні 1946 року коли малосніжна зима змінилася найбільш 
посушливими за останні 50 років весною і літом. Вже в липні 1946 році стало 
зрозуміло, що велика частина площ ранніх і пізніх культур загинула, а ті, що 
залишилася – дасть незначний врожай. Забій худоби через недолік кормів доходив 
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до його масового винищування. Незважаючи на це, були розпочаті хлібозаготівлі, 
які були розраховані ще раніше на середньостатистичний врожай і які, на той час, 
складали майже 3/4 фактично зібраного. А плани у Радянському Союзі вважалися 
законом і їх намагалися виконати будь якою ціною. На селян із жорстокими вимогами, 
психологічними знущаннями, (а в деяких селах і з побиттям) аби вилучити хліб, 
обрушувалися «активісти» – так звані «буксирні бригади». Вилучався не тільки 
хліб, а й інші сільськогосподарські продукти. На Сокирянщині розпочався справжній 
голод, який став причиною численних смертей – загинуло понад 800 осіб, із них 
третина – діти до 18 років (причиню смерті вказувалася дистрофія). Списки померлих 
з голоду в селах Сокирянського району в 2008 році були опубліковані в «Книзі 
пам’яті жертв Голодоморів 1932-1933, 1946-1947 років в Україні. Чернівецька 
область» (Чернівці: «Зелена Буковина», 2008.) [3]. 

Ті нечисленні священики, що служили при церквах Сокирянщини на той час, 
були в тому ж стані, що і все інше населення – так само боролися за своє життя, 
їли жом, пухли з голоду. І при цьому, в більшості своїй, часто знесилені відправ-
ляли служби в церквах, молилися за покійних в хаті, в церкві, а потім йшли на 
цвинтар. І таких священиків народ донині згадує добрим словом.  

У другій половині 1948 року відбувається злам у державно-церковних стосунках. 
Під тиском РС РПЦ Синод ухвалює рішення про заборону хресних ходів із села 
до села, духовних концертів у храмах поза богослужіннями, заборону молебнів на 
полях, друкування акафістів в єпархіях без дозволу Синоду тощо. Це призвело до 
того, що деякі священики боялися навіть в свята ходити по хатах. Із-за цього 
єпископу і благочинним священикам прийшлося давати настоятелям храмів 
додаткові пояснення і розпорядження. Наприклад, в Сокирянському районі благо-
чинний священик був вимушений розіслати всім священикам пояснення, що 
«ходіння по домівках віруючих зі святою водою не забороняється». 

Зауважимо, що антирелігійна політика радянської влади торкалася не тільки 
найбільш поширеного на Сокирянщині православ’я. Вона передбачала ліквідацію 
релігійних пережитків у будь-яких їх проявах, оскільки вони вважалися суттєвою 
перешкодою на шляху до ідейно-політичної монолітності радянського суспільства. 
Зокрема, друга половина 1940-х років характеризується наступом тоталітарного 
режиму на греко-католицьку церкву в західних областях УРСР та остаточною її 
ліквідацією. Ця проблема в достатній мірі висвітлена в сучасній історіографії, а 
тому ми не будемо детально зупинятися на цьому питанні. Не легше, якщо не 
тяжче, було і протестантським громадам Сокирянщини, які періодично звину-
вачували у антидержавній діяльності. Полтавська дослідниця Л.Л.Бабенко у своїй 
праці «Протестантські громади Буковини: репресії та переслідування 40-50-х 
років XX століття» відзначає: «Обласне управління НКДБ відразу після визволення 
області від фашистської окупації розгорнуло масштабні арешти членів та керівників 
протестантських об'єднань. Як засвідчує вивчення архівно-кримінальних справ, 
найчисельнішу групу серед репресованих протестантів становили адвентисти-
реформісти, єговісти та п'ятидесятники, причому перші арешти припадають уже 
на 1944 рік» [1, с. 80]. 

Одна з найголовніших причин конфлікту опозиційних протестантських течій з 
владою полягала у відмові від виконання військової повинності згідно з їх віро-
вченням. Арештованим у другій половині 1940-х – на початку 1950-х років зде-
більшого інкримінувалася відмова брати в руки зброю. Прикметно, що чимало 
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протестантів зазнали аналогічних переслідувань ще за часів румунської окупації. 
Не меншу напруженість у стосунках опозиційних течій з державою каталізувала 
четверта заповідь «пам'ятай про день суботній». Пошанування останньої адвен-
тистами-реформістами, п'ятидесятниками утримувало їх від вступу в колгоспи, «де 
змушують працювати в суботу» [1, с. 80-81]. Окрім того, протестанти більш 
агресивно критикували владу не боячись наслідків. Зокрема щодо п'ятидесятників 
села Білоусівка Сокирянського району В.С. Мадригана і С.Є. Дорофея один із 
свідків з очевидним ентузіазмом перераховує чимало гострих висловлювань та 
оцінок на адресу колгоспної дійсності, серед них і фаталістичне пророцтво власної 
перспективи: «Радянська влада обирає суди для того, щоб судити людей за кожну 
дрібницю. Прийде такий час, коли й нас будуть судити за те, що ми читаємо 
Євангеліє» [1, с. 81]. 

Вище згадана дослідниця Л.Л. Бабенко пише: «Непокоїв і дратував владу й 
зміст проповідей єговістів, який відволікав від оптимістичного погляду в майбутнє. 
Як антирадянські трактувалися слідством ідеї про близький кінець світу, битву 
Армагеддон, у якій переможе Бог і будуть знищені «невірні безбожники», побудову 
теократичної держави тощо. Незважаючи на вжиті суворі репресивні заходи, 
ліквідувати густу мережу незареєстрованих протестантських громад органам 
держбезпеки не вдалося» [1, с. 81-82]. 

Не менше страху у нової влади викликала просвітницька діяльність протестантів, 
якщо мати на увазі, що в атеїстичній роботі все більше робився наголос на виховання 
молоді (людей старшого віку перевиховати складніше). В цьому плані себе активно 
проявляв пресвітер громади села Романківці І. Зубаль: «У січні 1959 р. в с. Романківці 
Сокирянського району баптисти провели кущові збори, на які прийшли віруючі з 
сіл Кормань, Вітрянка, Сербичани та ін. (всього з десяти сіл). 8 січня 1959 р. влада 
запросила до сільської ради пресвітера с. Романківці І. Зубаля, якому висловила 
попередження, щоб віруючі з інших сіл не відвідували моління. Але І. Зубаль не 
піддавався тиску. Він наполегливо працював з дітьми, систематично читав їм 
проповіді про фізіологію людини та створення світу. За це його оштрафували на 
суму 50 крб. У листопаді 1962 р. оштрафували вдруге за те, що читав дітям Псалтир. 
12 листопада 1969 р. до І. Зубаля прийшла міліція. Як наслідок – новий штраф у 
розмірі 150 крб. Проте грошей для його сплати більше не було, тому він зняв зі стіни 
новий килим і віддав міліції, оскільки не мав іншого вартісного майна» [2, с. 115]. 

Незважаючи на всі утиски і незручності, просвітницька діяльність баптистів 
давала значні результати. У 1960 році Чернівецький обком партії наголошував, 
що кількість баптистів у краї збільшилась на 129 осіб. При цьому, до хрещення 
було підготовлено 466 осіб: «Чисельність баптистських громад цього року сягала 
вже 4210 осіб. Надзвичайно активно діяли баптисти у м. Хотин, у селах Недобоївці, 
Ставчани, Рукшин Хотинського району; Грушівці, Комарів, Ленківці, Мошанець, 
Оселівка Кельменецького району; у згадуваних селах Вікно, Баламутівка, 
Добринівці Заставнівського району; Нижні Станівці, Верхні Петрівці, Стерче 
Глибоцького району; Ломачинці, Романківці Сокирянського району; Несвоя, 
Дінауци (Динівці) Новоселицького району. У 1960 р. в області існувало 46 зареє-
строваних баптистських громад, а з реєстрації було знято лише 4 громади» [2, с. 118]. 

Єговістам Чернівецької області займатися просвітництвом було значно тяжче, 
їм більше всього й дісталося від радянської влади. 13 березня 1951 року Рада 
Міністрів СРСР прийняла постанову № 667-339. за якою 7449 активних членів 
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організації Свідків Єгови та їхні 
родини, що мешкали на території 
Західної України, Західної Білорусі, 
Молдавії й республік Прибалтики, 
відправляли на спецпоселення до 
Іркутської й Томської областей. 
Історик І.В. Мусієнко відзначає, 
що «більшість сімей Свідків Єгови, 
котрі проживали на території Чер-
нівецької області, також були взяті 
на облік і 8 квітня 1951 р., разом із 
своїми братами по вірі з інших 
областей і республік, виселені до 
Іркутської області. Усього в цей 
день з території Північної Буковини 
й Хотинщини депортували 187 
сімей (632 особи) Свідків Єгови, 
що складало 6,7% від загального 
числа виселених Свідків Єгови по 
країні. Через те, що більшість з 
виселених Свідків Єгови не відмо-
вилися від своїх релігійних пере-
конань, їх звільнили пізніше за інші 
категорії спецпоселенців - лише у 
1965 р. за наказом МВС СРСР № 
0257 від 19 жовтня 1965 р., причому 
без права повернення до попере-
днього місця проживання й отримання конфіскованого під час виселення майна» 
[6, с. 194]. 

Джерела: 1. Бабенко Л.Л. Протестантські громади Буковини: репресії та переслідування 
40-50-х років XX століття // Краєзнавство: Науковий журнал / Національна спілка краєзнавців 
України. – Київ, 2005. – № 1-4; 2. Боднар В.Б. Особливості функціонування релігійних об’єднань 
Чернівецької області (1944–1985 рр.). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 
історичних наук. – Чернівці, 2016; 3. Книга пам’яті жертв Голодоморів 1932–1933, 1946–1947 
років в Україні. Чернівецька область. – Чернівці: «Зелена Буковина», 2008; 4. Лисенко О.Є. 
Церковне життя в Україні: 1943–1946 / О.Є. Лисенко; ред. М.В. Коваль; НАН України, Ін-т 
історії НАН України. – Київ: Ін-т історії України НАН України, 1998; 5. Мандзяк О.С. Репре-
совані священики та церковнослужителі Сокирянщини. – http://www.ukrkovcheg.org.ua/, 
23.06.2015; 6. Мусієнко І. Депортації населення з території Північної Буковини та Хотинщини 
в 1941-1951 роках // Український альманах 2010. – Варшава: Об’єднання українців в Польщі, 
2010; 7. Петров С., протоиерей. Из Кишиневской епархии // ЖМП, 1947. – № 8; 8. Реабіліто-
вані історією. Чернівецька область. Книга третя. / Чернівецьке обласне відділення пошуково-
видавничого агентства «Книга Пам’яті України». – Чернівці, 2013; 9. Яремчук С. Становлення 
церковного життя у Чернівецькій області в перші повоєнні роки // Наукові записки з україн-
ської історії: Збірник наукових статей. Переяслав-Хмельницький, 2000. – Вип. 11; 10. Яремчук 
С.С. Життєвий шлях православного священика Кассіяна Богатирця//Питання історії України: 
Збірник наукових статей.–Чернівці: Зелена Буковина, 2003.–Т. 6; 11. Яремчук С.С. Православна 
Церква на Буковині у радянську добу (державно-церковні взаємини). – Чернівці: Рута, 2004. 

Пам’ятник загиблим під час Другої світової війни, 
який встановлено біля Свято-Димитріївської церкви 

села Білоусівка Сокирянського району.  
Фото Олександра Крайнього 
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ВОЇНСТВО ГОСПОДНЕ 
 
Одною із проблем для нової світської і церковної влади стало так зване «Воїнство 

Господнє» («Oastea Domnului»), яке на Сокирянщині (і не тільки) деколи назвали 
«Воїнство Христове». Це братство виникло в 1920-х роках в Румунії. Його поява 
була однією з форм реформаторського руху православних священнослужителів, 
спрямованого на боротьбу зі зростаючим індиферентизмом і атеїзмом як у самій 
Румунії, так і на території Бессарабії та Північної Буковини. 

Його засновником вважається священик Йосиф Тріфа (1888–1938). На першому 
етапі метою братства була боротьба з алкоголізмом, тютюнопалінням, лихослів'ям 
і іншими аморальними відхиленнями від християнської і суспільної норми життя. 
На другому етапі фронти боротьби розширилися: дієве втілення в життя православної 
віри і її священних рятівних традицій, через заклик до дії (пробудження) духовенства і 
всіх мирян, на всіх рівнях. У резолюції 12 вересня 1937 року Йосиф Тріфа сфор-
мулював чітку позицію «Воїнства Господня» по відношенню до Церкви і його 
національні та духовні цілі: «Воїнство Господнє ніяк не більше Православ'я, це 
тісна сім'я, громада, євангельське братство, з ясним устремлінням втілювати в 
життя якомога повніше вчення Біблії і Церкви. Ми працюємо для того, щоб вийти 
з рутини життя і зростати в Господі для порятунку душ наших. «Воїнство Господнє» 
не має ніяких догматичних чи канонічних претензій (домагань). Нам нема чого 
додати до церковних канонів. «Воїнство Господнє» не хотіло і не хоче скласти 
правила, що виходять за межі Церкви або суперечать їй. Але наш рух прагне всім 
своїм єством проживати існуючі правила Церкви». 

Ідеї цього релігійного руху були підтримані численними городянами і селянами. 
Але з'явилися і противники. Число учасників все зростаючого руху «Воїнства 
Господнього» стурбувало Румунську православну церкву. Священик Й. Тріфа впав 
у немилість ієрархів, в 1935 році він був позбавлений сану (13 березня 1936 року 
Синод підтвердив вирок). Однак рух продовжував жити. На Буковині і Хотинщині 
рух виник у 1930 році завдяки організації священика Віорела Бужеряну, який 
спочатку в Кіцмані, а потім в Чернівцях розгорнув серед православних віруючих 
і духовенства активну місіонерську діяльність [3, с. 14-15]. До 1940 року він налі-
чував у своїх лавах близько 10 тисяч осіб у 50 селах [1, с. 59]. 

Послідовники «Воїнства Господнього» фіксувалися на території Сокирянщини 
і після встановлення радянської влади. Його члени називали себе осташами (ostaș 
– воїн), оскільки ставили за мету боротьбу проти людських пороків і вірили, що 
людина може розраховувати на божу милість і порятунок тільки тоді, коли він 
повністю присвятить себе вірі, весь свій вільний час буде молитися. Серед них було 
заборонено вживання спиртних напоїв і куріння, вони не злословили, суворо дотри-
мувались церковних постів. У неділі і свята вони обов’язково збиралися по домах для 
молитов і бесід на релігійні теми – читали акафісти, співали пісні та читали Біблію. 

З послідовниками цього релігійного руху боролись як атеїсти, так і Російська 
православна церква. Для атеїстичного режиму «Воїнство Господнє» стало 
«небезпечним ворогом на шляху будівництва соціалізму і комунізму». Осташі 
встановили спеціальний символ воїнів господніх: на фоні трьохкольорового 
румунського прапора вимальовувалось зображення і ініціали Христа. Владою на 
осташів був накладений ярлик «релігійних фанатиків» і румунських націоналістів. 
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Вони відкрито виступали проти адміністративного тиску влади на Церкву і у 
своїй боротьбі за віру найчастіше не прислухались до рекомендацій архієрея. 
Російська Православна церква сприймала це братство як одну із сектантських 
течій. Окрім того в 1954 році у Російській Православні Церкві братства були 
заборонені. Тому Чернівецькі архієреї часто видавали накази проти осташів. 
Прикладом цього служить розпорядження єпископа Чернівецького і Буковин-
ського Євменія (Є.М. Хорольський) від 7 жовтня 1958 року, текст якого 9 жовтня 
того ж року благочинним священиком П. Мінкіним був розісланий всім настоятелям 
Сокирянського благочиння для «ознайомлення і точного виконання»: 

«За відомостями, які дійшли до Нас останнім часом, активізувало свою діяльність 
т.зв. «Воїнство Христове». Це товариство створене за часів Румунії для підтримки 
духу віри і благочестя, з часом, неправильно розуміючи мету і поставлені перед 
ними завдання, ухилилося від справжнього православ'я в сторону сектантства. Зовні 
дотримуючись всіх видів благочестя і обрядів, тобто часто сповідаючись і прича-
щаючись, відвідуючи богослужіння і виконуючи інші обряди Православної Церкви, 
вони в той самий час, під час своїх позабогослужбових зборів, намагаються підірвати 
авторитет Православної церкви і її духовенства, а також ведуть антидержавну 
діяльність, закликаючи своїх однодумців не підкорятися Радянським Законам. 

Нажаль, як Нам стало відомо, деякі священики, будучи введені в оману 
зовнішнім благочестям сектантів під назвою «Воїнів Христових», не тільки не 
виступають проти їх діяльності, але навіть іноді і заохочують їх, надаючи їм для 
їх позабогослужбових зборів храми. 

Беручи до уваги шкоду, принесену діяльністю цих сектантів Св. Православній 
Церкві і Нашій Батьківщині, пропонуємо о.о. Благочинним негайно ознайомити 
всіх о.о. настоятелів свого благочиння з цим Нашим розпорядженням і наказати 
їм в подальшому не підтримувати діяльність т.зв. «Воїнства Христового» а 
навпаки, всіма доступними засобами протидіяти їм. 

Одночасно пропонуємо о.о. Благочинним наказати о.о. Настоятелям парафій, 
про всякі виступи сектантів негайно доносити Нам» [1]. 

Деякий час боротьба Церкви з осташами зводилося до листування єпископа з 
благочинними, на яких перший і поклав відповідальність. Але серйозних результатів 
це не дало, не в останню чергу через те, що єпископ Євменій (Є.М. Хорольський) 
майже ніколи не виїжджав на села, не проводив наради зі священиками [1, с. 41].  

З кожним роком боротьба с осташами стала посилювалася тільки після приз-
начення наступного архієрея Чернівецького та Буковинського – Григорія (Г.М. 
Закаляк), чому прикладом може служити розпорядження Чернівецького архієрея 
№ 367 від 20 травня 1960 року: «Єпископ наказував підлеглому духовенству 
провести ряд заходів по недопущенню впливу осташів на хід церковного життя, 
зокрема: не надавати осташам церковних будівель для їх позабогослужебних зборів; 
не приймати їх до складу «двадцяток», церковних рад і ревізійних комісій, а де 
таке вже сталося, то вивести їх з них і просити уповноваженого Ради у справах 
РПЦ про зняття їх із реєстрації» [4, с. 148-149]. 

Джерела: 1. Боднар В.Б. Особливості функціонування релігійних об’єднань Чернівецької 
області (1944–1985 рр.). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних 
наук. – Чернівці, 2016; 2. ВАКС; 3. Лешан В.Е. Лики христианского сектантства. – Киев: 
Политиздат Украины, 1988; 4. Яремчук С.С. Православна Церква на Буковині у радянську добу 
(державно-церковні взаємини). – Чернівці: Рута, 2004. 
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ХРУЩОВСЬКА ВІДЛИГА 
 
В 1950-х роках на всій території Радянського Союзу розпочалася так звана 

«Хрущовська відлига» (рос. «Хрущёвская оттепель»), яка пов’язана з іменем 
Микити Сергійовича Хрущова (1894–1971), котрий по смерті І.В. Сталіна в 1953 
році, очолив Комуністичну партію Радянського Союзу (КПРС), а згодом й уряд 
Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР). Діяльність цього політика 
історики характеризують по-різному. Одні наполягають на тому, що він зробив 
багато чого доброго для простих людей – завдяки йому країна відійшла від 
жорсткої Сталінської тоталітарної системи; розпочавши аграрну реформу, він 
вжив рішучих заходів до забезпечення країни продуктами харчування, скасував 
податок на особисте господарство, почалося призначення пенсій колгоспникам, 
тощо. Інші пригадують, що у 1958 році Хрущов почав проводити політику, спрямо-
вану проти особистих підсобних господарств – з 1959 року жителям міст і робітничих 
селищ було заборонено тримати худобу: почався масовий забій худоби колгосп-
никами, що призвело до скорочення поголів'я худоби і птиці, погіршила становище 
селянства; не забуті й примусові посіви кукурудзи в районах, де не було сприят-
ливих для цієї культури умов, тощо. Особливо важкий своїми наслідками, зокрема 
в Україні, став хрущовський закон «Про зміцнення зв'язку школи з життям» (1958 р.), 
за яким запроваджено посилену русифікацію не лише освіти, а й усього культурного 
життя. 

Але при всіх суперечливостях, більшість із дослідників згідні, що для віруючих 
людей, незалежно від їх релігійної приналежності, Хрущов став справжнім пока-
ранням. При всім ослабленні тоталітарної влади, появі окремих елементів свободи 
слова, творчості, демократизації суспільного життя, немислимих раніше, в той же 
час за ініціативою Хрущова в 1956 році почалася активізація антирелігійної боротьби 
в Радянському Союзі. Перед партійними організаціями ставилося завдання через 
12-17 років відповідно до програми КПРС повністю звільнити свідомість радянських 
людей від пережитків старого ладу, в тому числі і від релігійних забобонів. Хрущову 
приписується нібито дана в кінці 1950-х років публічна обіцянка до кінця семирічки, 
тобто до 1965 року «показати останнього попа по телевізору»10.  

Антицерковний похід почався з виходу кількох партійно-державних документів, 
які визначали низку заходів, спрямованих на обмеження релігійно-церковного 
життя в країні. Таємна постанова ЦК КПРС «Про записку відділу пропаганди і 
агітації ЦК КПРС по союзних республіках», «Про недоліки науково-атеїстичної 
пропаганди» від 4 жовтня 1958 року зобов’язувала партійні, комсомольські та 
громадські організації розгорнути пропагандистський наступ на «релігійні пере-
житки». За вказівками ЦК і особисто Хрущова, 16 жовтня 1958 року Рада Міністрів 
СРСР прийняла постанову «Про монастирі в СРСР» і «Про підвищення податків 
на доходи єпархіальних підприємств і монастирів», а в листопаді 1958 року постанову 
«Про заходи з припинення паломництва до так званих святих місць». Державним 
установам пропонувалося здійснити заходи адміністративного характеру, спрямо-
вані на створення більш жорстких умов існування релігійних громад. Уповноважені 
Ради в справах РПЦ на місцях отримали завдання підготувати розширені доповідні 

10 В деяких джерелах здійснення цієї обіцянки датується 1975 чи 1980 роками. 
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записки про релігійне життя в своїх областях, зокрема про проходження релігійних 
свят, виконання релігійних обрядів, кількість храмів, монастирів і духовенства, 
фінансовий стан церкви, тощо. Крім того, вони повинні були подати в Раду свої 
пропозиції по обмеженню діяльності церкви [7, с. 193]. 

Для реалізації поставлених цілей на нараді уповноважених Ради у справах 
РПЦ перед ними було поставлено такі завдання: «1) розібратися в мережі церков 
і намітити конкретні заходи щодо їх скорочення; 2) продумати і здійснити заходи 
щодо ліквідації «згасаючих» парафій і приписних церков; 3) зняти з обліку давно 
не діючі церкви і якнайшвидше зайняти їх під культурні цілі; 4) заборонити об-
слуговування одним священиком двох і більше церков; 5) домагатися недопущення 
до служби ченців як священнослужителів; 6) вжити заходів до недопущення 
прийому в монастирі молодих людей; 7) вжити всі заходи для ослаблення еконо-
мічної бази церкви; 8) припинити паломництво до «святих місць». Крім того, 
передбачалося скорочення єпархій, зменшення числа монастирів, духовних 
навчальних закладів, тощо» [6, с. 30]. 

В квітні 1960 року голова Ради в справах Російської православної церкви при 
Раді Міністрів СРСР, колишній партійний функціонер В.О. Куроєдов (1906–
1994) на Всесоюзній нараді уповноважених заявив: «Давайте, товариші, будемо 
відверто говорити – у нас в ряді республік і областей існує дуже густа мережа 
церковних установ, яка не викликана ніякою практичною необхідністю. Взяти, 

Вказівка благочинного настоятелям Сокирянського благочиння відносно  
деяких народних звичаїв, 1959 рік (ВАКС) 
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приміром, Українську РСР, в якій зосереджено понад 60% наявних в Радянському 
Союзі церков. Треба прямо сказати, що тут багато явних надмірностей в церковному 
обслуговуванні. Є чимало населених пунктів, в кожному з яких діють по кілька 
церков, причому розташовані вони один від одного на близькій відстані – від одного 
до 4-5 кілометрів. Хіба не доцільно в цих випадках провести злиття церков? 

На Україні ще до сіх пір десятки культурно-побутових установ: клубів, лікарень, 
шкіл, дитячих садів зайнято церковними організаціями. Чи не час і в цій справі 
більш рішуче застосувати законодавство? 

У республіці багато так званих «згасаючих» парафій і потрібні лише дуже 
невеликі зусилля громадських організацій для того, щоб зовсім «загасити» їх, 
тобто домогтися відходу залишилися одинаків-віруючих від церкви. 

Чимало на Україні і таких церковних установ, від яких люди давно відмовилися, 
але церкви ці числяться на обліку, будівлі їх не використовуються, а це іноді 
призводить до того, що з ініціативи окремих церковників в них поновлюються 
богослужіння. 

Уповноваженому Ради з Української РСР тов. Пінчуку, уповноваженим Ради 
по областях України слід в світлі Постанови ЦК КПРС від 13 січня ретельно про-
думати ці питання, сміливіше і з великим тактом вирішувати їх» [4, арк. 197-239]. 

Як бачимо одним з головних напрямків антирелігійної кампанії стала ліквідація 
релігійних організацій на місцях. Рада у справах РПЦ і Рада у справах релігійних 
культів (у 1965 році об'єднані в Раду в справах релігій) вживали заходи до зняття 
з реєстрації і відмов у реєстрації релігійних громад, храмів, закриття монастирів, 
домів молитви, мечетей і синагог. Уповноважений у справах Російської Православної 
церкви при Раді Міністрів СРСР по Чернівецькій області Єлисей Проценко з 
натхненням взявся «втілювати дані плани в життя». При ньому закриття храмів 
відбувалось в першу чергу там, де релігійні громади були малочисельними і 
слабкими, а також в тих населених пунктах, де було по декілька церков. Планувалось 
до кінця 1960 року закрити близько сорока церков (проте реально було закрито 
28) [7, с. 195].  

Нерідко храми закривались з порушенням закону, людей просто ставили перед 
фактом, без будь яких пояснень. Але найчастіше в хід йшли агресивна атеїстична 
пропаганда, тиск на віруючих, переслідування з боку партійних керівників та місцевих 
чиновників. Погрозами і хитрощами церковну двадцятку переконували зібрати 
підписи односельців, щоб закрити діючу церкву. Як саме це відбувалося на Сокирян-
щині ми можемо бачити із рапортів тодішнього Сокирянського благочинного 
Петра Мінкіна. Так у своєму рапорті від 27 липня 1960 року за № 686 він пише: 
«Сьогодні, 23 липня, до мене прийшов церковний староста с. Волошково Черней 
С.І. і в присутності священика Кушнірюка Петра розповів, що голова сільради … 
викликає по одинці членів церковної громади і різними погрозами і тиском дома-
гається, щоб кожен із них підписав заяву про вихід зі складу двадцятки. Викликаючи 
по декілька разів кожного члена двадцятки, він так домігся вже декількох підписів. 
Він робить так за прикладом голови сільради сіл Ожево і Василівки …, котрий так 
домігся підписів про вихід зі складу двадцятки по с. Василівка – 40 осіб та по с. 
Ожево – 20 осіб… Коли ми з настоятелем церков сіл Ожево і Василівки священиком 
Оржеховським Михайлом зайшли до уповноваженого, то він сказав, що вже отримав 
від голови сільради … заяву членів двадцятки про вихід зі складу такої. У зв'язку 
з цим уповноважений дав указівку, щоб у церквах вищезгаданих сіл ніяких служб  
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не здійснювалося» [8, с. 122]. 

У районному центрі підписи під проханням закрити церкву збирали за допо-
могою шантажу персоналу лікарні і їх підопічних, про що свідчить рапорт благо-
чинного від 25 серпня 1960 року: «23 серпня в районній лікарні, в тубдиспансері 
та в родильному будинку була проведена нарада всіх медичних працівників під 
керівництвом головного лікаря Співака з питання закриття Петропавлівської 
церкви в Сокирянах, після чого було запропоновано всім молодшим медичним 
працівникам підписатися на заяві з проханням, щоб закрити вищевказану церкву... 
працівники православного сповідання не бажали підписуватися, за що були 
піддані шантажу й залякуванню, після чого деякі підписалися. Тих, що не під-
дались залякуванню, обманювали й брали в них підписи. Так сестра-господарка 
Стовбурова відібрала підписи у трьох санітарок у тубдиспансері нібито про 
отримання вугілля, і коли вони розписалися, то вона почала сміятися і пояснила в 
чому справа. Тоді вони почали плакати і сперечатися з нею і настояли на тому, щоб 
вона їх виписала. В районній лікарні 24 серпня із самого ранку проводилась кампанія 
підписів про закриття церкви. Хто приходив у реєстратуру, а особливо з навколишніх 
сіл, якою б хворобою не страждав, то йому спочатку пропонували розписатися 
про згоду на закриття церкви і не реєстрували до тих пір, поки не підпишиться. 
Також лікарі заявили лежачим у палатах хворим: «підпишетесь про закриття 
церкви, будемо вас лікувати, а не підпишетесь, то не будемо...» [8, с. 122-123]. 

Таким чином були закриті церкви в селах Ожеве і Василівка, Петро-Павлівська 
церква в Сокирянах, церкви в селах Вітрянка, Білоусівка, Кормань і Грубна. І це 
при тому, що практично у всіх зазначених селах парафіяни намагалися хоч якось 
протидіяти ліквідації церков: влаштовували чергування у запланованих до 
закриття храмів, вимагали пояснень і писали скарги в різні інстанції, вимагаючи 
знайти управу на місцевих чиновників, які, на їхню думку, і були головними 
призвідниками настання на церкву. 

Слід зазначити, що коли влада закривала церкви, то були складені плани, під 
що кожна церква буде переобладнана. Уповноваженим були дані рекомендації 
місцевим чиновникам відносно порядку використання закритих церков: «Передусім 
їх доцільно використовувати під різного роду музеї (атеїстичні, краєзнавчі, етно-
графічні та ін.), спортивні зали, переобладнувати під бібліотеки, бригадні клуби, 
червоні куточки і т. д. Частина будівель може використовуватися під складські 
приміщення. Є немало церков на цвинтарях, в силу чого їх використання в суспільно-
корисних цілях ускладнюється. Їх слід переобладнувати в зали громадянських 
панахид. В цьому випадку приміщення звільняється від релігійної атрибутики, 
проводиться необхідний ремонт стін і обладнання залу. Зміна зовнішнього вигляду 
культової будівлі проводиться з врахуванням конкретної релігійної ситуації. 
Допустимим є і збереження попереднього зовнішнього вигляду…» [9, с. 365-366]. 

На Сокирянщині в більшості населених пунктів, де закрилися церкви чи пла-
нувалося їх закриття, основною ідеєю стало утворення в їх приміщення краєзнавчих 
музеїв. Не всюди це вдалося зробити (церкви простояли закритими більш, ніж 20 
років), але, наприклад у Сокирянах ідея була втілена. Приміщення закритої Петро-
Павлівської церкви, рішенням райкому КПРС перетворили в історико-краєзнавчий 
музей. Іконостас, церковні атрибути, стародавні ікони та інші дорогоцінності за 
мовчазного спостерігання чи, може, й за вказівкою були розграбовані. Мало того, 
могила з надгробним пам’ятником аптекарю Георгію Щуці, який разом із дружиною 
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Надією, яка знаходилися біля стін церкви, була по-варварськи викопана і пере-
несена на міське кладовище. Режим також поглумився над братською могилою 
солдатів, що полягли в боях з румунською армією в 1918 році. 

На початок 1984 року у Чернівецькій області «неосвоєними» залишились лише 
10 закритих православних храмів. Серед них числилася й церква села Волошкове 
[9, с. 371]. В 1985 році були спроби зробити в ній краєзнавчий музей, але з цього 
мало чого вийшло.  

З середини 1963 року адміністративний тиск влади в СРСР, в першу чергу – 
закриття храмів, почав йти на спад. Влада вирішила перейти від тиску на церковну 
організацію, яка була вже сильно скорочена, перейти до тиску на свідомість людей. 
За вказівкою М. Хрущова ідеологічною комісією при ЦК КПРС під керівництвом 
JI. Іллічова прийнято «Заходи по посиленню атеїстичного виховання населення». 
2 січня 1964 року вони були оформлені як постанова ЦК і стали «державним 
планом подолання релігійної свідомості мас» [7, с. 198]. 

Ще у 1960 році в Чернівецькій області були створені комісії і групи сприяння 
уповноваженим Ради в справах РПЦ і Ради в справах релігійних культів по поси-
ленню контролю за діяльністю духовенства і релігійних громад. Комісії (по 10-15 
чол.) діяли при райвиконкомах і міськвиконкомах, а групи (по 5-10 чол.) – при 
сільрадах. За кожною церквою закріплялась окрема людина з даного активу, яка 
наглядала за її діяльністю. Крім того, члени комісій і груп сприяння були голов-
ними помічниками уповноваженого в справі закриття храмів. В 1963 році був 
складений спеціальний документ про керівництво діяльністю комісій і груп сприяння, 
в якому визначались, що «одним з найважливіших завдань комісій сприяння є 
винайдення шляхів і внесення конкретних пропозицій, спрямованих на законне 
обмеження й ослаблення діяльності релігійних громад і служителів культу» [8, с. 
151]. 

В четвертій Програмі Комуністичної Партії, прийнятій в 1961 році релігія  
названа «пережитками капіталізму в свідомості і поведінці людей», а боротьба 
проти цих пережитків – «складовою частиною роботи по комуністичному 
вихованню» [5, с. 121-122].  

Влада прийшли до висновку, що в справі здійснення треб і обрядів священики 
переслідують не лише чисто релігійні цілі, скільки матеріально корисливі. Тому 
партійні функціонери наполягли на тому, щоб Патріархія перевела всіх священиків 
на «тверді оклади», тобто щоб отримувана священиком заробітна плата була 
фіксованою і не залежала від кількості виконаних ним треб: «Вважалося, що 
запровадження такого заходу, по-перше, вдарить по матеріальному достатку духо-
венства, який знаходили занадто високим, а, по-друге, знизять їх зацікавленість в 
здійсненні обрядів і таїнств» [6, с. 32]. 

Вживалися заходи по обмеженню діяльності духовенства поза межами храмів. 
Так, на кінець 1958 року було заборонено здійснювати треби і молебні в місцях 
загального користування, за винятком цвинтарів. Як відзначає С.С. Яремчук, «це 
стосувалось церковних процесій (крім похоронних), організації молебнів на 
полях, біля джерел, на братських могилах, біля одиноких хрестів і каплиць, здій-
снення богослужіння в населених пунктах під відкритим небом; установлення в 
Хрещенські свята на річках йорданів і виходів з хресним ходом до річок, криниць і 
джерел для освячення води. За радянськими законами священики тільки на 
запрошення віруючих могли здійснювати подвірні обходи на Різдвяні та Пасхальні  
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свята, в інші дні можна було ходити по дворах із молитвою тільки з дозволу 
місцевої влади» [8, с. 146]. 

У 1959 році уповноваженим Ради у справах РПЦ по Чернівецькій області було 
через єпископа вказано скоротити здійснення соборних служб за участю декількох 
священиків і заборонено організовувати в дні храмових свят біля церков обіди. 
До того ж, у 1958 році було заборонено будувати каплиці і встановлювати хрести 
поза цвинтарями, а в 1959 році розпочалось масове перенесення хрестів і каплиць 
із полів на цвинтарі та церковні двори. Також владі дуже не подобався церковний 
дзвін, який вона вважала елементом забороненої церковної пропаганди. 5 травня 
1961 року уповноважений Ради у справах РПЦ по Чернівецькій області Є. Проценко 
доповідав, що через архієрея він домагається обмеження церковного дзвону в 
сільській місцевості до 2-3 хвилин [8, с. 147-148]. 

У 1961 році, під тиском світської влади, патріарх вимушений був обмежити 
роль настоятелів в парафіях чисто богослужбово-пастирськими обов'язками, 
передавши всі господарсько-фінансові функції виконавчим органам релігійної 
громади, тобто парафіяльній раді і церковному старості, які фактично призначалися 
органами державної влади. На той час в Чернівецькій єпархії обліковано 332 
церкви, 178 священиків і 5 дияконів. На 1 січня 1963 року в уповноваженого по 
Чернівецькій обл. було зареєстровано 265 храмів, 165 священиків, 2 диякони і 
148 псаломщиків [7, с. 196, 197]. 

«Положення про управління Російською православною церквою» 1961 року, 
яке прийшло на зміну аналогічного документу, затвердженого у 1945 році, 
позбавляло священиків керівництва парафією. Внесені змінення формували нову 
ситуацію не тільки в первинній ланці православної церкви – громаді, а й в цілому 
впливало на неї як на соціальний інститут. Відтепер священнослужителі ставали 
особами, яких громада мирян, в першу чергу в особі її «двадцятки», наймала для 
задоволення релігійних потреб, встановлювала оклад, як виявиться згодом, 

Маланкарі села Гвіздівці. Фото із зібрання краєзнавця Олега Петровича Кучерявого 
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досить довільно, могла відмовити іншому клірику в місці і т.д. Виходило, що 
священик приходив до церкви, проводив службу і після закінчення її повинен 
був відправлятися додому. Парафія же фактично опинялася під керівництвом 
цивільної влади, в першу чергу в особі уповноваженого, оскільки той не тільки 
давав дозволу на проведення зборів громади, ремонту, придбання необхідних для 
церкви речей, а й безпосередньо впливав на формування складу виконавчого 
органу громади, мав право на відводи тих чи інших кандидатур [6, с. 34].  

Окрім того місцеві органи влади втручалися в питання встановлення цін на 
свічки і церковне начиння безпосередньо в храмах. По суті, це була спроба держави 
обрушити бюджет Церкви, тому що свічковий збір в парафіях був його головною 
дохідною частиною – свічки традиційно користувалися стійким попитом у віруючих. 

До того ж, владою був встановлений контроль за людьми, які відвідували 
церкву. Неодноразово проводилися соціологічні дослідження з метою визначення 
чисельності віруючих, де за основу бралася цифра хрещень. З 1962 року заведено 
квитанційну систему оплати за релігійні треби, при якій записувалися дані про 
людей, а у разі хрещення дитини на зворотному боці квитанції обов'язково повинні 
були бути підписи батьків дитини. Партійними і комсомольськими активістами 
постійно проводився перегляд цих квитанцій і якщо ж серед тих, хто платив за 
релігійні обряди, були комуністи чи комсомольці, або такі, що займали значні 
посади, то на них падала критика, а іноді доходило до виключення із партії чи 
комсомолу. 

Щоб контролювати кожний обряд хрещень дітей, було заборонено їх проводити 
по хатам і квартирам. Уповноважений Ради у справах Російської Православної 
Церкви по Чернівецькій області Є. Проценко від імені чернівецького єпископа 
Євменія (Хорольського) листом від 18 серпня 1956 року також заборонив 
хрестити дітей узимку, аргументуючи тим, що вони можуть застудились [1, с. 
41]. 21 травня 1962 року вийшов наказ № 11 по Чернівецькій єпархії, в якому 
всьому духовенству наказувалось здійснювати таїнство хрещення лише в церкві 
[7, с. 197]. При цьому обидва батьки повинні були бути присутніми на хрещенні. 
Якщо їх присутність була не можливою, необхідно було оформити їх згоду 
письмово і завірити її в сільраді або за місцем роботи [3, с. 74].  

Відзначимо також, що під час «Хрущовської відлиги» церкву торкнулися і 
деякі інші зміни, зокрема, що стосуються адміністративно-територіального поділу. 
Протягом 1962-1963 років 15 благочинь Чернівецької області були укрупнені в 7. 
Парафії Сокирянщини стали складовою Сокирянсько-Кельменецького благочиння. 
Благочинним призначили священика Петра Івановича Мінкіна, який до цього 
наглядав за Сокирянським благочинним округом. 

Ці зміни були наслідком реорганізації сільських адміністративно–територіальних 
одиниць в УРСР, яка відбулася в період реалізації так званих «хрущовських 
економічних реформ». Як відомо, 30 грудня 1962 року вийшов Указ Президії 
Верховної Ради Української РСР «Про укрупнення сільських районів Української 
РСР», яким райони укрупнювались до розмірів територій виробничих колгоспно–
радгоспних управлінь. Замість 604–х районів в УРСР було утворено 251 сільський 
район. Відповідно Указу Президії Верховної Ради УРСР «Про укрупнення сільських 
районів Чернівецької області» від 30 грудня 1962 року було створено шість 
адміністративних районів: Кіцманський, Глибоцький, Сторожинецький, Вижницький, 
Новоселицький і Кельменецький. За цим указом Сокирянський район був приєднаний 
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до Кельменецького району з центром у смт. 
Кельменці: «В складі селищ міського типу 
Кельменці і Сокиряни, сільрад Кельменецького і 
Сокирянського районів».  

В листопаді 1964 року, після відставки М.С. 
Хрущова розпочалась ревізія всіх попередніх 
рішень, ухвалених за час його керівництва. 
Значна частина його змін, були скасовані. Ука-
зом Президії ВР УРСР № 64 «Про внесення 
змін в адміністративне районування Української 
РСР» від 4 січня 1965 року, були відновлені 
Путильський, Заставнівський, Хотинський і 
Сокирянський райони, а в цілому територію 
Чернівецької області було поділено на 10 
адміністративних районів: Новоселицький, 
Вижницький, Заставнівський, Кельменецький, 
Кіцманський, Путильський, Сокирянський, 
Сторожинецький, Глибоцький та Хотинський 
[2, с. 139-148]. 

Щоправда, об'єднання благочинь почали 
проводити ще до укрупнення районів. В 1962 році 10 благочинь були об'єднані в 5: 
Вижницьке й Путильське, Чернівецьке міське і Чернівецьке сільське, Глибоцьке і 
Г'ерцаївське, Кельменецьке і Сокирянське, Кіцманське й Заставнівськс. На 1 січня 
1963 року в області налічувалося 10 благочинь. У 1963 році були об'єднані Хотинське 
і Новоселицьке благочиння, Сторожинецьке залишилося без змін, Вашківське й 
Садгірське благочиння, як і райони були скасовані, а їх парафії розподілені між 7 
благочинними, які залишилися [8, с. 149]. На відміну від адміністративного поділу, 
який проіснував до 1965 року, укрупнення благочиннь, яке відбулось протягом 
1962–1963 років проіснувало до 1990-х років. 

Джерела: 1. Боднар В.Б. Особливості функціонування релігійних об’єднань Чернівецької 
області (1944–1985 рр.). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних 
наук. – Чернівці, 2016; 2. Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических 
Республик, Изд. Верховного Совета СССР, 1965. – 1965; 3. Гераськин Ю.В. Из истории 
хрущевского наступления на Русскую православную церковь // Новый исторический вестник. – 
Москва, 2009. –№ 1 (19); 4. Доклад председателя Совета по делам Русской православной 
церкви при СМ СССР В.А. Куроедова на Всесоюзном совещании уполномоченных, 1960 г. – ГА 
РФ, ф. 6991, оп. 1, спр. 1745; 5. Программа Коммунистической партии Советского Союза: 
Ппринята XXII съездом КПСС. – Москва: Политиздат, 1964; 6. Сосковец Л.И. Положение 
Русской православной церкви в период «Хрущевской оттепели» // Вестник Томского 
государственного университета. История. – Томск: ГОУ ВПО «Томский государственный 
университет», 2011. – № 4 (16); 7. Яремчук С.С. Адміністративний тиск радянської влади на 
Православну церкву в кінці 50-х – на початку 60-х рр. ХХ ст. (на прикладі Чернівецької області) 
// Питання історії України: Збірник наукових статей. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Т. 5; 
8. Яремчук С.С. Православна Церква на Буковині у радянську добу (державно-церковні 
взаємини). – Чернівці: Рута, 2004; 9. Яремчук С.С. Процес «освоєння» раніше закритих 
православних церков як остання адміністративна акція радянської влади (на прикладі 
Чернівецької області) // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – 
Переяслав-Хмельницький, 2001. – Вип. 12. 

Священики Сокирянщини, друга 
половина 1950-х років. Фото із 

власного архіву краєзнавця 
Михайла Михайловича Шундрія 
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РОЗВИНЕНИЙ СОЦІАЛІЗМ 
 
Жовтневий пленум ЦК КПРС 1964 року звільнив М.С. Хрущова від усіх партійних 

і державних посад. Примітно, що ця відставка відбулася в день одного з головних 
православних церковних свят – Покрова Пресвятої Богородиці, що розцінюється 
віруючими як «знак з Неба» і «відплата безбожному режиму за гоніння на Церкву». 

Першим секретарем ЦК КПРС був обраний Леонід Ілліч Брежнєв (1906–1982), 
при якому розпочався так званий період «розвинутого соціалізму», більш відомий 
нині під назвою «Період застою», тому що у той час у радянському суспільстві 
складалися передумови глибокої системної кризи – економічної та соціальної, які 
врешті призвели до краху радянської економіки та політичного розпаду СРСР11. 

Серед віруючих поширилась думка, що з приходом нового керівництва відкриють 
усі раніше закриті церкви. Сильно активізувались віруючі тих населених пунктів, 
де у свій час були закриті храми. Зокрема, спроби відкрити недіючі храми на 
Сокирянщині були у селах Вітрянка, Ожеве і Волошкове. Збільшилась кількість 
скарг і заяв, посилився потік ходоків про відкриття храмів. При цьому скарги і 
заяви йшли в усі центральні органи держави – ЦК КПРС, союзний уряд, Раду у 
справах РПЦ, Верховну Раду, центральні органи союзних республік і т.д. Але всі 
ці прохання повертались на стіл Чернівецькому уповноваженому Ради у справах 
релігій для перевірки і прийняття заходів, а він, в свою чергу, направляв їх місце-
вому райвиконкому для «проведення відповідної роботи з людьми» [7, с. 364-365; 
8, с. 167]. Протягом 1964-1987 рр. жодна православна громада в Чернівецькій 
області не була зареєстрована і жоден храм не був повернутий. Навпаки, протягом 
1964–1986 років у Чернівецькій області було знято з реєстрації ще 8 громад. 

Релігійна політика Радянської держави у цей період мала двозначний характер. 
З одного боку, на самому початку правління Брєжнєва щодо віруючих були про-
ведені деякі послаблення, так наприклад, було офіційно визнано, що проти віруючих 
були беззаконня. Для підтримки стабільності в країни та зміцнення позицій СРСР 
на міжнародній арені держава вжила низку заходів для нормалізації державно-
релігійних відносин і намагалася виправити ситуацію, яка склалася після агресивних 
хрущовських акцій щодо Церкви. Тодішня влада не могла ігнорувати той факт, 
що незважаючи на довгі роки гонінь і антирелігійної пропаганди, релігійні вірування 
викорінити не вдалося. У січні 1965 року була прийнята постанова Президії Верховної 
Ради СРСР «Про деякі факти порушення соціалістичної законності щодо віруючих», 
яка дозволила багатьом віруючим повернутися з таборів і уникнути кримінального 
переслідування за релігійні переконання. Значне поліпшення правового становища 
релігійних об'єднань відбулося в 1975 році, коли указом Президії Верховної Ради 
СРСР від 23 червня були внесені зміни в основний юридичний документ, який 
визначав правове становище релігійних об'єднань, завдяки якому частково стало 
можливим повернення релігійним об'єднанням статусу юридичної особи. Релігійним 
громадам було дозволено купувати церковне начиння, предмети культу, транспортні 
засоби, орендувати, будувати і купувати будови для своїх потреб в установленому 

11 Поняття «період застою» з’явилось лише після 1985 року, в період відомої «Перебудови». 
Сам термін «застій» веде своє походження від доповіді ЦК XXVII з'їзду КПРС, прочитаного 
М.С. Горбачовим, в якому констатувалося, що «в житті суспільства почали проступати застійні 
явища», як в економічній, так і в соціальній сферах. 
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законом порядку. Але при цьому церковні будівлі продовжували залишатися у 
власності держави. 

Але, не дивлячись на відносний лібералізм щодо релігії, влада не збиралася 
просто так залишати свої позиції. Атеїстична пропаганда не зменшилася, а навпаки 
– «науковий атеїзм» набирав обертів і число віруючих помітно знижувався, і це 
при тому, що надглядалося збільшення чисельності духовенства. Основними засобами 
боротьби з релігією в ці роки були скорочення числа громад, недопущення відкриття 
нових приходів і духовних навчальних закладів, протидія притоку нових членів в 
релігійні об'єднання і тотальний контроль над діяльністю громад. Будь-які збори 
віруючих могли відбутися лише після отримання дозволу від влади, державні 
органи контролювали призначення священнослужителів і вибори керівників 
релігійних об'єднань. Спроби відкритої релігійної проповіді поза храмом припи-
нялися найжорсткішими заходами. 

У 1977 році була прийнята нова конституція СРСР, яка особливих свобод для 
Церкви не давала. Причому доповнення до статті 52, в якій говорилося про пору-
шення ворожнечі по відношенню релігійних вірувань, також не давали захисту 
віруючим. Поняття антирелігійна пропаганда зникало, проте з'явилася атеїстична 
пропаганда. Хоча високопосадовці і розуміли, що прийнята у 1961 році на XXII 
з'їзді Програма КПРС, яка передбачала, що до 1980 року в СРСР буде побудо-
ваний комунізм, не зможе вчасно реалізуватися, але робили все щоб в недалекому 
майбутньому «радянська людина» жила в умовах, де немає місця релігії. Тому 
особлива увага приділялася атеїстичному вихованню дітей. І в цьому не обме-
жувалася тільки політінформаціями, лекціями і навчальними програмами. У дні 
церковних свят в школах влаштовувалися різного роду культурні та спортивні заходи. 
Практично біля кожної церкви, що знаходилася в населених пунктах Сокирянщини, 
чергували дружинники і стежили за тим, щоб на цих мироприємствах не було 
комсомольців і партійних, а не рідко не пускали до церкви і школярів. Мало того, 
представників «Добровільної народної дружини» (ДНД; в народі про таких 
казали: «де-не-де, але не дома») можна було побачити і біля давно закритих храмів, 
так як місцева влада боялися, що на церковному подвір'ї віруючі можуть орга-
нізувати молебень. А таке дійсно траплялося, наприклад, у селі Ожеве віруючі 
люди на Великдень святили паски під закритою церквою Божою росою. 

Звичайно, місцеве населення, особливо старші люди, хотіли, щоб церква була 
діючою. Протягом багатьох років віруючі звертатися в органи влади всіх рівнів з 
клопотаннями про відновлення релігійної діяльності. Вони писали заяви з підпи-
сами, де вміщувались прохання зареєструвати згідно закону православні громади 
і повернути закриті храм. Наприклад, в 1976–1979 роках з села Ожеве до різних 
державних інстанцій Москви, Києва і Чернівців було направлено 36 заяв з проханнями 
відновити діяльність закритої церкви [7, с. 364; 8, с. 167]. П'ять листів мешканці 
цього села у 1980-1981 роках направили у ЦК КПРС, Президію Верховної Ради 
УРСР, Раду у справах релігій при Раді Міністрів СРСР, редакцію газети «Известия». 
В одному з листі вони написали: «11 років ми просили відкрити нашу церкву, яку 
закрили обманним шляхом, зібравши підписи в неграмотних стариків під приводом 
іншого питання: «Ви за радянську владу – розпишіться», тобто питання не відно-
силося до церкви. 20 років церква була закрита і ніхто не вивозив її майна. 18 і 23 
травня 1980 р. місцеві власті вчинили розправу з віруючими стариками. Через 
наше село проходило багато країн: німців, румунів, чехи, поляки, але ніхто не 
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чіпав церкву і віруючих. Просимо відкрити церкву, заборонити робити у ній склад. 
Клянемось, що будемо боротись до смерті з такими ворогами, які ускладнюють 
наші права, хай знають наші діти, які своєю чесністю поможуть нам. Від імені 
всіх мешканців с. Ожеве» [1, с. 84]. 

В середині 1979 року Чернівецький облвиконком зобов'язав райвиконкоми до 
кінця жовтня вивчити ситуацію по кожному населеному пункту, де мались закриті 
церкви, розглянути питання на спеціальному засіданні виконкому і визначитись 
по використанню кожної церковної будівлі з тим, щоб «освоєння» завершити у 
1980 році. В кінці 1979 року розпочався процес «освоєння» раніше закритих 
церков і в першу чергу – вивезення церковного майна. За листопад-грудень 1979 
році в Чернівецькій області майно було вивезене з 8 храмів, а за перше півріччя 
1980 році – ще з 30-ти [7, с. 366]. Не минув цей процес і Сокирянщини. Відомості 
про те, як це відбувалося у селі Ожеве знаходимо в дослідженні кандидата історичних 
наук Сергія Степановича Яремчука: «Православна Церква на Буковині у радянську 
добу (державно-церковні взаємини)» (Чернівці: Рута, 2004.): 

«В ніч на 17 травня 1980 р. якийсь невідомий через вікно на даху проник в недіючу 
церкву с. Ожево Сокирянського р-ну і залишив її відкриту. Ключі ж від неї зна-
ходились у голови сільради …, який займав таку позицію: «Поки я буду, церкви не 
буде». Зранку люди зійшлись до церкви і побачивши що вона відкрита, організували 
цілодобове чергування в ній. 19 травня віруючі у розмові з представниками 
влади висловились про те, що не покинуть церкву [7, с. 367-368; 8, с. 171-172]. 

21 травня 1980 року голова Чернівецького облвиконкому В.П. Ленчинський 
зібрав нараду своїх заступників та апарат уповноваженого. На нараді проаналізували 
статистику закритих церков, вивезення майна та його збереження, наявність ключів 
від церков, факти спроб самовільного їх відчинення. Учасники наради констатували 
тенденцію, що віруючі, відчиняючи церкви, самовільно заносять туди власні ікони. 
В. Ленчинський назвав кінцевим терміном дату 29 травня 1980 року і наказав 
вивезти все майно з церков, призначити господарів, завезти колгоспне майно та 
встановити на будівлях таблиці їх приналежності. Голова облради наказував 
«роботу провести розумно, за один день, щоб не викликати негативної реакції 
людей. Для цієї справи підрахувати потрібний транспорт, підібрати надійний 
актив, біля церковних дзвонів поставити чергових. Одночасно завезти колгоспне 
майно» [1, с. 91]. Замісник голови Чернівецького облвиконкому А. Цуркан дала 
завдання до 28 травня вивезти все церковне майно з недіючих храмів району. 

Отже люди, які чергували в церкві села Ожеве розповідали наступне: «23 
травня 1980 р. о 2-ій годині ночі у церкву зайшли 3 чоловіка у формі. З двох 
сторін дорога була перекрита, а … не пускав, сказав, що там аварія. Нам сказали 
вийти з державного дому. Ми біля 20 чоловік стариків просили, упали на коліна, 
щоб нас не чіпали до ранку, бо на вулиці був дощ і холодно. Світло перерізали і 
кругом темнота. Телефони перекриті. На нас кричали і штовхали. Тоді вони закликали 
ще чоловіків в цивільній формі, які були п'яні. Всі почали нас мучити, тягнути по 
підлозі, кого як крутити руки, голови, по-звірячому закидати в автобус, як собак і 
довго возили, а потім викинули нас з автобуса в багно під дощ і сказали ідіть. Ми 
довго не могли розібратись куди йти. Було хто босий, побиті, ми кричали, почув 
крик наш односельчанин П. Шевчук і направив нас додому. Крім всього вони 
обривали, ламали все в церкві, навіть по-звірячому зірвали список загиблих в 
боях у Великій Вітчизняній війні наших односельчан. А. Мельник, коли її закинули  
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Церква Святої Преподобної Параскеви села Ожеве 

Хресний хід в селі Ломачинці в часи атеїстичного Радянського Союзу. 
Фото із зібрання Юрія Кривого 
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в автобус, втратила свідомість. Її завезли в лікарню в Новодністровськ, звідки 
родичі забрали її додому босу». 

Коли ж віруючі поскаржилися на це в органи влади, відповіді були наступні. 
Замісник голови Сокирянського райвиконкому … 7 липня писав: «З нашого боку 
була проведена бесіда з віруючими, після чого вони добровільно покинули 
приміщення церкви. У зв'язку з тим, що це відбувалось у нічний час, віруючим 
був наданий автобус для розвезення їх по домам. Після цього культове майно 
було завантажене на автомобіль, в церкву було завезене радгоспне майно, церква 
була закрита і робочі розвезені по домам. Насилля над віруючими не спостерігалося». 
27 липня 1980 р. заступник обласного прокурора дав наступну відповідь з цього 
питання (№ 3/1053-80): «Порушень законності органами місцевої влади не 
вбачається» [7, с. 367-368; 8, с. 171-172]. На ранок 20 грудня 1981 року на 
церковних дверях був навішаний масивний замок і вивіска «Склад УПТК» [3]. 

Тоді церква була пограбована. Забрано золоту чашу, золоті хрести та інші 
коштовні речі. Вирізані з рам полотна ікон, знищені на стінах безцінні фрески, 
вивезена і спалена багатюща церковна бібліотека, всі стародруки. Чудом уцілів 
лише один документ «Церковні відомості», в якому розповідається про рік 
побудови церкви та на чиї кошти було здійснено будівництво. Даний документ 
датується 1847 роком і зберігається у краєзнавчому кутку школи [3]. 

Взагалі, як відзначає історик В.Б. Боднар, невдовзі після вищезгаданої наради 
у Чернівецькій області було вивезено у невідомому напрямку майно з 28-ми 
закритих церков: «старовинні книги, церковне начиння, срібні хрести й окови. 
Постраждали церкви у селах Вахнівці, Волока, Новий Серафинець, Липовани 
Вижницького району, Карапчів, Просіка, Тарашани, Тарнавка, Слобода Глибоцького 
району, Гаврилівці, Кальнівці (див. додаток М), Нові Драчинці, Чортория 
Кіцманського району, Бисків, Красний Діл, Сарата, Шпетки Путильського р-ну, 
Гільча, Новий Зруб, хутір Селестрія Сторожинецького району, Волошкове, 
Молодове, Ожеве Сокирянського району та інші. Щоправда, від 18 церков люди 
таки не віддали ключів і тому вони не були пограбовані» [1, с. 91]. 

Втім, у порівнянні з тим, що трапилося в деяких інших селах Сокирянщини, 
ситуація з церквою села Ожеве та інших згаданих, була не самою гіршою. 
Церква Успіня Пресвятої Богородиці сусіднього з Ожевим села Василівка 14 
квітня 1983 була взагалі зруйнована [2]. У селі Грубна в 1980-х роках церкву 
підірвали [4, с. 121]. 

Деякі церкви Сокирянщини зникли назавжди за іншими причинами. Так, в 
1979 році були зняті з реєстрації церкви у селах Непоротове і Молодове району, 
оскільки дані території підлягали затопленню у зв'язку з будівництвом Ново-
дністровської ГЕС. У 1980-х рр. майно із цих храмів було перевезене в діючі 
церкви. Була зруйнована й затоплена водою Дністровського водосховища також 
церква села Кормань, яку закрили у 1961 році. 

Період «застою» в СРСР, серед іншого відзначився також переслідування так 
званих дисидентів (що виступали за демократизацію суспільства, дотримання 
прав і свобод людини), яких в Чернівецькій області часто звинувачуючи в 
«українському буржуазному націоналізмі». Старожили м. Сокиряни донині 
пам’ятають про суд над інженером Йосифом Самуїловичом Зісельсом, який у 
1978 вступив в Українську Гельсінську групу, а в 1979 році був засуджений до 
трьох років позбавлення волі в колонії посиленого режиму за «наклепницькі 
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вигадки, що порочать радянський державний і суспільний лад»; 19 жовтня 1984 
заарештовано у Чернівцях, знов засуджений до трьох років позбавлення волі в 
колонії суворого режиму. 

Нерідко з разом дисидентством піднімалося й релігійне питання. З цього 
приводу, як пише науковець В.Б.Боднар «на нараді голів сільських рад Чернівецької 
області, яка проводилася 6 жовтня 1973 р., вказувалося: «Питання боротьби з 
націоналізмом тісно пов'язане з антирелігійною роботою. Націоналізм і релігія – 
це рідні сестри. Релігійні і націоналістичні пережитки в однаковій мірі живучі і 
шкідливі. Однак з боку голів сільських рад проявляється пасивність і боязнь 
проявити владу, або і пряме потурання незаконним діям релігійників». Отже, 
«націоналізмом» вважалися дії на користь релігійних громад. Наприклад, у с. 
Гвіздівці Сокирянського району мешканці зібрали 5 тис. крб. і перекрили церкву, 
у с. Комарівці Сторожинецького району – 2 тис. крб. та купили у колгоспі «8 Березня» 
21 залізобетонний стовп, 216 листів цинкової бляхи, на пилорамі розпиляли ліс 
та відремонтували церкву. Уповноважений бідкався, чому місцева влада потурала 
віруючим, адже це межує з відвертим націоналізмом. Секретар обкому партії 
наказав зібрати директорів шкіл, секретарів партійних організації і «розібратися з 
атеїстичною пропагандою» [1, с. 81]. 

До дисидентів в цей період стали зараховувати також активістів протес-
тантських рухів, зокрема членів Ради Церков Євангельських Християн-Баптистів 
(ЄХБ), адвентистів-реформістів і п'ятидесятників. У 1970-х роках на Сокирянщині 
у членів цих організацій часто проводилися обшуки, вони піддавалися арештам, 
а в деяких випадках були засуджені. Зокрема, 5 січня 1978 року були засуджені 
мешканці села Романківці, християни-баптисти П.К. Визитов та П.В. Сментенюк: 
«1) за проповідь Євангелія в селі, за відповіді на питання невіруючих про Бога; 2) 
за участь в клопотаннях про реєстрацію церкви ЄХБ в с. Шишківці; 3) за наявність 
«братських листків» Ради Церков ЄХБ» [5, с.. 101]. Їхні будинки зазнали обшуку, 
де було вилучено: два Євангелія, Біблія, 11 магнітофонних стрічок з релігійними 
записами, 16 «братських листків» [5, с. 101]. 

Як бачимо, тяжко у той час було не тільки православним християнам, а й 
представникам інших конфесій. Останніх в СРСР, в тому числі на Сокирянщині, 
підчас правоохоронці і чиновники всіх мастей «пресували» ще більше ніж перших. 
Український історик В.Б. Боднар, аналізуючи кількість адміністративних стягнень 
на представників протестантських організацій Чернівецької області, робить 
висновок, «що найбільше серед них карали баптистів, оскільки їхні громади були 
найчисельнішими та найактивнішими в місіонерській діяльності» [1, с. 120]. 

У баптистів конфіскували молитовні будинки, не реєстрували їхні громади, і 
навіть не давали їм справляти весілля: «Траплялися випадки, коли під час про-
ведення баптистських весіль представники влади заборонялися певні дії. Так, 29 
червня 1970 р. на весілля у с. Ломачинці Сокирянського району прибув секретар 
райвиконкому … з помічниками і заборонив гру оркестру. У відповідь баптисти 
почали заявляти, що їм влаштовують гоніння, як неграм у США. Так само влада 
забороняла весілля з музикою у селах Молодія Глибоцького р-ну, Романківці 
Сокирянського р-ну, м. Чернівці та інших населених пунктах» [1, с. 128-129]. 

Попри тиск, який чинився на баптистів, вони не переставали звертатися з прохан-
нями зареєструвати їхні громади. Так, наприклад, у 1968-1969 роках в с. Шишківці 
Сокирянського району, понад 60 віруючих цієї конфесії 15 разів зверталися до 
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районних і обласних чиновників. Але ніхто їм ні разу не відповів. В останньому 
листі віруючі написали так: «Дайте нам офіційну відповідь: маємо ми право бути 
віруючими і задовольняти релігійні потреби чи ні?» [1, с. 121]. 11 березня 1979 
року надійшла колективна заява від віруючих с. Вітрянка про повернення будинку, 
яким вони користувалися до 1944 року: «За радянської влади будівлю викорис-
товували як сільський клуб, потім – як квартиру для учителів. Напередодні, 23 
лютого, до уповноваженого прийшли 8 осіб баптистів і заявили: якщо їм не 
віддадуть будинок – відмовляться від реєстрації» [1, с. 126]. 

Активно виступав за поширення християнських ідей серед молоді Сокирянщини 
пресвітер Романковецької громади баптистів І. Зубаль, за що його неодноразово 
штрафували: «Він розказував дітям біблійну теорію про створення світу та 
організовував спеціальні дитячо-юнацькі служіння. Прокуратура заборонила І. 
Зубалю працювати з молоддю. Також, побоюючись переходу пресвітера на бік 
баптистів-«розкольників» з Рівненської області, які вже працювали у районі, з 
ним постійно проводилися профілактичні бесіди» [1, с. 130]. 

Втім, від дитячо-юнацьких служінь відсторонили не тільки І. Зубаля. Чиновники 
забороняли батькам взагалі говорити з своїми дітьми на тему релігії. І це давало 
деякий бажаний для комуністів результат. У середині 1980-х років пропагандисти 
атеїзму в офіційних виданнях констатували: «Як свідчить досвід, більшість віруючих 
батьків перестають надавати активну релігійне вплив на дітей або значно пос-
лаблюють його. Так, з 228 дітей з сімей віруючих-сектантів, які закінчили за 
останні 15 років школу в Сокирянському районі Чернівецької області, 162 повністю 
звільнилися від релігійних пережитків. Усвідомлення віруючими необхідності 
того, що дитина повинна самостійно обрати свою життєву перспективу – релігійну 
або нерелігійну, сприяє локалізації релігії в сфері побуту віруючих людей, в їх 
приватного життя і на рівні індивідуальної та групової свідомості, а звідси – 
формування безрелігійного способу життя. Відбувається неухильне розширення 
нерелігійних мотивів в релігійній діяльності» [6, с. 58]. 

Проте, не легше було єговістам, які незважаючи на репресії, не припиняли свою 
діяльність: «У Сокирянському районі станом на вересень 1973 року існували 
нелегальні групи єговістів, які проводили зібрання в чотирьох населених пунктах, 
а саме: у Шишківцях, Селищі, Грубному, Сокирянах. Проте владним структурам 
важко було встановити місця проведення цих зборів» [1, с. 165]. 

Джерела: 1. Боднар В.Б. Особливості функціонування релігійних об’єднань Чернівецької 
області (1944–1985 рр.). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних 
наук. – Чернівці, 2016; 2. Мандзяк О. Церква Успіня Пресвятої Богородиці села Василівка. – 
http://www.ukrkovcheg.org.ua/, 13.03.2015; 3. Ожеве. Духовність. – http://bukportret.info/ 
index.php/sokiryanskij-rajon/ozheve/dukhovnist; 4. Реабілітовані історією. Чернівецька область. 
Книга перша. / Чернівецьке обласне відділення пошуково-видавничого агентства «Книга 
Пам’яті України». – Чернівці, 2007; 5. Собрания документов Самиздата. Том 19: Документы 
Баптистов (ЕХБ). Ч. 3. / Архив самиздата.- Б.м., [Б.г.]; 6. Современная религиозность: 
состояние, тенденции, пути преодоления / Авт. кол.: А.С. Онищенко, Н.Т. Литвиенко, П.И. 
Косуха и др.; Под ред. А.С. Онищенко и др.; Межреспубл. фил. Ин-та науч. атеизма. АОН при 
ЦК КПСС в г. Киеве. – Киев: Политиздат Украины, 1987; 7. Яремчук С.С. Процес «освоєння» 
раніше закритих православних церков як остання адміністративна акція радянської влади (на 
прикладі Чернівецької області) // Наукові записки з української історії: Збірник наукових 
статей. – Переяслав-Хмельницький, 2001. - Вип. 12; 8. Яремчук С.С. Православна Церква на 
Буковині у радянську добу (державно-церковні взаємини). – Чернівці: Рута, 2004. 
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ПЕРЕБУДОВА 

 
З 11 березня 1985 року на посаді Генерального секретаря Центрального Комітету 

Комуністичної Партії Радянського Союзу (ЦК КПРС) знаходився Михайло 
Сергійович Горбачов. Під його керівництвом, з гаслом «прискорення соціально-
економічного розвитку країни», у всіх сферах суспільного життя країни розпочались 
зміни, які отримали загальну назву «Перебудова» (рос. «Перестройка»). У 1987 
році в суспільному житті проголошується політика гласності – пом'якшення цензури 
в ЗМІ і зняття заборон на обговорення тем, які раніше замовчувалися і т.д. 
Оголошується також безперешкодність сповідання віри в Радянському Союзі.  

Розгортання демократичних процесів, активізація церковно-релігійного життя 
призвели до пожвавлення діяльності Православної Церкви, росту чисельності 
релігійних громад. Так, з 1985 до 1989 року кількість релігійних громад Російської 
Православної Церкви в Україні зросла на 59 одиниць і становила 4418 [4, с. 255]. 

Однак реальні зміни у державно-церковних стосунках настали лише у 1988 
році. На літо цього року було заплановане святкування 1000-річчя Хрещення 
Русі. У контексті тогочасних суспільних процесів Церква виступила з ініціативою 
проведення під час святкування Ювілейного Помісного Собору. Влада пішла 
назустріч, що ознаменувало справжнє перетворення радянської релігійної політики. 

Ювілейний Помісний Собор Російської Православної Церкви (РПЦ) відбувся 
з 5 до 12 червня 1988 року у Москві. Головними його результатами було зняття з 
Церкви «образу ворога» та прийняття нового Статуту РПЦ. В результаті роз-
почались радикальні зміни у взаємовідносинах Церкви, держави й суспільства. 
Священики знову отримали право очолювати приходські ради і керувати фінансово-
господарськими справами своїх приходів. Протягом 1989 року у всіх приходах 
Чернівецько-Буковинської єпархії відбулись збори, на яких священики перебирали 
на себе керівництво приходськими радами. Одночасно з цих рад виводились люди, 
які скомпрометували себе у попередній час. 

Влада поступово відходила від практики адміністрування по відношенню до 
Церкви. Священики отримали право очолювати приходські ради, а віруючі отримали 
змогу реєструвати в органах влади свої громади й відроджувати церковне життя. 
Протягом 1988–1990 років у Чернівецькій області було зареєстровано понад сто 
православних громад. За даними на 1991 рік в Чернівецькій області вже діяла 601 
релігійна організація: 422 зареєстровані і 179 незареєстрованих. Із них Українській 
Православній Церкві (УПЦ МП) належало 340 громад і 340 храмів, які обслу-
говували 199 священиків [1]. 

Була скасована практика запису паспортних даних у осіб, які брали участь у 
церковних обрядах. Духовенство отримало свободу у задоволенні духовних потреб 
віруючих. Архієреї могли вільно відвідувати приходи. Також представники Церкви 
отримали доступ до засобів масової інформації, їх почали запрошувати у навчальні 
заклади і трудові колективи. 1 жовтня 1990 року був прийнятий Закон СРСР «Про 
свободу совісті та релігійні організації», який юридично закріпляв нові зміни та 
скасовував дискримінаційні по відношенні до Церкви законодавчі акти [5, с. 41-42].  

30-31 січня 1990 року Архієрейським собором Російської Православної Церкви 
було прийняте «Положення про Екзархати Московського патріархату» згідно 
якому Український екзархат Російської Православної Церкви отримував назву 
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«Українська Православна Церква» (УПЦ). Був створений Синод Екзархату, якому 
була засвоєна вища «законодавча, виконавча і судова влада» у межах екзархату. 
При цьому Московський Священний Синод залишив за собою право остаточного 
визнання постанов Синоду УПЦ і затвердження правлячих вікарних архієреїв. 

27 липня – 6 серпня 1990 року Україну відвідав новообраний Предстоятель 
Російської Православної Церкви Патріарх Московський і всієї Русі Алексій II 
(О.М. Рідіґер). Після обговорення нагальних проблем архієреї Української 
Православної Церкви звернулися до патріарха з проханням надати Українській 
Православній Церкві більшу самостійність у релігійно-адміністративних справах. 

27 жовтня 1990 року Архієрейський собор Російської православної церкви 
скасував Український екзархат і заснував самоврядну з правами широкої автономії 
Українську Православну Церкву (УПЦ МП). Архієрейський Собор постановив: 

1. Українській Православній Церкві надається незалежність і самостійність в 
її управлінні.  

2. У зв’язку з цим найменування «Український Екзархат» скасовується. 
3. Предстоятель Української Православної Церкви обирається українським 

єпископатом і благословляється Святішим Патріархом Московським і всієї Русі. 
4. Предстоятель Української Православної Церкви має титул «Митрополит 

Київський і всієї України». 
5. Митрополиту Київському і всієї України в межах Української Православної 

Церкви надається титул «Блаженніший». 
6. Митрополит Київський і всієї України має право носіння двох панагій і 

предносіння хреста під час богослужіння. 
7. Синод Української Православної Церкви обирає правлячих і вікарних архієреїв, 

засновує і ліквідовує єпархії в межах України. 
8. Митрополит Київський і всієї України, як Предстоятель Української Право-

славної Церкви, є постійним членом Священного Синоду Російської Православної 
Церкви. 

9. Це Визначення Архієрейського Собору Російської Православної Церкви підлягає 
затвердженню Помісним Собором Російської Православної Церкви з унесенням 
відповідних змін до Статуту про управління Російської Православної Церкви» [2]. 

28 жовтня 1990 року Святіший Патріарх Алексій II знову прибув у Київ і у 
кафедральному соборі київських митрополитів вручив митрополиту Київському 
Філарету (М.А. Денисенко) грамоту з наступним змістом:  

«Ми, смиренний Алексій II, Божою милістю Патріарх Московський і всієї 
Русі, разом з усіма преосвященними архієреями Російської Православної Церкви 
Московського Патріархату, які зібралися на Архієрейський Собор 25-27 жовтня 
1990 року в Свято-Даниловому монастирі у богоспасенному граді Москві, керуючись 
прагненням мати благословенний мир, богозавітну любов Христову і братське 
єднання у спільній праці на ниві Божій зі всією Повнотою Української Православної 
Церкви, беручи до уваги бажання і клопотання її преосвященних архіпастирів, 
які зібралися 9 липня цього, 1990 року у богоспасенному граді Києві для обгово-
рення і визначення їхнього церковного життя на основі незалежності та самостійності, 

– благословляємо через цю Грамоту нашу силою Всесвятого та Животворящого 
Духа бути відтепер Українській Православній Церкві незалежною і самостійною 
в своєму управлінні, а Вам, одноголосно обраному 9 липня 1990 року єпископатом  
Української Православної Церкви, – її Предстоятелем. 
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Ми сподіваємося, що Українська Православна Церква управлятиметься згідно 

з божественними і священними канонами, успадкованими від святих отців звичаями 
Кафолічної Православної Церкви і визначеннями цього Архієрейського Собору. 
Ми єдиним серцем і єдиними вустами молимо Господа про небесну допомогу і 
благословення святій Православній Українській Церкві.  

Українська Православна Церква, об’єднана через нашу Російську Православну 
Церкву з єдиною Святою, Соборною й Апостольською Церквою, без Соборного 
рішення всієї Православної Кафолічної Повноти не може змінювати у себе нічого, 
що стосується догматів віри і святих канонів. 

Содітельная і Вседержательна Живоначальна Трійця: Отець, Син і Святий 
Дух нехай зміцнює завжди Святу Православну Українську Церкву, вінчає її 
славою і честю та благословляє її буття на спасіння благочестивої Повноти її. 

Підписано в місті Москві 1990 року, жовтня 27 дня 
АЛЕКСІЙ, Патріарх Московський і всієї Русі» [3]. 
Таким чином, Українська Православна Церква отримала фактичну незалежність, 

але зберігаючи канонічну єдність з Московським Патріархатом. В листопаді 1990 
року в Києві відбувся перший Собор Української Православної Церкви, скликаний 
рішенням Синоду. На Соборі були присутні правлячі архієреї всіх двадцяти 
єпархій республіки, представники духовних шкіл, монастирів, клірики і миряни. 
Собор засвідчив формування власної лінії життєдіяльності церкви. Українська 
Православна Церква утворювала свої органи управління, взяла курс на створення 
власної господарської бази, збільшення кількості видань українською мовою. 
Загально-церковною стала позиція відносно мови богослужіння та проповідей – 
вона вільно обирається віруючими людьми та місцевим духовенством. 

Демократизація суспільного життя, створення нових можливостей для свободи 
релігії дозволили значно покращити матеріальну базу церков. По всій Чернівецькій 
області, в тому числі і на Сокирянщині, в той час велись значні будівельні та 
реставраційні роботи. Люди з великим ентузіазмом відроджували свої храми. 
Так, наприклад, у 1990 році «нова» церква була добудована в селі Білоусівка. У 
1990 році на кошти прихожан реставровано церква в селі Волошкове, а в 1991 році 
вона знову відкрилася для прихожан. У 1989-1991 роках на місці зруйнованої в 
1983 році церкви Успіння Пресвятої Богородиці села Василівка був побудований 
новий храм. 21 лютого 1991 року, з благословення архієпископа Чернівецького і 
Буковинського Онуфрія (О.В. Березовський) було освячено місце під забудову 
нового храму в селі Кормань. 

Джерела: 1. Докаш В. Релігійна мережа Буковини: соціологічний зріз // Соціологія та 
суспільство: взаємодія в умовах кризи. ІІ Конгрес САУ: тези доповідей (Харків, 17-19 жовтня 
2013 р.) – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013; 2. Материалы Соборов / Поместный Собор 
1990 г./ Определение об Украинской Православной Церкви // Официальный сайт Московского 
Патриархата. – http://www.patriarchia.ru/db/text/525408.html; 3. Материалы Соборов / 
Поместный Собор 1990 г./ Грамота Алексия Второго, Божиею милостию Патриарха Москов-
ского и всея Руси, митрополиту Киевскому и всея Украины Филарету. – http:// 
www.patriarchia.ru/db/text/525418.html; 4. Рощина Л.О., Тюльченко І.К. Стан українського 
православ'я в перше десятиріччя незалежності України // Наукові праці історичного факу-
льтету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2014. – Вип. XXXVIII; 5. 
Яремчук С. Лібералізація державно-церковних стосунків у СРСР наприкінці 80-х-початку 90-х 
рр. ХХ століття (на прикладі Чернівецької області) // Національно-державне відродження 
України: історія та сучасність: Мат. науково-практичної конференції. - Коломия, 2005. – Ч.І. 
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НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА 
 
24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла історичний документ, 

який без сумніву, має виняткове значення для долі всього українського народу, – 
«Акт проголошення незалежності України», яким проголошено незалежність 
України та створення самостійної української держави. А в грудні того ж року, після 
прийняття на сесії Верховної Ради СРСР декларації № 142-Н «Про припинення 
існування СРСР», Радянський Союз та УРСР перестали існувати. На геополітичній 
карті світу з’явилася нова незалежна держава – Україна. 

В умовах незалежної України, після десятиліть атеїстичного режиму, мешканці 
Сокирянщини дістали свободу релігії. Ще 23 квітня 1991 року Верховною Радою 
України був прийнятий Закон «Про свободу совісті та релігійні організації», який 
гарантував рівноправність громадян незалежно від їх ставлення до релігії і визначав 
правовий статус релігійних організацій, які відтепер набули право брати участь у 
громадському житті, а також використовувати нарівні з громадськими об'єднаннями 
засоби масової інформації. 

28 червня 1996 року Верховною Радою України була прийнята нова Конституція 
України. Як вищий законодавчий акт Конституція визначила базові принципи 
організації вищих органів держави і місцевого самоврядування, їхні відносини та 
компетенцію, а також права, свободи й обов'язки громадян. Стаття 35 Конституції 
України гарантує, що «кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. 
Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, 
безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні 
обряди, вести релігійну діяльність». При цьому «Церква і релігійні організації в 
Україні відокремлені від держави, а школа – від церкви. Жодна релігія не може 
бути визнана державою як обов'язкова». 

Водночас Православна Церква зіткнулася з новими проблемами, які, на думку 
деяких істориків, фактично являли собою рецидиви антицерковної політики 
тоталітарної системи. Одним із таких питань, яке не вирішене й донині, є розкол 
українського православ’я.  

Так, почала відновлювати свою діяльність в Україні «Українська Автокефальна 
Православна Церква» (УАПЦ), що протягом кількох десятиліть існувала лише в 
еміграції. Невелика група прихильників цієї релігійної організації почала діяти в 
Чернівцях навесні 1990 року. З осені 1990 року почалася реєстрація громад УАПЦ у 
державних органах. 2 жовтня 1990 року Радою у справах релігій при Раді Міністрів 
України було зареєстровано статут УАПЦ. На 1 січня 1991 року Українська 
Автокефальна Православна Церква мала в Україні 811 громад, 96% яких були 
розташовані у Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях [3, с. 
256]. На початку 1992 року УАПЦ в Чернівецькій області мала вже понад 10 
зареєстрованих громад, з яких тільки 6 мали храми [6]. 

25 червня 1992 року в Києві, внаслідок об'єднання двох церковних груп, що 
обстоювали незалежність від Російської Православної Церкви, була утворена ще 
одна православна конфесія – Українська Православна Церква Київського Патріархату 
(УПЦ КП). Вона включила до свого складу церковні структури, які залишились у 
підпорядкуванні митрополита Філарета (М.А. Денисенко) і частину УАПЦ, очо-
лювану митрополитом Антонієм (І.І. Масендич). За ними пішла також частина  
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духовенства Української Православної Церкви Московського Патріархату (УПЦ 
МП). Вже у 1992 році була утворена Чернівецька єпархія УПЦ КП, єпископом 
котрої з 16 грудня 1992 року став Преосвященний Данило (М.С. Ковальчук) (20 
вересня 1994 піднесений до митрополита). Згідно з рішенням Священного Синоду 
УПЦ КП від 30 вересня 1997 року Чернівецька єпархія розділена на дві єпархії: 
Чернівецьку та Кіцманську. 

Всі православні парафії Сокирянщини (окрім старообрядницьких), які існували 
на момент проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року, в подальшому 
залишилися у складі Чернівецької єпархії (20 грудня 2012 року перейменована на 
Чернівецько-Буковинську) Української Православної Церкви Московського 
Патріархату (УПЦ МП). Практично всі парафії зараховані до Сокирянського 
благочиння. Управа церков Сокирянського благочинняна на цей час знаходиться 
в селі Романківці. 

В деяких селах булли побудовані, а в окремих будуються і нині нові храми і 
каплиці. Так, наприклад, 1 грудня 1991 року була освячена новозбудована Іоанно-
Богословська церква в селі Братанівка. В часи незалежності побудована і освячена 
церква на честь Різдва Пресвятої Богородиці в селі Новоолексіївка. 30 жовтня 
2014 року архієпископ Чернівецький і Буковинський Мелетій (В.В. Єгоренко) 
освятив місце та Хрест в селі Непоротове, де буде збудовано храм на честь 
Єрусалимської ікони Божої Матері. 28 вересня 2016 року, Сокирянська районна 
рада, розглянувши звернення Консисторії Чернівецько-Буковинської Єпархії 
Української Православної Церкви, керуючись пунктом 20 частини першої статті 

Одна із каплиць в м. Сокиряни. Фото Олександра Крайнього 
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43, статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 
Положенням про порядок списання майна, що є спільною власністю територі-
альних громад сіл та міста Сокирянського району, затвердженого рішенням 
районної ради від 28.09.2011р. №37/05-11, вирішила «передати безкоштовно у 
власність Чернівецько-Буковинській Єпархії Української Православної Церкви 
приміщення колишнього моргу Сокирянської райлікарні, переобладнаного з 
культової споруди-каплиці, що розташований по вул. В.Стуса, 2 (колишня вул. 
Пушкіна) в місті Сокиряни» [7]. 

За даними управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації і 
Головного управління статистики у Чернівецькій області, на початок 2016 року 
на території Сокирянського району зареєстровано 71 релігійна громада. 25 із них 
мають відношення до Української Православної Церкви (УПЦ МП), 1-а – до 
Української Православної Церкви Київського Патріархату (УПЦ КП) і 4-и 
громади – до Руської Православної Старообрядницької Церкви (РПСЦ) [2, с. 17-
18; 5, с. 12]. Старообрядницькі релігійні громади засновані в селах Білоусівка, 
Грубна і м. Сокиряни. У м. Новодністровськ на 1 січня 2016 року зареєстровано 8 
громад, із яких одна відноситься до Української Православної Церкви Київського 
Патріархату (УПЦ КП), 1-а – до Української Православної Церкви (УПЦ МП), і 
ще одна – це громада Римо-католицької церкви [2, с. 17]. 

Слід зазначити, що після набуття незалежності Україною, в Чернівецькій області 
взагалі, і зокрема на Сокирянщині динамічні процеси відбуваються в протестант-
ському середовищі, особливо, що стосується Євангельських християн-баптистів 
(ЄХБ), Християн віри євангельської (ХВЄ) та Адвентистів сьомого дня (АСД). 
Як відзначає професор Чернівецького національного університету імені Ю. 
Федьковича В.І. Докаш, «висока динаміка розвитку протестантського середовища 
характеризується рядом факторів. По-перше, це висока церковна дисципліна в 
громадах та їх активна соціальна позиція, спрямована на популяризацію духовності, 
моральності та здорового способу життя. Це й високий розвиток міжнародної 
співпраці, серйозна робота з кадрами» [1]. 

Так, якщо в 2001 році на Сокирянщині значилося 25 протестантських релігійних 
організацій, то станом на 1 січня 2014 року їх вже було 40 [4, с. 14]. За даними 
управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації на 1 січня 
2016 року налічувалася вже 41 протестантська громада [2, с. 18]. 

Джерела: 1. Докаш В. Релігійна мережа Буковини: соціологічний зріз // Соціологія та 
суспільство: взаємодія в умовах кризи. ІІ Конгрес САУ: тези доповідей (Харків, 17-19 жовтня 
2013 р.) – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013; 2. Міста та райони Чернівецької області в 
цифрах: 2015. Статистичний збірник / Державна служба статистики України, Головне 
управління статистики у Чернівецькій області; за редакцією Т.Г. Сарчинської. – Чернівці, 
2016; 3. Рощина Л.О., Тюльченко І.К. Стан українського православ'я в перше десятиріччя 
незалежності України // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного 
університету. – Запоріжжя, 2014. – Вип. XXXVIII; 4. Сокирянщина у цифрах: 2013. Статис-
тичний збірник / Державна служба статистики України, Головне управління статистики у 
Чернівецькій області; за редакцією А.В. Ротаря. – Чернівці, 2014; 5. Сокирянщина у цифрах: 
2014. Статистичний збірник / Державна служба статистики України, Головне управління 
статистики у Чернівецькій області; за редакцією А.В. Ротаря.–Чернівці, 2015; 6. Чернівецько-
Буковинська єпархія // Українська Православна Церква. – http://orthodox.org.ua/node/1979; 7. 
Сокирянська районна рада. – http://gromady.cv.ua/sk/rada/276/documents/36873/content/ 
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БІЛОУСІВКА 
 
Село Білоусівка під назвою «Билосовци» вперше 

згадується в підтвердній грамоті господаря 
Молдавського князівства Петра II (правив з 13 
липня по 15 вересня 1447 року і з 23 лютого 1448 
року по 23 березня 1449 року), від 22 серпня 
1447 року, яка була дана Нямецькому монастирю 
на право володіння кількома селами [10, с. 4, 60-
63; 25, с. 274]. Але, найперші прямі задокумен-
товані свідчення про існування церкви в цьому 
селі відносяться тільки до XVIII століття. 

У 1769 році у Білоусівці почали зводити церкву 
на честь Святого Великомученика Димитрія Солун-
ського. За іншими даними будівництво почалося 
ще у 1764 році, але через несприятливе становище і 
фінансові труднощі, будівництво затрималося. Як 
би там не було, у 1770-му році у Білоусівці була 
освячена нова Свято-Димитріївська церква. 

У «Відомості про Димитріївську церкву Хотин-
ського повіту села Білоусівка» за 1832 рік сказано, 
що церква побудована в 1770 році «старанням прихожан» [3, арк. 229]. Згідно 
«Відомості в молдавський диван від Хотинського цинуту про число в ньому 
селищ, в них дворів і людей» від 25 грудня 1772 року і відомості про погоспо-
дарський перепис Хотинської райї 1774 року, при Свято-Димитріївській церкві 
служив один священик [10, с. 432, 453-454]. Звали його Сімеон. Церковним 
старостою в той же час був місцевий селянин Василь Трач (1728 р.н.). 

За своїм виглядом, ця церква «повторює характерну для Буковини композиційно-
просторову схему тризрубного безверхого храму. Всі зруби квадратні в плані, 
орієнтовані по поздовжній осі, неф лише злегка ширше інших. До апсиді з півдня 
примикає невелике квадратне в плані приміщення. Накрита загальним високим 
скатним дахом з сильним виносом на кронштейнах - випусках верхніх вінців зрубів, 
З бабинця в неф веде фігурна арка-виріз. Враження висотно розкритого простору 
підсилює контраст коробового перекриття нефа з плоскими стелями апсиди і 

бабинця. Дзвіниця поставлена на 
захід від церкви, дерев'яна, квадратна 
в плані, двоярусна, каркасна, четверик 
на четверику. Пам'ятник являє зразок 
дерев'яної народної архітектури, 
приклад будівель архаїчного типу, 
поширених на Буковині в XVIII-XIX 
ст.» [14, с. 366]. Від багатьох своїх 
посестер («хатніх церков») вона від-
різняється перекриттями зрубів. Над 
вівтарем і бабинцем вони пласкі, а 
над навою – аркові (коробові). 

Охороннна табличка  
Свято-Димитріївської церкви, 

побудованої в 1770-х роках 

Свято-Димитріївська церква і дзвіниця   
села Білоусівка. План. 
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Свято-Димитріївська церква села Білоусівки. Фото Ірини Пустиннікової, 2015 рік 

Свято-Димитріївська церква села Білоусівки. Фото Олександра Крайнього, 2010 рік 
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У 1802 році в Свято-Димитріївській церкві був проведений капітальний ремонт, 

і після освячення вона знову була відкрита. За даними «формулярів» 1812–1813 років: 
«побудована з древа доброго, але мала і не дуже стара; одягів та книг церковних 
вельми мало» [23, с. 261; 10, с. 498]. У «Формулярній відомості про священно-і 
церковнослужителів та їх чоловічої статі дітей, що знаходиться в селі Білоусівка 
Димитріївської церкви Хотинського цинуту, за 1824 рік» зазначено, що вона 
«побудована з древа доброго, покрита ґонтом» [22, арк. 109-110]. При церкві 
знаходилася також дерев'яна дзвіниця на чотирьох стовпах і покрита соломою [7, 
арк. 576]. Станом на 1896 рік: «дерев'яна з такою ж окремою дзвіницею. Церква 
маломістка і приходить у ветхість (дерево починає гнити) ... Огорожа при церкві 
руйнується, а сторожки ніколи не було і немає. Престол в ній один – в ім'я 
Святого Великомученика Димитрія Солунського...» [4, арк. 77]. 

Протягом всієї відомої нам історії Свято-Димитріївської церкви місцеві парафіяни 
всіляко турбувалися про її стан. Частковий ремонт церкви проводився в 1830-х 
роках і в 1879 році. Ухвалою Синоду від 29 травня – 10 червеня 1881 року за № 
1208, парафіянам церкви села Білоусівка надано благословення Святішого Синоду, 
без грамоти, за пожертвування на свій храм [21, с. 299]. У 1914 році Свято-
Димитріївська церква «перекрита ґонтом і перероблена південна зовнішня стіна 
паламарні» [5, арк. 18]. Тоді ж була підправлена постаріла огорожа з грабових 
брусів. У 1960 році до південної вівтарної частини прибудували різницю. 

Кишинівська духовна консисторія у визначенні своєму від 29 листопада 1889 
року постановила селянинові Семену Цуркану, який пожертвував 467 рублів на 
придбання для церкви села Білоусівка різних церковних речей, оголосити подяку 
єпархіального начальства, через надрукування цього в Кишинівських єпархіальних 
відомостях [2, с. 150]. В 1900 році, йому ж було надане архіпастирське благословення 
за придбання для церкви дзвона і священицького облачення вартістю 300 рублів 
[15, с. 154]. У 1901 році надане архіпастирське благословення землевласнику 
Миколі Анастасійовичу Статевичу: «за пожертву в церкву села Білоусівка свяще-
ницького облачення і трьох покривал вартістю 110 рублів» [16, с. 278]. У 1902 
році архіпастирське благословення отримала Євдокія Цуркан – за придбання для 
церкви «траурного священицького облачення, двох великих позолочених хоругв, 
двох покривал на престол і великої позолоченої лампади, всього на суму 164 
рубля» [17, с. 722]. У 1903 році було оголошено схвалення єпархіального начальства 
Михайлу Маркитану: «за пожертвування в церкву села Білоусівка Хотинського 
повіту, семисвічника і висячої лампади вартістю 50 рублів», а також за придбання 
для церкви «срібних чаші, лжиці, дискоса і звіздиці вартістю 50 рублів» [18, с. 256; 
19, с. 319]. Тоді ж, вже згадана селянка Євдокія Цуркан, придбала для Свято-
Димитріївської церкви «дарохранительницю, трисвічник великоденний і кропила 
на суму 50 рублів» [19, с. 319]. 

Зазначимо, що в минулому в церві зберігалися ікони і церковні книги XVII – 
XIX століть. Відомий дослідник і громадський діяч В.Г. Курдіновський обстеживши 
на початку XX століття Білоусівську Свято-Димитріївську церкву, зазначив, що в 
ній «є стародавнє Євангеліє, надруковане у Львові в 1690 р., і старовинна полотняна 
риза. Є також ікони з 1812 року» [8, с. 870; 9, с. 160]. В 1910 році місцевий священик 
передав згадане Євангеліє Бессарабському церковному історико-археологічному 
товариству, про що в «Журналі річного зібрання» цього товариства, від 18 березня 
1911 року був зроблений наступний запис: «Преосвященний Никодим доповів 
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зібранню, що від священика церкви села 
Білоусівка 5 округу, Хотинського повіту, 
Петра Полянського при проханні, від 16 
грудня 1910 року за № 72, надійшло 
Євангеліє, передане в бібліотеку това-
риства Преосвященним 20 грудня 1910 
року. Євангеліє надруковано 28 листопада 
1690 року у м. Львові, про що свідчить 
титульний лист. Постановили: жертводавця 
подякувати, Євангеліє передане бібліо-
текарю, занести в каталог» [6, с. 16]. 

Збільшення чисельності населення 
Білоусівки, а також мала місткість церкви 
змусило місцевих жителів задуматися 
про будівництво нової церкви в селі. 10 
травня 1889 року було затверджено 
Білоусівське церковнопарафіяльне піклу-
вання (складалося з голови і 12 постійних 
членів), яке спочатку оголосило своєю 
метою збір коштів на спорудження нової 
церкви. До середини 1896 року для цієї 
мети було зібрано трохи більше 4000 
рублів. У 1899 році до збору коштів під-
ключився місцевий священик Петро Полянський, завдяки якому цей процес 
суттєво прискорився. Жертвували на нову церкву як селяни самої Білоусівки так 
і з інших сіл. Так, наприклад, в 1903 році вдові Євдокії Цуркан було надане архі-
пастирське благословення за пожертву 100 рублів на будівництво нового храму 
[18, с. 255]. У 1904 році надане архіпастирське благословення: «земському 
начальнику 8 ділянки Хотинського повіту, Миколі Олександровичу Казиміру за 
сприяння в зборі пожертвувань на спорудження в с. Білоусівці храму» [20, с. 205]. 

21 серпня 1911 року на центральній площі села була закладена нова кам'яна 
церква [24, с. 1385-1390]. Учитель місцевої Білоусівської церковно-приходської 
школи І. Чорней про цю подію, у своїй статті, опублікованій в «Кишинівських 
єпархіальних відомостях», в тому ж 1911 році, пише наступне:  

«...Треба було багато наполегливої роботи і старань з боку духовного пастиря 
щоб досягти якихось результатів; але добитися дечого можна було тільки священику, 
який прожив більше-менш тривалий час серед цього населення. Таким свяще-
ником виявився нинішній священик с. Білоусівка о. Петро Полянський. Йому 
населення с. Білоусівка й зобов'язано закладкою нової церкви Він, незважаючи 
на всі незручності, прожив у Білоусівці більше 11 років і з перших же днів свого 
призначення в Білоусівку задався метою збудувати новий храм замість старого. 
Побожним ревним виконанням церковних служб, частими проповідями о. Петро 
домігся того, що прихожани стали акуратніше відвідувати церковні богослужіння. 
Раніше пустувала церква тепер вже не може вмістити всіх бажаючих бути при-
сутніми за церковним богослужінням, що особливо спостерігається у великі 
свята. Це дало можливість о. Петру заговорити про необхідність побудови нового 
храму. Він почав домагатися наміченої ним мети всіма можливими способами, не 

Дзвінииця Свято-Димитріївської церкваи 
села Білоусівки, побудована у 1894 році. 

Фото Олександра Крайнього 
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упускаючи жодного зручного випадку, коли можна було б поговорити з парафіянами 
по його питанню, про побудування церкви. Багато йому довелося перенести невдач, 
неприємностей, іноді навіть образ, але о. Петро не сумував: де умовлянням, де 
проханням, а де і наполегливою вимогою, він неухильно крок за кроком посувався 
до наміченої їм мети. Але ось уже все готово – вирок складений, повноважні обрані, 
план церкви замовлений ... Але у справу втручаються особи, які бачать в цьому 
зручний випадок пофігурувати у своїх особистих цілях і інтересах, і знову справа 
відкладається на цілий рік, а селяни втрачають близько 1000 руб., хоча є надія, 
що таки, можливо, будуть повернуті. Але і тут о. Петро не падає духом: за сприянням 
земського начальника йому вдається усунути небажаних осіб, а на місце їх оби-
раються інші особи. Справа налагодилося: 10-го серпня укладено з підрядником І.Ф. 
Кадором договір на будівництво в с. Білоусівці кам'яного котельцового храму, 
критого оцинкованим залізом, вартістю в 19000 рублів, а 21-го серпня відбулося 
саме торжество закладки цього храму» [24, с. 1385-1390]. 

Через необґрунтовані розтрати з боку духовенства і «откатов» чиновникам, 
будівництво нового храму затяглося. Дійшла справа навіть до селянських сти-
хійних бунтів, наприклад, такі факти засвідчені в 1913 році: «Селяни с. Білоусівка 
Хотинського повіту відмовилися будувати церкву і нести повинності на користь 
духовенства. У відповідь на вмовляння прибулого губернатора з натовпу пролунали 
крики, що їм «церква не потрібна, бо нема коли її відвідувати, так як вони мають 
працювати у поміщиків і на них молитися» [12, с. 54-55]. 

За даними на 1914 рік нова «споруда доведена до даху» [5, арк. 18]. Але, 
різного роду обставини (Перша і Друга світові війни, войовничий атеїзм та ін.) 
призвели до того, що будівництво церкви було законсервовано на десятиліття. 
Щоправда, спроби звершити будівництво періодично ініціювалися в часи панування 
Королівської Румунії. Так, наприклад, в серпні 1928 року в ході канонічної інспекції 
єпархії, Білоусівку навідав єпископ Хотинський Віссаріон (В. Пую), і наказав 
місцевому духовенству збирати кошти для завершення будівництва церкви [26, с. 
142]. Але нічим це не закінчилося. Наступні спроби відновити будівництво були 
здійснені в 1941-1943 роках, але зібраних коштів не вистачило, а на початку 1944 
року значна їх частина була відібрана румунською владою на потреби війни. А 
після закінчення Другої світової війни, з приходом Радянської влади, в незавер-
шеній будові взагалі був розміщений клуб. 

Ситуація змінилася тільки в 1988 році, в часи так званої «Перебудови», коли 
радянська влада після десятиліть знищування релігії, дозволила будувати і від-
кривати храми. І вже в 1990 році «нова» церква була добудована і 8 листопада, в 
свято великомученика Димитрія Солунського освячена і відкрита для прихожан. 
Вона покрита алюмінієвою бляхою з одним великим куполом посередині, і 
чотирма меншими по боках, спереду розташована дзвіниця [11, с. 177]. 

В 2006 році зроблений внутрішній та зовнішній ремонт цієї церкви. В 2008 
році збудована арка при вході на подвір’я і встановлені нові ковані ворота. На 
кошти громади закуплено нові церковні дзвони [1]. 

У вівторок, 8 квітня 2014 року в цій церкві трапилися пожежа – через недопалок 
свічки, від якої зайнялися килимок та дерев’яної підлоги. Вогнем знищено 
частину підлоги, пошкоджено штори та меблі [13]. 

Відзначимо, що Постановою Ради міністрів Української РСР від 6 вересня 
1979 року № 442: «Про доповнення списку пам'яток містобудування і архітектури 
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«Нова» Свято-Димитріївська церква села Білоусівка. Фото Олександра Крайнього 

«Нова» Свято-Димитріївська церква села Білоусівка. Фото Олега Кучерявого 
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Української РСР, що перебувають під охороною держави» Свято-Димитріївська 
церква с. Білоусівка збудована 1770 року внесена в «Список пам'яток архітектури 
Української РСР, що перебувають під охороною держави». 

В наші дні стара Свято-Димитріївська церква віднесена до категорії пам’яток 
національного значення. У 2013 році вона була обстежена спеціалістами відділу 
культури Сокирянської районної держадміністрації і комісійно  було проведено її 
інвентаризацію. Після цього церква, як об’єкт  культурної спадщини була влучна 
до Програми охорони та збереження об’єктів  культурної спадщини Сокирянського 
району на 2013–2017 роки. 

Джерела: 1. Село Білоусівка (Сокирянський район). Історія. – http://gromady.cv.ua/sk/ 
bilousivka/history; 2. Благодарность епархиального начальства // КЕВ, 1890. – № 4; 3. 
Ведомость о Дмитриевской церкви Хотинского уезд селения Белоусовки, за 1832 год // 
Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 48; 4. 
Ведомость о Свято-Димитриевской церкви селения Белоусовки, Хотинского уезда Киши-
невской епархии и священно и церковнослужителях за 1896 год // Ведомости о церквях 
Хотинского уезда за 1896 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 195; 5. Ведомость о церкви с. 
Белоусовки, состоящей в Хотинском уезде в Кишиневской епархии, в честь Св. великомученика 
Димитрия Солунского, за 1914 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1914 год. – 
ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 6. Журнал годичного собрания Бессарабского церковного 
историко-археологического общества, от 18 марта 1911 г. // ТБЦИАО, 1912. – Вып. VI-й; 7. 
Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 106; 8. 
Курдиновский В. Список древнейших церквей Бессарабской губернии (окончание) // КЕВ, 1908. – 
№ 22-23; 9. Курдиновский В. Список древнейших церквей Бессарабской губернии //. ТБЦИАО, 
1910. – Вып. 10; 10. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От 
первых упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – 
«Сокирянщина», 2015; 11. Мандзяк О.С. Стародавні церви Сокирянщини // Сокирянщина: 
Історико-краєзнавчий альманах. – Вип. 2. – Мінськ–Новодністровськ, 2011; 12. Мячков В.С. 
Крестьянское движение в Бессарабии в годы столыпинской реакции и революционного 
подъема 1907 – 1914 гг. // Ученые записки Кишиневского государственного университета им. 
В.И. Ленина. Том XXXV. – Кишинев, 1958; 13. На Буковині через свічку загорілась церква. – 
http://bukpravda.cv.ua; 14. Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. 
Иллюстрированный справочник-каталог. В 4-х томах. Т. 4: Сумская, Тернопольская, 
Харьковская, Херсонская. Хмельницкая, Черкасская, Черниговская, Черновицкая области. – 
Киев: «Будiвельник», 1986; 15. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1900. – № 8; 
16. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1901. – № 13; 17. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1902. – № 23; 18. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1903. – № 12; 19. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1903. – № 14; 20. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1904. – № 13; 21. Список лиц духовного и 
светского звания Кишиневской епархии, коим за выслуги и пожертвования по духовному 
ведомству, определением от 29 мая – 10 июня сего 1881 года за № 1208, преподано 
благословение Святейшего Синода с выдачею установленных грамот // КЕВ, 1881. – № 16; 22. 
Формулярная ведомость о священно- и церковнослужителях и их мужского пола детях, 
находящейся в селении Белоусовка Димитриевской церкви Хотинского цинута, за 1824 год // 
Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии 
священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, сп. 37; 23. Халиппа И.Н. 
Сведения о состоянии церквей Бессарабии в 1812–13 гг. // ТБГУАК, 1907. – Т. III; 24. Черней. 
Торжество закладки церкви в селении Белоусовке 5-го округа, Хотинского уезда // КЕВ, 1911. – 
№ 39; 25. Чорний О. Д, Мандзяк О. С. Не загубились села у віках: Дослідження, знахідки, 
відкриття / Олександр Чорний, Олексій Мандзяк. – Чернівці: «Друк Арт», 2014; 26. Cercetări 
canonice // EH, 1928. – № 17. 
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БРАТАНІВКА 
 
Село Братанівка виникло у 1927 році на місцевості між Поливаним та Шиїнським 

Ярами, коли велика повінь примусила переселитися сюди кілька сімей, які мешкали 
раніше в яру [3, с. 26-28]. Перше поселення стали назвати Гаврилівкою, по імені 
одного із перших оселенців. Згодом до них приєдналися вихідці сіл Молодове, 
Поливанів Яр та хутора Селищанський Яр. У 1928 році, як свідчать архівні джерела, 
поселення одержало назву, утворену від прізвища відомих румунських політиків, 
керівних і громадських діячів Румунії братів Іона (Ion Brătianu) і Вінтіле Бретіану 
(Vintilă Brătianu). Але в народі казали Братьянівка, яке з часом перетворилося в 
Братанівку [2, с. 249-250]. В другій половині 1940-х років ця назва була затверджена 
на державному рівні. 

 
 

У 1990 році, за ініціативою місцевих жителів, на кошти прихожан і добровільні 
внески віруючих з навколишніх сіл, а також за допомогою і місцевої сільської 
ради та правління колгоспу, в селі Братанівка почали будувати храм. 1 грудня 
1991 року його освятив єпископ Чернівецький та Буковинський. Відкрита для 
прихожан церква була освячена на честь святого апостола Іоанна Богослова. 

Храм будували за проектом архітектора В. Хілько, який поєднав традиційні 
форми зруйнованої Іоанно-Богословської церкви села Молодове (яке нині не існує) 
із сучасним дизайном. Доречно сказати, що  в церкві села Братанівка також збері-
гаються стародруки, передані в збереження із зруйнованої церкви села Молодове. 

Іоанно-Богословська церква села Братанівка 
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Внутрішні стіни оздоблені візерунками 

із зображенням хрестів і квітів, які виконані 
місцевим художником-аматором Василем 
Миколайовичем Лєсніком. Світло-зелений 
колір стін поєднаний з жовтим, білим і 
темно-зеленим кольором, якими виконані 
малюнки і візерунки вздовж купола і стін [1]. 

Іконостас дворядний, дерев’яний, пофар-
бований в блакитний колір. На головному 
місці – ікона Божої Матері з колишньої 
молодовської церкви, з написом: «Від музи-
кантів села Молодово в 1898 р.». У верх-
ньому ряду іконостасу – ікони 12 апостолів; 
в центрі – ікона «Тайна вечеря»; а на ниж-
ньому ряду – ікони святих великомучеників 
і Богородиці. 

Клірос церкви, тобто підвищення для 
співаків, читців праворуч і ліворуч від 
іконостаса, прикрашений Іконою Всевиш-
нього і чотирьох Євангелістів – Луки, Марка, 
Матвія та Іоанна. Церковний коридор оформлено теплим, заспокійливим світло-
бежевим кольором у поєднанні з бронзово-сріблястими візерунчастими хрестиками.  

Дизайн церковного приміщення доповнюють вишивані рушники, штучні і 
живі квіти, встелена килимами ручної роботи дерев'яна підлога. Ікони для Іоанно-
Богословської церкви, в більшості своїй придбані на кошти прихожан. Ікони 
Ісуса Христа та Богородиці, Покрови, Святого Миколая, Святого Пантелеймона, 
Ікона Пресвятої Троїці, Ангела Хоронителя дітей – вишиті місцевою майстринею 
Євдокією Семенівною Сливкою (також вона є учасницею церковного хору). 

Купол церкви зображує високе синє небо, в якому витає Святий Дух. По стінах 
купола, з чотирьох сторін знаходиться зображення чотирьох пророків Євангелістів. 

Церква розміщена на видному місці, в центрі села. кам’яна, висотою 16,3 м., 
довжиною 13,5м., шириною 11,4 м. Верх покритий цинковою жерстю. Над вхідними 
дверима церкви прихожан вітає ікона Іоанна Богослова. Дзвіниця прямокутна, 
верх циліндричний, увінчаний овальним куполом і великим ажурним залізним 
хрестом. 

Церковний двір оточений кам'яним муром, вздовж якого висаджені липи і 
каштани. Поруч з церквою – невеличкий скверик і пам’ятник загиблим воїнам – 
односельчанам в роки Другої світової війни. 

Першим священиком Свято-Іоанно-Богословської церкви села Братанівка став 
Василь Васильович Дворнік. 

Влітку 2004 року, за ініціативою сільського голови В.М. Лєсніка на сходці 
села, почали будувати капличку. Із-за нехватки коштів (село невелике), будівництво 
тривало 7 років. Освячення відбулося 10 жовтня 2010 року. Спочатку був встанов-
лений хрест з розп'яттям, придбаний за особисті кошти працівників сільської ради. 
Силами прихожан був закладений фундамент та піднято бетонні стіни, далі – 
однокупольний  верх, зроблений з алюмінію. На куполі красується хрест, придбаний 
в Києво-Печерській Лаврі. 

Братанівська каплиця 
(http://bukportret.info/index.php/sokiryans

kij-rajon/bratanivka/dukhovnist) 
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Доріжка до каплички викладена тротуарною плиткою. З обох боків на клумбі 

красуються чорнобривці. Бетонна огорожа та кована хвіртка – це все зуміли 
зробити мешканці села В. Мельничук та В. Бурлака. Внутрішні та зовнішні ремонти 
зроблені В.І. Мединським [1].  

В середині каплички багато ікон. В центрі на центральній стіні – «Тайна 
вечеря» та ікона Святого Миколая. На престолі – ікона Апостола Іоанна Богослова 
та «Семистрільна та Почаївська ікона Божої Матері». По праву сторону – ікона 
Спасителя, вишита місцевою майстринею Ю.В. Сливкою По ліву сторону – 
«Володимирська ікона Божої Матері» теж вишита місцевою майстринею Є.С. 
Сливкою, та ікони «Святого Пантелеймона» і «Архангела Святого Михаїла». Біля 
підсвічника «За упокій» є ікона «Розп'яття Ісуса Христа», якій вже більш за 100 
років (подарована місцевим жителем В.В.Дворніком) Рамки для ікон зроблені 
майстром-благодійником з Херсону  М.І. Босаком, підсвічники «За здравіє» і «За 
упокій» придбані в Києво-Печерській Лаврі. На куполі ікони: в центрі – «Свята 
Трійця», кругом – «Введення в храм Святої Богородиці», «Вознесіння Господнє», 
«Різдво Пресвятої Богородиці», «Зішестя Святого Духа», «Стрітення Господнє», 
«Преображення Господнє» і «Успіння Пресвятої Богородиці» [1]. 

 
 

 
 
Джерела: 1. Осович Н., Сливка Р. Братанівка. Духовність. – http://bukportret.info/index.php/ 

sokiryanskij-rajon/bratanivka/dukhovnist; 2. Чорний О. Д, Мандзяк О. С. Не загубились села у 
віках: Дослідження, знахідки, відкриття / Олександр Чорний, Олексій Мандзяк. – Чернівці: 
«Друк Арт», 2014; 3. Чорний О. Д., Мандзяк О. С. Сокирянська бистрина. – Чернівці: «Прут», 
2011. 

10 жовтня 2010 року – день освячення каплиці. Сільський голова отримавв 
Благословенну Грамоту в благословення за труди во славу Святої Православної Церкви 
від Онуфрія Митрополита Чернівецького і Буковинського (Чорний О.Д., Мандзяк О.С. 

Сокирянська бистрина. – Чернівці: «Прут», 2011.) 
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ВАСИЛІВКА 
 
Згідно археологічним дослідженням село Василівка (заст. Василівці, Василеуці) 

виникло не пізніше XII ст. [12, с. 147] Вперше воно згадується в дарчій грамоті 
господаря Молдавського князівства Стефана II від 14 січня 1447 року, яка була 
дана боярину Шендрику на право володіння кількома селами, розташованими на 
території сучасної Сокирянщини. Наступну згадка про це село знаходимо в 
грамоті господаря Молдавського князівства Петра Кульгавого від 30 квітня 1576 
року, якою він підтверджує родичам боярина Іона Воронтаря розділ сіл і їх частин 
[8, с. 55, 102]. 

Як свідчать історичні джерела, вже за часів перших згадок, єдиною поширеною 
серед місцевого населення релігією було християнство. Тим не менш, відомості 
про різного роду споруди, призначених для здійснення богослужінь і релігійних 
обрядів, відносяться до більш пізніших періодів історії Василівки. 

Поблизу села знаходиться унікальний печерний комплекс, імовірно XVI–XVII 
ст. У 1906 році його планував дослідити церковний історик В.Г. Курдіновський, 
про що він пише: «Справа в тому, що із Секурян через с. Розкопинці (або, як селяни 
кажуть Разкапанці) лежить яр, також подекуди представляє залишки печер. Цей 
яр підходить до с. Василіуци, що на березі Дністра. А в скелях Дністра біля 
Василіуц збереглися великі печери; в деяких із них також є хрести на стінах. 
Таким чином, цілком можливо, що ми тут маємо справу з цілим християнським 
селищем в печерах, або стародавнім печерним монастирем. Спроба відвідати 
Василіуцькі печери у мене не увінчалася успіхом, так як головні Василіуцькі 
«вікна» залишилися недослідженими. Вони так високо стоять, і так обривисті, 
що дві разом пов'язані драбини виявилися недостатніми. Бути може, в цих 2-х 
«вікнах» знайдуться якісь дані, які проллють світло на історію тутешніх місць» 
[7, с. 1345-1346]. 

У 2012 році Василівський печерний комплекс досліджувала група археологів 
під керівництвом кандидата історичних наук П.О. Нечитайла, в складі Дністровської 
комплексної експедиції Інституту археології Національної академії наук України. 
Дослідження печер призвело до воістину унікальних знахідок. П.О. Нечитайло 
розповідає: «Ми фактично стали першими дослідниками двох василівських печер, 
в яких через їх важкодоступність з часів середньовіччя людська нога, мабуть, не 
ступала. По суті, це унікальний печерний комплекс, який ще буде вивчатись дослід-
никами. <…> Із-за того, що ці печери, у які ми потрапили, є важкодоступними, 
вони збереглися майже недоторканими і мають той вигляд, який мали станом на 
XVII ст. Одна з них – печерна келія з пазами від дерев’яних конструкцій і рельєфним 
хрестом. Інша – три однокамерні приміщення, з’єднані всередині наскрізним 
проходом. До того ж кожне має окремий вхід з боку скелі. У них є вирубані з 
моноліту печі…» [14]. 

Окрім усього іншого, в двох приміщеннях печер виявлені прорубані в підлозі 
хрести, «що є дуже незвично, адже з VI ст. Вселенський собор суворо заборонив 
зображати хрест на долівці, щоб не топтати його ногами. Втім, можливо, не на 
всіх територіях знали про цю заборону чи зважали на неї» [15]. 

Серед місцевих краєзнавців побутує припущення, що в далекому минулому в 
цих печерах жили представники християнського чернечого ордену Василіан (Чин 
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Тамгоподібний знак у одній із печер с. Василівці (Чорний О. Таємниці і зваба печер на 
Дністрі (інтерв’ю з археологом). – http://www.ukrkovcheg.org.ua/) 

Піч у печерах с. Василівка (Чорний О. Таємниці і зваба печер на Дністрі (інтерв’ю з 
археологом). – http://www.ukrkovcheg.org.ua/) 
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святого Василія Великого; лат. Ordo Sancti Basilii Magni) [11]. Проте, так воно є, чи 
ні, стане відомо тільки після необхідних археологічних і історичних досліджень... 

Перший же відомий нам храм, безпосередньо в самому селі Василівка, був 
побудований в XVII столітті і освячений на честь Успіння Пресвятої Богородиці. 
У 1740-х роках в цій церкві проведено ремонт та оновлено внутрішнє оздоблення. 
Доречно сказати, що згідно зі свідченнями старожилів в церкві довгий час зберігалася 
ікона, на звороті якої був напис: «1745» [10]. 

Наступна церква, яка була освячена також на честь Успіння Пресвятої 
Богородиці, була побудована в 1770 році, на місці старої. У 1797 році на кошти 
парафіян здійснено ремонт церкви, а в 1807 році, вона була перебудована і знову 
освячена. Деякі дані про неї знаходимо в «Відомостях про церкву» першої половини 
XIX ст. Так, за даними на 1812 рік: «побудована з древа тонкого, і вельми мала; 
одягів та книг церковних досить» [13, с. 260-261]. У «Відомості про Успенську 
церкву поселення Василіуц за 1832 рік» написано наступне: «будівлею дерев'яна, 
покрита соломою, з такою ж дзвіницею» [2, арк. 206]. 

Інформація почерпнута з різних джерел говорить про те, що у вище згаданій церкві 
зберігалися і використовувалися древні церковні книги. Так, наприклад, за даними 
на 1840 рік в цій церкві зберігалося Євангеліє XVII ст., надруковане у Львові. 
Також священики користувалися старовинним рукописним Ірмологіоном (ірмологій, 
єрмолог) – нотна або текстова богослужбова книга, що містить у собі ірмоси 
(різновид тропаря) канонів усіх восьми гласів. Згідно записам, зроблених на 
полях цього рукопису, ірмологіоном користувалися вже в середині XVIII ст. (на 
100-му аркуші є наступний запис: «Рік 1758»). На 101-му аркуші були зроблені 
такі записи: «Свідчив Благочинний священик Георгій Феодорів Батицький. 
Порфирій Батицький». Також на полях цього рукопису знаходимо: «1844 года 
Генваря 1 дня, священник Василий Дрочински»; «Сий иярмолог принадлежит 
ученику Порфирию Батицкому, от отца Василия Дрочинского, подарил мне 1844 
года Мая 20 дня в чем подписуюсь Порфирий Андреив Батицки, Хотинского уезда 
селения Василиуц Успенской Богородничной церкви»; «1844 года Мая 22 дня, по 
указу Его Императорского Величества, Хотинского уезда, селения Василиуц, 
Дьячок Андрей Питров Батицки»; «Священник Павел Жучковскый»; «1845 года 
Генваря 20 дня, селения Василиуц Успенской Богородничной церкви, Благочинный 
священник Георгий Батицки» [17, с. 100-101]. 

У 1850 році у сілі почалося зведення нової кам'яної церкви: за ініціативою 
поміщиці Єфросинії Семенівни Філодор [6, арк. 588] і стараннями її сина «місцевого 
власника, статського радника Еммануїла Іванова Філодора та місцевих парафіян» 
[4, арк. 23]. За даними на 1853 рік церква Успіння Пресвятої Богородиці села 
Василівка: «будівлею кам'яна, з такою ж окремою від неї дзвіницею; покрита 
ґонтом, міцна; і навколо кам'яниста огорожа» [6, арк. 588].  

Із-за недоробок, ця церква добудовувалася ще декілька років, і наново була 
освячена і відкрита для парафіян у 1858 році [16, с. 127]. У 1872 році в ній було 
проведено ремонт, про що в «Кишинівських єпархіальних відомостях» опублікували 
наступне повідомлення: «На користь Василиуцької церкви Хотинського повіту, 
як видно з повідомлення благопристойного священика Феодора Онуфрієвича, 
зроблені наступні пожертвування: поміщиком дворянином Еммануїлом Філодором 
використано на ремонт церкви 1800 р. і пожертвувані священникова риза й пані-
кадило в 100 р., колезьким асесором Лукою Колю пожертвувані священникові 
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одягання на 165 р., колезьким асесором Олександром Радеус і жінкою його пожерт-
вувані священникові одягання в. 100 р., дворянкою Пелагеєю Чембер пожертвувано 
речей на 39 р. і дворянкою Катериною Рід на 15 р. На церковне начиння пожерт-
вувано місцевими жителями: Григорієм Тютулом 30 р., Іваном Кривняком 30 р., 
Василем Микарином 7 р., Феодором Увою 6 р., Феодором Цимбалістом 6 р., 
Феодором Званським 7 р., Панасом Єламом 7 р., Григорієм Слушняком 6 р., 
Симоном Зеленим 5 р., Антонієм Мірошником 5 р., Яковом Шосняком 5 р., 
Кирилом Тодисійчуком 2 р. 50 к., варшавським міщанином католиком Михайлом 
Богословським 9 р. і деякими з жителів, без позначення імен, 12 р. Його 
Преосвященство, із приводу прописаних пожертвувань, 18 жовтня поточного 
року надано наступну резолюцію: 1) про всю суму пожертвуваної на користь 
Василіуцькой церкви донести у свій час Св. Синоду; 2) г. Філодору, якщо не 
можна випросити нагородження орденом, про що розсудить, – випросити 
благословення Св. Синоду із грамотою; 3) жертвувателям, які пожертвували не 
менш 100 р., випросити благословення Св. Синоду; 4) іншим жертвувателям 
викладається пастирське благословення; 5) про пожертвування надрукувати в 
Кишинівських єпархіальних відомостях» [9, с. 689-690]. 

 
 

У 1890 році на кошти вже згаданого поміщика Еммануїла Філодора (1820/1826-
1909) і парафіян, дзвіниця та церква були знову відремонтовані і церква покрита 
ґонтою [3, арк. 93] – покрівельний матеріал у вигляді клинчастих дощечок, драниць, 
плашок фігурної форми. 17 грудня того ж року оновлений храм був освячений 
благочинним священиком 5-го округу Хотинського повіту Міною Черноуцаном. 
При цьому, на початку 1891 року Кишинівська духовна консисторія постановила 
оголосити подяку єпархіального начальства громадам парафіян сіл Василівка і 
Розкопинці «які використали 800 руб. на лагодження церкви», а також поміщику 
Е. Філодору: «який пожертвував на цю добру справу 200 руб.» [1, с. 45]. 

Церква Успіння Пресвятої Богородиці, 1928 рік (ВАКС) 
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У 1895 році на мирському сході громадою села Василівка було прийнято рішення 

про будівництво огорожі навколо церкви. Того ж року, на кошти громади та за під-
тримкою Е.І. Філодора (який пожертвував камінь і пісок), храм і дзвіниця були 
оточені кам'яною огорожею з висотою в 1 ½ аршини. Станом на 1903 рік церква 
села Василівка: «будівлею кам'яна, міцна, з такою ж при ній дзвіницею; покрита 
ґонтом» [5, арк. 97]. 

У 1960 році, за вказівкою обласного начальства, богослужіння в церкві були 
заборонені. 14 квітня 1983 року церква Успіння Пресвятої Богородиці була зруй-
нована. На її руїнах в 1989-1991 роках був побудований новий храм. У 2006 році 
проведена реконструкція внутрішніх приміщень цієї церкви. 

 
Джерела: 1. Благодарность епархиального начальства // КЕВ, 1891. – № 4; 2. Клировые 

ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 48; 3. Ведомости 
о церквях Хотинского уезда за 1896 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 195; 4. Ведомости о церквях 
Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 5. Кишиневская епархия. 
Клировая ведомость 5-го округа Хотинского уезда за 1903 год.–  ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 200; 
6. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 106. – арк. 
588; 7. Курдиновский В. Южная часть Хотинского уезда (Из археологической поездки по 
Бессарабии) // КЕВ, 1906. – № 42; 8. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и 
материалах: От первых упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и 
составитель. – Internet: Сайт «Сокирянщина», 2015; 9. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1872. – № 21; 10. Сокирянський район. Василівка. Духовність. – http: 
//bukportret.info/index.php/sokiryanskij-rajon/vasilivka/legendi; 11. Сокирянський район. Василівка. 
Легенди. – http://bukportret.info/index.php/sokiryanskij-rajon/vasilivka/legendi; 12. Тимощук Б.О. 
Північна Буковина – земля слов'янська. – Ужгород: «Карпати», 1969; 13. Халиппа И.Н. 
Сведения о состоянии церквей Бессарабии в 1812–13 гг. // ТБГУАК, 1907. – Т. III; 14. Чорний О. 
Таємниці і зваба печер на Дністрі (інтерв’ю з археологом). – http://www.ukrkovcheg.org.ua/; 15. 
Ярова Н. Унікальні відкриття знову поринуть у лету. – http://podolyanin.com.ua/history/5234/; 
16. AECH, 1922; 17. Mihailovici P. Cărţi bisericeşti, manuscrise şi icoane din Basarabia, însemnări 
vechi fi inscripţii // Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Chişinău. Volumul XXIV. – 
Chisinau: Tipografia Uniunii Clericilor Ortodocsi din Basarabia, 1934. 

Хрест біля дороги, село Василівка  
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Свято-Успенська церква села Василівка  
(Василівка. Сокирянський район. – )http://gromady.cv.ua/sk/vasylivka) 

Свято-Успенська церква села Василівка. Фото Олега Кучерявого 
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ВАШКІВЦІ12 
 
Під назвою «Васкоуци» село Вашківці, що розташоване у Сокирянському 

районі Чернівецької області, вперше згадується в дарчій грамоті господаря 
Молдавського князівства Стефана III Великого (він же Штефан чел Маре) від 13 
вересня 1473 року, яку він дав чашнику Ханко і братам його Гаврилу та Іванкові 
на володіння кількома селами і циганами [5, с. 4-5, 70-72; 10, с. 274]. Перші ж 
відомості про існування храму в цьому населеному пункті датуються початком 
XVII століття. Тоді з волі і на кошти заможного дяка (писаря) Петрашко Стирчі і 
його дружини Гафтони (дочка боярина Симіона Пилиповського) тут була зведена 
дерев'яна церква. За підтримки представників впливового роду Стирчів церква 
трималася і в подальшому.  

У 1630-1640-х роках священиком при церкві був Єрема (Єремія, Ієремія) – 
«піп Єрема з Васкоуц» [5, с. 246]. Відомо, що він був духовником вашковецьких 
бояр Стирчів і входив до складу наближених спадкоємців Петрашки Стирчі, 
зокрема, до сімей Костянтина і Дарія Стирчів (які, до речі, народилися у 
Вашківцях й хрещені у місцевій церкві), що стає відомо з грамот, свідоцьких і 
запродажних записів середини XVII століття. Його ім'я значиться й у низці 
документів, пов'язаних як з Вашківцями, так і з боярами Стирчами. Остання 
відома нам згадка зустрічається в грамоті господаря Молдавського князівства 
Василя Лупу від 28 червня 1646 року, якою він підтверджує заможному 
землевласнику, колишньому хотинському пиркалабі Костянтину Стирчі частину 
села Бричани (сучасне місто Бричани Республіки Молдова) [13, с. 364-365; 11; 
12]. Після смерті боярина Костянтина Стирчі в 1650 році його дружина Ангеліна 
до самої своєї смерті проживала у Вашківцях і жалувала на місцеву церкву кошти 
й різні речі.  

Наступні згадки про діючу вашковецьку церкву відносяться до початку XVIII 
століття, коли при ній священиком служив якийсь «піп Михайло Хотинський». 
Згідно «Відомості в молдавський Диван від Хотинського цинуту про число в 
ньому селищ, в них дворів і людей» від 25 грудня 1772 року і відомості про погос-
подарський перепис Хотинської райї 1774 року, при церкві села Вашківці служив 
один священик – піп Андрій [5, с. 459-460]. 

Не виключаємо, що саме ця церква «дожила» до перших десятиліть XIX століття. 
За переказами старожилів, які вони чули від свої батьків, дідусів та бабусь, вона 
майже нічим не відрізнялася від селянських хат. Хіба що дерев’яним дахом та 
хрестом над нею. Вхід у церквах такого типу, як і в житлових будівлях, влашто-
вувався з південної сторони, на відміну від більшості українських дерев'яних 
церков, де він був розташований із заходу (по осі). У центральній частині будівлі 
замість плоскої або трапецієподібної стелі піднімався циліндричний або сферичний 
звід, що сталося мабуть під впливом кам'яної архітектури. 

12 Первісно цей історичний нарис про церкву села Вашківці написано автором цієї книги в 
співавторстві з краєзнавцем Олександром Дмитровичем Чорним, і опубліковано 4 серпня 2015 
року на краєзнавчому сайті Сокирянського району Чернівецької області «Сокирянщина» 
(http://www.ukrkovcheg.org.ua/) в статті «Архангело-Михайлівська церква села Вашківці». В 
даній книзі нарис перероблено і доповнено.  
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 Архангело-Михайлівська церква села Вашківці, яка була побудована у 1891 році.  
Фото Олександра Чорного 
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Причиною розповсюдження церков типу «хата» було не стільки економічне 

становище населення, скільки політичні обставини. Як відомо, у XVIII столітті 
територія сучасної Сокирянщини знаходилися під владою Османської імперії. У 
райях, де управляли мусульмани, турки забороняли будувати православні храми, 
хрести на яких здіймалися б вище, ніж півмісяці на мечетях. Тому церкви в таких 
районах нерідко являють собою звичайний одноповерховий будинок без дзвіниці 
із хрестами по обох кінцях коника даху. Часто малопримітні церкви-хатини були 
взагалі позбавлені розпізнавальних елементів православної церкви та наддахових 
хрестів [6, с. 173]. 

У відомостях про стан церков Хотинського повіту в 1812-1813 роках, зібраних 
з «формулярів» за відповідні роки, сказано, що тоді в Вашківцях діяла Свято-
Архангело-Михайлівська церква, що споруджена в 1796 році: «дерев'яна, і не 
дуже стара; одягів та книг досить» [5, с. 496]. В той же час, доступні нам документи 
першої третини XIX століття говорять про те, що в той 1796 рік в церква була 
тільки капітально відремонтована та знову освячена і відкрита для прихожан. А 
от у відомостях про церкви Хотинського повіту за 1824-1832 роки вказується, що 
вона «побудована не відомо коли і ким» [1, арк. 87-88; 2, арк. 164]. Станом на 
1824 рік: «дерев'яна, соломою покрита, вбраннями та книгами достатня» [1, арк. 
87-88]. За даними на 1832 рік: «Будівлею дерев'яна, стара, з кам'яною дзвіницею. 
Престол в ній один, в ім'я Архангела Михаїла, холодна. Начинням достатня» [2, 
арк. 164]. У 1840 році ця церква, за фінансової підтримки поміщиці Катерини 
Казимір, була перебудована, а її начиння значно оновлено [4, арк. 487]. До речі, в 
архівах збереглися метричні відомості за цей і деякі інші роки того періоду 
(майже 200 літ назад!), які нам вдалося переглянути. Із них, наприклад, стає відомо, 
що у невеличкій вашковецькій церкві, принаймні в 1828-1830 роках, служили 
одразу два священики, один дячок і один паламар, а їм ще допомагав церковний 
староста. У 1850-х роках при церкві були один священик, псаломщик, дячок, 
паламар і церковний староста. 

Потрапила на очі і досить об’ємна церковна метрична книга за 1868 рік, з якої 
довідались про реєстрацію шлюбів царан. Зокрема, в січні в церкві було зареє-
стровано шість одружень. Оскільки деякі зазначені прізвища в селі збереглися й 
до нині, вважаємо за доцільне назвати їх, тим більше, що відтоді поминуло майже 
150 літ. Під першим номером зроблено запис про одруження Миколи Васильович 
Козловського і дочки В.Й. Лисая – Пелагії. Далі вказано, що шлюб узяли Олексій 
Федорович Батир і дочка І.Д. Нікульчі – Єфросинія; Василь Костянтинович Бойко 
і дочка Я.С. Кирияка – Варвара; Іван Петрович Герголійник і дочка І.В. Гуцула – 
Ганна; Данило Григорович Опосул і дочка К.В. Крачковського – Арина, а також 
Анатолій Іванович Ліснічок і дочка Д.І. Трояна Марія. Вказано, що священиком 
на той час був Матвій Петрович Солтицький, дячком  ̶ Василій Кровецький, а 
пономарем – Григорій Петрович Калуцький. 

Хто навідується в наш час до церкви у Вашківцях, знає, що на місці, де розта-
шовувалася ця Архангело-Михайлівська церква, тепер стоїть хрест, біля якого 
проводиться освячення води. 

У середині XIX століття населення села значно збільшилося, в тому числі й за 
рахунок переселенців з деяких сусідніх сіл та інших населених пунктів Хотинського 
повіту. Зокрема, у 1853 році в Вашківці з села Кулішівка (яке нині перебуває у 
складі Сокирянського району) перебралося близько 50 сімей. Водночас новою  

178 
 



ЦЕРКВИ, КАПЛИЦІ, МОНАСТИРІ 

 

 
 

 

Фамільний склеп поміщиків Казимірів біля Архангело-Михайлівської церкви  
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домівкою Вашківці стали й для 18 родин із Молодового, однієї – з села Кормань 
Хотинського повіту, ще однієї – з Синжереї (сучасне місто в Республіці Молдова), 
кількох сімей – з села Булбоака (нині село в Бричанському районі Республіки 
Молдова). По кілька сімей прибули сюди також із Мендиківців (нині Олексіївка), 
Романківців, Берестя, Ґріманкауць (тепер село в Бричанському районі Республіки 
Молдова), Новоселиці, Комарова, Нагорян, а також із сіл Сінгурян-Век Ясського 
повіту, Татарієнь Кагульського повіту і міста Могильова Подільської губернії 
[7]. 

Очевидно, перед вашковецькою сільською громадою все більше поставало 
питання будівництва нової церкви, оскільки невеличка існуюча будівля не могла 
вмістити всіх бажаючих. Одним із найактивніших ініціаторів цього заходу став 
призначений у 1854 році церковним старостою, виходець із села Молодове селянин 
Максим Данилович Горянський (1819 р.н.). Багато в чому завдяки йому, але не 
без підтримки місцевого поміщика Федора Івановича Казиміра, у Вашківцях 
запрацювало церковно-приходське піклування, яке на перших порах немало 
офіційного затвердження. 

У другій половині 1870-х років трапилося нещастя – стара церква була 
знищена вогнем (на жаль, причини пожежі нам невідомі, в документах початку 
XX століття вказується тільки сам факт цієї події). У 1888 році на місці згорілої 
церкви, в центрі села, розпочали будувати нову. До цієї справи пристали багаті 
люди та заможні селяни. Колишній староста, що працював у нинішній церкві, 
Семен Михайлович Марчук, який уже відійшов у інший світ, пригадував розповідь 
свого батька, що деякі кошти на церкву зібрали мешканці села, в тому числі 
грошима допоміг і його дід, який в той час був парубком. Однак більшу частину 
коштів виділив поміщик, дворянин Федір Іванович Казимір. 

З переказів старожилів довідуємося також, що на будівництво церкви завозили 
пиляне дерево із-за Дністра, десь із Старої Ушиці Подільської губернії. В сезон 
працювало п’ять-шість підвід, запряжених волами. Цю роботу виконували взимку, 
коли крига була достатньо міцною, щоб можна було перебратися на ту сторону 
річки. А гранітний камінь, з якого споруджено склеп-усипальницю, доставили 
здалеку, мабуть, що із закордону [9, с. 248-253]. 

Сам храм, крім місцевих майстрових людей, нібито будували подільські та 
галицькі умільці. Дехто вважає, що Казимір запросив для будівництва церкви 
спеціалістів навіть з Італії. За деякими твердженнями вашківчан та з історичної 
розвідки, написаної у свій час місцевою дослідницею Ренатою Пантелейчук, 
можна зробити висновок, що тут побував італійський архітектор Бертоліно. Це 
прізвище викарбувано на фундаменті православної каплички, яка побудована в 
селі, як вважають, разом із церквою, і стоїть до цього часу [9, с. 248-253]. 

У 1891 році «старанням землевласника дворянина Федора Казиміра спільно з 
селянами села Васкоуц» ця церква була побудована і також названа іменем 
Святого Архангела Михаіла. 21 листопада її освятили і відкрили для прихожан. 
Станом на 1914 рік: «Будівлею дерев'яна, дубова, на кам'яному фундаменті, з 
такою ж дзвіницею в одному з нею корпусі. Вся будівля церкви покрита листовим 
залізом. Огорожа навколо церкви з двох сторін дерев'яна, а з інших двох сторін із 
залізної дротяної сітки» [3, арк. 40]. 

В перебудовчий час цю культову споруду оглядали фахівці, які приїжджали зі 
Львова. Один із них, науковець І.Л. Губик, склав коротенький опис Вашковецької  
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церкви, який зберігся до цих днів. У ньому значиться, що храм знаходиться в 
центрі села, на рівнинній місцині, при головній дорозі. Споруда – дерев’яна, 
п’ятизрубна, хрещата в плані, однобанна і одноверха. Належить до типу церков з 
вежею-дзвіницею на головному фасаді. Збудована з дубових брусів. Стоїть на 
високому цоколі з фактурно оброблених блоків. До квадратної в плані нави з чотирьох 
боків примикають рівні з нею за шириною, але наполовину менші за висотою 
квадратний бабинець, п’ятистінна вівтарна частина, обабіч якої прибудовані 
прямокутні, однакові з нею за висотою ризниці і короткі бічні рамена. Нава 
накрита низьким чотирисхилим дахом, посеред якого височить цибуляста баня. 
Вона має перехват внизу, посаджена на високому восьмигранному барабані. 
Вівтарна частина з ризницями має гранчастий, а бабинець і бічні рамена – 
двосхилі дахи. 

Перед бабинцем виступає триярусна вежа-дзвіниця з ґанком під двосхилим 
дашком перед головним входом. Нижній прямокутний ярус дзвіниці накритий 
причілковими дахами; другий – низький, квадратний; третій – високий, восьми-
гранний, що завершується гранчастим наметом з масивною цибулястою маківкою 
на тонкому ліхтарі. 

Стіни обшальовані горизонтально дошками, з внутрішньої сторони вони 
обтягнуті овечою шкірою. Барабан бані і верхні яруси дзвіниці зашиті бляхою. 
Роги споруди підкреслені широкими лопатками, а прямокутні вікна та двері на 
головному і бічних фасадах оформлені трикутними мандриками, фігурно вирі-
заними обрамленнями і підвіконними полицями. 

В інтер’єрі нава перекрита низьким восьмигранним зімкнутим зрізаним скле-
пінням, на якому посаджено восьмигранний світловий барабан, що має плескате 
перекриття на нижньому рівні бані. Бабинець і бічні рамена мають циліндричні 
склепіння, вівтарна частина – циліндричне в комбінації з гранчастим, а перший 
ярус дзвіниці – плескату стелю, яка опирається на чотири квадратні стовпчики. 
При західній стіні бабинця влаштовані короткі хори з візерунчасто-вирізаним 
парапетом. Основні зруби з’єднані між собою великими півциркульними арками 
[9, с. 248-253]. 

Більше 20 років над входом до церкви знаходиться ікона Архістратига 
Михаїла, автором якої є Т.В. Руснак. Іконостас в церкві триярусний, різьблений, 
позолочений. Вважається, що він створений одночасно з церквою. На думку 
дослідниці А. Іващук, іконостас привезли із Санкт-Петербурга. 

У 1917 році Архангело-Михайлівська церква піддалася варварському розоренню 
з боку солдатів-більшовиків 8-ої армії і деяких співчуваючих їм селян. Практично 
повністю була обкрадена і спалена церковна бібліотека. Станом на 1914 в ній 
знаходилося більше 100 томів книг і 400 примірників періодичних видань [3, арк. 
41зв]. В 1917 році також був знятий і переплавлений найбільший церковний дзвін 
[8]. Розповідають, що його мелодію люди чули далеко в селі і вже розпізнавали 
по першому удару. Тепер у церкві благовістять п’ять невеликих бронзових дзвонів. 
Кажуть, що разом із ними по індивідуальному замовленню були виготовлені й 
люстри. 

У 1990-му році ця церква була повністю реставрована. На честь 2000-річчя 
Різдва Христового був встановлений також ювілейний хрест. У 2008 році з 
поміччю віруючих, місцевої влади та меценатів під керівництвом настоятеля 
Архангело-Михайлівської церкви отця Василя Ілліч Ясинівського, виконано  
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значний обсяг ремонтно будівельних робіт. Відремонтовано перегородки, 
дзвіницю, зроблено заміну обшивки приміщення. Значно укріплено цокольну 
частину церкви, пофарбовано приміщення. 

На території церкви, що займає 0,29 га, знаходиться склеп-усипальниця родини 
Казимирів, тут є хрест-пам’ятник, що вказує на місце, де була стара церква. На 
подвір’ї є поховання перших священиків, а також криниця, яку викопано в 1990 
році. Вважається, що склеп, підмурівок і металеву огорожу наволоко церкви зроблено 
одночасно. Про це свідчить і фото, що зроблене під час похорону місцевого пана 
Костянтина Федоровича  Казиміра в 1910 році і вміщене в книзі його пам’яті [9, 
с. 248-253]. 

Окрім церкви, як ми згадували, у Вашківцях є особлива капличка, яка розташована 
по вулиці Грушевського, 58 – це оселя Інни Дмитрівни Пантелейчук. Кажуть, що 
після моління в цій каплиці на людей сходить Божа благодать і душа, ніби світлішає, 
а тіло стає здоровішим. Вашківчани повідують, що капличка збудована давно, ще 
в позаминулому столітті, коли тут було всього кілька хат, а далі простягався 
пустир. Не раз над нею згущалися хмари, дули грізні вітри, які здіймали деякі 
ідеологи-атеїсти, щоб знищити цю маленьку святиню, забрати її звідси, бо вона 
була на виду і комусь дуже муляла в очах. Може, й вчинили б наругу, але боголюбиві 
люди заступилися. «Не дамо чіпати Боже створіння!» – казали вони. І лиходії 
відступили.  

Вчителька місцевої школи Інна Дмитрівна Пантелейчук розповіла нам, що на 
цьому місці раніше жили її предки. Бабуся Ганна (тут далі виправлено) Герасимівна та 
Семен Йосипович Кордуляни були віруючими і вони часто бесідували на релігійні 
теми. Одного разу розповідали, що, поширюючи і утверджуючи християнство, а 
також, маючи на меті досягти поліпшення якихось результатів (наприклад, в 
одержанні врожаю, притягненні дощу чи відверненні якогось лиха, війни) люди 
часто влаштовували хресні ходи. На Бессарабії були навіть встановлені маршрути і 
визначено час таких ходів. Один із них, кажуть, пролягав через село. Процесія 
нібито йшла із Києва чи десь із Галичини. Миряни несли чудодійну ікону Матері 
Божої – Пречистої Діви Марії, яка вважається милостивою заступницею 
християн, вона втішає пригнічених, зцілює хворих, просить Бога про вічне 
спасіння людей. 

Подолавши чималий шлях, ходоки притомилися і вирішили перепочити. Їм 
видалося, що на зупинку тут подала свій знак Діва Марія. Отож пристали на 
відпочинок, а, набравшись сил і поговоривши з місцевим населенням, процесія 
рушила далі, а люди, що були тутешніми, розсудили по-своєму: оскільки це 
місце вибрала сама Матір Божа, значить, воно є священним і вирішили поставити 
на ньому капличку. Для доброї справи збирали гроші з мирян. Але скоро всі 
клопоти про спорудження каплички взяв на себе місцевий поміщик, на кошти 
якого в той час будувалась церква. Він, кажуть, показав це місце архітекторам і 
художникам з Італії, які перебували тут, споруджуючи церкву та гранітний склеп 
біля неї. Кажуть, що серед них був архітектор Бертоліно, який згодом розробив 
проект каплички і слідкував за його втіленням. З того часу поминуло вже більше 
ста років, ця тендітна споруда зазнала природного старіння і невеликої реконструкції, 
але тут і зараз можна прочитати напис «Бертоліно». Думається, випадковості не 
може бути, очевидно, людина з цим іменем і справді причетна до народження 
крихітної служительки християнської віри. 
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Хрести-обереги села Вашківці. Спочатку такі хрести, на рубежі ХХІ ст. встановили біля 
центральної дороги, що пролягає із Бричан (біля «Бандьової Криниці»), та в урочищі «Біля 

Каштанів», повз які веде дорога із Олексіївки та з Нової Слободи. Далі такий хрест 
появився біля «Філипової Криниці». Поставлено також оберіг при дорозі з боку Грубної 

Одна з старих могил в Вашківцях. 
Фото Олександра Чорного 

Одна із каплиць села Вашківці.  
Фото Олександра Чорного 
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Вже в наш час про капличку сказала своє дослідницьке слово донька І.Д. 

Пантелейчук – Рената, яка навчалася у Вашковецькій загальноосвітній школі. У 
своїй роботі «Капличка як символ духовності села» вона описала не тільки її 
виникнення, а й зазначила, що прихожан і всіх, хто тут бодай на мить зупиняється, 
захоплює оригінальна архітектурна форма та сюжет цього рукотворного дива. 
Вони підкреслюють красу і витонченість храму, складають його єдиний ансамбль. 
І справді, капличка не така, як більшість їх у нас. Тут немає вхідного приміщення 
для моління, зате є два відділення для виставлення ікон і релігійної атрибутики. 
Вона стоїть на триступеневому фундаменті, має невисоку тумбочку-стійку, дві 
шафи (відділення) під склом і з дверцятами, а завершується куполом, на якому 
встановлено півметровий хрест. Загальна висота культової споруди – 4,6 метра. 
[9, с. 248-253] 

За давнім переказом Семена Йосиповича Кордуляна, який запам’ятала його 
внучка Інна Дмитрівна, а відтак передала своїй доньці Ренаті, в капличці знахо-
дилось дві святі ікони. Одна з них – «Діва Марія з Ісусом». На жаль, ця ікона не 
збереглася, її викрали німецько-фашистські окупанти під час Другої світової 
війни. Але миряни і жителі села пам’ятають її образ, бо в усіх народів світу, в 
численних школах живопису – від античних часів до наших днів – можна знайти 
зображення матері з дитиною на руках. Материнська любов, мабуть, одне з 
найглибших і святих почуттів, яке дано пережити людині. Кожен відразу уявляє 
постать матері, яка дивиться на дитя як скарб, даний їй. Вона прислухається до 
його подиху, як до биття свого серця і готова віддати за нього своє життя. Її очі 
сяють тихою радістю, вона щаслива зі своїм дитям, де б не була: чи у палаці, чи в 
убогій хатині. 

Друга ікона – «Йосип з Ісусом». Вона в золоченому обрамленні, має розмір 30 
на 40 см. У складний для церкви і віруючих період її переховував у своєму обійсті 
вже згадуваний С.Й. Кордулян. Завдяки його старанням ікона добре збереглася і 
дійшла до наших днів. Показуючи її нам, Інна Дмитрівна з особливим хвилюван-
ням казала: «Це наша реліквія. Бережемо її всією сім’єю». На зворотній стороні 
картини-ікони проставлено штамп, з якого видно, що номер її в якомусь реєстрі 
1667, а дозвіл на виготовлення видано ще в червні 1890 року. Отож ікона – це 
старовинний скарб, якому вже більше 130 років. 

…Горять свічки і лампади в капличці. Яскравіють біля підніжжя квіти. Миряни 
зупиняються тут, щоб перехреститись, помолитися Пресвятій Богородиці, скласти 
їй шану і попросити допомоги, заступитись в скрутну хвилину. Їх віра і пам’ять 
продовжують життя цієї крихітної святині, бережуть наше минуле, подають 
добрий приклад для майбутнього. 

Ще одна каплиця у 2009 році появилася на залізничній станції Васкауци – на 
території Вашковецького лісопункту, ДП «Сокирянський лісгосп». Це відбулося 
завдяки ініціативи, яку проявили директор лісгоспу Д.І.Чебан, головного 
інженера О.І. Зелінський та сільський голова І.В. Кукурузяк. Каплицю завезли і 
встановили 5 червня того ж року, перед святом Святої Трійці. Перший камінь 
заклав і освятив місце встановлення каплички місцевий настоятель церкви отець 
Ростислав, який благословив на завершення робіт по обладнанню каплички з 
послідуючим її освяченням. У листопаді благочинний Сокирянського благочиння 
протоієрей Нестор Чаглей та місцевий священнослужитель отець Ростислав освятили 
споруджені каплицю. 
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ВІТРЯНКА 
 
Село Вітрянка знаходиться на правому березі Дністра, на відстані 2 км від 

русла. З центру села, від трьох джерел Білих Криниць починає текти річечка Вітрянка, 
яка впадає у води нинішнього Дністровського водосховища. Під назвою «Вітріанка» 
цей населений пункт вперше згадується в записі про поділ сіл і частин сіл між 
спадкоємцями померлого ворника13 Томи Кантакузіно (ум. 07.02.1666 р.), від 9 
березня 1667 року. За тою ж причиною, дані про село знаходимо у документі, 
який датується 30 червнем 1668 року [8, с. 305-306, 306-310]. 

В документах другої половини XVIII ст. засвідчені перші згадки про православну 
церкву у цьому селі, яка була освячена на честь апостола і євангеліста Іоанна 
Богослова – християнський святий, проповідник, автор декількох творів Нового 
Заповіту. За одними даними ця церква була зведена в 1798 році [18, с. 260; 8, с. 
496; 9, с. 182], а за іншими – в 1762 році: «зусиллям прихожан» [2, арк. 149]. 

За даними «Відомості у молдавський Диван від Хотинського цинуту про 
число в ньому селищ, в них дворів і людей» від 25 грудня 1772 року і відомості 
про погосподарський перепис Хотинської райї 1774 року, при церкві села Вітрянка 
служив один священик – «піп Онофрей» [8, с. 434, 451-452]. Інших духовних осіб 
не значиться. Але в подальшому число служителів збільшилося, так за даними 
перепису Хотинського повіту 1817 року, в той час при церкві служили один священик, 
один дячок і один паламар [15, с. 14-15]. 

Із клірових відомостей 1812–1813 років узнаємо, що Іоанно-Богословська 
церква на той час: «дерев’яна, тесана брусами, покрита соломою, забезпечена 
одягами та книгами» [18, с. 260; 8, с. 496]. У «Формулярній відомості Кишинівської і 
Хотинської єпархії Бессарабської області Хотинського цинуту селища Вітрянки 
Іоанно-Богословської церкви, скільки при ній знаходить духовного звання, дітей 
чоловічої і жіночої статі душ, за 1824 рік» сказано: «дерев'яна, різана брусами, 
покрита соломою» [17, арк. 65-66]. В документах 1832 року відзначено, що при 
церкві була дзвіниця: «дзвони на стовпах, без даху» [2, арк. 149].  

В перших десятиліттях XIX століття в Іоанно-Богословській церкві був зроб-
лений ремонт. Здійснений він на кошти зібрані прихожанами і даровані тодішнім 
поміщиком, заможним боярином Стурдза, який оволодів землями резешів14 села 
Вітрянка шляхом скупки в 1814–1817 роках [5, с. 82]. На його ж кошти в селі 
була побудована хата для священників.  

У 1862 році в Вітрянці, на місці колишньої церкви, була зведена нова, яка також 
була освячена на честь Іоанна Богослова: «дерев'яна, на кам'яному фундаменті» 
[3, арк. 45]. Значиму фінансову допомогу надав також місцевий поміщик, 
дворянин Микола Іванович Бігановський. Втім, в подальшому до церковного життя  

13 Ворник (двірник, дворецький) – голова адміністрації двору господаря Молдавського 
князівства. Йому ставилося в обов'язок адміністративні, військові (командував армією в 
відсутність господаря) і юридичні функції (заміщав верховного суддю). Він керував гос-
поддарським радою і мав право суддівства над усіма сановниками і придворними, навіть 
міг застосувати без відома господаря страту до осіб, обвинуваченим в крадіжці, вбивстві, 
святотатстві та інших подібного роду злочинах. 
14 Резеши – землевласники. Особливість їх соціального стану полягала в тому, що вони 
були вільними власниками землі. 
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Церква Іоанна Богослова села Вітрянка, як функціонувала в 1862-1982 роках  
(Чорний О.Д, Мандзяк О.С. Не загубились села у віках: Дослідження, знахідки,  

відкриття. – Чернівці: «Друк Арт», 2014. – С. 51.) 

Сучасна Іоанно-Богословська церква села Вітрянка.  
Фото Дениса Кучерявого, 2011 рік 
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не були байдужими й деякі інші поміщики-
землевласники Вітрянки. Відомо, що вже в 
1880-х роках Вітрянка належала декільком 
власникам. Велика частина села, в тому числі, 
на якій розташовувалася церква, належала 
М.П. Ванкевичу (деколи прізвище передава-
лося як Ванькевич) [10], інша була поділена 
між спадкоємцями Следзевської [6, с. 47, 54-
55]. В 1880-1890-х роках серед вітрянських 
землевласників згадуються поміщики: А.О. 
Бистрицька, М.К. Биховський, спадкоємці Ка-
терини Ванкевич (Віталій Маркович Ванкевич 
та Єлизавета Марківна Мішогло), Є.І. та Є.К. 
Занга, М.О., К.О. і Є.О. Тисовські, А.О. Денде-
берова, Н.А. Следзевсткий та інші [14]. 

Особливо серед всіх поміщиків  визначи-
лася сім’я титулярного радника, дворянина 
Марка Петровича Ванкевича (1824–1897). 
Велику и постійну допомогу надавали церкві 
і її причту його діти: син Віталій та дочка 
Єлизавета (1864 р.н.; у заміжжі Мішогло). 
Так, наприклад, у 1895 році «прихожанам 
церкви села Вітрянки, Хотинського повіту, і 
дворянину Марку Петрову Ванкевичу, які 

пожертвували 700 руб. на лагодження будівлі Вітрянської церкви, оголошено подяку 
Єпархіального Начальства» [12, с. 195]. У 1902 році за кошти Ванкевичів і місцевих 
селян церква значно оновлена церковним начинням, всередині була оштукатурена 
і забарвлена масляними фарбами [7, арк. 79]. В місцевій періодиці того часу про 
цей ремонт було сказано наступне: «Оголошується схвалення Єпархіального 
начальства: громаді селян с. Вітрянки, Хотинського повіту, за пожертвування на 
відновлення свого парафіяльного храму та іконостаса 1195 рублів. Приватному 
власникові с. Вітрянки дворянинові Віталію Маркову Ванкевичу, землевласниці 
Єлизаветі Маркової Мішогло, удові царанкі Катерині Щерба, дружині священика 
Вірі Єлисєєвій Постолакій, удові псаломщика Марії Ісаєвій Акелінової, свяще-
никові Козьмі Постолакію й приватному власникові Миколі Миколаєву Мішогло 
за пожертвування на ремонт і прикрасу церкви с. Вітрянки першим 74 руб., другою 
53 руб. 65 коп., Щербою 50 руб. 50 коп., Акеліновою 28 руб. 16 коп., Постолакійовим 
58 руб., і останнім 18 руб., 50 коп. Царанам села Вітрянки Пантелеймонові Майстру, 
Василю Гринько, Григорію Гончарові, колишньої власниці Пульхерії Горя, удовам 
царанкам Ганні Воронюк, Катерині Гринько й Парасковії Цурові і церковному 
старості Феодосію Ворослоку за пожертвування 70 рублів на ремонт і прикрасу 
церкви села Вітрянки» [13, с. 67]. 

Станом на 1914 рік церква села Вітрянки: «дерев’яна на кам’яному фундаменті 
з дзвіницею при ній кам’яною, покрита жерстю» [3, арк. 45]. Вона була пофарбована 
в білий колір і мала зелений дах. На цій особливості церкви загострив увагу 
відомий український етнограф і фольклорист, автор ряду праць присвячених 
історії, культурі та традиціям жителів Хотинського повіту, Петро Артемович 

Могила дворянина Марка Петровича 
Ванкевича на подвір’ї Іоанно-Бого-

словської церкви села Вітрянка. 
Фото Дениса Кучерявого, 2011 рік 
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Несторовський (1870–1932), котрий в 1908 році перебував у Вітрянці. Він пише: 
«Серед села в яскравій соковитої зелені маленька, веселенька дерев'яна церква, з 
зеленим дахом і з кам'яною дзвіницею. Праворуч від неї простенький пам'ятник, 
поставлений над могилою одного з власників Вітрянки; кругом – яблуневі, черешневі 
і розлогі горіхові дерева. <…> На темному фоні садів яскраво виділяється біла 
церква. Праворуч від неї, ближче до Дністра, видніється садиба найбільш 
великого власника Вітрянської вотчини, з довгою кам'яною будовою і досить 
великим садом. Виключаючи одного боку, все село оточує неосяжне золотисте 
поле, на якому село, з почорнілими дахами хат і темною зеленню садів, схоже на 
невеликий чорний мазок на величезному жовтому полотні» [19, с. 395, 401]. 

У 1930 році, в ході канонічної інспекції єпархії, Вітрянку навідав єпископ 
Віссаріон (В. Пую) і знайшов її «в вельми плачевному стані, з іржавим дахом» 
[20, с. 212-213]. Ним були дані вказівки і рекомендації до проведення храму в 
гідний вигляд. 

 
 

З 1960 році, коли на Сокирянщині розпочалася кампанія по зменшенню центрів 
релігійного життя населення, дерев’яна Іоанно-Богословська церква у Вітрянці 
була закрита. Будівлю передали під склад. Як розказують місцеві жителі, довгий 
час вона стояла з вибитими вікнами. Наприкінці 1970-х років, за ініціативою 
партробітників у приміщені церкви вирішили відкрити музей. Мешканці села 
просили чиновників не забілювати у церкві цінні іконописи при підготовці стін 
до музейної експозиції. Навіть був написаний лист на адресу Ради Міністрів 
СРСР за підписом 135 селян [1, с. 85]. Але це ні до чого не привело. У 1982 році 
церкву зруйнували. 

У 1992 році на кошти громадян села, з ініціативи Георгія Івановича Щасливого, 
на місці старої церкви, була побудована нова [4]. Храмове свято на честь Іоанна 
Богослова відзначається 9 жовтня. 

Поховання на подвір’ї Іанно-Богословської церкви села Вітрянка.  
Фото Дениса Кучерявого, 2011 рік 
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За межами села і взагалі Чернівецької області вітрянська церква відома завдяки 

образу Пресвятої Богородиці, де під склом без доступу повітря, сонця і води цвітуть 
лілії, а також по мироточивій Чудотворній іконі Іоанна Предтечі. 28 серпня 2009 
року вірянами було помічено, що замироточила Голгофа.  

До храму цю ікону привіз священик Олег Семенишин: «у 1998 році Владика 
Чернівецький і Буковинський Онуфрій благословив цією іконою молоду, щойно 
створену сім’ю отця Олега, після чого ікона Іоанна Предтечі зайняла гідне місце 
в домашньому іконостасі священика. Замироточила ікона, за словами отця Олега, 
28 грудня 2005 року, а на світле свято Хрещення Господнє (Йордана) урочисто 
була перенесена до храму» [11, с. 2]. 

22 березня 2014 року до Іоанно-Богословської церкви села Вітрянка було 
урочисто доставлено святі мощі Миколи-Божого угодника [16]. 

 
Джерела: 1. Боднар В.Б. Особливості функціонування релігійних об’єднань Чернівецької 

області (1944–1985 рр.). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних 
наук. – Чернівці, 2016; 2. Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, 
ф. 605, оп. 1, спр. 48; 3. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 
1, спр. 221; 4. Вітрянка. Духовність. – http://bukportret.info/index.php/sokiryanskij-rajon/vitryanka/ 
dukhovnist; 5. Гросул Я.С. Труды по истории Молдавии – Кишинев: «Штиинца», 1982; 6. 
Ермолинский К.Н. Сборник статистических сведений по Хотинскому уезду, Бессарабской 
губернии. – Москва: Типо-литография И.Н. Кушнерева и К°, 1886 (Дополнения к статисти-
ческим таблицам); 7. Кишиневская епархия. Клировая ведомость 3-го округа Хотинского уезда 
за 1902 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 199; 8. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в 
документах и материалах: От первых упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович 
Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирянщина», 2015; 9. Мандзяк О.С. Стародавні церкви 
Сокирянщини // Сокирянщина: Історико-краєзнавчий альманах. – Вип. 2. – 2011; 10. Планы дач 
Генерального и Специального межеваний. Алфавит Сорокского, Хотинского и Ясского уездов 
Бессарабской губернии. – РГАДА, ф. 1354, оп. 28; 11. Погребняк, Л. Паломництво до 
Вітрянської ікони // Сім днів. Газета. – Сокирян, 2010 – №36, 3 вересня; 12. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1895. – № 14-15; 13. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1903. – № 3; 14. РГИА, Главное выкупное учреждение М.Ф. Фонд № 577, 
Инвентарная опись; 15. Роспись землевладения и сословного строя населения Бессарабии по 
данным переписи 1817 года. – Обработал по официальным данным И.Н. Халиппа // ТБГУАК, 
1907. – Т. III; 16. Святі мощі побували у Свято-Іоана-Богословській церкві села Вітрянка. – 
http://nordbess-news.cv.ua/svyati-moschi-pobuvaly-u-svyato-ioana-bohoslovskij-tserkvi-sela-
vitryanka; 17. Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской 
протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37; 18. 
Халиппа И.Н. Сведения о состоянии церквей Бессарабии в 1812–13 гг. // ТБГУАК, 1907. – Т. III; 
19. Чорний О. Д., Мандзяк О. С. Сокирянська бистрина. – Чернівці: «Прут», 2011; 20. Iavorschi 
D. Vizite canonice // EH, 1930. – № 17. 

Село Вітрянка. Фото Дениса Кучерявого, 2011 рік 
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ВОЛОШКОВЕ 

 
Під назвою «Волошкоуци» сучасне село 

Волошкове вперше згадується в грамоті 
господаря Молдавського князівства Олексан-
дра Лепушняну від 20 квітня 1554 року, якою 
він підтвердив передачу логофету Іоанну 
Могилі (1520–1570) кількох сіл з млинами 
і ставками, якими володіли його предки і 
які були куплені ним самим [7, с. 80-87]. 

Перша ж відома на сьогоднішній день 
церква у селі Волошково була побудована 
«тамтешніми жителями» і благодійниками 
у 1706 році: «будівлею дерев'яна, міцна, з 
такою ж дзвіницею» [2, арк. 201]. Освячена 
вона була на честь Покрови Пресвятої 
Богородиці.  

«Відомість в Молдавський диван від 
Хотинського цинуту про кількість в ньому 
селищ, в них дворів і людей» від 25 грудня 
1772 року свідчить, що при цій церкві служив один священик [7, с. 432]. В даних 
по селам Сокирянщини з відомостей про погосподарський перепис Хотинського 
цинуту, складених в травні-липні 1774 року, зазначено, що при церкві с. Волошкове 
служив «піп Михай» і дячок Ян [7, с. 457]. За даними на 1776 рік, і як мінімум до 
1780 священиком при Свято-Покровській церкви служив Іоанн Кичинський 
(Кичинчийський), який користувався повагою серед мирян всієї Сокирянщини. 8 
червня 1799 року єпископом Проїлавським Парфенієм до церкви села Волошкове 
висвячений на священика Андрій Йосипович Дроцинський (1773 р.н.).  

Для причта цієї церкви 1 травня 1844 року, за розпорядженням уряду, з вотчини 
тодішніх землевласників села Волошкове, Анни і Олександра Бежануцо було 
виділено 33 десятини орної і сінокісної землі. У 1898 році її кількість збільшилася 
за рахунок 820 квадратних сажнів садибної землі при церковному будинку, які 
безоплатно передав поміщик Костянтин Васильович Євтосьєв. Хату для священиків 
побудували в 1899 році [1]. 

В XIX столітті в цьому храмі кілька разів робився ремонт. Так, наприклад, у 
1876 році Свято-Покровська церква була «відремонтована на церковні суми» [1]. 
Кошти на ремонт і оновлення начиння жертвували як прості селяни, так і місцеві 
поміщики, про що кажуть звістки в «Кишинівських єпархіальних відомостях». 
Указом Святого Синоду від 2 листопада 1877 року, за № 3.342 дано знати єпар-
хіальному начальству, що благословення Святішого Синоду з видачею встановлених 
грамот визнані наступні особи Кишинівської єпархії: поміщик села Волошкова 
Костянтин Євтосьєв з жінкою його Марією Костянтинівною.  

У 1902 році, на кошти селян і поміщика церква була значно поновлена. 
Станом на цей рік «будівлею церква дерев'яна, покрита бляхою і з такою ж з’єднаною 
разом з нею дзвіницею; будівлі церкви та дзвіниці міцні; церква мала і не вміщує 
і третини парафіян. Навколо церкви міцний кам'яний паркан» [5, арк. 103]. 

Сучасна церква села Волошкове 
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Тоді, у 1902 році архіпастирське благо-

словення було дано колезькому радникові 
Костянтинові Васильовичу Євтосьєву за 
пожертвування під будівлю церковного 
будинку 840 кв. саж. землі і 400 рублів на 
матеріал для нього та пожертвування в 
церкву села Волошкова священникового 
одягання вартістю 35 руб [8, с. 345]. Теж 
саме послідкувало й у відношенні волош-
ківського священика і його дружини: «Ого-
лошене схвалення Єпархіального начальства 
у 1902 р.: дружині священика Вірі Георгіївні 
Яковенко за пожертвування на церкву села 
Волошкова священникового одягання в 50 
рублів і 50 рублів на будівлю церковного 
будинку. Священикові Іоанну Яковенкові 
за пожертвування 100 руб. на будівлю 
церковного будинку» [8, с. 346]. 

Але Євтосьєв на той час вже помер, що 
сталося 1 листопада 1901 року. Тим не 

менш цей поміщик наприкінці XIX ст. відкрив рахунок у банку і поклав значні 
кошти на ремонт старої церкви і будівництво нової. Перед церквою було закопано 
велику кількість вапна. Так що, навіть після смерті Євтосьева, його благодійна 
діяльність продовжувалася. У 1902 році з дозволу єпархіального начальства 
Кишинівської єпархії, за заслуги перед церквою і селом, прах Костянтина Васильо-
вича Євтосьєва перенесли на територію церкви. На могильній плиті викарбувано: 
«Мир праху твоєму».  

При всій своїй древності, за даними на початок XX століття Свято-Покровська 
церква була в непоганому стані. Недолік вона мала тільки один – маломісткість. 
В «Відомості про Свято-Покрово-Богородичну церкву села Волошко, 5-го округа 
Хотинського повіту за 1908 рік» читаємо: «Церква ця самостійна, холодна, дерев'яна, з 
такою ж при ній дзвіницею, покрита залізом; Будівлі церкви і дзвіниці міцні. 
Сторожки при церкві немає; огорожа церкви кам'яна, вельми міцна. Церква ледь 
вміщує в себе 1/5 частину парафіян» [1]. 

У 1908 році, на кошти вже згаданого поміщика-благодійника Костянтина 
Васильовича Євтосьєва (19000 рублів), які були заповідані для церкви села 
Волошкове, була побудована нова, більша за розміром, кам'яна Христо-Різдвяна 
церква, яка була освячена 14 жовтня, про що ми взнаємо із «Відомісті про Христо-
Різдвяну церкву, яка знаходиться у 5 округу Хотинського повіту Кишинівської 
єпархії в селі Волошкове, за 1914 рік»: «Церква кам'яна, холодна, з такою ж 
дзвіницею, в однім зв'язку з церквою; будівлі церкви та дзвіниці міцні і покриті 
листовим залізом» [3, арк. 29]. Згідно дослідженням краєзнавця Івана Петровича 
Куляка, на її освячені була друга дружина поміщика Євтосьєва – Фросина Орлова 
(перша померла у 1880 році, похована біля старої дерев'яної церкви, недалеко від 
будинку Євтосьєва, пам'ятник зберігся до цього часу) [6].  

За невідомими нам причинами, через декілька років церква була знову освячена, 
– на честь Покрови Пресвятої Богородиці [9, с. 127; 10, с. 108]. За дослідженнями 

Церква Покрови Пресвятої Богородиці. 
Фото Олександра Чорного, 2011 рік 
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керівника волошківської пошукової групи «Дослідники», Тетяни Семенівни Адажінік, 
ця церква являє із себе наступне: 

«Споруда мурована, потинькована, п'ятидільна, хрещата в плані, однонефна, 
однобанна, збудована в стилі еклептики з цегли /стіни, склепіння/ і тесаних кам'яних 
блоків /цоколь вис. 0,5м./ Належить до типу поширених на Буковині /особливо в 
Сокирянському і Хотинському районах/, церква з вежею-дзвіницею на головному 
фасаді. До квадратної в плані нави примикають рівні з нею за шириною і висотою 
квадратний бабинець, півкругла вівтарна частина і короткі бічні ремена. Нава 
накрита масивною банею з перехватом внизу посадженою на восьмигранному 
підбаннику з тосканськими пілястрами на гранях, між якими прорізані арочні вікна, 
бабинець накритий двосхилим дахом; вівтарна частина – двосхилим заокруг-
леним, бічні ремена – причілковими дахами. Обабіч вівтарної частини прибудовані 
низькі прямокутні ризниці під двосхилими дахами, до західної стіни бабинця – 
триярусна вежа-дзвіниця з низькими квадратними сіньми перед головним входом. 
Перший ярус дзвіниці – прямокутний, розчленований лопатками, з двома нішами, 
заповненими живописними зображеннями святих Петра і Павла, накритий чотири-
схилим дахом, над яким здіймаються верхні квадратні яруси зі зрізаними рогами, 
підкресленими тосканськими пілястрами. Верхній ярус завершений розкрепо-
ваним профільованим карнизом, фігурними фронтонами і шпилястим чотиригранним 
зі зрізаними рогами наметом, увінчаним цибулястою маківкою. Арочні вікна 
оформлені профільованими дугами на імпостах з підвіконними полицями. 

Внутрішній простір нави зі зрізаними кутами перекритий характерним для 
української архітектури XVII-XVIII ст. зімкнутим зрізаним сплетінням, на якому 
посаджений восьмерик бані з півсферичним склепінням. Бабинець і бічні ремена 
перекриті циліндричними склепіннями, вівтарна частина – конховим, нартекс – 
хрещатим. При західній стіні бабинця влаштовані вигнуті дерев'яні хори з 
дерев'яною блюстрадою. Нава з бічними просторовими частинами з'єднана 
арками. Іконостас двох'ярусний, пофарбований білою фарбою, царські врата – 
різьблені і позолочені одночасно з церквою. Пам'ятка з характерним зразком 

Село Волошкове у наш час 
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культового будівництва Буковини початку XX століття. Територія навколо 
церкви огороджена чавунною решіткою /1990р./ і старим муром із ламаного і 
грубо обробленого каміння з початку XX століття» [4]. 

У другій половині 1950-х років церква тимчасово не діяла, а в 1960 році, під 
тиском місцевих і обласних чиновників її закрили. Дзвони зняли і відвезені на 
переплавку – «на металобрухт». Пропала частина стародавніх ікон, викрадено 
документи із церковного архіву, і т.д. В закритій церкві місцева влада планувала 
відкрити краєзнавчий музей. Але на прохання жителів села церкву було залишено. 

У 1990 році на кошти прихожан споруду було реставровано. У 1991 році 
церква знову відкрилася для прихожан. Освячена на честь Покрови Пресвятої 
Богородиці. У 2011 році проведено капітальний ремонт за кошти жителів села. 

 
 

 
Джерела: 1. Ведомость о Свято-Покрово-Богородичной церкви села Волошкова, 5 округа 

Хотинского уезда за 1908 год. – ВАКС; 2. Ведомость о Покровской церкви Хотинского уезда 
селения Волошкова, за 1832 год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. 
– ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 48; 3. Ведомость о Христо-Рождественской церкви, состоящей в 5 
округе Хотинского уезда Кишиневской епархии в селе Волошкове, за 1914 год // Ведомости о 
церквях Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 4. Волошкове. 
Духовність. – http://bukportret.info/index.php/sokiryanskij-rajon/voloshkove/dukhovnist; 5. 
Кишиневская епархия. Клировая ведомость 5-го округа Хотинского уезда за 1903 год.– ДАЧО, 
ф. 605, оп. 1, спр. 200; 6. Куляк І.П. Волошкове. Історія. – http://bukportret.info/index.php/ 
sokiryanskij-rajon/voloshkove/istoriya; 7. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и 
материалах: От первых упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и 
составитель. – «Сокирянщина», 2015; 8. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1902. – № 13; 9. AECH, 1922; 10. EHA, 1930. 

Пошукова група «Дослідники», керівник Тетяна Семенівна Адажінік (Волошкове. 
Духовність. – http://bukportret.info/index.php/sokiryanskij-rajon/voloshkove/dukhovnist) 
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 Аркуші з «Літопису Свято-Покровської церкви села Волошкове 5-го округу Хотинського 
повіту», який у 1907-1908 роках написав священик Георгій Іоаннович Арвентієв (1865 р.н.) 

197 
 



МАНДЗЯК О.С. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА СОКИРЯНЩИНІ 

 

ГВІЗДІВЦІ15
 

 
Село Гвіздівці, в написанні «Гвоздωвци», вперше згадується в грамоті господаря 

Молдавського князівства Олександра I Доброго, якою він дарує і підтверджує 
спадкування сіл Ходороуци і Гвіздівці Івашкові Владичкі і братам його Петру, 
Юрашкові і Данко, а також племіннику їх Мілі. Фахівці датують цей документ 
1422-1431 роками [12, с. 42-46; 11]. Але фактично достеменно не відомо, коли 
саме в цьому населеному пункті була побудована перша церква. Століття канули 
в минуле, а разом з ними і ті нечисленні письмові джерела, в яких могло бути 
відзначене цю важливу для гвіздовчан подію. Перші ж документально підтверджені 
відомості про існування діючої церкви в Гвіздівцях відноситься тільки до другої 
половини XVIII століття. 

Із «Відомості до Молдавського дивану від Хотинського цинуту про число в 
ньому селищ, в них дворів і людей» від 25 грудня 1772 року, і відомості про по-
господарський перепис Хотинської райї 1774 року, узнаємо, що при церкві села 
Гвіздівці служив один священик – піп Василь (Василів) [12, с. 432, 458].  

У 1795 році, коли парафії сучасної Сокирянщини були у складі Хотинської 
єпархії, в селі Гвіздівці на кошти парафіян була зведена нова плетено-мазана 
церква, яку освятили в ім'я глави святого воїнства Ангелів і Архангелів – Святого 
Архангела Михаїла. Станом на 1812 рік: «дерев'яна, помазана глиною, у всьому 
стара; покрита соломою, вбранням та книгами задоволена» [16, с. 260]. Але, при 
цьому, за даними перепису населення Хотинського цинуту 1817 року, при ній 
служили відразу два священики, два дячка і один паламар [15, с. 18]. 

У 1813 році громада села Гвіздівці через Хотинського протопопа Георгія 
Родостата звернулася до митрополита Кишинівського і Хотинського Гавриїла 
(Г.Г. Бенулеску-Бодоні) з проханням дозволити розібрати стару церкву і звести 
нову. На це у гвіздовчан були вагомі причини. Маломісткість і ветхість церкви 
спонукали їх до будівництва нової церкви. В 1814 році у селі почався збір коштів. 
Багато в чому до цього місцеву громаду підштовхнув новий поміщик, медельничер16 
Іоанн Немішеску, який купив гвіздовецький у тому ж 1814 році [8]. Маючи 
хорошу освіту, цінуючи науку і володіючи кількома мовами, він у той же час був 
вельми побожною людиною. Будівництво нового храму в Гвіздівцях стало для 
нього пріоритетом. Відзначимо, що на його ж кошти була побудована церква в 
селі Околіна Сорокського повіту. Саме з його значного вкладення і почався збір 
коштів у с. Гвіздівцях. Але цей процес, з невідомих нам причин, затягнувся на 
кілька років. Припускаємо, що не останню роль зіграли хвороба, а згодом і раптова 
смерть поміщика Немішеску в 1819 році. 

Вже у 1815 році розпочалося будівництво (цей рік вказувався як дата відкриття 
церкви в клірових відомостях наступних років). Але, нова дерев'яна церква була  

15 Первісно цей нарис про Свято-Димитріївську церкву села Гвіздівці написано автором цієї 
книги в співавторстві з краєзнавцем Олегом Петровичем Кучерявим, і опубліковано на сайті 
«Гвіздівці» (http://gvizdivtsi.org.ua/). При праці над цією книгою нарис трохи перероблено та 
незначно збільшено. 
16 Медельничер – сановник, який прислужував государю при обмиванні рук і трапезі. Великому 
медельничеру підпорядковувалися інші медельничери, які наливали воду і готували прилади 
для гостей. Посада меделничера документально фіксується з другої половини XV століття. 
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Свято-Димитріївська церква села Гвіздівці, 1928 рік (ЦА, Гвіздівці) 

Свято-Димитріївська церква села Гвіздівці, 2008 рік. Фото Дениса Кучерявого 
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побудована і освячена на честь Архангела Михаїла на початку 1820-х років, та й то 
незабаром була закрита, а богослужіння в ній заборонені єпархіальним начальством. 
Але, як показують доступні нам документи, неофіційно служіння в церкві продов-
жувалися. Наново вона була освячена і відкрита тільки в 1825 році: «будівлею 
дерев'яна, покрита ґонтом, з такою ж дзвіницею» [10, арк 100зв]. Вся ця багаторічна 
затяжка була пов'язана з тим, що церковне начальство тривалий час не приймало 
церкву і відмовляло в її освяченні. Причиною тому була невідповідність канонам 
куполу церкви, а також низка інших недоробок. Було дано вказівку перебудувати 
церкву відповідно до загальноприйнятих норм, на що пішли роки, насамперед, 
через фінансові проблеми і чиновницький бюрократизм [7]. До слова, щось подібне 
відбувалося і в інших населених пунктах сучасної Сокирянщини, наприклад, у 
селі Ломачинці, де церква в 1811-1813 роках також перебудовувалася через не-
відповідність купола канонам [12, с. 508]. 

Первісні помилки і подальші доопрацювання стали причиною того, що будівля 
церкви прийшла в непридатність і, як наслідок, прослужила менше півстоліття. У 
1870 році було освячено місце (площею 0,25 га) для побудови нового храму. У 
1872 році будівництво було закінчено. З цією подією пов'язана легенда, яка пере-
давалася в Гвіздівцях із покоління в покоління. У ній говориться, що місцевий 
поміщик Дмитро Олександрович Самсон (1793 р.н.) вчинив досить «значний» в 
ті часи злочин: навісив на своїх коней особливі дзвіночки, які мали право чіпляти 
на коней тільки великокнязівські особи (історичний прообраз сучасних «мигалок»). 
За цей злочин суд в якості умови звільнення від покарання, зобов'язав поміщика 
побудувати в селі нову церкву [11]. 

Насправді, навіть якщо легенда дещо перебільшила або спотворила реальні 
факти, частка правди в ній є. Відомо, що поміщики Самсони, які стали власниками 
Гвіздівців в 1865 році [6], брали в будівництві найактивнішу участь, як Дмитро 
Олександрович так і його дружина, бояриня Катерина Єгорівна (уроджена Бібері) 
(1816 р.н.). На їхні кошти була закуплена частина будівельного матеріалу, вони ж 
замовили і оплатили іконостас для церкви. 

Але не тільки поміщики будували церкву. Не були байдужі і місцеві жителі, які 
зібрали значну суму на будівництво та звозили будівельний матеріал на власних 
волах. На схилах урочища «Гиртопи» ними ж були побудовані печі для випалю-
вання цегли. В документах того часу відзначено, що побудована церква «утриманням 
поміщика села Гвоздоуц Дмитра Самсона спільно з парафіянами сього села» [3].  

Храм побудований у вигляді подовженого корабля, подібного до образу 
Ноєвого ковчега. В його основі лежить хрест. Фундамент під церквою завтовшки 
в 2 метри. Довжина храму 36 метрів, ширина – 14 метрів. Висота стін неоднакова 
– від 14 до 19 метрів, товщиною 1,2 метра. Спорудження завершується сферичним 
куполом з хрестом на честь Ісуса Христа. Поруч дзвіниця заввишки в 36 метрів [5]. 

3 вересня 1873 року новозбудована церква була освячена прибувшим у село 
єпископом Кишинівським і Хотинським Павлом (П.В. Лебедєв) – на честь 
Святого великомученика Димитрія Солунського. Слід зазначити, що ім'я цього 
святого було обрано сім'єю поміщиків. Дмитро Самсон, як особа, яка надала 
більшу частину коштів на будівництво храму, був оголошений ктитором (або 
«здателем») гвіздовецької церкви. Отримавши тим самим привілеї, він наполіг на 
виборі святого, ім’я якого він носив і сам. Скажімо коротко, що нічого дивного 
або нового в цій ситуації не було. В другій половині XIX століття на історичній  
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Урочище «Гиртопи», розташоване поряд з селом Гвіздівці. Фото Олега Кучерявого 

Поховання священиків біля гвіздовецької Свято-Димитріївської церкви.   
Фото Олега Кучерявого, 2015 рік 
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Хотинщині це було модно, якщо так можна сказати, і спостерігалося в ряді парафій, 
в тому числі на Сокирянщині. Наприклад, в селі Непоротове на початку 1890-х 
років на кошти поміщика Анастасія Євстафійович Статевича було побудовано 
нову церкву, яка 30 січня 1892 року була освячена в ім'я Преподобного мученика 
Анастасія. Як бачимо ім'я ктитора і святого одне і те ж. 

Не зайвим буде згадати і про деяких інших привілеях отриманих Самсонами. 
Дмитро Олександрович і Катерина Єгорівна, будуючи церкву, передбачили під нею 
для себе і склеп для поховання. Там вони й були поховані. Гвіздовецкі хлопчаки 
після закінчення Другої світової війни намагалися проникнути у це поховання, 
але воно було настільки міцно замуроване, що їм вдалося лише подряпати стіну. 

 
У наступні десятиліття після освячення новозбудована Свято-Димитріївська 

церква багато разів піддавалася ремонту, а її внутрішнє оздоблення оновлювалося. 
Так, у червні 1890 року громаді села Гвіздівці було надане благословення за 
заслуги і пожертвування на місцевий храм [13, с. 371]. У 1895 році жителі 
Гвіздівців «спільно з власницею Гвоздоуцького маєтку [Катериною Самсон], 
пожертвували 1,375 руб. на відновлення огорожі при місцевій церкві, на прибудову 
огорожі навколо парафіяльного кладовища і на купівлю трьох священицьких 
облачень з пеленою для престолу і воздухами для Святих Дарів» [14, с. 122]. 
Станом на 1896 рік Свято-Димитріївська церква представляла з себе наступне: 

«1. Церква побудована 1872 року, утриманням поміщика села Гвоздоуць 
Дмитра Самсона, разом з парафіянами цього села, а освячена 1873 року 3 вересня. 

2. Церква самостійна, будівлею цегельна на кам'яному фундаменті, разом із 
дзвіницею, міцна; обнесена дерев'яними ґратами, укріпленими в кам'яному зі 
стовпами фундаменті. При церкві сторожки немає. 

3. Престол у ній один, в ім'я Святого Великомученика Дімітрія й престольне 
свято відбувається раз у рік 26 жовтня17. 

17 Зазначено за старим календарним стилем, у наш час – 8 листопада. 

Вхід до склепу поміщиків Самсонів під гвіздівецькою церквою. Фото Олега Кучерявого 
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4. Начинням і книгами церква достатня, богослужіння в ній відбувається церковно-

слов’янською мовою. 
5. Причту при цій церкві, за указом Святого Синоду 1885 року за № 3 приз-

начене по штату: священик один і псаломщик один, які наявно й перебувають. 
6. Землі при цій церкві у відводі є тридцять три (33) десятини, відведеної 1872 

року травня 3 дня Хотинським повітовим землеміром Бєлоусовим з поміщицької 
вотчини цього ж села Дмитра Самсона; на зазначену землю план і межова книга 
видані й зберігаються при церкві. 

7. Церковних домів для причту немає. Священик утримується у власному 
дерев'яному будинку, побудованому на царанській надільній землі, купленої 
громадою у селянина цього ж села під приміщення священика. Псаломщик живе 
теж у власному будинку, побудованому на церковній землі, подарованій поміщиком 
Дмитром Самсоном під приміщення причту. Для будівлі церковних домів під 
приміщення причту ні яких заходів по бідності парафіян не робиться. 

8. Жалування причт не одержує та й не призначене; добровільних приношень 
від парафіян виходить не більш, як двісті рублів у рік, а доходів від церковної 
землі виходить до ста рублів, у силу своєї недоброякісності. Будинків, млинів, 
крамниць і інших угідь причт не має, тому утримання причту досить убоге. 

9. Будинків, богаділень і лікарень, так само церковно–приходської школи, 
домів, крамниць і інших угідь, а також і капіталів при цій церкві немає. 

10. Відстань цієї церкви від Місцевої Духовної Консисторії в 220 верстах, а 
від місцевого Благочинного в 7 верстах. 

11. Сама найближча до цієї церкви Іоанно-Богословська села Клокушни в 2 
верстах, Архангело-Михайлівська села Мендикоуць в 4 верстах і Архангело-
Михайлівська села Сербичани теж в 4 верстах. 

12. Приписної церкви немає. 
13. Домової церкви немає. 
14. Опис церковному майну виданий 1882 року за шнуром, скріплений печаткою 

Кишинівської Духовної Консисторії, ведеться справно. 
15. Прибутково–витратні книги за шнуром, скріплені печаткою Кишинівської 

Духовної Консисторії, ведуться справно й зберігаються в цілості.  
16. Копії з Метричних книг з 1850 року православного сповідання зберігаються 

в цілості. 
17. Сповідальні розписи за шнуром, скріплені печаткою з 1860 року, зберігаються 

в цілості. 
18. Обшукові книги з 1848 по 1896 рік за шнуром скріплені печаткою Консисторії, 

зберігаються в цілості. 
Примітка: а) на парафіяльному цвинтарі каплиці немає; б) церковна бібліотека 

засновується й поповнюється книгами, схваленими Святим Синодом і духовною 
цензурою; в) парафіяльного піклування в цьому приході не засновано; г) 
церковно–приходської школи немає, а є Земська. Дітей шкільного віку в парафії 
75 осіб чоловічої й жіночої статі; д) у звітному році церква одержала доходів: 
свічкового 147 р. 64 к., «кружечного»18 23 р. 10 к., «кошелькового»19 12 р. 25 к., 

18 Кружечний збір (від слова «кружка») – збір грошей для утримання церкви. 
19 Кошельковий (від російського слова «кошелёк») – збирався по неділях і святкових днях 
під час літургії. 
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пожертвувань грошима не було. Витрачено протягом року 182 р. 94 к., у залишок 
до 1897 р. значиться нічого; е) під церквою знаходиться фамільний склеп для 
заспокоєння будівельників храму; улаштований в 1887 році з дозволу Міністерства 
внутрішніх справ. 

Священик Лампад Озерянський 
Псаломщик Петро Назаревич» [3]. 
Черговий косметичний ремонт і поновлення оздоблення гвіздовецької Свято-

Димитріївської церкви був здійснений в першому десятилітті XX століття. У цей 
період значну матеріальну допомогу місцевої церкви почав надавати новий 
поміщик Гвіздівців – Платон Іванович Бібері (1866-1941). Він також всіляко 
допомагав сім'ї тодішнього священика Михайла Холдевича, а так само вдові колиш-
нього священика Лампадія Озерянського – матінці Олександрі Кіріяковні (народилася 
в сім'ї священика). В 1914 і 1920-х роках на його кошти було закуплені книги для 
церковної бібліотеки. Подаровані їм срібні чаші збереглися до наших днів, як, 
втім і деякі дари поміщиків Самсонів. У 1927 році він виділив значні кошти на 
капітальний ремонт Свято-Димитріївської церкви (тоді ремонт не торкнувся 
тільки даху). 

 
До початку відомих військово-революційних подій ХХ ст. Свято-Димитріївська 

церква була дуже добре забезпечена. Вона мала багато старих і достатньо цінних 
ікон, велике зібрання церковної літератури. Церква прикрашали чудові дзвони, 
рівних яким не було в окрузі. Але під час Першої світової війни – у травні-червні 
1915 року за наказом командування 8-ої російської армії дзвони зняли з дзвіниці 
(як і в ряді інших парафій Сокирянщини і не тільки) і відправили на переплавку, 
оскільки фронту не вистачало металу. Після того, дуже тривалий час у церкві 
замість дзвонів висів шматок залізничної рейки. Лише у 1936–1937 роках декілька 
заможних гвіздовецьких мешканців – Микита Москалюк, Федір Миколайович 
Москалюк, лісовий бригадир Петро Максимович Олійник (Олєйнік) та ще хтось 
один (за спогадами старожилів), склалися грошима, поїхали до Бухаресту, замо-
вили нові дзвони і згодом встановили їх. Вони висять і досі. В наші дні є п'ять 
дзвонів різної величини і ваги – 160 кг, 64 кг, 32 кг, 25 кг і 18 кг. 

Дзвони Свято-Димитріївської церкви села Гвіздівці. Фото Дениса Кучерявого 
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 Всередині Свято-Димитріївської церкви села Гвіздівці. Фото Дениса Кучерявого 
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В часи радянської влади Свято-Димитріївська церква втратила значну кількість 

старовинних церковних книг та найдавніших і цінних ікон, які «дивним» чином 
зникли, а замість них в церкві залишилися більш простенькі і дешевенькі ... І якщо, 
дещо з церковного начиння можна вважати «зниклим» під час декількох обшуків 
в 1945-1948 роках, то розкрадання книг, іншого старовинного дорогого начиння, 
підміна найбільш цінних ікон відбулися вже в більш наближений до нас час, і без 
якої б то не було участі держави та її чиновників, тобто явно за участю декого із 
церковнослужителів. 

У 1950-х роках на Сокирянщині почалася кампанія по зменшенню центрів 
релігійного життя населення. Церкви в деяких селах Сокирянського району, під 
самими різними приводами були закриті. Почалися провокації з боку партійних 
керівників, а також відкриті нападки на віруючих і в Гвіздівцях. Неодноразово 
робилися також і спроби закрити гвіздовецьку церкву. Це питання неодноразово, 
на самих різних рівнях піднімали партійно-комсомольські активісти і району і 
села. У 1962 році Виконавчий комітет Гвіздовецької сільради депутатів трудящих 
постановив «просити районної і обласної Ради депутатів трудящих клопотати 
перед Радою Міністрів СРСР про закриття Гвіздовецької Св.-Димитріївської церкви». 
Аргументувалося це прохання наступним чином: «У зв'язку з тим, що велика 
частина трудящих села Гвіздівці стали переконаними атеїстами, активно відвідують 
сільський клуб і бібліотеку, читають книги і газети, слухають радіо, вони перестали 
відвідувати церкву». При цьому відзначалося, що «Трудящі села неодноразово 
просили виконком Ради про закриття діючої церкви» [4, арк. 5-6]. 

Але дискредитація причту церкви, членів церковної двадцятка і парафіян не 
вдалася. Перед усім, це не вдалося завдяки сміливому і досить рішучому захисту 
з боку першого голови сільської Ради Семена Спиридоновича Грушецького 
(1897–1981), який, як старий комуніст користувався величезним авторитетом, 
церкві вдалося залишитися діючою [11]. Протягом кількох десятиліть Свято-
Димитріївська церква була єдиною діючою церквою в окрузі. На великі свята в 
Гвіздівці з'їжджалися жителі багатьох навколишніх українських та молдавських 
сіл, що фіксувалося представниками Виконавчого комітету Гвіздовецької сільради 
депутатів трудящих. Наприклад, у 1968 році із Гвіздовецької сільради вищесто-
ящому начальству повідомляли, що на Пасху бачили дітей, які, можливо, прибули 
з сусіднього села Клокушка Молдавської РСР [2, с. 73]. 

Незважаючи на труднощі післявоєнних років, а потім і всебічного тиску з боку 
радянської влади, парафіяни села Гвіздівці як могли дбали про свою церкву. Вже 
наприкінці 1940-х років парафіяни с. Гвіздівці почали збирати гроші для ремонту 
церкви. Значні ремонтні роботи були зроблені у 1950-х і 1970-х роках. Так, у 
1953-1957 роках, з довгими перервами, був відремонтовано дах та залатані всі 
тріщини в стінах. Для цього були найняті майстри з с. Чадир-Лунга Молдавської РСР, 
брати Василь і Петро Константінові, а також місцевий майстер Микита Іванович 
Звєрєв [17]. Деякі недоробки були виправлені в 1958-1959 роках. У 1973 році 
мешканці села своїми силами зібрали 5 тисяч карбованців й перекрили церкву 
листами цинкової бляхи [2, с. 81].  

Додамо, що в роки Радянського Союзу у с. Гвіздівці періодично навідувалися 
великі церковні чиновники і служителі. Так, наприклад, у 1973 році в Гвіздівці 
приїжджав єпископ Чернівецький і Буковинський Сава (О.І. Бабинець). 8 листопада 
1982 року, у день пам'яті великомученика Святого Димитрія Солунського, єпископ 
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Чернівецький і Буковинський Варлаам (О.Т. 
Ільющенко) вчинив Божественну літургію й 
святковий молебень у храмі с. Гвіздівці. По 
закінченні літургії був зроблений хресний хід. 

Відзначимо, що територія, де височить гві-
здовецька церква, час від часу змінювалася. 
Спочатку навколо споруди був посаджений 
бузок. З часом його знищили і побудували 
кам’яний мур з дерев’яним верхом та обса-
дили ясенами, які прикрашали будівлю 65 
років. В 2007 році ясени зрубали і на їхнє 
місце посадили вічнозелені туї [5]. 

У 2007 році в Свято-Димитрівській церкві 
розпочався капітальний ремонт. З 2007 по 
2010 рік жителями Гвіздівців та навколишніх 
сіл, гостями села та ін. зібрано пожертвувань на 
суму понад 200 тисяч гривень. За останні роки 
встановлено нову покрівлю куполу церкви і 
дзвіниці. Оновлено огорожу, реставровано 
іконостас, виконано внутрішнє і зовнішнє оздоблення. Завдячуючи добродіям, на 
території церкви з’явилася нова споруда – трапезна, а також виконано криничку [9]. 

На сьогоднішній день площа внутрішньої частини храму складає 250 м2. 
Вівтар і святилище відокремлюються голубим дерев’яним з позолоченими колонами 
іконостасами. Висота іконостасу 8 м. На ньому три яруси ікон. Завершується 
іконостас метровим позолоченим хрестом. Всього на іконостасі 16 ікон розміром 
від 2,5 м до 1,5 м. Перший ярус – намісний, має троє дверей. Центральні двері – 
Царські ворота, позолочені із зображенням ікон «Благовіщеня Богородиці і 4 
євангелістів». Справа ікона Спасителя, зліва – Божої матері з Немовлям. На диякон-
ських дверях зображення архангелів Гаврила і Михаїла. Справа від південних 
дверей – Храмова ікона Великомученика Димитрія Солунського. Зліва від північ-
них дверей – ікона Святителя Миколая Чудотворця. Над Царськими воротами в 
другому ярусі ікона Тайної Вечері. В третьому ярусі дві ікони – Вознесіння і 
Воскресіння Господнє. Завершується іконостас круглою іконою «Свята Троєця». 
В храмі на стінах є багато ікон розміром 2х1 м, написані невідомим нам 
художником масляними фарбами на полотні. 

Вівтар розміщений в східній частині овальної стіни будівлі. На його стінах 
зберігаються ікони двунадесятих свят, а на стелі написана ікона Пресвятої 
Трійці. Найбільшою цінністю храму є ікона « Спасителя на престолі» розміром 
3,5х2 м. В Святилищі на стінах написані ікони 4 євангелістів, «Воскресіння сина 
наінської вдови», «Принесення в жертву Аврамам свого сина Ісаака». 

В центрі храму на тетраподі стоїть храмова і святкова ікона. Перед вівтарем 
зліва 3-х метрове розп’яття і стіл для приносу, де миряни читають «Заупокійну». 
Справа клірос для півчих і диякона. В церкві на підставках зберігаються церковні 
знамена – хоругви, які виносяться з храму під час хресного походу. 

Стеля в дзвіниці розписана зображенням Всевидючого Ока Господнього. 
Справа і зліва від 4-х метрових дубових дверей стоять аналої з іконами Пресвятої 
Богородиці, Ісуса Христа і Розп’яття. На стіні Великому мучениці Варвари [5]. 

Вхід до Свято-Димитріївської 
церкви. Фото Дениса Кучерявого 
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Докладемо, що нині у Гвіздівцях є також дві каплички: перша – при в’їзді у 

село з боку Сокирян, друга – при вході на кладовище: «Одну побудувала за свої кошти 
Лідія Петрівна Савчук, яка працювала в Італії, а іншу – Дмитро Федорович 
Мороз із своїми синами. Допомагав їм Валерій Григорович Москалюк. Щоденно 
відчиняють каплички Ліля Іванівна Шеремета та Марія Миколаївна Мудрик. 
Вони старанно доглядають ці споруди і прилеглі території, весною саджають 
квіти, взимку розчищають сніги» [1]. 

 
Джерела: 1. Барчук Т. Моїм односельчанкам… – http://www.dnistrovi–zori.info; 2. Боднар В.Б. 

Особливості функціонування релігійних об’єднань Чернівецької області (1944–1985 рр.). 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. – Чернівці, 2016; 3. 
Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1896 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 195; 4. Вико-
навчий комітет Гвіздовецької сільської Ради депутатів трудящих с. Гвіздівці Сокирянського 
району. Книга протоколів засідань Виконавчого комітету сільської Ради депутатів трудящих 
за 1962 рік: з № 1 по № 20. – АВСРДА, ф. 15, оп. 1, спр. 111; 5. Гвіздівці. Духовність. – 
http://bukportret.info/index.php/sokiryanskij-rajon/gvizdivtsi/dukhovnist; 6. Дело о вводе во владение 
помещицу Самсон Екатерину вотчиной Гвоздоуцами (19.05.1867–21.07.1867.) – ДАЧО, ф. 117, 
оп. 1, спр. 2597; 7. Дело о постройке новой церкви в селе Гвоздоуцы Хотинского уезда 
(26.07.1815– 09.06.1825). – НАРМ, ф. 205, оп. 1, спр. 904 (326); 8. Дело по иску поверенного 
помещицы Сумароковой титулярного советника Лисовского Льва к помещику с. Гвоздоуць 
Томульцу Сандулашко за незаконное владение им вотчиной Гвоздоуцы (08.05.1834–25.09.1852). 
– ДАЧО, ф. 177, оп. 1, спр. 614; 9. Із Храмовим святом! – http://gvizdivtsi.org.ua/; 10. Клировые 
ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 48; 11. Кучерявий 
О.П., Мандзяк О.С. Гвіздівці: Шляхами століть. – Київ: «Арт Економі», [Готується до друку, 
рукопис]; 12. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых 
упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирян-
щина», 2015; 13. Определение Святейшего Синода // ЦВд, 1890. – № 34; 14. Определение 
Святейшего Синода // ЦВд, 1895. – № 15; 15. Роспись землевладения и сословного строя 
населения Бессарабии по данным переписи 1817 года. – Обработал по официальным данным 
И.Н. Халиппа // ТБГУАК, 1907. – Т. III; 16. Халиппа И.Н. Сведения о состоянии церквей 
Бессарабии в 1812–13 гг. // ТБГУАК, 1907. – Т. III; 17. ЦА, Гвіздівці. 

Капличка на в`їзді в селі Гвіздівці.  
Фото Олега Кучерявого 

Капличка на цвинтарі.  
Фото Олега Кучерявого 
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КАРЛИКІВ 

 
Карликів – нині не існуюче село, яке в минулому розташовувалось по-сусідству 

з сучасним селом Романківці, де нині знаходиться однойменне урочище Карликів. 
В господарських грамотах і актових записах часів Молдавського князівства воно 
фіксується під наступними назвами: Кирликеу, Керлакеу, Карлікеу, Карликове і 
навіть Кирлакау. Перша згадка про це село зустрічається в грамоті господаря 
Молдавського князівства Гашпара (Гаспара) Граціані, від 12 квітня 1620 року, 
якою він підтвердив великому дворнику нижньої землі Кості Бучоку (1570–1625) 
декілька сіл і циганських сімей [2, с. 160-167; 11, с. 444–447]. Із документів пізніших 
часів дізнаємось, що на вказаний 1620 рік якась частина Карликова значилась 
також за боярською родиною Урмезіу, і особисто за Михайлом Добрулом. Надалі 
його частина була поділена між синами Іонашком і Тудором, а також онуками – 
Тоадером, Михайлом і ще одним Тудором. Достовірно відомо, що 26 листопада 
1627 року син Михайла Добрула Урмезіу – Іонашко отримав підтвердну грамоту 
від господаря Мирона Барновського на третю частину від половини села 
Карликів [2, с. 185-188; 10, с. 344-345]. 

Уже в той час у цьому селі існував храм, про що ми взнаємо із описання 
готарів Карликова і найближчих до нього населених пунктів, зокрема Татарки, 
Вашківців і Мендиківців. Окрім того, про те, що церква існувала у Карликові вже 
у XVI–XVII століттях повідується й в народних переказах [1, с. 26]. Але окрім 
самого факту його існування, ніяких інших фактів не знаходимо. 

З історичних джерел, легенд і переказів відомо, що після того, як у 1715 році 
була утворена Хотинська райя, деякий час у Карликові діяла мечеть, яку на місці 
православної церкви збудували яничари, загін котрих довгий час квартирував у 
цьому селі. Церква та значиться й на мапі з атласу, виданого у Франції 1772 року. 

У другій половині XVIII століття в Карликові діяв храм, освячений на честь 
Святого Великомученика Димитрія Солунського. Згідно «Відомості в молдавський 
Диван від Хотинського цинуту про число в ньому селищ, в них дворів і людей» 
від 25 грудня 1772 року і відомості про погосподарський перепис населення 
Хотинської райї 1774 року, при цій церкві служив один священик – «піп Ян», 
якому допомагав дячок Ион [2, с. 432, 449]. 

Нова православна церква була збудована у Карликові в 1803 році, і також 
освячена на честь Святого великомученика Димитрія Солунського. Першим свяще-
ником новозбудованої церкви став Василь Михайлович Опацький (1782 р.н.) [5]. 

За даними на 1812 рік, Свято-Димитріївська церква села Кардиків: «дерев’яна, 
дерева тесаного, покрита соломою, одежею і книгами достатня» [6, с. 261; 2, с. 
497]. З 1806 року і за даними на 1820-ті роки при цій церкві служив священик 
Костянтин Топорницький (1769 р.н.), який справно виконував свої обов’язки [5]. 
За списком «Села Карликова християнського сповідання» 1824 року, а також 
метричної книги «Села Карликова Димитріївської церкви» за 1827 рік, його 
паства у той період складала більш за 120 сімей [3]. За етнічним складом 
більшість із них були українці, далі йшли молдовани і невелика кількість циган. 

У 1829-1830 роках 119 сімейств сіл Карликів і Романківці, незадоволені 
ставленням до них поміщика Василя Михайловича Россеті-Баленеску (1781-1834) 
(панування якого для місцевих жителів села стало справжнім пеклом), переселилися 
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в Аккерманський повіт, де заснували село Райлянка 
(сучасне с. Ройлянка) і отримали статус державних 
селян [8, с. 103]. Село Карликів спустіло, а храм 
розібрано. У 1850-х роках карликівський храм, поруч 
з яким, до речі, був цвинтар, тут уже не діяв. На 
тому місці донині є уламки запалих у землю кількох 
малих надмогильних хрестів. 

Відзначимо, що на новому місці колишні карликів-
чани тривалий час зберігали пам’ять про рідне село, 
адже покинули вони його не з доброї волі. Практично 
одразу після оселення на новому місці вони почали 
збирати гроші на нову церкву, організаційні питання 
лягли на плечі дячка Стефана Гавриловича Капацина 
(1792 р.н.), який незабаром помер. Церква почала 
діяти ще до 1835 року, будучи не до кінця зведеною 
(була приписана до села Каплан). Так само, як і у 
Карликові, вона була названа Свято-Димитріївською. 

Священиком до неї був призначений Костянтин Вронський (1770 р.н.) [4, арк. 67-69]. 
Із-за браку коштів і чиновницьких зволікань будівництво нової церкви було 

закінчено тільки у 1844 році [9, с. 512]. Ця церква була кам’яна, одно престольна: 
«Будівля церкви міцна, досить містка, кругом обнесена огорожею кам'яною» [9, 
с. 512]. Спочатку в цій церкві був старий іконостас, який привезли переселенці. 
Та же зберігалися деякі церковні книги принесені із Карликова. В 1860 році 
старий іконостас замінено на новий дерев’яний. Богослужіння здійснювалися 
церковнослов’янською мовою. До 1873 року «службу відправляли два священика, 
а потім залишився один настоятель з псаломщиком. За райлянською парафією 
було закріплено 63 десятини церковної землі, панотець отримував 700 руб. 
щорічного утримання від місцевого сільського правління» [7, с. 114]. 

Джерела: 1. Гандзій В.В. Моє село: Крізь століття, епохи і роки. Кн. 1. – Чернівці, 2000; 2. 
Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых упоминаний до 
1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирянщина», 2015; 3. 
Метрическая тетрадка Кишиневской епархии Бессарабской области Хотинского цынута 
селения Карликова Димитриевской церкви за 1827-й год. – ВАКС; 4. Ревизская сказка тысяча 
восемьсот тридцать пятого года апреля семнадцатого дня, Бессарабской области 
Акккерманского уезда казенного селения Райлянки, о состоящих при двух приходной 
новостроящейся Димитриевской церкви, священно- и церковнослужителях, их женах и обоего 
пола детях. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 6; 5. Формулярные ведомости Управляющего Хотин-
ского цынута Бричанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, 
ф. 605, оп. 1, спр. 97; 6. Халиппа И.Н. Сведения о состоянии церквей  Бессарабии в 1812–13 гг. // 
ТБГУАК, 1907. – Т. III; 7. Церковна В. Історія села Райлянка за матеріалами «Кишинівських 
єпархіальних відомостей» // Краєзнавство. Науковий журнал / Національна спілка краєзнавців 
України Інститут історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 1-2 (90-91); 8. Чорний О. Д, 
Мандзяк О. С. Не загубились села у віках: Дослідження, знахідки, відкриття / Олександр 
Чорний, Олексій Мандзяк. – Чернівці: «Друк Арт», 2014; 9. Юсипенко Я. Райлянка, село 
Аккерманского уезда // КЕВ, 1879. – №13; 10. Documenta Romaniae Historica. Seria A: Moldova. 
Vol. XXI: 1632–1633. – Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1971; 11. 
Documentele ramurii Canta a Cantacizinilor moldoveni // Studiĭ şi documente cu privire la istoria 
romînilor. Volume VII: Cărţi domneşti, zapise şi răvaşe. Partea III. – Bucureşti, 1904. 

Хрест на полі в урочищі 
Карликів. Фото Олександра 

Чорного, 2013 рік 
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Перший аркуш із перепису «християнського 
стану» села Карликів Хотинського цинуту 

1824 року 

Перший аркуш із «Метричного зошиту» 
села Карликова, Свято- Димитріївської 

церкви за 1827-й рік 

Фотокопія оригінального ескізу плану розташування садиби Карликів  
маєтку Романківці,1925 рік 
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КОБОЛЧИН 

 
Перші відомі нам згадки про село Коболчин відносяться до XV століття. 14 

січня 1447 (6955) року, від господаря Молдавського князівства Стефана II, низку 
сіл одержав боярин, спатар (мечник) Шандро, який судився з панами і боярами 
Негрилом, Баша (Балчан) і Сребулом за села «на Ністрі», серед яких зазначено і 
село Коболчин [9, с. 55-59]. Від нього це село перейшло у володіння Нямецького 
монастиря, про що свідчить грамота господаря Землі Молдавської Петра II, від 
22 жовтня 1447 року [9, с. 60-63]. 

Нямецький монастир розташований в 10 км на північний захід від сучасного 
румунського міста Тиргу-Нямц. Імовірно, монастир був заснований у другій 
половині XIV ст. Заснування монастиря приписується господарю Молдавського 
князівства в 1375–1391 роках, Петру I Мушату. За іншою версією, Нямецький 
монастир був заснований 1367 року старцями Сафронієм, Пименом та Силуаном, 
які прийшли зі своїми учнями з околиць Тирнова. Монастир, будучи великим 
релігійно-моральним і просвітницьким центром своєї країни, володів величезними 
багатствами. Належні йому маєтки, угіддя, худобу та інше майно було розкидано 
практично по всій території Молдавського князівства. 

Практично у всіх селах які належали монастирю будувалися храми. Не виклю-
чаємо, що це не минуло й село Коболчин. Але це тільки припускання, тому що 
документа лі підтвердження поки не знайдені. Але пам'ять народу все ж так 
зберегла до наших днів деякі факти про існування церкви у сиву давнину цього 
населеного пункту. 

За переказами коболчинських старожилів, у давнину на правому березі річки 
Коболча20, біля підземних джерел «Полянський Шипіт», було село Бабине, в 
центрі якого красувалася гарна дерев’яна церква. Декілька століть тому назад 
його зруйнували татари (за іншими переказами – турки). Вони винищили велику 
кількість населення, а частину забрали у неволю. На місці колишнього поселення 
Бабине до цього часу залишилися рештки кладовища, який називають «Турецьким 
Цвинтарем». В свій час на цьому кладовищі була знайдена надмогильна плита, 
на якій був зроблений надпис в 1512 році [6, с. 1348]. 

Місцева легенда повідує, що жителі Бабиного готувалися до Великодня. 
Прибирали в хатах і на подвір’ях, лаштувалися до церкви. В цей час у селі вже 
були приставлені чужинські стражі. Хтось із мешканців запримітив, що з суботи 
на неділю один із вояків, що наглядали за порядком, заходився гострити свою 
зброю. Боячись викликати гнів у нього, вони смиренно і доброзичливо запитали 
у вартового, навіщо він меча гострить, адже завтра люди святкуватимуть, у церкві 
лунатимуть дзвони. Потай від інших той розповів господарю, в хаті якого чатував, 
що завтра станеться біда, і порадив, щоб той непомітно тікав до лісу, який був 
поруч. 

Опівночі залунали церковні дзвони. До церкви зійшлися всі люди селища. У 
храмі горіли свічки, прихожани щиро молилися Богу в очікуванні великоднього  

20 Коболча (Кобильча, Кобилча, Коболчанка) – річка, що протікає через село і впадає біля 
села Василівка в Дністер. Давніше місцеві жителі також називали цю річку Капачанка (від 
«капати», як характеристика течії). У с. Василівка деколи цю річку називали Стара Річка. 
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ранку. Та звідки не візьмись, налетіли турецькі завойовники, взялися селище палити, 
добро грабувати. Дійшовши до церкви, що височіла на пагорбі, обступили її з 
усіх боків і стали добрий і мирний люд ятаганами та мечами рубати. Не шкодували 
ні малої дитини, ні старої людини. Залила храм Божий кров християнська, стру-
мочками задзюрчала вниз до шипітської води, сповіщаючи усіх, що сталося лихо… 

Кажуть, що нападники скосили тоді понад 400 сільських мешканців і багатьох 
у неволю забрали. А дерев’яну церкву нелюди спалили. Врятуватися вдалося 
тільки тому господарю з родиною, якого попередив про небезпеку турок. Від 
нього, як вважають, і знаємо цю страшну історію з Бабиним. 

Після зникнення Бабина на північному заході, як твердять краєзнавці, спочатку 
виникла нова частина населеного пункту – Перший десяток, пізніше – Куток, а 
ще пізніше – Городок. Як результат, за більш як 560 років маємо теперішнє село 
Коболчин, назва якого пішла від річки Коболча, а переміщення ближче до Дністра 
зумовлене татаро-турецькими нападами та необхідністю захисту від них у 
місцевих ярах та лісах, які підступали до поселення21. 

Нажаль, документальних підтверджень існування цього села не знайдено. 
Хоча в книзі археолога і дослідника Б.О. Тимощука довідково все ж сказано: 
«Давньоруське селище ХІV–ХV ст. виявлене в південно-східній частині села, на 
лівому боці р. Коболча. В північній частині давнього поселення розташоване 
кладовище з підплитовими похованнями». 

Дослідження істориків і археологів другої половини XIX – початку XX ст., 
дають підставу стверджувати, що до початку XVIII ст. протягом довгого часу 
діяли християнські храми. Зокрема, В.Г. Курдіновському, котрий приїжджав в 
Коболчин в 1906 і 1915 році, місцеві жителі розповідали про це наступне: «Мені 
сказали, що є інший «цвинтар»: старий цвинтар, що знаходиться в оренді у селянина 
Ничипора Висилишина, на якому є кам'яні плити з «нумерями» (тобто написами). 

21 Більш широко з історією цього населеного пункту можна ознайомитися в книзі: Чорний 
О.Д, Мандзяк О.С. Не загубились села у віках: Дослідження, знахідки, відкриття / Олександр 
Чорний, Олексій Мандзяк. – Чернівці: «Друк Арт», 2014. – С. 31 – 34. 

На «Турецькому Цвинтарі» села Коболчин 
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Відшукавши цей цвинтар, я знайшов багато плит зі слабкими залишками написів. 
Селяни розповідали, що на цьому цвинтарі турки два рази спалювали церкву із 
християнами. Якщо нинішня церква, вже дуже стара, існує більше 150 років на 
новому місці, то мені ясно було, що переказ захоплює епоху боротьби з турками 
початку 18 століття» [6, с. 1346]. 

 
 
 
За офіційними даними, в 1784 році (в клірових відомостях зазначено 1790 рік) 

в селі Коболчин, яке в той час було частиною Хотинської райї, «старанням свяще-
ників і прихожан» [3] на місці старої церкви, була зведена нова церква, яку також 
освятили на честь Миколая Чудотворця: «побудована із древа доброго із трьома 
верхами; одягів і книг церковних досить» [11, с. 261]. За спогадами старожилів, 
які записав Василь Курдіновський на початку XIX століття, церква була побудована 
набагато раніше офіційної дати (тоді було лише проведено ремонт) – середині 
XVIII ст.: «За архітектурою надзвичайно нагадує церкву Запорізької Січі, як вона 
малюється на ілюстраціях» [7, с. 871; 8, с. 161]. Висота в середині цієї церкви під 
куполом мала 16 метрів, внутрішні розміри – 14 на 7 метрів.  

За даними відомості про церкву за 1832 рік, біля церкви знаходилася кам’яна 
дзвіниця [3]. Деякі із дзвонів на ній були встановлені в 1816 році, а інші вже 
пізніше [6, с. 1346]. Станом на 1853 рік: «покрита ґонтою» [4, арк. 570]. 

У 1880 році в Коболчині було відкрито церковнопарафіяльне піклування, яке 
мало ціллю побудувати у селі нову кам’яну церкву замість існуючої дерев’яної і 
маломісткої [1, арк. 128]. Старанням прихожан і священика нова церква була 
побудована У 1909 році: «дерев'яна, покрита бляхою». Вона також була освячена 
на честь Святителя Миколая. Дзвіниця новозбудованої церкви, за даними 
«Відомості про Свято-Миколаївську церкву, що знаходиться в селі Коболчин 
Хотинського повіту Кишинівської єпархії, за 1914 рік»: «дерев'яна, становить 
один корпус з церквою» [1; 13, с. 132]. В 1913 році Будівельний комітет також 
побудував в селі окрему хату для священиків. 

Через деякий час нова Свято-Миколаївська церква згоріла. Причини пожару 
не встановлено. За переказами, під час пожару в палаюче приміщення забігла 
місцева віруюча Єфросинія Глушко і врятувала Євангеліє і дві ікони: Тверська 
ікона Божої Матері та ікона Святого Феодосія. Ці ікони збереглись до наших днів. [5]. 

Записи на стародавніх коболчинських хрестах знайдені і розпізнані Василем 
Курдіновським у 1906 році (Курдиновский В. Южная часть Хотинского уезда  

(Из археоло-гической поездки по Бессарабии) // КЕВ, 1906. – № 42) 
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Свято-Миколаївська церква села Коболчин, 1915 рік. Фото Василя Курдіновського 
(Curdinovschi V. Сele mai vechi biserici de lemn din jud. Hotin // RSIABC, 1925. – № 16 – P. 64.) 

Свято-Миколаївська церква села Коболчин, 1915 рік. Фото Василя Курдіновського 
(Curdinovschi V. Сele mai vechi biserici de lemn din jud. Hotin // RSIABC, 1925. – № 16 – P. 65.) 
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В 1937 році в селі освятили новий кам’яний храм (камінь брали в яру неподалік 

від села) з дерев'яним куполом. Висота храму під куполом сягає 27 м, внутрішні 
розміри – 25м на 9м. Основними архітектурними прикрасами є карнизи, арки, 
пілястри. У першій половині 1990-х років в храмі зроблено внутрішній ремонт і 
його наново перекрили [5].  

20 лютого 2012 і цю церкву теж наздогнало нещастя – вона майже повністю 
згоріла – пожежа знищила купол, іконостас і покрівлю церкви [12]. Озираючись 
назад в історію села Коболчин, складається враження, що якийсь рок переслідує 
його храми. Перекази оповідають, що ще до церкви побудованої в 1784 році, 
було як мінімум дві і обидві були знищені вогнем [6, с. 1346; 10, с. 186]. 

 
 

Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 
221; 2. Кишиневская епархия. Клировая ведомость 5-го округа Хотинского уезда за 1903 год.– 
ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 200; 3. Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – 
ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 48; 4. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 
605, оп. 1, спр. 106; 5. Коболчин. Духовність. – http://bukportret.info/index.php/sokiryanskij-
rajon/kobolchin/dukhovnist; 6. Курдиновский В. Южная часть Хотинского уезда (Из археоло-
гической поездки по Бессарабии) // КЕВ, 1906. – № 42; 7. Курдиновский В. Список древнейших 
церквей Бессарабской губернии (окончание) // КЕВ, 1908. – № 22-23; 8. Курдиновский В. Список 
древнейших церквей Бессарабской губернии //. ТБЦИАО, 1910. – Вып. 10.; 9. Мандзяк А.С. 
История Сокирянщины в документах и материалах: От первых упоминаний до 1812 года / 
Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирянщина», 2015; 10. Мандзяк О.С. 
Стародавні церви Сокирянщини // Сокирянщина: Історико-краєзнавчий альманах. / Упоряд-
кування і редагування, О.С. Мандзяк. – Вип. 2. – Мінськ – Новодністровськ, 2011; 11. Халиппа 
И.Н. Сведения о состоянии церквей Бессарабии в 1812–13 гг. // ТБГУАК, 1907. – Т. III; 12. 
Церква у селі Коболчин згоріла майже повністю. – http://euromisto.cv.ua/ - Лютий 21, 2012; 13. 
Constantinescu-Iaşi P. Biserici de lemn // Viaţa Basarabiei. – Chişinău, 1933. – № 3. 

В день освячення нового Свято-Миколаївської 
церкви в селі Коболчин, 1937 рік 

Коболчинська Свято-Миколаївська церква. 
Фото Олександра Чорного, 2011 рік 
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Перші документальні свідчення про існування села Кормань починають 

зустрічатися в господарських грамотах і актових записах XVII століття, коли це 
село було у складі Молдавського князівства. Так 22 липня 1632 року Костандін 
Стирча, за наказом господаря Олександра Ілляша воєводи, пише листа великому 
логофету Гянгі про розмежування готару селища Кулішівка з боку селища 
Сербичани. Описуючи визначений готар, боярин Стирча згадує про потік Кормань 
(притока Дністра), де розташоване село Кормань: «... готар Кулішівки від гирла 
[річки] Кормань, яка впадає у Дністер, вгору по руслу Корманя до витоку 
Корманя, до одного потоку, який впадає в Кормань, який зветься Проски22…» [7, 
с. 209-210; 18, с. 203-204]. У той час село належало родині бояр Фортуна, які 
володіли також сусіднім селом Шебутинці [7, с. 247; 16, с. 124-125]. 

Можемо припустити, що вже у той час у печерах біля Корманя проживали 
ченці. Відомий дослідник бессарабської старовини В.Г. Курдіновський, який 
обстежив околиці цього села на початку XX століття відзначає: «У версті від 
села є печери в горах які колись були покриті лісом. У цих печерах знаходилася 
каплиця. У печерах збереглися кам'яні ікони» [5, с. 869]. У виданні «Найдавніші 
типові православні церкви Бессарабії», яке вийшло під редакцією Курдіновського 
в 1918 році, додане: «в течії річки Дністра в одній версті від села Кормань Хотин-
ського повіту, в горах, колись вкритих густим лісом, є печери, де, як з імовірністю 
можна стверджувати, був колись печерний храм, так як і по теперішній час в них 
збереглися кам'яні ікони» [2, с. 3]. 

В 1920-х – 1930-х роках до «Церковки» (так називають цю печеру місцеві 
жителі) і інших печер розташованих біля села Кормань, інтерес проявляли 
румунські археологи та історики. Побачити їх і особисто дослідити їх хотів навіть 
єпископ Хотинський Віссаріон (В. Пую). З цією ціллю він навідав Кормань у 
1930-му році, про що повідомлялося в офіційному виданні Хотинської єпархії 
«Episcopia Hotinului: Foaie eparhială oficială». Щоправда забратися у самі печери 
йому так і не вдалося [19, с. 211-212]. В наш час норманські печери досліджував 
буковинський науковець Б.Т. Рідуш. У своїй статті «Печерний храм у с. Кормань» 
він пише:  

«Група гротів, де знаходиться Церковка, розташована у середній частині скельної 
гряди. Доступ до них утруднений і пролягає по вузькому скельному карнизу над 
прірвою. Основний та найбільший грот витягнутий вздовж скелі на 35,0 м у напрямі 
з Пн-ПнСх на Пд-ПдЗх і має експозицію на Пн-ПнЗх. Його глибина від краю 
площадки коливається від 2,0 до 7,0 м, середня висота 2,0-2,5 м, іноді 5-6 м і більше. 
Край площадки обривається 6- 7 метровим скельним уступом, складеним кременями 
та роговиками, який нижче переходить у крутий задернований схил. <…>  

У різних місцях на стінах гроту відмічено пази для дерев'яних конструкцій. У 
деяких місцях, зокрема у крайній південній частині гроту, порода біля цих пазів 
має сліди обвалу, що, на нашу думку, є наслідком пожежі. Поверхня вапнякових 
стін кавернозна. У деяких місцях на ній збереглись рештки оштукатурення сумішшю 
лесовидного суглинку (чи супіску) з половою, іноді зі слідами побілки вапном. 

22 Проски – права притока річки Ярової. Тепер цей гідронім не фіксується. 
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Такий же характер мають залишки глинобитної підлоги, фрагменти якої збереглись 
на площі у декілька квадратних метрів.  

Вірогідно, що у північній частині гроту знаходився невеликий печерний храм. 
Окрім топоніма Церквочка про це свідчить ряд інших ознак. На східній стіні 
гроту, яка складена досить м'якою мергелястою породою вирізані декілька хрестів, 
які за характером зображення ідентичні до хрестів, які зустрічаються у інших 
печерних храмах Подністров'я. На жаль ці зображення сильно пошкоджені сучас-
ними написами. У підлозі цієї частини гроту, яка також складена залишками 
мергельного шару, видно пази від невеликої дерев'яної конструкції. Ці пази 
можуть бути інтерпретовані, як сліди від вівтарної частини храму. Тут же у 
кавернах вапнякової стелі спостерігаються натічні форми смолоподібної речовини 
чорного та темно-коричневого кольору, які за консистенцією нагадують мумійо 
середньоазійських печер. Проте ця речовина не має характерного для мумійо 
запаху та смаку. На наш погляд, вона могла утворитись із летючих продуктів 
згорання воскових свічок, які конденсувались і накопичувались у кавернах 
вапнякової стелі.  

Окремі дещо менші гроти зі слідами підтесування та пазів для дерев'яних 
конструкцій знаходяться також за кілька десятків метрів південніше та 
північніше від Церковки. У них також виявлено сліди пожежі. При шурфуванні 
підлоги печери було виявлено декілька уламків гончарної кераміки пізньосередньо-
вічного часу (орієнтовно ХVI-ХVII ст.) та один фрагмент ліпної кераміки із 
слідами підправлення на гончарному крузі, який ймовірно датується не пізніше 
XI ст. Поряд з керамікою знайдено два дерев'яні кілки, дерев'яну стружку та 
дрібні клаптики (до 2-3 см2) шкіри та берести, уламок козячого рогу, які, 
очевидно, відносяться також до пізньосередньовічної доби. У рихлих відкладах 
долівки гроту зафіксована значна кількість козячого посліду. Неподалік, на першій 
надзаплавній терасі Дністра (яка зараз затоплена) відоме слов'янське поселення 
VІ-VІІ ст. Не виключено, що ці печери використовувались місцевим населенням 
вже в той час.  

За результатами обстеження можна зробити висновок, що у цьому місці існував 
комплекс нескельних укріплень з печерною церквою, який був витягнутий майже 
на 100 метрів. Функціював цей об'єкт очевидно протягом кількох періодів – від 
часів Давньої Русі до пізнього середньовіччя» [12, с. 22-23; 13, с. 256-259]. 

Перша ж відома церква у самому селі Кормань датується лише 1790 роком [4, 
арк. 134]. У 1809 році в ній здійснено ремонт. Станом на 1812 рік: «дерев'яна, древа 
різаного, покрита соломою; одягами й книгами задоволена» [15, с. 260]. У 1824 
році вона вже була покрита ґонтами [14, арк. 69-70]. В цій церкві зберігалося 
старовинне «Євангеліє» 1596 року, прикрашене мініатюрами [3, с. 93]. 

За переказами старожилів, у 1820-х роках ця церква буда розібрана і перенесена 
на інше місце. Це було зроблено після одної з найсильніших повеней: «води 
Дністра тоді підтопили церкву». Про перенесення церкви на нове місце пише й 
відомий дослідник В.Г. Курдіновський, який обстежив цей храм на початку XX 
століття відзначає: «Час будівлі церкви невідомо, але розібрана і перенесена вона 
на інше місце років 80 тому назад. Будівлею дерев'яна, присвячена св. 
Великомученикові Димитрію» [5, с. 869; 6, с. 159]. 

У 1870-х роках церква серйозно ремонтувалася, про що було відзначено в 
Кишинівських єпархіальних відомостях. У жовтні 1875 року «Благочинний 3-го  
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Свято-Димитріївська церква села Кормань, яка була відкрита у 1915 році (Чорний О.Д, 
Мандзяк О.С. Не загубились села у віках: Дослідження, знахідки, відкриття / Олександр 

Чорний, Олексій Мандзяк. – Чернівці: «Друк Арт», 2014. – С. 132.) 

Вчителі Корманської СШ біля церкви, 1963 рік  
(Чорний О.Д, Мандзяк О.С. Не загубились села у віках: Дослідження, знахідки, відкриття / 

Олександр Чорний, Олексій Мандзяк. – Чернівці: «Друк Арт», 2014. – С. 134.) 
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округу Хотинського повіту, при рапорті від 31 минулого жовтня за № 151, представив 
рапорт священика довіреного йому округу с. Кормань, Василя Кириловича, від 
25 жовтня за № 18, який доносить, що він, священик Василь Кирилович, щоб 
розташувати парафіян до пожертвувань на церкву пожертвував із власності своєї 
на лагодження місцевої церкви 50 рублів. Таким пожертвуванням своїм він 
схилив своїх парафіян до різних пожертвувань, а саме: на лагодження ж церкви 
пожертвувано ними 400 рублів сріблом і крім того куплено тими ж парафіянами 
4 свічники перед наместної ікони, бронзові посріблені й два свічники напрестольні 
в шести свічах в 52 рубля. Також придбані: богослужбові книги, октоїх, требник, 
пісна тріод в 15 р., два ручних кипарисних хрести в 15 р., хрест процесіонний в 
22 р., з корогв плащаниця напівоксамитова кавового кольору в 70 р., ящик на 
плащаницю в 10 руб., дві пари парчевих священникових одягань, з усім приладом 
в 70 р., напрестольне парчеве одіяння в 18 руб., пожертвуване на оновлення двох 
чаш і двох дисків 18 руб., хрестильниці, таза й рукомийника 10 руб., а всього на 
придбання речей і проведення лагодження церкви ужите 750 рублів сріблом» [9, с. 62]. 

На початку XX століття, багато в чому завдяки зусиллям священика церкви 
села Кулішівки Тимофія Михайловича Доброшинського почалося будівництво 
нової церкви, про що в «Кишинівських єпархіальних відомостях» за 1903 рік 
відзначено: «Надається Архіпастирське благословення священикові церкви с. 
Кулішівки Хотинського повіту, Тимофію Доброшинському, який розташував 
громаду с. Корманя до відпустки 5013 рублів на будівництво храму в с. Кормані і 
який зібрав від жертводавців 171 руб. на придбання церковних приналежностей 
для цього храму» [10, с. 614]. 

Крім цього, була оголошена подяка єпархіального начальства: «царанам с. 
Кормань, Хотинського повіту Миколі Крижановському, Кирилу Кишка, Самсонові 
Кузі та Василю Лепенко за пожертвування їх на прикрасу місцевого храму» [11, с. 3]. 

Церква будувалася на місці старої, більше десяти років. За деяким даними, в 
експлуатацію надійшла тільки у 1915 році [17, с. 111].  

Ні перша, ні друга церква не збереглися до наших днів. Останню в 1961 році 
за вказівкою чиновників закрили. Щоправда, мешканці села активно протесту-
вали проти дій чиновників. Так, наприклад, у 1968 році її самовільно відкрили 
для богослужіння [1, с. 62]. Але незабаром церкву знову закрили. Її майно було 
розграбоване, а те, що вдалося зберегти, було передане в церкви сусідніх сіл. А 
потім при будівництві Дністровської ГЕС церкву було зруйновано й затоплено 
водою Дністровського водосховища. 

Через необхідність затоплення Корманя, в 1970-х роках старе село перестало 
існувати. Мешканців було переселено в будинки на рівному узвишші в оточенні 
лісу. За новим поселенням залишили назву колишнього села. Отож одне із най-
старіших сіл стало одним із наймолодших, яке в своїй назві має досить багату 
історію. 

Більше 30-ти років корманьські жителі не мали своєї церкви і свого священика. 
Щоб похрестити дитину, звінчатись чи навіть похоронити рідних, вони звертались 
до священників інших сіл. У 1980-х роках, з великими труднощами жителі Корманя 
добились дозволу у місцевої влади, щоб якщо не церкву, то хоч на території 
кладовища збудувати хату, де б зберігались ноші та інші речі з старої церкви. 
Силами жителів і на зібрані кошти жителів села, та за допомогою місцевого 
колгоспу таку хату було збудовано в 1987 році [8].  
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Наприкінці 1980-х років, з ініціативи Івана Кишки, Семена Базелюка та Анастасії 

Гуйван жителі нового Корманя почали оббивати пороги чиновницьких кабінетів, 
випрошуючи дозволу збудувати церкву. 21 лютого 1991 року, з благословення 
архієпископа Чернівецького і Буковинського Онуфрія (О.В. Березовського) було 
освячено місце під забудову нового храму, закладено перший камінь і хрест, 
котрий і сьогодні зберігається у церкві. Жителі села щороку робили добровільні 
внески на будівництво церкви грішми, продуктами робочою силою. Їздили також 
по допомогу у сусідні села і там збирали кошти на будівництво корманьської 
церкви. Допомагали всі, хто чим міг: місцевий колгосп дав кошти на фундамент, 
всі інші послуги, що надавав колгосп оплачувались з церковної каси. З церков 
сусідніх сіл в Кормань передані різні церковні культові речі. Прізвища всіх, хто 
пожертвував кошти на будівництво церкви, записані і вивішені за олтарем [8]. 

Спорудження церкви велося під керівництвом благочинного священика Нестора 
Чаглея із села Романківці. Відкрились двері новозбудованого храму 1 серпня 
1995 року в день обретіння мощів преподобного Серафима Саровського. Освятили 
його на честь Святого великомученика Димитрія Солунського, який є покро-
вителем усього села. Архієпископ Чернівецький і Буковинськмй Онуфрій (О.В. 
Березовський) благословив грамотами «Во славу Святої церкви» голову парафі-
яльної ради – Івана Терентійовича Кишку та його заступника Семена Никифоровича 
Базелюка, а також весь церковний комітет і всіх прихожан за те, що конкретними 
справами, думками і молитвами допомагали звести храм [8]. 

Джерела: 1. Боднар В.Б. Особливості функціонування релігійних об’єднань Чернівецької 
області (1944–1985 рр.). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних 
наук. – Чернівці, 2016; 2. Древнейшие типичные православные церкви Бессарабии (Часть 1-я) / 
Издано под редакцией преподователя Кишиневской духовной семинарии Василия 
Курдиновского. – Кишинев: Епархиальная типография, 1918. (ТБЦИАО, вып. 10.); 3. Запаско 
Я.П. Пам'ятки книжкового мистецтва: Українська рукописна книга. – Львів: «Світ», 1995; 4. 
Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 48; 5. 
Курдиновский В. Список древнейших церквей Бессарабской губернии (окончание) // КЕВ, 1908. – 
№ 22-23; 6. Курдиновский В. Список древнейших церквей Бессарабской губернии // ТБЦИАО, 
1910. – Вып. 10; 7. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От 
первых упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – 
«Сокирянщина», 2015; 8. Пошукова група «Релігієзнавці». Кормань. Духовність. – 
http://bukportret.info/index.php/sokiryanskij-rajon/korman/dukhovnist; 9. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1876. – № 4; 10. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1903. – № 24; 11. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1904. – № 1-2; 12. 
Рідуш Б. Т. Печерний храм у с. Кормань // Буковина — мій рідний край: III історико-краєзнавчої 
конференції молодих дослідників, студентів та науковців, Чернівці, 17 трав. 1998 p.: 
Матеріали. – Чернівці, 2000; 13. Ридуш Б.Т. Скально-пещерный комплекс в с. Кормань // Buletin 
Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă) / Muzeul Naţional de 
Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei. – Chișinău, 2005. – Vol. 3 (16); 14. Формулярные 
ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии священника Филиппа 
Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37; 15. Халиппа И.Н. Сведения о состоянии 
церквей Бессарабии в 1812–13 гг. // ТБГУАК, 1907. – Т. III; 16. Чорний О.Д, Мандзяк О.С. Не 
загубились села у віках: Дослідження, знахідки, відкриття / Олександр Чорний, Олексій 
Мандзяк. – Чернівці: «Друк Арт», 2014; 17. AECH; 18. Documenta Romaniae Historica. Seria A: 
Moldova. Vol. XXIII: 1635–1636. – Bucureşti: Editura Academiei Române, 1996; 19. Iavorschi D. 
Vizite canonice // EH, 1930. – № 17. 

221 
 



МАНДЗЯК О.С. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА СОКИРЯНЩИНІ 

 

 
 

 
 

Нова Свято-Димитріївська церква села Кормань 
 

Церква села Кормань, 2010 рік. Фото В’ячеслава Свиридюка 
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КУЛІШІВКА 
 
Під назвою «Кулісева, где Радул сіділ» село Кулішівка вперше згадується в 

грамоті господаря Молдавського князівства Іллі I і брата його Стефана II, від 20 
грудня 1437 року, якою вони дарують і підтверджують боярину Михайлу з Дорохоя 
(він же Михайло Дорогунський, Михайло Невольник) п'ятдесят два села [7, с. 46-
54]. Сама перша відома нині церква, освячена на честь Різдва Пресвятої Богородиці, 
в Кулішівці буда побудована у 1603 році [8, с. 189; 12, с. 150]. У 1721 році була 
зведена і освячена нова церква [13, с. 89]. 

На початку XIX століття в Кулішівці діяла невелика церква хатнього типу: 
«дерев’яна, тесана брусами, покрита соломою, у забезпеченні одягами й книгами» 
[11, с. 260] Відносно цієї церкви в церковних і клірових відомостях 1820-1850 
років сказано, що «коли і ким побудована невідомо». За даними на 1824 рік, коли 
ця церква увіходила до складу Коболчинського благочиння: «дерев'яна, різана 
брусами, покрита соломою» [10]. В «Відомості про церкву Різдво-Богородичну 
Хотинського повіту селища Кулішівки за 1832 рік» читаємо наступне: 

«1. Побудована невідомо коли і ким. 
2. Будівлею дерев'яна, стара в даху і фундаменті, дзвіниця дерев'яна її міцна. 
3. Престол в ній один, в теперішній холодній, в ім'я Різдва Богородиці. 
4. Начиння посередня. 
5. Причта в наявності знаходиться: священик один, дяк один, паламар один. 
6. Земля при цій церкві садибна є: священно-і церковнослужителі нею корис-

туються по тутешньому положено-призначеному від власника маєтку орних і 
сінокісних 7 фальчів. 

7. Будинки у священно-і церковнослужителів власні, дерев'яні, на поміщицькій 
землі. 

8. На утримання священно-і церковнослужителів платні ніякої не виходить, 
утримання їх убоге. 

9. Будівель що належать цій церкві ніяких немає. 
10. Відстанню ця церква від консисторії в 225, а від протоієрея у якого в управ-

лінні і благочинні її - в 15 верстах. 
11. Найближча до цієї церкви є в селищі Вітрянці - Іоанно-Богословська, в 3-х, 

і Кормані – Димитріївська, в 5 верстах. 
12. Приписної до цієїї церкви немає. 
13. Домової церкви в цій парафії немає. 
14. Опис церковного майна є, зроблений в 1809 році, скріплений печаткою і 

затверджений протоієреєм Петром Лончковським. 
15. Прибутково-видаткові книги про суми свічкові, з церковним шнуром і 

печаткою протоієрея Георгія Родостата, дані 1809 року і дві 1832 року, за скріпкою 
і печаткою протоієрея Філіпа Лукіянова; ведуться справно і зберігаються в цілості. 

16. Копії з метричних книг з 1809 року зберігаються в цілості. 
17. Сповідні розписи з 1826 року зберігаються в цілості. 
18. Обшукової книги при цій церкві немає» [2, арк. 144-145]. 
Протягом XIX століття церква неодноразово ремонтувалася. Зокрема капі-

тальний ремонт зусиллями парафіян здійснений в 1827 році [5, с. 869; 6, с. 159]. 
Черговий ремонт, на кошти місцевого поміщика, здійснено у 1840 році [3, арк. 512].  
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Мешканці села Кулішівка біля старої церкви Різдва Пресвятої Богородиці, 
 друга половина 1930-х рр. Фото із фондів Сокирянського історичного музею 

Парафіяни села Кулішівки з священиком, 1930-ті роки.  
Фото із фондів Сокирянського історичного музею 
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Наступне оновлення храму відбулося у 1881 році [1, арк. 75]. Ухвалою Синоду 
від 29 травня – 10 червеня 1881 року за № 1208, парафіянам церкви села Кулішівка 
і місцевому поміщику Занга, надано благословення Святішого Синоду з видачею 
встановленої грамоти, за пожертви на свій храм [9, с. 298]. 

Станом на 1902 рік церква Різдва Пресвятої Богородиці села Кулішівка 3-го 
округу Хотинського повіту «будівлею дерев'яна, на кам'яному фундаменті, з 
такою ж при ній дзвіницею і становить з церквою одну будівлю; дахи церкви і 
дзвіниці криті бляхою і пофарбовані зеленою фарбою; кругом церкви огорожа, 
обнесена міцним дощатим парканом» [1, арк. 75]. 

На початку XX століття місцевий поміщик, купець Іван Григорович Занга та 
його родичі, при підтримці місцевих селян, розпочали будувати новий храм, значно 
більший за розмірами ніж існуючий. Але цей задум так і не здійснився. Під час 
заворушень 1917 року, які охопили практично всі села теперішньої Сокирянщини, 
солдати 8-ї російської армії відібрали майно поміщика, а сам він виїхав із села. 
Храм на той час був збудований тільки по вікна, з приміщенням (склеп), в якому мали 
хоронити представників сімейства Зангів. Як свідчать дослідження краєзнавців, у 
місцевого жителя Петра Івановича Дідорака зберігся проект цієї церкви, засвідчений 
румунською печаткою. 

 
Починаючи з 1938 року і впродовж наступних 5 років у Кулішівці будували 

церкву, яка діє і понині. Організаторами цього будівництва були самі жителі села, 
зокрема Яким Васильович Тузяк, Олексій Арйонович Кирилович, Петро Петрович 
Харабара, Олексій Олексійович Кишка та інші. 

Основну роботу здійснювала бригада з 10 майстрів із Хотина. Вони мурували, 
штукатурили, обкладали облицювальною плиткою стіни, за якою жителі села на 
своїх підводах їздили в село Гордінешть, яке нині розташоване у Резинському 
районі Республіки Молдова. Всіляку допомогу надавали і місцеві умільці. Навіть 
діти і молоді хлопці допомагали: вони возили воду, носили носилками вгору 
камінь по трапу. 

Люди ходили по селах з кондюхом-книгою, де записували прізвища тих, хто  

Кулішівська церква Різдва Пресвятої Богородиці, яка була побудована у 1943 році 
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давав кошти на будівництво церкви. Потім ці гроші віддавали будівельній бригаді, 
а прізвища людей, які здавали гроші, почитували в церкві [4]. 

У 1943 році новозбудовану церкву святили на честь Різдва Пресвятої Богородиці. 
Освячення проходило 21 вересня. Для цього в с. Кулішівку приїхав митрополит 
Буковини, Хотина та Мармарощини Тит (Т. Симедря), поміщики і численні мешканці 
навколишніх сіл.  

Ця церква діє і нині. Вона має форму многогранника в довжину 25 метрів, в 
ширину біля 15 метрів, і в висоту 25-30 метрів. Має два куполи – в одному розмі-
щені дзвони, чотири з яких церква придбала в 1996 році, а в другому на ланцюгу 
підвішений позолочений світильник – панікадило. Купола мають виточену огранену 
форму, на них прикріплені хрести. Стіни храму ззовні викладені облицювальною 
плиткою. Вікна храму вузькі і високі, в них вставлені залізні решітки [4]. 

При вході, над дверима зображена ікона, де Ісус Христос із своїми ангелами 
розмовляє. Стіни храму прикрашені іконами різної форми і тематики. Це переважно 
копії оригіналів ікон: Різдво Богоматері, Богоматір Втілення – Оранта, Богоматір 
Одигітрія, Дари Волхвів, Преображення, Воздвиження Чесного Хреста, Благовіщеня, 
Страсті Христові, Воскресіння, Стрітення, Святого Георгія Воїна, Святого Миколая 
з житієм, Страшний суд. 

На стінах біля кожної ікони стоять позолочені підсвічники. У церкві виділено 
місце для церковного хору, яке огороджене залізною решіткою. Тут же знахо-
диться близько 30 стародруків, написаних старослов'янською мовою. Серед них 
«Православний богослужебний збірник», «Апостол», «Осьмогласник» і інші. 

Кругом загорожі знаходяться корогви, для процесії. Жителька села Ганна 
Григорівна Василіка на ткацькому верстаті зробила дві корогви: Пресвятої Богородиці 
та Ісуса Христа. Їх виносять у великі свята [4]. Навколо церкви знаходяться зелені 
насадження (горіхи, каштани, черешні). Ліворуч від воріт знаходяться два хрести 
гробниці. В одному з них похований священик. 

Джерела: 1. Кишиневская епархия. Клировая ведомость 3-го округа Хотинского уезда за 
1902 год.– ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 199; 2. Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 
1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 48; 3. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – 
ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 106; 4. Кулішівка. Духовність. Церква Пресвятої Богородиці (1938–
1943). – http://bukportret.info/index.php/sokiryanskij-rajon/kulishivka/dukhovnist; 5. Курдиновский В. 
Список древнейших церквей Бессарабской губернии (окончание) // КЕВ, 1908. – № 22-23; 6. 
Курдиновский В. Список древнейших церквей Бессарабской губернии // ТБЦИАО, 1910. – Вып. 
10; 7. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых упоми-
наний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирянщина», 
2015; 8. Мандзяк О.С. Стародавні церви Сокирянщини // Сокирянщина: Історико-краєзнавчий 
альманах. / Упорядкування і редагування, О.С. Мандзяк. – Вип. 2. – Мінськ – Новодністровськ, 
2011; 9. Список лиц духовного и светского звания Кишиневской епархии, коим за выслуги и 
пожертвования по духовному ведомству, определением от 29 мая – 10 июня сего 1881 года за 
№ 1208, преподано благословение Святейшего Синода с выдачею установленных грамот // 
КЕВ, 1881. – № 16; 10. Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричан-
ской протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37; 
11. Халиппа И.Н. Сведения о состоянии церквей Бессарабии в 1812–13 гг. // ТБГУАК, 1907. – Т. 
III; 12. Agrigoroaiei I. Palade Gh. Basarabia în cadrul României întregite: 1918-1940. – Chişinău: 
Universitas, 1993; 13. Bâzgu E. Un repertoriu al bisericilor de lemn și zid din Basarabia, alcătuit de 
Arhimandritul Visarion Puiu la 1920// Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi 
Muzeologie (Serie Nouă) / Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei. – Chișinău, 
2014. – Vol. 21 (34). 
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 Кулішівська каплиця 
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ЛОМАЧИНЦІ 
 
Село Ломачинці вперше зафіксоване на географічній на карті, яка була опуб-

лікована у картографічній праці французького інженера Гійома Ле Вассера де Боплана 
(1595–1675) «Delineatio specialis et accurata Ukrainae. Cum suis Palatinatibus ac 
Distictibq, Provincycq adiacentibus» («Спеціальний і докладний план України разом 
з розташованими у ній воєводствами, округами й провінціями»), виданої у 1650 
році в Данцигу картографом Вільгельмом Гондіусом (Гондтом). Перша письмова 
згадка зустрічається в грамоті господаря Молдавського князівства Євстратія Дабіжа 
від 11 серпня 1665 року, якою він підтверджує боярину Продану Дрегушескулу і його 
родичам передачу села Вишнева або Ломачинці в Хотинській волості, в установлених 
межах [6, с. 301-304]. 

Коли і ким була побудована сама перша православна церква в с. Ломачинцях 
донині не відомо. Але перша відома на сьогоднішній день церква в цьому селі, на 
що вказують непрямі свідчення з історичних джерел (відомості про священно-і 
церковнослужителів, придбання культових предметів і ін.) була побудована і 
освячена ще до 1760 року: «плетена – мазана» [4, с. 870-871; 5, с. 160-161]. 

«Відомість в молдавський диван від Хотинського цинуту про кількість у ньому 
селищ, в них дворів і людей» від 25 грудня 1772 року свідчить про те, що в цьому 
селі діяла церква, при якій служив один священик [6, с. 432]. В даних по селах 
Сокирянщини з відомостей про погосподарський перепис Хотинського цинуту, 
складених в травні-липні 1774 року, зазначено, що при церкві села Ломачинці 
служив «піп Тоадер» [6, с. 455]. 

На місці цієї церкви, на північному пагорбі, неподалік від Каютинського яру, 
в центрі села, у 1810-1811 роках, на значні пожертвування місцевого жителя Петра 
Твердохліба, поміщиків Крупенських та місцевих парафіян, була побудована нова 
Архангело-Михайлівська церква – у вигляді хреста, довжиною 18 м, ширина – 
4,5 м, висота до маківки хреста – 14,5 м. У новозбудовану церкву на кошти 
парафіян були куплені апостол, служебник, акафістник і Біблія [9, арк. 52-52зв]. 

Щоправда, у відомостях про церкву, а також в формулярних і клірових відо-
мостях XIX ст. датою побудування цієї церкви вказано 1813 рік. Але споруда 
ломачинецької церкви закінчилася саме в 1811 році, про що свідчить вирізана на 
дверях в вівтар Архангело-Михайлівської церкви дата [11, с. 3]. Плутанина викликана 
тим, що церковне начальство в 1811 році не прийняло новозбудований храм і 
відмовило в освяченні. Причиною відмови була нібито невідповідність канонам 
купола церкви. Була дана вказівка перебудувати церкву відповідно до прийнятих 
норм, на що пішло майже два роки [2]. І тільки у 1813 році церква була освячена. 
Вона збереглася до наших днів. 

Про особливості цієї церкви в своєму дослідженні «Історія церкви с. Ломачинці» 
(2006 р.) повідує місцевий краєзнавець Михайло Михайлович Шундрій: «На 
місці, де була колись стара церква, викопали фундамент глибиною 1 м 20 см., 
шириною 0,5 м. Вимостили його каменем із навколишнього яру Каютин та пере-
сипали піском із урочища Петрюхове. Цоколь зробили теж кам'яним із тесаних 
брил висотою до 0,4 м., який поштукатурено при капітальному ремонті в 1964-
1965 рр. Стіни храму зроблені з дерева. Це в основному дуб і липа. Оббиті 
дошками стіни пофарбували в зелений колір. 
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Парафіяни Архангело-Михайлівської церкви села Ломачинці, 1960 рік.  
Фото із зібрання Юрія Кривого 

Парафіяни села Ломачинці біля церкви, 1980-ті роки.  
Фото з власного архіву Олексія Мандзяка 
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Стовбури дерев розпилювали вручну сторцовими пилами. Під самою стріхою 

церкви навкруги будівлі вирізано на широкій дошці віночок із геометричних фігур. 
Ця споруда рідкісна тим, що дзвіниця зроблена окремо від храму, що рідко 

зустрічається в ті часи та й тепер. 
Квадратна в плані нава, до якої примикає напівкругла вівтарна частина та 

бабинець, який теж квадратний, у формі квадрата і притвор церкви. Нава покрита 
восьмигранним гостроверхим в готичному стилі куполом, який посаджений на 
восьмигранний підбанник, на якому прорізано чотири вікна в усі сторони світу. 
Він увінчаний також цибулястою маківкою, в яку вмонтовано хрест із кованих 
квадратних прутів. Такий хрест є і на вівтарні. 

А раніше до цього церква мала високий шпиль, який був унікальним для 
православних церков. I лише після ремонту верх нави набув нинішньої форми. 

Бабинець, як і притвор, покриті двосхилим заокругленим дахом. Так само покрито 
й вівтарну частину. 3 правої сторони вівтаря прибудовано низьку прямокутну різницю 
з каменя, яка теж покрита заокругленим дахом, 

Вся церква покрита оцинкованою бляхою. Вікна в церкві прямокутні з ґратами, 
лиш одне верхнє у вівтарній частині має заокруглення вверху. Внутрішній простір 
нави – з гострими кутами, перекритий характерним для української архітектури 
ХVІІ-ХVІІІ ст., зімкнутим зрізаним склепінням, на якому посаджений восьмерик 
з півсферичним склепінням. Вівтарна частина теж має в середині напівсферичне 
скріплення. У притворі і бабинці перекриття пряме. Вхідні двері церкви масивні, 
гарні і добротні, зроблені з дубових дощок. <…> 

При вході в церкву над дверима знаходиться гарна ікона Архангела Михаїла, 
покровителя нашого села. У притворі храму по обидві сторони е ікони Божим 
угодникам. Серед них – дві дуже древні, які намальовані невідомим автором. Фарби 
на них дуже гарно збереглися. На одній із них, швидше всього Марія Магдалина 
на колінах в нічний час воздає молитви до Бога. На другій, мабуть, теж Марія 
Магдалина і хтось із Святих, сидячи із якимось папірусом, теж в нічний час молиться. 
А обрамлення їхнє уже сучасне, роботи виконані на полотні. Тут же знаходиться 
рідкісне зображення розп'яття Господнє, а біля нього Матір Божа і жінки мироносиці 
та 12 апостолів, які зображені в розп'яттях на хрестах при останніх хвилинах 
земного життя. 

Є також гарні репродукції преподобного Серафима Саровського, великомученика 
Пантелеймона, Покров Пресвятої Богородиці У верхній частині церкви – Чудотворець 
Миколай, з правого боку – Ісус Христос, а з лівого – Матір Божа. Далі знаходяться 
старі ікони, виконані на дереві – Зішестя Святого Духа на апостолів та Пріснодіву 
Марію і Святого Миколая Чудотворця, Пресвятої Богородиці і Ісуса Христа та 
Святої Тройці. У верху – в бронзовім обрамленні і чеканка на бронзі – ікона Святої 
Тройці. <…> 

Іконостас двоярусний, де багато білого кольору з позолотою різьби і рамок. На 
найвищому місці храму знаходиться ікона Покрова, де Мати Божа з омофором в 
руках готова покрити весь світ. Нижче в обрамленні променів у вигляді голуба 
зображено Святий Дух Божий. У верхній частині іконостаса є дуже гарні у повний 
зріст ікони: зліва архангел Гавриїл, справа архангел Михаїл, в центрі – Іїсус Христос 
в дуже гарних тонах, який ніби стоїть на хмарах туманних, а збоку Пресвята 
Богородиця з сином Божим на правій руці, ніби летить по небу. Приблизно на 
такій висоті на чотирьох зводах розташовані ікони євангелістів Мефодія, Марка, 
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Архангело-Михайлівська церква села Ломачинці, яка була освячена у 1813 році, поруч з 
новою, побудованою у 2005 році. Фото Дениса Кучерявого, 2010 рік 

Стара і нова церкви села Ломачинці. Фото Юрія Кривого, 2016 рік 
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Луки, Іоанна Богослова, сидячи із книгами в руках, тобто із Новим Завітом. Внизу 
розташовано 13 репродукцій з життя земного Сина Божого Ісуса Христа. Над 
самими царськими райськими дверима знаходиться ікона Тайна вечеря. Вона 
виготовлена на дереві в дуже гарному оздобленні різьби по дереву. За задумом 
іконописця вона нагадує серце. 

На самих дверях намальовано шість круглих, невеликих за розміром ікон чотирьох 
євангелістів, Богородиці і Архангела Гавриїла. По праву сторону від дверей дуже 
гарна ікона Ісуса Христа. При різному освітленні вона по-різному переливається: 
здається, що Ісус справжній, живий. Далі ікона Миколи Чудотворця на правих 
дверях і ікона Михаїла Архангела. По ліву сторону райських дверей є чудова ікона 
Божої Матері з Сином Божим на лівій руці, який тримає земну кулю. Ікони виконані 
на фоні неба в блідо-голубих і білих тонах. На лівих дверях – Великомучениця 
Варвара, а потім Великомученик Георгій Переможець. Вони теж дуже гарні. В 
цьому можна переконатись тільки самому, побачивши та відвідавши храм. Ікони 
та їх обрамлення в різьбі по дереву створюють величну силу краси Божого Духа 
в іконостасі Святої Архангело-Михайлівської церкви села Ломачинці. I ніде в 
церквах Чернівецької єпархії такого не побачиш. 

Перед іконостасом розміщено дві процесії або хоругви в чеканці на бронзі. 
Велике панікадило посріблене, а також скульптурне зображення розп'яття Ісуса 
Христа, яке прикріплене до дерев'яного хреста. 

По обидві сторони іконостаса є ікони Успіня Пресвятої Богородиці, Архангела 
Михаїла, яку намалював покійний сільський художник Любінецький Іван Воло-
димирович: Тут є також ікона Преподобного Серафима Саровського, Собор 
Києво-Печерських Преподобних Святих із Антонієм і Феодосієм. 

Найціннішою, напевно, є ікони Марії Магдалини, Іісуса Хреста та Пресвятої 
Богородиці, рельєфні в посрібленім обрамленні. У вівтарі знаходяться древня 
ікона Пресвятої Троїці та ікона «Неупеваемая чаша» невідомого іконописця. Тут 
же біля 20 ікон репродукцій всіх великих Святих православної церкви. Крім цього 
є 2 престольні Євангеліє в срібній оправі. На престолі знаходиться дарохранительниця 
– це макет п’ятикупольної церкви в позолоті під скляним ковпаком. <…> 

Підлога церкви дубова і зроблена, очевидно, давно, оскільки старожили не 
пам'ятають. Стіни в середині оштукатурені і пофарбовані в світло-голубий колір. 
<…> 

Територія церкви займає площу 4 га, яка огороджена з трьох сторін кам'яним 
муром, а четверта – примикає до сільського городу. Камінь завезено з навколишніх 
ярів. На цій невеличкій території окрім діючого храму є: дзвіниця, капличка 
поминальна, поховання священиків і поховання панів Крупенських та румунських 
солдат, криниця» [11, с. 3-9]. 

Коли була збудована церква, поруч з нею також побудували невелику дерев’яну 
дзвіницю. В «Відомості про Архангело-Михайлівську церкву Хотинського повіту 
села Ломачинець за 1832 рік» відзначено, що вона «міцна» [3, арк. 215]. В 1865 
році її розібрали і на її місці побудували нову. Станом на 1896 рік: «дерев'яна, 
неміцна» [1, арк. 83]. У 1910 році, на кошти поміщика Матвія Георгійовича 
Крупенського (1869 р.н.), на місці цієї дзвіниці появилася нова: «Вона дерев'яна, 
триярусна, прямокутна із шпильовим чотирикутним верхом, який увінчаний 
кованим хрестом із ребристого заліза. Яруси відділяються піддашниками, вікна 
прості прямокутні. Стіни оббиті дошками, які пофарбовані в голубий колір.  
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Фамільний склеп поміщиків Крупенських, побудовано у другій половині XIX ст.  
Фото Дениса Кучерявого, 2010 рік 

Могила ломачинецького поміщика, бессарабського віце-губернатора Матвія Єгоровича  
Крупенського (1775-1856). Фото Дениса Кучерявого, 2010 рік 
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Покрита оцинкованою бляхою. Розмір дзвіниці 3 м. Висота 12 м. Під час I-ї світової 
війни (в 1916 р.) із дзвіниці забрали чудесні дзвони, мелодія яких була чути далеко 
за межами нашого села» [11, с. 10]. 

Парафіяни завжди дбали про свою церкву. В історії Ломачинець відомі численні 
факти активних дій з боку місцевих поміщиків Крупенських і простих селян, 
націлених на поліпшення стану храму і його начиння. Ось тільки деякі факти, 
про які повідомляла місцева бессарабська періодика, в тому числі «Кишинівські 
єпархіальні відомості»:  

«Благочинний 5-го округу Хотинського повіту священик Феодор Онуфрієвич, 
у рапорті від 19-го січня 1873 р. за № 123, доніс, що на лагодження церкви села 
Ломачинці, впливом і старанням священика того ж селища Арефа Батицького 
надійшли наступні пожертвування: від поміщиці Софії Крупенської на іконостас 
– 1000 руб., на кадило – 70 руб., на престольний хрест – 10 руб., на завісу – 10 
руб., на лампаду над тайною вечерею – 12 руб., на два свічники – 30 руб., на 
лагодження й позолоть посудин: 2-х чаш, 2-х зірок, 2-х дисків, 4-х ложиць, 1-ої 
дарохранильниці, престольного хреста та 4-х лампад перед місцевими іконами 60 
руб., і різного дерева на лагодження церкви на 200 руб., і всього – 1392 руб. Від 
громади села Ломачинці готівкою 200 руб., і від волосного старшини, царанина 
села Ломачинці Василя Гонци 120 руб. На рапорті цьому резолюція Його Прео-
священства 24 же січня пішла така: 1) поміщиці Софії Крупенській випросити 
благословення Св. Синоду із грамотою; 2) випросити благословення Св. Синоду 
з загальною грамотою священикові Арефу Батицькому, волосному старшині 
Василю Гонці і царанам села Ломачинці; 3) про пожертвування надрукувати в 
єпархіальних відомостях» [7, с. 49-50]; 

«Притч і парафіяни церкви села Ломачинці Хотинського повіту, Кишинівської 
єпархії, придбали для цієї церкви: кадило, водосвятну чашу, пару вінців і три дзвони, 
усе вартістю 283 руб.» (1897 р.) [8, с. 234]; 

«Викладається архіпастирське благословення: Полковникові гвардії Матвію 
Георгійовичу Крупенському за придбання для церкви села Ломачинці, Хотинського 
повіту, дарохранительниці, виносного хреста, двох лампад, і за позолоть євангелія, 
двох чаш і інших речей, на суму 100 рублів» (1900 р.) [10, с. 6]; 

У 1900 році було надане Архіпастирське благословення дружині полковника, 
Марії Георгіївні Крупенській – за пожертвування на користь церкви села Ломачинець, 
різних церковних речей, на суму 200 руб. 

У 1930 році поруч з старою Архангело-Михайлівською церквою, побудованою 
у 1811 році почали будувати нову кам’яну церкву, що було продиктовано мало 
місткістю першої, а населення Ломачинців за 100 з гаком років дуже збільшилося. 
Але незабаром після початку робіт, за самими різними причинами будівництво 
припинилося. Поновлено воно було тільки після того, як Україна стала 
незалежної – у1992 році і велося за проектом тих далеких часів, лише змінені 
деякі параметри висоти із-за економічної скрути: «Церква має теж форму хреста, 
її довжина 23 м., ширина 9 м., висота до хреста буде 21-22 метри. Стіни кам'яні, 
верхи купольні круглі із піддашками. Вікна із склепінням всі, як і ноші для ікон. 
Дзвіниця і храм в одному цілому. Церква покрита листовим алюмінієм» [11, с. 
10]. У 2005 році цей храм освятили на честь Собору Архістратига Михаїла та 
інших Небесних Сил безтілесних, Архангелів: Гавриїла, Рафаїла, Уриїла, Селафиїла, 
Ієгудиїла, Варахиїла та Ієремиїла. 
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Дзвіниця, яка була зведена біля ломачинецької церкви  у 1865 році. Фото 2011 року 

Будівництво каплиці біля «Голів» в селі Ломачинці. Фото Юрія Кривого, 2016 рік 
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У 2011 році в Ломачинцях урочисто святкували ювілей – 200 років Архангело-

Михайлівської церкви села Ломачинці. В день ювілею – 24 листопада в село 
приїхав єпископ Хотинський Мелетій (В.В. Єгоренко). На святкову літургію 
зібралося 16 священиків із навколишніх приходів [12]. Місцевий священик, о. 
Костянтин Равлюк в ході святкування особливо відзначив, що ця церква за всі 
роки існування, навіть у суворі часи гонитви церков за радянських часів,  не 
зачиняла дверідля вірян: «Тут завжди працювали такі священики, які вміли 
відстояти свою святиню» [14]. 

Докладемо також, що у 2013 році в урочищі «Вишнева», на березі Дністра 
споруджена церква на честь Святого великомученика Пантелеймона, що належить 
Українській православній церкві Московського патріархату. Храм збудовано за 4 
місяці майстрами з Румунії, на території бази відпочинку дитячого будинку-інтернат 
села Молниця, яким опікується братія Свято-Вознесенського Банченського монастиря. 
9 серпня того ж року ссвятив новозбудовану церкву освятив тодішній митрополит 
Чернівецький і Буковинський Онуфрій (О.В. Березовський). 9 серпня 2016 року, 
у день пам’яті святого великомученика цілителя Пантелеймона, він же, але тепер 
вже як Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій звершив 
Божественну літургію у цьому храмі. Після одпуста він привітав усіх присутніх з 
престольним святом та окропив усіх святою водою. Також митрополит удостоїв 
церковних нагород братію Банченського монастиря». 

У 2013 році для максимального забезпечення комплексу «Вишнева» соціальних 
заходів та повного використання оздоровчих можливостей району, направлених 
на покращення здоров’я дітей, вся база була передана Свято-Вознесенському 
Банченському чоловічому монастирю,в якому під опікою настоятеля монастиря, 
вікарія Чернівецької єпархії, єпископа Банченського Лонгина (М.В. Жар) перебуває 
понад 300 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Переважна 
більшість вихованців монастиря важкохворі діти-інваліди, в тому числі із 
значними патологіями розвитку. Тут для дітей створено всі необхідні умови: є 
ігрові та спортивні майданчики, кімнати для проживання та відпочинку, кухня та 
їдальня [13]. 

Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1896 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 
195; 2. Дело о перестройке церкви С. Ломачинец Хотинского уезда (31.05.1813-02.11.1816). – 
НАРМ, ф. 205, оп. 1, спр. 22; 3. Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – 
ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 48; 4. Курдиновский В. Список древнейших церквей Бессарабской 
губернии (окончание) // КЕВ, 1908. – № 22-23;  5. Курдиновский В. Список древнейших церквей 
Бессарабской губернии //. ТБЦИАО, 1910. – Вып. 10; 6. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в 
документах и материалах: От первых упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович 
Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирянщина», 2015; 7. Общественный приговор // КЕВ, 
1873. – № 4; 8. Определение Святейшего Синода // ЦВд, 1897. – № 22; 9. Рапорт бричанского 
протоиерея Кишиневской дикастерии Филиппа Лукиянов от 4 марта 1826 года. – НАРМ, ф. 
205. оп. 1, спр. 3114; 10. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1900. – № 1-2; 11. 
Шундрій М.М. Історія церкви с. Ломачинці. – Сокиряни, 2006; 12. Шундрій М. Ломачинецькому 
храму – 200 років! – http://www.ukrkovcheg.org.ua/ - 12.12.2011; 13. Літургія у Свято-
Пантелеймонівському храмі на «Вишневій» села Ломачинці. – http://www.ukrkovcheg.org.ua/ - 
11.08.2016; 14. Дерев’яна церква на Буковині святкує 200-річчя // Молодий буковинець. –
http://molbuk.ua/chernovtsy_news/42585-derevyana-cerkva-na-bukovin-svyatkuye-200-rchchya.html; 
15. Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив престольне свято у храмі при дитячому 
оздоровчому центрі. – http://news.church.ua / 
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Старий цвинтар села Ломачинці (найстаріше знайдене поховання  
датується 1765 роком). Фото Олексія Мандзяка, 2004 рік 

Хрести, село Ломачинці  Сокирянського району. Фото Юрія Кривого 
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ЛОПАТІВ 
 
Село Лопатів виникло у 1927 році. Уперше згадане під назвою «Дряпачани». 

Ця назва була утворена від прізвища першого поселенця –  Опанаса Васильовича 
Дряпака. У 1928 році поселення перейменовано на Лопатово (, рум. Lopatova) – 
від місцевості під назвою «Лопотово», на якій було засноване село (старожили 
повідують, що в давнину на цьому місці був пустир, а посеред нього – чимала 
долина). Та сама назва деякий час використовувалася й після визволення краю – в 
1946-1951 роках. Згодом поселення отримало офіційне ймення – Лопатів. В більшості 
своїй там оселилися остраждалі люди з Молодового і Селищанського Яру, де 
внаслідок великої повені сталося руйнування будинків [1, с. 253-254; 2, с. 45-47].  

У 1942 році громада Лопатова почала збирати кошти на будівництво церкви  в 
своєму селі. Підтримати цю справу обіцяли церковні й світські чиновники. Але 
із-за подій Другої світової війни свої плани мешканці села не змогли реалізувати. 
Православна церква у селі Лопатів була збудована тільки після проголошення 
незалежності України – у 1994 році, а зареєстрована у 1996 році. Її у освятили на 
честь святих первоверховних апостолів Петра і Павла [3].  

Джерела: 1. Чорний О. Д, Мандзяк О. С. Не загубились села у віках: Дослідження, знахідки, 
відкриття / Олександр Чорний, Олексій Мандзяк. – Чернівці: «Друк Арт», 2014; 2. Чорний О.Д., 
Мандзяк О.С. Сокирянська бистрина. – Чернівці: «Прут», 2011; 3. Лопатів. Духовність. – 
http://bukportret.info/index.php/sokiryanskij-rajon/lopativ/dukhovnist 

 
 

Свято-Петропавлівська церква села Лопатів (Духовність. –
http://bukportret.info/index.php/sokiryanskij-rajon/lopativ/dukhovnist) 
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Михалкове – село у складі Михалківської сільської ради в Сокирянському 

районі Чернівецької області України. Вперше зафіксовано на мапі французького 
інженера Гійома Ле Вассера де Боплана (Guillaume Le Vasseur de Beauplan) 
(1595-1675), опублікованій в його картографічній праці «Delineatio specialis et 
accurata Ukrainae. Cum suis Palatinatibus ac Distictibq, Provincycq adiacentibus» 
(«Спеціальний і докладний план України разом з розташованими в ній воєвод-
ствами, округами і провінціями»), виданій в 1650 році в Данцигу картографом 
Вільгельмом Гондіусом (Гондтом). У письмових джерелах вперше згадується в 
судовій грамоті господаря Молдавського князівства Георгія Гіки від 5 березня 
1659 року, якою він підтверджує Міронашкові і його братові Георгію, та іншим 
дітям колишнього хотинського пиркалаба (начальника фортеці) Костянтина 
Стирчі передачу «села Ришинці на Дністрі, званого Михалков», в Хотинському 
цинуті [5, с. 282-286]. 

Історію села також пов'язують з стародавнім селом Ришинці (Ришчинці, Ришениця, 
Ришніца) – невеликий населений пункт, який знаходився за 1,5-2 км на північ від 
села Михалкове, в межах сучасного Ришинського Ярка, на березі Дністра. Воно 
вперше згадується в дарчій грамоті господаря Стефана II від 14 січня 1447 (6955) 
року, даної боярину Шандро (Шендрик) на право володіння селами Кулішівка, 
Ришчинці, Дубова, Непоротове, Вишнева, Ожеве і Коболчин [5, с. 55 -59]. Згідно 
переказам, в кінці XVIII ст. або на початку XIX ст. це село було спалено турецькими 
яничарами, а за іншими даними це сталося в 1784 році [5, с. 218]. В документах 
початку XIX ст. Ришинці характеризуються як спорожніле поселення або малолюдний 
хутір. У відомості про перепис Хотинського цинута 1817 року, в даних про село 
Михалкове написано наступне: «Є й одне старе селище на північ від села, іменоване 
у жителів Ришениця» [9, с. 15]. Втім поселення Ришинці, хоча і зрідка, фіксується 
аж до кінця XIX ст., що говорить про те, що кілька сімей там все ж таки проживало. 

Перша відома нам церква в селі Михалкове, освячена на честь Різдва 
Пресвятої Богородиці, була побудована у 1590 році: «ретельністю і утриманням 
парафіян » [2, арк. 225]. Знаходилася вона неподалік від Дністра в тому місці, де 
раніше розташовувалося вже згадане нами село Ришинці. У другій половині 
XVIII століття, на її місці була побудована нова церква, яка також була освячена 
на честь Різдва Пресвятої Богородиці. В «Відомості про Різдва-Богородичну 
церкву Хотинського повіту села Михалкова за 1853 рік» відзначено, що ця 
церква побудована у 1760 році [4, арк. 521]. Румунський історик церкви К.Н. 
Томеску (1890-1983), спираючись на доступні йому архівні документи датою 
будівництва цієї церкви вказував 1761 рік [13, с. 113; 14, с. 137]. За іншими 
даними це сталося в 1776 році [11, с. 261]. 

Згідно «Відомості в молдавський диван від Хотинського цинуту про число в 
ньому селищ, в них дворів і людей» від 25 грудня 1772 року, при цій церкві служив 
один священик [5, с. 433]. За даними відомості про погосподарський перепис 
Хотинської райї 1774 року, при цій же церкві служив також один священик - «піп 
Хрихор» [5, с. 452-453]. З перепису Хотинського повіту 1817 року, дізнаємося, 
що в той час при церкві служили один священик, один дячок і один паламар, а 
також у селі проживала вдова колишнього священика [9, с. 15]. 
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Церква Різдва Богородиці села Михалкове XVIII століття була побудована з 

дерева і покрита соломою. За даними церковних «формулярів» за 1812-1813 роки: 
«побудована з древа доброго, не надто стара і не мала; одягів та книг церковних 
досить» [11, с. 261; 5, с. 498]. Станом на 1824 рік: «древа доброго, покрита 
соломою» [10, арк. 107-108]. При церкві знаходилася дерев'яна дзвіниця, також 
покрита соломою [2, арк. 225]. За даними на 1902 рік: «будівлею дерев'яна, на 
кам'яному фундаменті, всередині обштукатурена, зовні оббита шалівками, дах 
критий ґонтою; дзвіниця при ній кам'яна і оббита шалівкою» [3, арк. 83]. 

Місцеві селяни і поміщики завжди турбувалися про свою церкву. В першій 
половині XIX ст. за фінансової підтримки поміщика Матвія Крупенського (який 
постійно проживав у сусідньому селі Ломачинці) в селі Михалкове був побудована 
хата для священиків. У 1845 і 1860 роках у церкві здійснено капітальний ремонт. 
У 1891 році у селі було засноване церковнопарафіяльне піклування. Того ж року 
Кишинівська духовна консисторія у визначенні своєму 18/24 жовтня, постановила: 
парафіянам церкви села Михалкове і власниці дворянці Ользі Мондржицькій, за 
влаштування на їхні кошти в місцевій церкві нового іконостасу, оголосити подяку 
єпархіального начальства [1, с. 337]. В 1898 році архіпастирське благословення 
було надане дворянці Єлизаветі Шиманській, за пожертву на потреби церкви, 
грошима і церковним начинням на суму 50 рублів [8, с. 355]. Тоді ж співвласник 
Георгій Мондржицький і дочка священика Домнікія Полянська доклали зусиль 
по прикрасі Михалківського храму [8, с. 355]. 

Нині в селі діє кам'яна церква, освячена також в честь Різдва Пресвятої Богородиці. 
В 2011 році в ній був проведений капітальний ремонт: повністю реставровано 
внутрішнє оздоблення церкви, відновлені зовнішні стіни будівлі, прикрашений 

Хрести на пагорбі у Ришинському Яру. Фото Олександра Чорного, 2013 рік 
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по-новому вівтар, переобладнані місця для церковного хору, як дитячого так і 
дорослого. Керівництвом сільради спільно з громадою села проведено і встанов-
лено газове опалення приміщення. 21 вересня 2011 року відремонтований храм 
був освячений єпископом Хотинським і Бессарабським вікарієм Чернівецької єпархії 
Мелетієм (В.В. Єгоренко) [6].  

Щорічно 21 вересня в селі відзначається храмове свято і день села [7]. 
7 березня 2013 року у селі Михалкове відкрили та освятили капличку. Споруда 

розташована на території дитячого садка «Яринка». Освячував капличку Благочинний 
Сокирянського благочиння, митрофорний протоієрей Нестор Чаглей, настоятель 
Свято-Миколаївського чоловічого монастиря, архімандрит Амвросій і настоятель 
михалківського храму Різдва Пресвятої Богородиці отець Олександр, а також 
священнослужителі з інших сіл [15]. 

Джерела: 1. Благодарность епархиального начальства // КЕВ, 1891. – № 22; 2. Ведомость о 
Рождество-Богородичной церкви селения Михалкова Хотинского уезда, за 1832 год // 
Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 48; 3. 
Кишиневская епархия. Клировая ведомость 3-го округа Хотинского уезда за 1902 год.– ДАЧО, 
ф. 605, оп. 1, спр. 199; 4. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, 
оп. 1, спр. 106; 5. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых 
упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирян-
щина», 2015; 6. Михалкове. Духовність. – http://bukportret.info/index.php/sokiryanskij-
rajon/mikhalkove/dukhovnist; 7. Михалкове (Сокирянський район). Місцеві свята та визначні 
події. – http://gromady.cv.ua/sk/myhalkove/events; 8. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1898. – № 20; 9. Роспись землевладения и сословного строя населения Бессарабии по 
данным переписи 1817 года. – Обработал по официальным данным И.Н. Халиппа // ТБГУАК, 
1907. – Т. III; 10. Формулярная ведомость о священно и церковнослужителях и их мужеского 
пола детях, находящихся в селении Михалков, Рождество-Богородичной церкви Хотинского 
цинута, за 1824 год // Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской 
протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37; 11. 
Халиппа И.Н. Сведения о состоянии церквей Бессарабии в 1812–13 гг. // ТБГУАК, 1907. – Т. III; 
12. Чорний О., Мандзяк О. Не загубились села у віках: Дослідження, знахідки, відкриття / 
Олександр Чорний, Олексій Мандзяк. – Чернівці: «Друк Арт», 2014; 13. AECH; 14. Iorga N. 
Guide historique de la Roumanie: partie descriptive. – Paris : Librairie J. Gamber ; Bucarest: 
Librairie Pavel Suru, 1928; 15. У селі Михалкове Чернівецької області освятили капличку. – 
https://pogliad.ua/news/chernivtsi/u-seli-mihalkove-cherniveckoyi-oblasti-osvyatili-kaplichku-foto-203166 

В середині михалківської церкви 
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Церква Різдва Пресвятої Богородиці села Михалкове. Фото Дениса  Кучерявого,  
2011 рік (Мандзяк О.С. Стародавні церкви Сокирянщини // Сокирянщина:  

Історико-краєзнавчий альманах. – Вип. 2. – 2011. – С. 192) 

Церква Різдва Пресвятої Богородиці села Михалкове. Фото Дениса Кучерявого, 2011 рік 
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Молодове – нині не існуюче село, яке розташовувалося на березі Дністра на 

території сучасного Сокирянського району. Зазнало світової слави, адже далеко 
за межами Європи в наукових колах стало відомо, що тут, на його околицях, у 
другій половині ХХ століття археологи відкрили палеолітичні стоянки Молодове 
І і Молодове V, які засвідчили про існування в цих місцях людей давнього кам’я-
ного віку. Епохальним для цього придністровського села, як вважають науковці, 
став 1959 рік, коли тут на глибині понад 10 м від поверхні, на площі 210 кв. м 
уперше у світовій практиці на відкритому поселенні неандертальців були виявлені й 
детально досліджені рештки довготривалого житла овальної форми, обкладені 
черепами, бивнями, лопатками та великими трубчастими кістками мамонтів. Наукові 
пошуки проводились тут більш за 20 років – аж до 1985 року, перед остаточним 
затопленням села. 

Перша ж відома нині задокументована задка про село Молодове належить до 
початку XVII століття. 27 червня 1604 року господар Молдавського князівства 
Ієремія Могила підтверджує правнукам Балша Старого низку сіл, серед котрих 
також село Молодове, що «на Дністрі з млином у місцевості Шейн»23. Із цієї 
господарської грамоти стає відомо, що Молодове в своєму тодішньому місце-
знаходженні і під тією ж назвою існувало не менш як 200 років. У XV ст. село чи 
якась частина його належало боярину Балшу Старому, котрий отримав низку сіл 
«за службу із привілеями від Олександра воєводи Старого» і мав грамоту від 
господаря Петра воєводи» [4, с. 144-145; 12, с. 169]. 11 січня 1618 року, інший 
господар його – Раду I Міхня (правив у 1616–1619, 1623–1626 роках) підтверджує 
частину села Молодове Некулаю Селітрарюлу, який «перебував у тяжбі з Дингою і 
його племінником Василем» [4, с. 157; 13, с. 219-220]. Згаданий боярин Некулай 
пред’явив господарю Раду I Міхні урік на село, який отримали його предки «від 
Стефана воєводи Старого», що й допомогло йому виграти тяжбу. 

Коли збудовано перший храм у Молодовому нам не відомо. Але вже XVIII ст. 
там діяла не перша і не остання церква в історії цього села. За доступними нам 
документами, ще в 1750-х роках в селі Молодове діяла Архангело-Михайлівська 
церква. Деякі перекази кажуть, що вона була спалена турками, інші ж оповідають 
про те, що церква була розібрана через ветхість. 

На місці цієї церкви у 1765 році була зведена нова – Іоанно-Богословська 
церква [2, с. 869; 14, с. 137]. За іншими даними це сталося в 1774 році [4, с. 446]. 
Священиком до неї був приставленим «піп Андрій». В 1774 році він вийшов за 
штат – «через похилий вік». 20 травня 1774 року на його місце Досифій (Херескул) 
єпископ Радоуцькій і Хотинський направ священика Андрія Струтинського [4, с. 
446-447]. Із відомості про погосподарський перепис Хотинської райї 1774 року 
взнаємо, що у клірі молдовської церкви значилися заштатний священик Андрій, 
новий священик Андрій Струтинський і дячок Андруш [4, с. 448]. У 1817 році 
при Іоанно-Богословській церкві служили 1 священик, 1 диякон, 2 дячка і 1 
паламар [7, с. 12]. 

23 Тут – Шиїнський Яр. Шейн як назва річки (права притока Дністра) і лісу згадуються з 
XVII століття. 
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Ця дерев’яна церква побудована на кам’яному фундаменті у формі корабля з 

одним куполом і дзвіницею при ній (під куполом) [2, с. 869]. За даними клірових 
відомостей 1812-1813 років: «дерев’яна, древа тесана, побита ґонтами; одягами, 
книгами та посудинами задоволена» [10, с. 260]. Станом на 1824 рік: «дерев'яна, 
ґонтом покрита, з вільним верхом» [9, арк. 73-74]. Значно розширена у 1853 році 
[2, с. 869; 3, с. 159].  

Наприкінці XIX – на початку XX ст. жителі Молодового здійснили капітальний 
ремонт церкви. Був значно оновлений її інвентар. У 1898 році архіпастирське 
благословення від єпархіального начальства було надане подружжю Іванові та 
Катерині Козак за пожертвування в парафіяльну церкву панікадила, а також двох 
лампадок і двох корогв, вартістю 43 рублі. Також оголошена подяка єпархіального 
начальства парафіянам церкви за придбання для місцевої церкви дзвона за 123 
руб. і плащаниці вартістю 68 рублів [5, с. 298]. У 1903 році було оголошене 
схвалення єпархіального начальства селянам села Молодове Георгію Дворнику і  

Церква села Молодове 1765 року. Фото 1920-х років (Episcopia Hotinului. Anuar. / Valeriu 
Ciobotaru. – Chişinău: Tipografia Eparhială «Cartea Românească»,1930. – P. 94.) 
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Івану Козаку за пожертвування в церкву села панікадила вартістю 60 рублів. 
Царанам цього ж села – Василю Сливчуку, Васі Афанасьєвій, Михайлу Ткачу, 
Григорію Сливці та Гаврилу Минику – за пожертвування в ту ж церкву корогв, 
покривала на престол, кадила, кропила, виносного свічника та двох лампад на 
суму 45 рублів» [6, с. 151]. У 1906 році якусь кількість грошей на молодовську церкву 
дав колезький регістр Петро Вікентійович Фок, котрому на той час належали в 
селі 982 десятини землі. 

У 1911 році до церкви була доставлена копія однієї з відомих у православному 
світі ікон, про що на сторінках «Кишинівських єпархіальних відомостей» того 
часу читаємо: «Із благословення й дозволу милостивого Архіпастиря нашого 
Преосвященішого Серафіма, 13-14 листопада цього року в парафії церкви села 
Молодове відбулося рідке для наших місць духовне торжество: – перенесення 
ікони Божої Матері «Умиління» роботи художниці-сестри Дивеївського монастиря, 
копія з ікони, перед якою помер Преподобний Серафім Саровський, освяченої на 
мощах його. 

Незважаючи на мрячну погоду й сльоту, яка раптово перемінила сухі й теплі 
дні, що стояли перед тим, з ранку 13 листопада у великій кількості відправилися 
хоругвоносці і парафіяни на з.-д. ст. Романкауци. Тут, по відходу поїзда, у присутності 
п. начальника станції, службовців і православної публіки, був відслужений молебень 
Божої Матері, після чого ікона на руках священиків була винесена у двір вокзалу, а 
далі була несена парафіянами. На шляху співали молебні Божій Матері, акафісти 
Благовещенню і церковні пісні на честь Богоматері і ін. Увійшовши в село Шебутинці, 
ікону внесли у св. храм і тут відслужили молебень, після чого, за пізнім часом, 
понесли ікону далі. По дорозі до хресного ходу приєднувалися нові й нові юрби 
народу…» [8]. 

Церква села Молодове, 1982 рік. Фото Олександра Чорного 
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В молдовській церкві були стародавні ікони XVIII – XIX століть, які були 

привезені зі Львова, Ясс і ін. В 1961 році дослідниками на одній із молдовських 
ікон знайдено ім’я місцевого художника Гаврила Глієва, роботи якого відносять 
до наївного реалізму, чисто народної інтерпретації образів [1, с. 36]. 

У 1979 році Іоанно-Богословська церква села Молодове знята з реєстрації [11, 
с. 167]. В зв'язку з будівництвом Дністровської ГЕС село Молодове було затоплено 
і виключено з облікових даних. Жителі, в більшості своїй, були переселені в село 
Братанівка того ж Сокирянського району. Деякі сім'ї виїхали з території району та 
області, наприклад, відомо, що по кілька сімей оселилися в Хмельницькій та Він-
ницькій областях України, ще кілька сімей переїхали на проживання в Молдову. 

 
 

Джерела: 1. Гоберман Д.Н. По Северной Буковине. – Ленинград: «Искусство», 1983; 2. 
Курдиновский В. Список древнейших церквей Бессарабской губернии (окончание) // КЕВ, 1908. – 
№ 22-23; 3. Курдиновский В. Список древнейших церквей Бессарабской губернии //. ТБЦИАО, 
1910. – Вып. 10; 4. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От 
первых упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – 
«Сокирянщина», 2015; 5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1898. – № 16; 6. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1903. – № 8; 7. Роспись землевладения и 
сословного строя населения Бессарабии по данным переписи 1817 года. – Обработал по 
официальным данным И.Н. Халиппа // ТБГУАК, 1907. – Т. III; 8. С.И.М. Духовное торжество в 
селе Молодове Хотинского уезда // КЕВ, 1911. – № 50-51; 9. Формулярные ведомости 
Управляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, 
за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37; 10. Халиппа И.Н. Сведения о состоянии церквей 
Бессарабии в 1812–13 гг. // ТБГУАК, 1907. – Т. III; 11. Яремчук Сергій. Православна Церква на 
Буковині у радянську добу: Державно-церковні взаємини. – Чернівці: «Рута», 2004; 12. 
Documente privind istoria României. A. Moldova. Veacul XVII. Volumul I: 1601-1605. – Bucureşti: 
Editura Academiei Republicii Populare România, 1952; 13. Documente privind istoria României. A. 
Moldova. Veacul XVII. Volumul IV: 1616-1620. – Bucureşti: Editura Academiei Republicii Populare 
România, 1956; 14. Lăpdatu A. Documente şi lăinariri istorice cu privire la des-facerea proprietăţilor 
moldovene de peste Prut după pierderea Basarabiei. 16/28 mai, 1812–2/14 lanuarie, 1814 // Revista 
pentru istorie, archeologie şi filologie. – Vol. XVI. – Bucureşti: Cartea Românească; Institutul de Arte 
Grafice «Carol Göbl», 1922. 

Так виглядало село Молодове до затоплення території, фото 1960-х років  
(Чорний О.Д., Мандзяк О.С. Сокирянська бистрина. – Чернівці: «Прут», 2011. – С. 357.) 

246 
 



ЦЕРКВИ, КАПЛИЦІ, МОНАСТИРІ 

 

 
 
 

 

Молодове, повінь 1948 року (Чорний О.Д, Мандзяк О.С. Не загубились села у віках: 
Дослідження, знахідки, відкриття / Олександр Чорний, Олексій Мандзяк. – Чернівці:  

«Друк Арт», 2014. – С. 167) 

. У Молодовому під час свята урожаю в 1960-х роках (Чорний О.Д., Мандзяк О.С. 
Сокирянська бистрина. – Чернівці: «Прут», 2011. – С. 358.) 
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НЕПОРОТОВЕ 

 
14 січня 1447 року від господаря Молдавського князівства Стефана II низку 

сіл одержав боярин, спатар (мечник) Шандро, який судився з панами і боярами 
Негрилом, Баша (Балчан) і Сребулом за села на Дністрі, серед яких зазначено і 
село Непоротове [6, с. 55-59]. Це і є перша відома на сьогоднішній день згадка 
про цей населений пункт.  

Про боярина Шандро (він же Олександр, Шендрик, Шандру, Шендріка) відомо, 
що він походив із знатного і заможного роду, його батька звали Баліца Мундрічка. 
Крім Шандро у Баліца був син Михайло, дочка Драгуша і інші його діти [13, с. 26]. 

Орієнтовно, в 1450-х роках Шандро спатарь помер, останнє відома нам згадка 
про нього датується 7 вересня 1453 року. В 1450-х роках Непоротове перейшло у 
власність новим землевласникам. 1 серпня 1466 року підтвердну грамоту на село 
Непоротове від господаря Cтефан III Великого отримав боярин Михайло Місіч 
(Місічюл). А від нього Непоротове перейшло у володіння дочці Марушкі. 

Перші ж документальні свідчення про існування храму у селі Непоротове від-
носяться до першої половини XVIII ст., але на честь кого вона була освячена, нам 
не відомо. У 1769 році вона була спалена турками. Це був акт місті за підтримку і 
допомогу з боку місцевого населення російської армії князя Голіцина (про що 
нами вже сказано).  

В 1772 році у Непоротовому була побудована нова «плетена-мазана» церква 
хатнього типу, яка була освячена на честь Святого Великомученика Димитрія 
Солунського. «Відомість в молдавський диван від Хотинського цинуту про 
кількість у ньому селищ, в них дворів і людей» від 25 грудня 1772 року свідчить 
про те, що в цьому селі діяла церква, при якій служив один священик [6, с. 433]. 
В відомостях про погосподарський перепис Хотинського цинуту, складених в 
травні-липні 1774 року, зазначено, що при церкві села Непоротово служив «піп 
Іон», якому допомагав дячок Іван [6, с. 453]. У 1776 році Іоаким, митрополит 
Проїлавський, Томаровський, Хотинський та всієї Бессарабії, і України висвятив 
на священика до Свято-Димитрієвської церкви Василя Беднаревського (1742–
1814). В 1795 році йому на допомогу прибув Тимофій Іванович Марецький (1767 р.н.), 
якого 9 червня 1795 року висвятив на священика єпископ Проїлавський Парфеній. 

У 1799 році в непоротівській церкві здійснено капітальний ремонт. Але оновлена 
церква проіснувала недовго. В 1809 році Свято-Димитріївська церква села Непоротове 
була знищена вогнем, про що в «формулярах» 1812–1813 років читаємо наступне: 
«Спалена вогнем з усіма речами церковними у рік 1809 липня 13-го дня» [11, с. 261]. 
Протягом 7 років священик здійснював богослужіння і таїнства в печерній церкві 
відомого нині Непоротівського Свято-Миколаїіського чоловічого монастиря, а 
деколи й у своїй хаті. 

Того ж року місцеві жителі сім’ї резешів, які ділили між собою землі Непоротового 
почали збирати кошти на будівництво нової церкви. Найбільшу допомогу селянам 
надало сімейство Івана Федоровича Поручика, а також поміщик Іордакія Босія 
(Босого). Нова, теж Свято-Димитріївська церква, дерев'яна і покрита ґонтом, побу-
дована в Непоротовому в 1816 році: «старанням священика і прихожан» [3, арк. 220]. 
За даними на 1824 рік: «з древа доброго, покрита ґонтом» [10, арк. 106]. Із «Відомості 
про церкву Свято-Димитріївську. Хотинського повіту села Непоротова за 1832 рік» 
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Церква в центрі села Непоротове до затоплення (Чорний О.Д, Мандзяк О.С. Не загубились 
села у віках: Дослідження, знахідки, відкриття. – Чернівці: «Друк Арт», 2014. – С. 224.) 

Непоротове у заплавах Дністра, до затоплення (Чорний О.Д, Мандзяк О.С. Не загубились 
села у віках: Дослідження, знахідки, відкриття. – Чернівці: «Друк Арт», 2014. – С. 83.) 
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узнаємо, що церква була побудована із «дубових і смерекових древ» і при цій 
церкві знаходилася дзвіниця: «на двох стовпах, без покриття», яка була збудована 
із «смерекових дощок» [3, арк. 220]. В середині XIX ст. замість цієї дзвіниці була 
зведена нова – кам’яна [5, арк. 517].  

У другій половині 1880-х років ця церква була розібрана і на її місці, на кошти 
місцевого поміщика, колезького регістратора Анастасія Євстафійович Статевича 
зведена нова. Цей поміщик став повноправним землевласником Непоротового в 
1856 році, коли купив його у колишніх власників [4]. За даними Межової канцелярії 
на 4 серпня 1872 року він був також власником сусідньої з селом Непоротове пів-
вотчини Білоусівка [7]. Показав себе гарним господарником. Його сільгосппродукцію 
закуповували в Кишинів, Одесу, Кам'янець-Подільський і т.д. Виділявся гуманним 
ставленням до селян, але, при цьому тримав порядок «міцною рукою». Багато 
чого зробив для розвитку освіти населення Непоротова. 

30 січня 1892 року нова дерев’яна церква на кам’яному фундаменті з дерев’яною 
дзвіницею була освячена в ім'я Преподобного мученика Анастасія. Яким чином і 
за які кошти будувалася ця церва ми можемо судити по публікації 1892 року в 
Кишинівських єпархіальних відомостях: «30-го січня цього [1892 р.] року в с. 
Непоротовому, Хотинського повіту, відбувалося врочисте освячення новоствореного 
храму в ім'я Преподобного мученика Анастасія.  

Довго з нетерпінням чекали цієї події жителі цього селища. Колишня зовсім 
стара церква була розібрана дощенту і на її місці будувалася нова церква. Протягом 
досить тривалого часу в селі не було храму Божого – цієї необхідної святині для 
всякого християнина, який тут у храмі Божому – у сукупній молитві перед Богом 
і Його святими Догідниками знаходить єдину відраду, єдине полегшення для 
своєї душі в її скорботі. 

І цієї дорогої святині, що доставляє мир і спокій душі, котра опанована гріхами 
й хвилюваннями життя, позбавлені були Непоротівські селяни: свята були не як 
свята, радість святкова – не на радість. Журливо, сумно проходили такі дні, нічим 
не відрізнялися від буденних днів. Так тривало майже півтора року. Дякуємо 
Богу, у такий порівняно короткий час кінчена була будівля церкви. При крайній 
бідності селян, довгий-довгий час минуло б, поки вони дочекалися б такого благо-
образного храму, який тепер є у них, якби в цій богоугодній справі не прийняв серцеву 
участь шановний поміщик, дворянин Анастасій Євстафійович Статевич. Беручи 
живу участь у побудові храму, Анастасій Євстафійович не тільки пожертвував 
весь будівельний матеріал з добірного дуба, але також більшу частину й інших 
витрат, так само як і всі витрати на освячення храму брав на свій кошт. Завдяки 
такій участі, будівля храму пішла швидко й закінчилася цілком на початку січня.  

Незабаром, потім був отриманий дозвіл Преосвященного Ісаакія на освячення 
новоствореного храму. Днем освячення призначено було 30-те січня. Напередодні 
цього дня, увечері, здійснена була врочисто Всеношна священиком Лампадом 
Озерянським з дияконом. На літію виходили: отець благочинний, священик 
Володимир Биховський, духівник округу священик Георгій Гербановський і 
місцевий священик. Співав хор прекрасно організований із селян села Ленківців, 
під керівництвом регента із селян же. Церква була повна людей які молилися.  

Наступив ранок 30-січня. Погода, не дивлячись на зимову пору, стояла тиха, 
ясна; у повітрі віяло теплом, немов весною. Благовіст дзвона розносився далеко 
по околиці, возвіщуючи про радісний день, освячення храму. Багато народу зійшлося  
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з найближчих сіл і навіть із-за Дністра, із сусідньої Подільської губернії. 

У 9 годині нарешті почався чин освячення престолу й храму. Передусім зроб-
лене було водосвяття. Крім вищезгаданих священнослужителів у торжестві освячення 
взяли участь священики: Іоанн Холдевич, уродженець цього села, Феодор Трофімов, 
Василь Попович і Олександр Первяков. Великі збори молючихся священно-
служителів, стрункий зворушливий спів зразкового образу, важливість і велич 
чиненого священнодійства, піднесений зміст молитов і пісень, виконаних до того 
мелодійно хором, - все це зворушливо діяло на всіх присутніх і розташовувало до 
посиленої молитви. По закінченні чина освячення, зроблена була врочисто 
Божественна літургія, на якій під час заупокійної єктенії були пом’януті всі покійні 
священнослужителі цього села. З пісень особливо добре були виконані: Херувимська 
пісня сербського розспіву, «Милість миру» Київського розспіву та «Заступниці 
старанна». Під час причастя місцевим священиком було вимовлене повчання про 
важливість і значення для християнина св. храму.  

Після літургії був відслужений молебень св. Преподобному мученику Анастасію 
із проголошенням багатоліття, між іншим, і будівельникам церкви. По закінченні 
богослужіння, в огорожі церкви була запропонована селянами трапеза для 
чужоземного народу, що прийшов на це торжество, а священнослужителі були 
запрошені високошановним поміщиком до нього на обід…» [8, с. 239-241]. 

Ктитор Свято-Димитріївської церкви Анастасій Євстафійович Статевич помер 
у 1893 році. В той же рік його син Павло став просити єпархіальне начальство 
побудувати на території церкви фамільний склеп. Через деякий час дозвіл був 
отримано і до 1899 року склеп був побудованим. 

У 1900 році начиння церкви було значно оновлено. Зокрема, у 1901 році було 
надане архіпастирське благословення «вдові священика Любові Антонієві, 
землевласнику Павлу Статевичу і громаді селян с. Непоротове, Хотинського 
повіту, за пожертвування в церкву с. Непоротове Антонієвою – ікони в 165 
рублів, Статевичем – священицького світлого облачення і оновлення чаші та 
дискосу на суму 70 рублів, і парафіянам – за пожертвування траурного облачення 
та інших церковних приладь і оновлення Євангелія на суму 86 рублів» [9, с. 44]. 

У 1950-х роках у церкві був здійснений ремонт. На гроші мирян було закуплено 
195 листів бляхи. Щоправда не обійшлося без перешкод з боку правоохоронців: 
«Селяни з с. Непоротове Сокирянського р-ну скаржилися на міліцію, яка анулювала 
отримання дозволу на закупівлю 195 листів бляхи, призначених для ремонту 
церкви. Зрештою, вони отримали такий дозвіл» [1, с. 37]. Відзначмо, що це той 
рідкий випадок у ті часи, коли радянська влада пішла на зустріч православним 
віруючим. 

У 1979 році Свято-Димитріївська церква знята з реєстрації. Територія села 
Непоротове частково підлягала затопленню, в зв'язку з будівництвом Дністровської 
ГЕС [12, с. 167]. Було затоплено близько 500 га землі. 1980-1981 роки з села у 
різні куточки України було переселено 427 сімей. Основна частина осіла в селі 
Михалкове. Від села Непоротове залишилося тільки 60 дворів і одна вулиця, яка 
тепер називається Наддністрянська.  

У невеликому силі нещодавно почали будувати нову церкву. У четвер, 30 
жовтня 2014 року архієпископ Чернівецький і Буковинський Мелетій (В.В. Єгоренко) 
освятив місце та Хрест в селі Непоротове, де буде збудовано храм на честь 
Єрусалимської ікони Божої Матері. У чині освячення архієпископу співслужили 
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благочинний Сокирянського благочиння отець Нестор Чаглей та священнослужителі 
населених пунктів району. 

Думка заснувати в селі храм виникла давно, але її здійснення стало можливим, 
коли тут побувала монахиня Галінія. Зважаючи на те, що в невеличкому селі 
немає храму, і люди змушені відвідувати богослужіння в сусідньому селі, вона 
запропонувала місцевим жителям за її сприяння звести церкву. Відтак, за підтримки 
органів місцевого самоврядування, небайдужих мешканців села розпочато 
будівництво фундаменту, а саму будівлю храму, вже збудовану за кошти 
матушки Галінії, буде перевезено та встановлено вже найближчим часом [2]. 

 
 
Джерела: 1. Боднар В.Б. Особливості функціонування релігійних об’єднань Чернівецької 

області (1944–1985 рр.). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних 
наук. – Чернівці, 2016; 2. В селі Непоротове освятили місце під будівництво Храму. – 
http://nordbess-news.cv.ua/v-seli-neporotove-osvyatyly-mistse-pid-budivnytstvo-hramu; 3. Ведомость 
о церкви Святодимитриевской, Хотинского уезда селения Непоротова за 1832 год // Клировые 
ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 48; 4. Дело о 
вводе во владение коллежского регистратора Статевича Анастасия вотчиной Непоротовой 
(25.06.1856). – ДАЧО, ф. 117, оп., 1, спр. 1574; 5. Клировые ведомости Хотинского уезда за 
1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 106; 6. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах 
и материалах: От первых упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и 
составитель. – «Сокирянщина», 2015; 7. Планы дач Генерального и Специального межеваний. 
Алфавит Сорокского, Хотинского и Ясского уездов Бессарабской губернии. – РГАДА, ф. 1354, 
оп. 28; 8. Праницкий Д. Освящение церкви в с. Непоротове, Хотинского уезда // КЕВ, 1892. – 
Год 25. – № 10; 9. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1901. – № 3; 10. Форму-
лярная ведомость о священно и церковнослужителях и их мужеского пола детях, находящихся 
в селении Непоротов, Димитриевской церкви Хотинского цинута, за 1824 год // Формулярные 
ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии священника Филиппа 
Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37; 11. Халиппа И.Н. Сведения о состоянии 
церквей Бессарабии в 1812–13 гг. // ТБГУАК, 1907. – Т. III; 12. Яремчук Сергій. Православна 
Церква на Буковині у радянську добу: Державно-церковні взаємини. – Чернівці: «Рута», 2004; 
13. Documenta Romaniae Historica. Seria A: Moldova. Vol. I: 1384-1448. - Bucureşti: Editura 
Academiei Republicii Socialiste România, 1975. 

Уцілілий шматочок Непоротового. Фото Дениса Кучерявого, 2010 рік 
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НОВА СЛОБОДА 

 
Нова Слобода – село біля села Вашківці, на схилі невеликого яру зі сходу, біля 

молдавського кордону. Засноване у 1924 році переселенцями із села Бочківці, 
тепер Хотинського району Чернівецької області. Старожили розповідають, що у 
першій хвилі переселенців були Артем Максимчук, Федір Мігіка, Микола Попе-
речний, Пилип Скрипник, Мойсей Швець. Пізніше таку ж долю обрали для себе 
Івоніка Тулюлюк, Арсеній Максимчук та інші. Влада наділила кожній сім’ї по 
три гектари поля та 25 соток городу під забудову. Після визволення у 1944 році 
село було підпорядковане Вашковецькій сільській раді [2, 49-52; 3, с. 235-236]. 

На околиці села неподалік лісу, що підступає зовсім близько до сільських 
хатин, можна побачити невисокий хрест що виглядає тут із землі уже дуже давно. 
Кажуть, він може багато повідати про історію тутешніх місць. Переповідають, 
що в давнину в цій місцевості зупинилося плем’я кочівних людей: «Прикипіли 
вони до цих місць, уже й поселення невелике створили. Можливо, існувало б воно 
вічність, як і ті кремезні дуби, що й досі дихають силою і прохолодою неподалік. 
Але несподівано насунулось лихо на людей, завирувала епідемія чуми і скоро 
скосила чи не геть усіх поселенців. А ті, хто якимось дивом залишився в живих, 
поставили згодом із сонячної сторони (зі Сходу) кам’яний хрест, щоб наступні 
покоління знали, що тут існувало життя» [1, с. 262]. 

Як і навколо багатьох інших сіл, при в’їзді в село Нова Слобода стоїть дерев’яний 
хрест-оберіг. На прохання громади його виготовив своїми вмілими руками тутешній 
житель, столяр Володимир Іванович Тулюлюк: «Хто не йде з людей дорогою, на мить 
зупиняється біля хреста, перехреститься і далі прошкує вже як ніби з новими 
силами і кращим настроєм. Кажуть, Божа благодать сходить тут на всіх добрих і 
чесних людей» [1, с. 280] 

Джерела: 1. Чорний О.Д. Вашківці на сивих вітрах минувшини. – Чернівці: «Прут», 
2009; 2. Чорний О.Д., Мандзяк О.С. Сокирянська бистрина. – Чернівці: «Прут», 2011; 3. 
Чорний О.Д, Мандзяк О.С. Не загубились села у віках: Дослідження, знахідки, відкриття 
/ Олександр Чорний, Олексій Мандзяк. – Чернівці: «Друк Арт», 2014. 

 
 
 

Хрест, що вікує на полі поблизу Нової Слободи, 
і про який ходять легенди 

Православна капличка 
в селі Нова Слобода 
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НОВОДНІСТРОВСЬК 
 
Новодністровськ – молоде місто обласного значення. Побудоване на землях, 

які раніше належали селам Ломачинці і Ожеве. 6 квітня 1973 року міністром 
енергетики СРСР був підписаний наказ про створення дирекції Дністровського 
гідровузла. Разом із будівництвом гідроелектростанції почалося спорудження 
поселення. Рішенням Чернівецької обласної ради депутатів за № 57 від 25 лютого 
1975 року новоствореному населеному пункту будівників Дністровського комп-
лексного гідровузла в Сокирянському районі надано назву Новодністровськ і 
віднесено його до категорії селищ міського типу в складі Сокирянського району. 
17 листопада 1993 року селищу було присвоєно статус міста районного підпоря-
дкування, а 13 липня 2000 року віднесено до категорії міст обласного значення. 

Очевидно, що в заснованому при радянській владі населеному пункті церкви 
не могло бути по факту. Віруючі люди для здійснення своїх духовних потреб 
їздили до храмів сіл Чернівецької, Вінницької і Хмельницької областей. Перші ж 
церкви в Новодністровську появилися тільки після того як Україна проголосила 
свою незалежність.  

 
Церква Покрови Пресвятої Богородиці 

Належить Українській православній церкві Київського патріархату. Зареєстрована 
9 жовтня 1991 року. В тому ж році на пустинному полі, де возвеличувався лише 
дерев’яний хрест, городяни збиралися на богослужіння, котре здійснював єпископ 
Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ) митрополит Чернівецький 
и Буковинський Данило (М.С. Ковальчук). Фундаторами будівництва храму Покрови 
стали: Василь Кирилюк, Олександр Казван, Іван Фурман, Володимир Жук, Василь 
Мотрин, Василь Гончарук, Юрій Юрійчук, Василь Бурлака, Манолій Антонюк, 
Ігор Кузенко, Микола Дработий, Марія Мойсюк, Володимир Шпирко та інші [1]. 

З 6 на 7 січня 1993 року на Різдво у Новодністровську священик Мар`ян Галац 
провів перше богослужіння у спорткомплексі [1]. 6 вересня 1993 року, протоієрей 
Степан проводив ритуал закладення капсули під будівництво першого в місті 
храму. В 1996 році митрополит Димитрій з Греції та Чернівецький і Буковинський 
Данило провели першу відправу у стінах новозбудованого храму [2, с. 1, 3]. 31 
серпня 1996 року отець Мар'ян здійснив перше вінчання. 14 жовтня 1999 р., 
відвідавши Новодністровськ, митрополит Данило освятив престол і храм на 
честь Покрови Пресвятої Богородиці. В храмових урочистостях, організованих 
настоятелем храму Мар'яном Галацом з парафіянами, взяли участь отець Микола 
Занкович, і диякон Василь Гордійчук. 
 

Церква Різдва Святого Іоанна Предтечі 
Належить до Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви 

Московського патріархату. Настоятель – митрофорний протоієрей Микола 
Миколайович Гудима. 

Джерела: 1. Історія храму Покрови Пресвятої Богородиці, м. Новодністровськ // Офіційний 
сайт Чернівецької єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату. – 
http://old.orthodox-cv.org/node/263; 2. Руснак І. Перший храм у Новодністровську // Доба. – 2015. 
– 8 жовтня (ч. 39). 
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Церква Покрови Пресвятої Богородиці, м. Новодністровськ.  
Фото Олега Кучерявого, 2016 рік 

Церква Різдва Святого Іоанна Предтечі, м. Новодністровськ. 
Фото Олега Кучерявого, 2016 рік 
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НОВООЛЕКСІЇВКА 
 
Новоолексіївка – село в складі Олексіївської сільської ради. Раніше називалося 

Пів-Мендиківці (Півмендиківці, Пол-Мендиковцы, Пол-Мендикауцы). За даними 
на 1824 рік являло собою спорожнілий хутір, землі якого належали багатому 
поміщику Василю Михайловичу Россетті-Беленеску (1781-1834). Після його смерті 
воно перейшло у володіння його рідному братові Костянтину Россетті-Беленеску 
(1785-1855). Але вже в другій половині 1830-х років було виставлено на продаж з 
публічних торгів як «пустопорожня вотчина Пол-Мендикауци»: «що вбирає в себе 
за приблизним обчисленням землі орної 57, лесової 200, корчової 89, сінокісної 775, 
пасовищної 270, і під простором става приблизно 37, а всього взагалі 1428 фалчів 
землі, оціненої кожна фалч по 20 руб., а також прилеглої до цієї вотчині ділянки 
землі 140 фалчів, оціненої фалч теж 20 р. асигнаціями» [4, с. 37; 5, с. 44-45]. 

Покупцем став Олександр Станіславович Комар (†1875 р.) – шляхтич Подільської 
губернії. При ньому село Пів-Мендиківці знову заселяються. У церковних книгах 
Архангело-Михайлівської церкви села Мендиківці за 1857 рік Пів-Мендиківці згадані 
вже як населений пункт. За «Відомостями Центрального статистичного комітету 
Російської імперії по Бессарабській губернії за 1859 рік», у Пів-Мендиківцях 
було всього 2 двори і проживало 11 осіб – 5 чоловічої статі і 6 жіночої [3]. 

У 1860-х роках новими власниками цього населеного пункту стають представники 
роду Казимир, з Вашківців. З їхньої ініціативи в кінці XIX століття, потім в 1909 році 
відбувається нове заселення Пів-Мендиківців. Першими жителями села були сім’ї 
Гуменчука та Шамбрановича. Переселенцями на перших порах були мешканці із 
Мендиківців і невелика кількість із Вашківців, а також по декілька осіб із деяких 
інших сіл. Село Пів-Мендиківці на той час належало поміщику Костянтину Федо-
ровичу Казиміру (1860–1910), який був великим бессарабським землевласником, 
дворянином і володів рядом селищ у Сорокському і Хотинському повітах. 

У 1926 році, з ініціативи румунських чиновників село було перейменовано в 
«Нові Мендиківці» ( «Мендекеуць-Ноуі») [1, с. 40]. У 1946 році село отримало 
свою сучасну назву – Новоолексіївка, яка склалася з елементу «Новий» і теперішньої 
назви сусіднього села Олексіївка (колишні Мендиківці) [6, с. 266-267]. 

Але православна церква у цьому селі появилася тільки після того, як Україна 
стала незалежною державою. До цього були спроби побудувати каплицю під час 
панування «Других румунів» (1941–1944). Але цю ідею не вдалося реалізувати. 
Щоправда, тоді заможні господарі брати Андрій та Петро Танас. виділили кімнату 
в своєму будинку у якій проводилися відправи та вінчання, хрестили немовлят, 
селяни приходили на сповідь [2]. 

Сучасну Новоолексіївську церкву, на свої кошти побудував Олександр Володи-
мирович Шамбранович. Освячена вона на честь Різдва Пресвятої Богородиці. 

Джерела: 1. Карпенко Ю.О. Топонімія східних районів Чернівецької області (Конспект 
лекцій). – Чернівці, 1965; 2. Коломієць В., Танас П. Новоолексіївка. Легенди. – http:// 
bukportret.info/index.php/sokiryanskij-rajon/novooleksijivka/legendi; 3. Мандзяк О.С. Коротка 
хронологія історії села Мендиківці/Олексіївка: XV століття – 1917 рік // Сокирянщина: 
Історико-краєзнавчий альманах. – Вип. 6. – Інтернет: «Сокирянщина», 2012; 4. Объявления // 
Вологодские губернские ведомости. – Вологда, 1839. – № 5; 5. Объявления // Олонецкие 
Губернские Ведомости. 1839. - № 5; 6. Чорний О.Д., Мандзяк О.С. Не загубились села у віках: 
Дослідження, знахідки, відкриття. – Чернівці: «Друк Арт», 2014. 
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Під назвою «Ожогов» село Ожеве вперше згадується в дарчій грамоті господаря 

Молдавського князівства Стефана II, від 14 січня 1447 року. Ця грамота була дана 
на право володіння кількома селами, розташованими на території сучасної Сокирян-
щини, сину Баліца Мундричка – заможному боярину Шандро (він же Олександр, 
Шендрик, Шандру) [6, с. 55-57]. Від Шандро село перейшло у володіння його 
сину Козмі Шандровичу, а далі онучці Васуткі і т.д. 

Перші ж відомості про наявність в селі храму відносяться до другої половини 
XVII століття. У 1771-1772 роках вона була відремонтована на кошти прихожан. 
Простояла до початку XIX століття. У 1812 році на місці старої була зведена і 
освячена нова церква – Свято-Преподобної Параскеви [17, с. 137]. За відомостями 
про стан церков Бессарабії у 1812-1813 роках, з даних із «формулярів» за відповідні 
роки, що зберігаються в архіві Кишинівської духовної консисторії, православна 
церква Преподобної Параскеви «побудована з дерева доброго; одягами та книгами 
церковними бідна» [15, с. 260-261]. 

У першій половині 1820-х років ця церква була спалена [14, арк. 101-102]. Але 
селянам вдалося врятувати від вогню стародавні ікони і книги. До речі, і цій церкві 
села Ожеве зберігалася унікальна старовинна ікона святого Миколи Можайського, 
розміром 53 х 44 см. В перших десятиріччях XX століття одним із священиків 
вона була передана в музей Бессарабського церковного історико-археологічного 
товариства в Кишиневі [18, арк. 32].  

Нова, кам'яна церква, була побудована в центрі села в 1829 році «старанням 
поміщиків і прихожан» і освячена в 1830 році: «будівлею кам'яна, покрита ґонтом, 
з дерев'яною дзвіницею» [4, арк. 210; 3, арк. 89]. 

Значну допомогу у спорудженні цієї церкви надали поміщики, могилевський 
купець Іван Іванович Галиця (1777 р.н.), дворянин Григорій Юрійович Радович 
(1773 р.н.) і Прокіп Петрович Вірський (1787 р.н.), які на той час ділили між 
собою землі Ожевого. Вони виділили гроші на покупку і доставку будівельного 
матеріалу, брали участь в закупівлі книг і внутрішнього облачення церкви. У 
1846 році представники цих сімей виділили 33 десятини землі для церковних 
потреб, що було закріплено хотинським повітовим землеміром Г. Павловським 
[3, арк. 89-90]. В подальшому, поміщики Радовичі і Вірські доклали також 
зусилля для будівництва кам'яної дзвіниці, замість раніше існуючої дерев'яної. 

Станом на 1853-1889 роки, церква Преподобної Параскеви села Ожеве: 
«будівлею кам’яна, з такою ж дзвіницею, покрита ґонтою, і навколо кам'яна огорожа» 
[5, арк. 584: 1, арк. 75; 2, арк. 88-90]. 

У 1891 році «старанням місцевих власників», на пожертвування ними 865 рублів, 
церква і прилегла дзвіниця були відремонтовані. Немалі зусилля в цій богоугодній 
справі надали і місцеві селяни, зокрема Яків Подгірняк, якому за заслуги і 
пожертвування було дане благословення Святійшого Синоду [8, с. 117]. В той же 
1892-й рік, 29 вересня оновлений храм знову був урочисто освячений благочинним 
священиком 5-го округу Хотинського повіту, настоятелем Петро0Павлівської 
церкви м. Сокиряни, Міною Олександровичем Черноуцаном. 

У 1895 році старанням місцевого землевласника Олександра Радовича, який 
пожертвував 50 рублів грошима, камінь, пісок і вапно, а також на пожертви місцевих 
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прихожан, церква і дзвіниця були оточені кам'яною огорожею, в 1 ½ аршина заввишки 
[3, арк. 89-90]. У 1907 році було дане архіпастирське благословення: без грамоти, 
тимчасово проживає в селі Ожеве дворянину Івану Бачинському, – за пожерт-
вування ним на ремонт місцевого приходського храму 200 рублів [13, с. 37]. У 
тому ж році були проведені роботи по влаштуванню іконостасу в церкві, за що в 
1908 році місцева землевласниця Анастасія Юрашко отримала благословення від 
Святішого Урядового Синоду. 

Активним ініціатором і учасником заходів пов'язаних в ремонтом, відновленням 
інвентарю та благоустроєм церкви села Ожеве, був місцевий священик Михайло 
Герасимович Васильковський  (1844 р.н.), який служив при цій церкві з 10 березня 
1896 року. За свої труди і щирі старання, в 1901-1906 роках він був не один раз 
удостоєний благословення від єпархіального начальства, про що на сторінках 
«Кишинівських єпархіальних відомостей» зазначених років читаємо: «Оголошується 
схвалення Єпархіального начальства священикові церкви села Ожеве, Хотинського 
повіту Михайлу Васильковському за його старання про поповнення начиння 
церковної на суму 750 рублів, шляхом добровільних пожертвувань жителів міста 
Харкова» [9, с. 204]; «Оголошується архіпастирське благословення в 1902 році: 
священикові церкви села Ожеве, Михайлу Васильківському за розташування жертво-
давців до придбання для Ожівської церкви срібно-визолоченої чаші, дискоса, лжиці, 
звіздиці, ковшика, двох тарілочок, двох металевих лампадок та інших предметів 
на суму 210 рублів»; «Оголошується архіпастирське благословення в 1902 році: 
священикові церкви села Ожеве Михайлу Васильковському за ретельність до 
благоприкрашення довіреної йому церкви новим придбанням речей на суму 748 
рублів 10 копійок» [10, с. 722]; «Оголошується архіпастирське благословення 
священикові с. Ожева за його турботи про знаходження добродійників для дові-
реного йому Ожівського храму». (1903 р.) [11, с. 82]; «Оголошується подяка 
єпархіального начальства священику церкви Михайлу Васильковському за зао-
хочення відомих йому осіб до пожертвування в Ожівську церкву речей на суму 
233 руб.» [12, с. 273]; «Оголошується подяка єпархіального начальства священику с. 
Ожеве Михайлу Васильковському, який пожертвував на ремонт приходської церкви 
224 р. 28 коп.» (1906 г.); .і т.д. 

Багаторічні зусилля священиків, парафіян і місцевих поміщиків села Ожеве, в 
період панівного атеїзму, були порушені вандалами від влади. У 1960-му році, як 
і в деяких інших селах сучасного Сокирянського району, богослужіння в церкві 
були заборонені [16, с. 122]. Віруючі люди на Великдень святили паски під 
закритою церквою Божої росою. У травні 1980 року з дозволу чиновників церква 
по суті була пограбована. Забрано золоту чашу, золоті хрести та інші коштовні 
речі. Вирізані з рам полотна ікон, знищені на стінах безцінні фрески, вивезена і 
спалена багатюща церковна бібліотека, всі стародруки. Чудом уцілів лише один 
документ – «Церковні відомості», в якому розповідається про рік побудови 
церкви та на чиї кошти було здійснено будівництво. Даний документ датується 
1847 роком і зберігається у краєзнавчому кутку школи [7]. 

У останній період так званої «Перебудови», а потім після розпаду Радянського 
Союзу, коли ставлення до релігійних організацій і зокрема Православної Церкви 
з боку керівництва країни і чиновників змінилося, церква в селі Ожеве, на радість 
прихожанам знову була відкрита. 27 жовтня відзначається Храмове свято на 
честь Святої Параскеви. 
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Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 

184; 2. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1889 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 192; 3. 
Ведомость о Св. Параскевиевской Кишиневской епархии, состоящей в селе Ожево 5-го округа 
Хотинского уезда, на 1896 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1896 год. – ДАЧО, 
ф. 605, оп. 1, спр. 195; 4. Ведомость о Приподобно-Параскевской церкви Хотинского уезда 
селения Ожогова за 1832 год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – 
ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 48; 5. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 
605, оп. 1, спр. 106; 6. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От 
первых упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – 
«Сокирянщина», 2015; 7. Ожеве. Духовність. – http://bukportret.info/index.php/sokiryanskij-
rajon/ozheve/dukhovnist; 8. Определение Святейшего Синода // ЦВд, 1892. – № 13; 9. Распо-
ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1902. – № 8; 10. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1902. – № 23; 11. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1903. – 
№ 4; 12. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1903. – № 13; 13. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1907. – № 6; 14. Формулярная ведомость о священно и 
церковнослужителях и их мужеского пола детях, находящихся в селении Ожогов Приподобно 
Параскевской церкви Хотинского цинута, за 1824 год // Формулярные ведомости Управ-
ляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 
год. – Державний архів Чернівецької області, ф. 605, оп. 1, сп. 37; 15. Халиппа И.Н. Сведения о 
состоянии церквей Бессарабии в 1812–13 гг. // ТБГУАК, 1907. – Т. III; 16. Яремчук С.С. 
Православна Церква на Буковині у радянську добу (державно-церковні взаємини). – Чернівці: 
Рута, 2004; 17. Iorga N. Guide historique de la Roumanie: partie descriptive. – Paris: Librairie J. 
Gamber ; Bucarest : Librairie Pavel Suru, 1928; 18. Opisul obiectelor ce se păstrează în Muzeul 
Societăţii Societăţii Istorico-Arheologice bisericeşti basarabene, din Chişinău – Casa Eparhială, etaj 
1923. – Chişinău: Tipografia Eparhială, 1923. 

«Межовий знак» («готарний камінь») села 
Ожеве 1810 року, знайдений краєзнавцем 

Олегом Петровичем Кучерявим 

Поховання біля церкви Преподобної 
Параскеви села Ожеве. Фото Олександра 
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ОЛЕКСІЇВКА 
 
Село Олексіївка – один із самих стародавніх населених пунктів Сокирянського 

району. Сучасна його назва появилася тільки в XX столітті. Протягом століть це 
село було відомо під назвою Мендиківці (молд. Мендикауци, Мендикеуць). В 
старослов’янському написанні «Миндиковци», як окремий населений пункт із 
якоюсь за чисельністю сільською громадою і своїми власниками, існувало вже в 
XV столітті [10, с. 537].  На початку XVI століття частиною села Мендиківці володіла 
одна із заможних і впливових родин того часу – Арбуре, в особі портаря (начальника 
охорони столичного міста) Луки Арбуре і його матері Настасії. Право на власність 
у с. Мендиківцях та в деяких інших селах (Сербичани, Михалкове, Романківці й 
ін.) в різні роки їм підтвердили господарськими грамотами Стефан ІІІ Великий 
(правив у 1457–1504 рр.), Богдан ІІІ Сліпий, званий також Кривим і Однооким 
(правив у 1504–1517 рр.), а також Стефан IV Молодий (правив у 1517–1527 рр.). 

7 вересня 1946 року Президія Верховної Ради Української РСР своїм Указом, 
«з метою збереження історичних та уточнення і впорядкування існуючих найме-
нувань», село Мендиківці перейменувало на Олексіївку. Мендикауцька сільська 
рада стала називатися Олексіївською. 

Перші документальні свідчення про релігійне життя в цьому селі відносяться 
до першої половини XVII століття. Вже тоді в Мендиківцях діяла православна 
церква. При ній тоді служив священик Тирон, який до того ж мав у власності земельні 
ділянки у Хотинській волості. Його ім'я зустрічаємо в грамоті господаря Молдав-
ського князівства Василя Лупу від 10 червня 1638 року [9, с. 220; 11, с. 358] та 
інших документах тих часів. 

У 1724 році в с. Мендиківцях була побудована нова церква, яку освятили на 
честь Архангела Михаїла [5, арк. 104зв]. Священик цього села Олександр Феофанович 
Флорович (1885 р.н.) в 1920-х роках передав документи часів заснування цієї 
церкви в м. Кишинів, подальша їх доля нам невідома. Тоді ж була зроблена фото-
графія цієї церкви, на звороті якої рукою згаданого священика було зроблено 
запис про час її заснування. 

За даними з «Відомісті в молдавський Диван від Хотинського цинуту про 
число в ньому селищ, в них дворів і людей» від 25 грудня 1772 року, і відомості про 
погосподарський перепис Хотинської райї 1774 року, при церкві села Мендиківці 
служив один священик – «піп Штефан» [6, с. 432, 459]. 

Станом на 1812-1813 роки Архангело-Михайлівська церква: «дерев'яна, мащена, 
древа тонкого, покрита соломою; одягів два ряди; книг досить; іконостас на полотні» 
[8, с. 260]. За даними на 1822 рік при Архангело-Михайлівській церкві с. Мендиківці 
служив благочинний священик Дмитро Іванович Котюжинський (1787 р.н.) та 
священик Петро Іванович Смуковський (1779 р.н.), а також дячок-псаломщик 
Іоанн Матвійович Лоєвський (1783 р.н.). 

У 1905 році «старанням місцевих землевласників, дворянки Аделаїди Платонівни 
Бібері і Олени Іванівни Шульгіної та місцевих парафіян» була побудована нова 
«дерев'яна, на кам'яному фундаменті» церква. Споруджували храм місцеві майстри. 
Її також освятили на честь Святого Архистратига Михаїла [3, арк. 105]. Громаді села, 
за пожертвування на побудову нової церкви було надане благословення Святішого 
Синоду з видачею грамоти [7, с. 317]. 
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Стара церква села Мендиківці, збудована 1724 року. Фото 1928 року (Чорний О.Д, Мандзяк 
О.С. Не загубились села у віках: Дослідження, знахідки, відкриття / Олександр Чорний, Олексій 

Мандзяк. – Чернівці: «Друк Арт», 2014. – С. 261.) 

Нова Архангело-Михайлівська церква села Мендиківці, 1905 року, перебудована 1926 року. 
Фото 1928 року (Чорний О.Д, Мандзяк О.С. Не загубились села у віках: Дослідження, знахідки, 

відкриття / Олександр Чорний, Олексій Мандзяк. – Чернівці: «Друк Арт», 2014. – С. 261.) 
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У 1926 році ця церква була перебудована. Розташована вона в центрі села, на 

горбику. Її довжина становить 18 м, ширина – 12 м, висота – 20 м. Первісне 
внутрішнє оздоблення церкви до наших днів збереглося не повністю, фрески 
опали, підлога була замінена, зберігся тільки іконостас. Починаючи з райських 
воріт, на яких зображено чотири Євангелісти: Іоанн Богослов, Матвій, Лука, 
Марк. Праворуч від воріт ікона Матері Сина Божого, яка тримає на руках дитя. 
Ліворуч від воріт Спаситель Ісус Христос, поруч з ним на Південних дверях 
покровитель церкви Архангел Михаїл. Далі велика ікона на якій зображено 
дев’ять архангелів. Праворуч від ікони Матері Сина Божого, на північних дверях 
зображений Архангел Гавриїл, поруч з ним ікона Преподобного Сергія Радонезького. 
Верхній ряд іконостасу: посередині ікона «Тайна вечеря». Ліворуч «Воскресіння 
Христове», поруч Святий Миколай, архієпископ Мир Лікійський. Праворуч від 
центру ікона, яка відображає Різдво Христове, поруч святі первозданні апостоли 
Петро та Павло [2]. 

З часу заснування церкви збереглися підсвічники, виготовлені в Переяславі, а 
також досить привабливе панікадило, яке підлягало реставруванню, плащаниця і 
гріб. З стародруків зберігся тільки один румунський служник. Ця книга була над-
рукована в 1867 році церковнослов’янським шрифтом. Деякі інші книги і церковні 
речі були викрадені у 1940-х роках. Перший раз церву обікрали у 1944 році [4], а 
вдруге – у 1949 році [1, с. 30]. 

На території церкви є два хрести – один, це поховання поміщиці Аделаїди 
Платонівни Бібері, а другий – це поховання священика о. Гаврила Григоровича 
Кириловича (1843–1906), котрий був родом із села Клокушна, і з 25 березня 1892 
року до самої своє смерті служив при Архангело-Михайлівській церкві с. Мендиківці 
Хотинського повіту. 

Також на території є малий склеп в якому замуровано престол старої церкви, 
яка була на цьому самому місці що й теперішня. Під культовою спорудою є підвал, 
який було прорито для того, щоб там ховали служників церкви, в даний момент 
його замуровано, чому невідомо.  

Зелені насадження навколо церкви збереглися з часу будівництва – це майже 
столітні ясени [2]. 

У селі Олексіївці є також капличка Пресвятої Богородиці, яка була споруджена 
декілька років тому. 

Джерела: 1. Боднар В.Б. Особливості функціонування релігійних об’єднань Чернівецької 
області (1944–1985 рр.). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних 
наук. – Чернівці, 2016; 2. Брагуш Л., Доготар А., Паламарчук А. Олексіївка. Історія Свято-
Михайлівської церкви. – http://bukportret.info/index.php/sokiryanskij-rajon/oleksijivka/dukhovnist; 3. 
Ведомость о церкви Хотинского уезда Кишиневской епархии в селе Мендыкоуцах, за 1914 год // 
Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 4. ВАКС; 5. 
Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 48; 6. 
Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых упоминаний до 
1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирянщина», 2015; 7. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1906. – № 39; 8. Халиппа И.Н. Сведения о 
состоянии церквей Бессарабии в 1812–13 гг. // ТБГУАК, 1907. – Т. III; 9. Balan T. Documente 
bucovinene. Vol. I: 1507-1653. – Cernăuţi: Institutul de Arte Grafice şi Editura «Glasul Bucovinei», 
1933; 10. Costăchescu M. Documentele moldoveneşti dela Bogdan voevod (1504–1517). – Bucureşti: 
Fundaţia Regele Carol I, 1940; 11. Documenta Romaniae Historica. Seria A: Moldova. Vol. XXIV: 
1637-1638. – Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1998. 
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РОМАНКІВЦІ 
 
Село Романківці під назвою «Романкеуци» вперше згадується в грамоті господаря 

Молдавського князівства Петра VI Кульгавого від 3 липня 1575 року, якою він 
підтвердив спадкоємцям колишнього портаря Сучави, Луки Арбуре села, частини 
сіл, і млини, що залишилися від нього, і які з доброї волі вони розділили між собою 
[4, с. 8, 97-101]. Місцеве населення, як свідчать дослідження філологів у 1950-
1960 рр. називало своє село «Романівці, Романківці, Романівка». Зрідка також 
вживалося «Романкоуци, Романкауци» [2, с. 26]. 

За даними на 1775–1778 роки в селі Романківці діяла Всіхсвятська церква або 
Храм Всіх Святих. У 1787 році була зведена нова церква – Свято-Михайлівська. 
Але вона була діючою не довго. В 1805 році стараннями парафіян була побудована 
наступна церква, яка також була освячена на честь Архистратига Михаїла: «дерев'яна, 
каменем підмурована, древа різаного, ґонтами побита, з одним верхом» [5, с. 
196]. Біля неї була невелика дерев’яна дзвіниця [3, арк. 159].  

У 1894 році «зусиллям парафіян і землевласника, дворянина, статського радника 
М.М. Крупенського» була побудована нова церква: «дерев'яна, на кам'яному 
фундаменті» [1, арк. 151-153]. В тому ж році її освятили на ч, про що у «Кишинівських 
єпархіальних відомостях», в статті священика села Ломачинці Гаврила Романчука, 
який приймав участь у відкритті церкви, читаємо наступне: 

«7 серпня 1894 року, жителі села Романкоуц були свідками врочистого освячення 
новоствореного храму. Радість їх, радість, звичайно велику розділили з ними 
жителі не тільки найближчих сіл, але й досить віддалених. <…> Богослужіння в 
селі Романкоуцах безперервно відбувалося до 6 серпня включно в старій церкві. 
Церква ця, будучи ледве не сучасницею заснування села, не відрізняється ні 
красою архітектури, ні зручністю приміщення для молючихся й має вигляд досить 
убогий. Головний недолік цього храму – маломісткість у порівнянні із чисельністю 
приходу. Все це здавна спонукувало парафіян затурбуватися устроєм у своєму 
приході нового храму більш місткого відповідному своєму високому призна-
ченню, як місця особливої присутності Божої.  

Але тому що наявних коштів для цього ні в церкви, ні в парафіян не було, то 
звичайно, що неодноразово піднімалося питання про нову церкву, але довгий час 
залишалося відкритим. Але із призначенням сюди, 10 років тому, нового священика, 
о. Михайла Онуфрієвича, справа про побудову церкви почала посуватися. Він, 
бачачи у своєму приході церкву стару й маломістку, став поступово й більш напо-
легливо вселяти своїм парафіянам думку про необхідність знайти кошти й взятися за 
будівлю нової більш місткої церкви. Кошти поступово збиралися, за допомогою 
Божою. За порадою свого панотця, громада продала два коші громадської кукурудзи 
й виручені за це гроші – кілька сотень рублів, віддало на заощадження місцевому 
власнику, котрий був проводирем дворянства, М.М. Крупенському . Останній, 
довідавшись, з якою метою громада обирає його своїм скарбохранителем, спів-
чутливо поставився до починань селян, охоче погодився на їхню пропозицію, і 
для того, щоб ще більше збільшити їхній капітал, указав їм на багато джерел 
їхньої громадської прибутковості. – Всі свої доходи товариство вносило на 
зберігання власникові, і коли, через кілька років, підвело підсумки, то виявилося, 
що громада розташовує 10, 000 р. Крім того, за користування громадським 
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капіталом власник відрахував товариству солідний відсоток. Громада легко зітхнула 
й відчула себе в силі до будівлі нової церкви. З почуття подяки до власника, громада 
обрала його своїм повірником і взагалі цілком довірило йому всякі клопотання й 
нагляд по будівлі церкви. І власник цілком виправдав довіру селян. Крім цього, у 
цій справі він поніс багато особистих праць і матеріальних витрат… 

Але, так чи інакше, з Божою допомогою приступилися до робіт, і в три роки на 
досить доброму місці споруджена церква, будинком прекрасна, у чисто російському 
стилі й уподобанню, вартістю близько 22 тис. руб. Церква дерев'яна, на кам'яному 
фундаменті, з залізним верхом, з 5-ти главами. Із зовнішньої сторони представляє 
образ хреста, розташована на досить піднесеному місці, на західній стороні села, 
при великій проїзній дорозі. Зовні церква оточена дерев'яною наскрізною фарбо-
ваною огорожею із вхідною аркою, на якій красується слов'янський напис золоченими 
рельєфними літерами: «Милосердя двері отверзи нам»... Зовні стіни церкви обшиті 
дошками й пофарбовані у фарбу тілесного кольору. Навіс від даху навколо церкви 
весь різьблений з довгими виступами й розписаний строкатим російським орна-
ментом. Усередині церкви стіни виштукатурені й пофарбовані олійною фарбою; 
світлий купол усередині пофарбований світло-блакитною фарбою і по всьому 
фону розкидані великі й дрібні зірки; підлога влаштована з дикого квадратного 
плитняку. Всі вікна покриті скляним живописом; іконостас – дерев'яний, заставлений 
іконами, писаними кращими руськими художниками; ікони прекрасного живопису. 

При наявності коштів і розпорядливості осіб, що спостерігали за роботами, 
будівля йшла успішно. До серпня 1894 року будівля церкви була зовсім закінчена; 
кінчені й всі приготування освячення, яке і було здійснено 7 серпня 1894 року. 
Освячення робив благопристойний священик Володимир Биховський у служінні 
8 священиків і двох дияконів. Напередодні освячення зроблено було цілонічне 
пильнування серед храму. Як тільки пролунало із дзвіниці дзвоніння, безліч 
прочан наповнило, незважаючи на те, що цілий день йшов заливний дощ і по вулицях 
стояв глибокий бруд. Серед досить великого й високого храму, проти закритих 
царських врат, стояв покритий білою пеленою стіл, на якому були розміщені одіяння 
на престол і жертовник, священникові одягання, хрести, посудини, Євангелія та інші 
приналежності із храму, а по сторонах стола у свічниках яскраво горіли безліч свіч. 

Наступного дня в 7 годин ранку був зроблено водосвятний молебень. Освятили й 
одягли святий престол і жертовник, після чого попередньо корогв і хору півчих 
зроблений був навколо церкви хід зі св. Антимінсом. У годин 10 почалася літургія, 
перша в новоосвяченому храмі…» [6, с. 244-246]. 

Ця Архангело-Михайлівська церква діє і в наш час. У 2011 році завершена її 
реконструкція, котру проводили за кошти парафіян.  

Джерела: 1. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви, состоящей в 3 округе Хотин-
ского уезда Кишиневской епархии в селе Романкоуцах, за 1914 год // Ведомости о церквях 
Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 2. Карпенко Ю.О. Топонімія 
Буковини. – Київ: «Наукова думка», 1973; 3. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви 
Хотинского уезда селения Романковец, за 1832 год //Клировые ведомости приходов Хотинского 
уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 48; 4. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в доку-
ментах и материалах: От первых упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, 
автор и составитель. –«Сокирянщина», 2015; 5. Мандзяк О.С. Стародавні церви Сокирянщини 
// Сокирянщина: Історико-краєзнавчий альманах. / Упорядкування і редагування, О.С. Мандзяк. 
– Вип. 2. – Мінськ–Новодністровськ, 2011; 6. Романчук Г. Освящение церкви в селе Романкоуцах, 
Хотинского уезда // КЕВ, 1895. – Год 28. – № 7. 
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Архангело-Михайлівська церква села Романківці.  Фото Ірини Пустиннікової, 2015 рік 

Інтер'єр Архангело-Михайлівська церква села Романківці. 
Фото Ірини Пустиннікової, 2015 рік 
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СЕЛИЩЕ 

 
Село Селище вперше згадується в підтвердній грамоті господаря Молдавського 

князівства Ієремії Могили, від 15 квітня 1603 року [8, с. 90-91]. 5 травня 1629 
року, в Яссах господар Молдавського князівства Мирон Барновський Могила 
видав підтвердну грамоту дяку (писарю) Костянтину Стирчі на це село [3, с. 190-
191]. Надалі воно переходило від одного власника до іншого. 

Коли і ким була побудована перша православна церква в селі Селище, нам не 
відомо. Але в XVIII столітті вона там вже була. «Відомість в молдавський диван 
від Хотинського цинуту про кількість у ньому селищ, в них дворів і людей» від 
25 грудня 1772 року свідчить про те, що в с. Селище діяла церква, при якій служив 
один священик [3, с. 431]. В даних по селах Сокирянщини з відомостей про 
погосподарський перепис Хотинського цинуту, складених в травні-липні 1774 
року, зазначено, що при церкві села Селище служив «піп Николай» [3, с. 449]. 

На місці старої церкви, як сказано в «Відомостях про Свято-Покровську 
церкву Хотинського повіту селища Селище», за 1832-1836 роки, в 1808 році 
«зусиллями парафіян» була побудована нова церква – дерев'яна, на кам'яному 
фундаменті; тризрубна, з дзвіницею над притвором, до якого примикає тамбур. 
За даними «формулярів» за 1812-1813 роки: «дерев'яна, древа нарізаного, покрита 
соломою; одягом і книгами задоволена» [3, с. 497]. Формулярна відомість 1824 
року доповнює, що церква «з трьома куполами, міцна, ґонтом покрита» [7, арк. 
63-64]. Із клірових відомостей за 1853 рік узнаємо, що біля церкви окремо 
знаходилася дерев’яна дзвіниця, яка також була покрита ґонтом [2, арк. 499]. 

У місцевих переказах говориться, що в минулого центр села був не там, де 
тепер, а в тій частині, яка називається «Під Лісом». Саме там жителі села вирішили 
будувати церкву. Але коли везли перший віз з будівельними матеріалами, він 
поламався при в'їзді в село, біля каплиці. І люди сказали, що, напевно, це від Бога, 
з волі якого віз зупинився тут, і нехай тут і будемо будувати храм Божий. Поступово 
село стало розбудовуватися і церква опинилася в центрі села [5]. 

Цей храм декілька разів ремонтувався, а начиння поновлювалося. Так, наприклад, 
ухвалою Синоду від 29 травня – 10 червеня 1881 року за № 1208, поміщиці села 
Селища, Марії Бурдик, надано благословення Святішого Синоду з видачею вста-
новленої грамоти, за пожертви на сільський храм [6, с. 299]. 

У 1880-х роках стараннями парафіян і місцевих поміщиків у існуючій церкві 
оновлено інвентар церкви, а також парафіяни почали збирати кошти на будівлю 
нової церкви, про що ми можемо судити з повідомлень опублікованих на сторінках 
«Кишинівських єпархіальних відомостей»: «Оголошується подяка жителям села 
Селища Хотинського повіту за пожертвування на будівлю нової церкви в с. Селище 
12 000 руб., і на покупку панікадила та інших предметів 500 руб. Поміщиці Марії 
Миколаївні Владиславській за придбання на 120 руб., парчі для напрестольних 
одягів і 2 парчевих вишитих покривал для Селищанської церкви. Однодворцю 
Франку Ільницькому за пожертвування для тої ж церкви двох срібних 84 проби 
хрестів на суму 160 руб.» [4, с. 118]. 

У 1888 році «старанням парафіян та священика» була побудована нова дерев'яна 
церква, яка 7 листопада того ж року була урочисто освячена – також на честь 
Покрови Пресвятої Богородиці. Станом на 1914 рік: «будівлею дерев'яна, з такою  
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ж спільною дзвіницею, всередині обштукатурена, ззовні оббита шелівками, з обох 
сторін пофарбована масляними фарбами, міцна, навколо обведена кам'яною 
огорожею» [1, арк. 165]. 

Про те що ця церква із себе являє на теперішній день, селищанські краєзнавці 
повідомляють наступне: «Розмір цієї церкви наступний: довжина – 27 м, ширина 
– 13 м, висота – 20 м. Дерев’яна, на кам’яному фундаменті, тризрубна, одноверха, 
хрестова в плані з дзвіницею над притвором, до якого примикає тамбур. Складається 
із квадратних бабинця, нави і гранованого вівтаря. До вівтаря із заходу і сходу 
примикає ризниця. Хрешатість у плані створюється за рахунок ризалітів, що 
виступають по вісі схід-захід. Ризаліти завершують трикутними фронтонами. Ком-
позиційним центром є нава, зруб якої вищий за інші і завершується декоративним 
верхом. 

Основне декоративне оздоблення фасадів складають мандрики, лиштва, профі-
льовані карнизи вікон. В інтер’єрі домінує висотне розкриття простору. Бабинець 
і вівтар перекриті плескатими склепіннями. Із бабинця до нави веде фігурна арка-
виріз. 

ЇЇ східний і західний фасади відмічені ризалітами, завершені трикутними 
фронтонами. Верхній ярус дзвіниці завершується наметом з верхом. 

Центральний внутрішній купол побудований у формі правильного зрізного 
восьмигранного конуса. На його стінах з зображенням Ісуса Христа, що ілюструють 
сторінки книги «Житіє Ісуса Христа». Церкву освітлюють два підвісних світильники. 
Іконостас складається з ікон, на яких зображені святі. Малюнки виконанні на полотні, 

Свято-Покровська церква села Селище  
(Селище, Сокирянський район. – http://gromady.cv.ua/sk/selyshche/) 
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встановлені в гарно оздоблені рамки. Ким напи-
сані ікони невідомо. Старожили села розповідають, 
що іконостас був оформлений зразу ж після 
завершення будівництва церкви. 

У Вівтарі знаходиться стара Плащаниця. За 
словами старожилів Плащаниця куплена за кошти 
панів Бурдиків, які виділили землю і частину коштів 
на будівництво церкви. На престолі у Вівтарі 
знаходиться макет церкви (автор невідомий). 

На другому поверсі центрального купола зна-
ходиться дзвіниця, оснащена 6-ма дзвонами різної 
величини. На дзвонах є відбиток-рік їхнього виго-
товлення: 1925-1928 рр.  

Також на території церкви є кладовище, на 
якому сім поховань. Поховані там церковно-
служителі, їхні сім’ї та сім’я пана Бурдика. Роки 

поховань – 1878 р., 1883 р., 1886 р., 1922 р., 1940 р. – похована мати священика 
Гербановського. 

У 2004 році після капітального ремонту з благословення митрополита Черні-
вецького і Буковинського Онуфрія (О.В. Березовський), благочинний Сокирянського 
округу протоієрей Нестор Чаглей здійснив чин освячення відремонтованого 
Свято-Покровського храму. 

У 2008 році знову проведено ремонт Свято-Покровської православної церкви. 
Біля храму, поряд з віковічними деревами висаджено різноманітні квіти на 
нововисипаних клумбах, а також збудовано паркан» [5]. 

Джерела: 1. Ведомость о Свято-Покровской-Богородичной церкви, состоящей в селе 
Селище Хотинского уезда Кишиневской епархии в 3-м Благочинническом округе, за 1914 год // 
Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 2. Клировые 
ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 106; 3. Мандзяк А.С. 
История Сокирянщины в документах и материалах: От первых упоминаний до 1812 года / 
Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – 
«Сокирянщина», 2015; 4. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1892. – № 8; 5. Селище. Духовність. – 
http://bukportret.info/index.php/sokiryanskij-rajon/selishche/ 
dukhovnist; 6. Список лиц духовного и светского звания 
Кишиневской епархии, коим за выслуги и пожертвования 
по духовному ведомству, опреде-лением от 29 мая – 10 
июня сего 1881 года за № 1208, преподано благословение  
Святейшего Синода с выдачею установленных грамот // 
КЕВ, 1881. – № 16; 7. Формулярная ведомость о священ-
но и церковнослужителях мужеска полу Хотинского 
цинута селения Селища, за 1824 год // Формулярные 
ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричан-
ской протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 
1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, сп. 37; 8. Documente 
privind istoria României. A. Moldova. Veacul XVII. Volumul 
I: 1601–1605. – Bucureşti: Editura Academiei Republicii 
Populare România, 1952. 

 

Церква Покрови Пресвятої 
Богородиці села Селище 

Капличка на церковному подвір’ї 
(http://bukportret.info/index.php/sokir
yanskij-rajon/selishche/dukhovnist) 
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Відомо, що село Сербичани існувало вже у XIV ст. Тоді воно називалося 

Кудринці [5, с. 110-111]. господарських грамот і актових записів Молдавського 
князівства XV-XVII століть, відомо, що в другій половині XV ст. село Сербичани 
належало боярину Андрійкові Шербичу (Шербич, Шербик), завдяки якому село 
й отримало свою назву – «Шербичани», яка з часом змінилася на «Сербичани». 
30 квітня 1576 року господарь Молдавського князівства Петро Кульгавий підтвердив 
це село нащадкам Шербича [5, с. 102-107; 13, с. 136-139]. Тобто ім'я власника 
стало причиною найменування населеного пункту (село, де живуть шербичани - 
спадкоємці Шербича; або – селяни, що живуть на землі яка належить Шербичу) 
[19, с. 52].  

Перші ж документальні відомості про існування храму в селі відносяться тільки 
до першої половини XVII століття, та й то в одиничній згадці, з якої стає відомо, 
що церква в Сербичанах була зведена на кошти одного з землевласників села, а 
саме боярина Сіміона Пилиповського і його численного сімейства. Половина села 
Сербичани дісталася Сіміону як придане від батьків його дружини Маріки – дочка 
Іонашко Дермана (з Угорщини) і Маргіци Вринчану, внучка багатого землевласника 
Івана Вринчану, який був одним з нащадків і спадкоємців володінь Андрійка 
Шербича. 

Далі, доступні нам писемні джерела свідчать про те, що на початку XVIII ст. в 
Сербичанах була зведена дерев'яна церква, яка була освячена на честь Святого 
Миколая Чудотворця. У 1762 році на її місці була побудована нова церква [15, с. 90]. 
У 1767 році при цій церкві став служити священиком якийсь Григорій, який до 
цього був читцем, потім іподияконом, ієродияконом при церкві Святого Григорія 
Богослова в місті Хотині. Єпископом Амфілохієм Хотинським він був вився-
чений в сан священика. Прослуживши деякий час у Хотині, за власним проханням, 
він був направлений священиком до церкви Святого Миколая Чудотворця в селі 
Сербичани [18, с. 214-215].  

У 1769 році, під час російсько-турецької війни 1768-1774 років, ця церква 
згоріла. Сталося це практично відразу після відходу армії О.М. Голіцина за Дністер. 
Нагадаємо, Перша армія під командуванням генерал-аншефа князя Олександра 
Михайловича Голіцина (1718-1783), побудувавши два понтонні мости перейшла 
р. Дністер поблизу села Непоротове [10, с. 23]. Але ще 14 квітня з території 
Поділля, вплав на другий берег Дністра перебрався авангард А. Прозоровського і 
Х. Штофельна: «для прикриття подальшої переправи й пристрою тет-де-пона на 
тому боці Дністра» [3, с. 158]. 16 квітня 1769 року значна частина армії зупинялася 
на постій в селі Романківці, про що в своєму «Журналі» відзначив і сам князь 
Прозоровський: «16-го армія слідувала до села Романківці в 2-х милях від берега, 
де і ночували» [6, с. 232]. У той же час генерал-поручик Штофельн зі своїм 
корпусом знаходився в Сербичанах. 17 квітня 1769 армія перейшла в табір під селом 
Новоселиця, а 18 квітня атакували Хотинську фортецю. Розбивши турецьку армію 
Караман-Паші, через відсутність достатньої кількості облогової артилерії і проблем 
з провіантом, Голіцин так і не зважився штурмувати фортецю. Російська армія 
змушена була відійти, і 24 квітня повернулася назад за Дністер, на Поділля, де 
потім князь Голіцин цілих два місяці залишався в бездіяльності. 
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Архангело-Михайлівська церква  
села Сербичани 1846 року 

Стара дзвіниця біля Архангело-
Михайлівської церкви 

Нова церква 2009 року, стара Архангело-Михайлівська церква 1846 року і дзвіниця 
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Перекази повідують, що після відходу Голіцина за Дністер, церква Святого 

Миколая Чудотворця, разом з священиком і деякими парафіянами, спалили озлоб-
лені російською армією яничари. За іншою версією, священик врятувався, але 
більше не захотів служити в цьому селі. Як би там не було, в 1774 році, на місці 
старої церкви була зведена нова, священиком при якій став «піп Василь», а дяком 
якийсь Ян [14, с. 152].  

За даними «Відомості про стан церков в Бессарабії у 1812-1813 рр.», Архангело-
Михайлівська церква села Сербичани: «... дерев'яна, не надто стара, але мала; 
одягів церковних скудно, а книг не вельми бідно» [12, с. 260]. Згідно «Розпису 
землеволодіння і станового ладу населення Бессарабії» 1817 року, при цій церкві 
служили три священика, один дяк і один паламар [8, с. 16-17]. Діяла ця Архангело-
Михайлівська церква до 1840-х років. Станом на 1824 рік: «дерева середнього, 
покрита соломою» [11, с. 63-64]. Із «Відомості про Архангело-Михайлівську церкву 
Хотинського повіту села Сербичан за 1832 рік» узнаємо, що біля церкви знаходилася 
стара дерев’яна дзвіниця, яка також була покрита соломою [4, арк. 154].  

В цій церкві довгий час зберігалася ікона Святої Тройці 1818 року. В перших 
десятиріччя XX століття, за розпорядженням єпархіального начальства вона була 
передана священиком Теодором Русу в музей Бессарабського церковного історико-
археологічного товариства в Кишиневі [17, с. 25].  

У 1846 році, стараннями прихожан і поміщиків, в Сербичанах була збудована 
нова церква, яка була також була освячена на честь Святого архистратига Михаїла: 
«... дерев'яна, з такою ж окремою дзвіницею, покрита ґонтою, міцна» [1, арк. 71]. 
І це при тому, що в першій половині 1840-х років сербичанських жителів косило 
одне нещастя за другим – було кілька пожеж, неврожай, а 8 серпня 1844 року «в 
вотчинах Вітрянці і Сербичанах, з проливним дощем випав град, яким пошко-
джено ярих хлібів, що належать поселянам, на 2,100 рублів сріблом» [9, с. 127].  

В 1905-1906 роках зусиллями місцевих селян, а також поміщиків Занга, в 
Архангело-Михайлівській церкві і на її обійсті було проведено ремонт, за що 
єпархіальним начальством було надане архіпастирське благословення, з видачею 
грамоти, з повідомленням в «Кишинівських єпархіальних відомостях»: «Громаду 
прихожан церкви села Сербичани, Хотинського повіту, за пожертву ними на ремонт 
свого приходського храму 850 рублів, і землевласникові того ж села Олександру 
Іванову Занга, за пожертву ним на той же предмет 200 рублів» [7, с. 336], а також 
«парафіянці церкви с. Сербичани Хотинського повіту, Вікторії Івановій Занга і 
прихожанам того ж села: Никифору Пленгой, Василю Добровольському, Василю 
Ткачуку та Дмитру Маковею, за піклування про потреби свого приходського храму» 
[7, с. 337]. 

Станом на 1914 року, згідно кліровим відомостям, сербичанська Архангело-
Михайлівська церква: «дерев'яна, з такою ж окремою дзвіницею. Покрита ґонтом, 
міцна. Навколо церкви дерев'яний з дощок паркан» [2, с. 168]. 

У другій половині XIX століття і першій декаді XX століття значну фінансову 
та юридичну допомогу церкви та її служителям надавали місцеві поміщики, пред-
ставники родини Занга. Після смерті Олександра Занги, з дозволу єпархіального 
начальства на території церковного двору був побудований їх фамільний склеп, який 
зберігся до наших днів. У дворі церкви, поруч зі склепом, також знаходиться 
могила малолітнього Євгена Занги, який помер у віці 8 років і 9 місяців зроду – 4 
липня 1910 року. 
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У 1928 році в Архангело-Михайлівській церкві 

знову здійснено капітальний ремонт – на суму в 
15080 лей, із яких 1010 пожертвували румунські 
солдати і офіцери 2 батальйону 4 Мисливського 
полку. На кошти окремо зібрані місцевими пара-
фіянами був куплений дзвін вагою 63 кг, на який 
було витрачено 9000 лей [16, с. 191].  

У 1995 році, поряд зі старою церквою, на 
кошти парафіян в Сербичанах почали будувати 
нову церкву. Але із-за фінансових труднощів 
будівництво періодично зупинялося. І тільки 5 
листопада 2009 року вона була освячена, знову 
таки на честь Архангела Михаїла, і відкрита для 
вірян. Богослужіння проводив єпископ Хотин-
ський Мелетій (В.В. Єгоренко), йому допомагали 
благочинний Сокирянського округу отець Нестор 
Чаглей та священнослужителі Сокирянського 
благочиння. 

Джерела: 1. Ведомость о Архрангело-Михайловской церкви селения Сербичан 5-го округа 
Хотинского уезда Кишиневской епархии за 1896 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда 
за 1896 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 195; 2. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1914 
год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 3. Война России с Турцией и польскими конфедератами. С 
1769 – 1744 год. Составлено, преимущественно, из неизвестных по сие время, рукописных 
материалов, Генерального штаба капитаном А. Петровым. – Том. 1: Год 1769. – СПб., 1866; 
4. Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 48; 
5. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых упоминаний 
до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирянщина», 2015; 6. 
Прозоровский А.А. Записки генерал фельдмаршала князя Александра Александровича Прозо-
ровского, 1756–1776 / Сост. и коммент.: А.К. Афанасьев, Г.С. Марштупа, Е.С. Самонина, О.И. 
Самсонова; Вступ. ст.: А.К. Афанасьева. — Москва: Рос. Архив, 2004; 7. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1906. – № 46; 8. Роспись землевладения и сословного строя 
населения Бессарабии по данным переписи 1817 года. – Обработал по официальным данным 
И.Н. Халиппа // ТБГУАК, 1907. – Т. III; 9. Смесь. Замечательнейшие градобития // ЖМВД, 
1844. – № 10; 10. Столетие присоединения Бессарабии к России: 1812-1912 г.г. / Cост. 
протоиерей Н. В. Лашков. - Кишинев: Тип. Бессарабского Губернского Правления, 1912; 11. 
Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии 
священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37; 12. Халиппа И.Н. 
Сведения о состоянии церквей Бессарабии в 1812–13 гг. // ТБГУАК, 1907. – Т. III; 13. Чорний 
О.Д, Мандзяк О.С. Не загубились села у віках: Дослідження, знахідки, відкриття. – Чернівці: 
«Друк Арт», 2014; 14. Чорний О.Д., Мандзяк О.С. Сокирянська бистрина – Чернівці: «Прут», 
2011; 15. Bâzgu E. Un repertoriu al bisericilor de lemn și zid din Basarabia, alcătuit de Arhimandritul 
Visarion Puiu la 1920// Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie 
Nouă) / Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei. – Chișinău, 2014. – Vol. 21 
(34); 16. Mulțumiri // EH, 1928. – № 19-20; 17. Opisul obiectelor ce se păstrează în Muzeul Societăţii 
Societăţii Istorico-Arheologice bisericeşti basarabene, din Chişinău – Casa Eparhială, etaj 1923. – 
Chişinău: Tipografia Eparhială, 1923; 18. Tomescu C.N. Diferite știri din arhiva consiliului eparhial 
Chișinău // Arhivele Basarabiei. Revistă de istorie şi geografie a Moldovei dintre Prut şi Nistru. – 
Chișinău: Tipografia Eparhiala «Cartea Romaneasca», 1933. – Anul V, № 3; 19. Карпенко Ю.О. 
Топонімія східних районів Чернівецької області (Конспект лекцій). – Чернівці, 1965. 

Сімейний склеп поміщиків Занга, 
розташований на території 

церкви села Сербичани 
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СОКИРЯНИ 

 
Сокиряни – місто, розташоване в долині річки 

Сокирянки, яка є правою притокою Дністра. 
Археологічні дослідження свідчать, що поселення 
на цьому місці існувало вже в другій половині XIV 
ст. [13, с. 175]. Перша ж нині відома письмова 
згадка про село Сокиряни зустрічається в грамоті 
господаря Молдавського князівства Ієремії Могили 
від 27 березня 1604 року, якою він підтвердив 
боярину Тоадеру Боулу декілька сіл. Із цього ж 
документу дізнаємося, що у другій половині XVI 
століття, тобто до панування у селі Тоадера Боула, 
Сокиряни належали нащадкам боярина Матіяша 
Херци [8, с. 135-143]. 

Також Сокиряни зафіксовані на мапі відомого 
французького інженера і картографа Гійома Ле 
Вассера де Боплана (1595-1675), яка була опублі-
кована картографічній праці «Спеціальний і докладний план України разом з 
розташованими в ній воєводствами, округами і провінціями» («Delineatio specialis et 
accurata Ukrainae. Cum suis Palatinatibus ac Distictibq, Provincycq adiacentibus»), 
виданій у 1650 році в Данцигу картографом Вільгельмом Гондіусом [10, с. 45-58]. 
У 1840 році Сокиряни отримали статус містечка, в травні 1960 року були віднесені 
до категорії селища міського типу, а з листопада 1966 року – це місто районного 
підпорядкування, районний центр. 

Але при всій давнині існування Сокирян, перші відомі згадки про існування 
релігійних споруд чи культових будинків в цьому населеному пункті починають 
фіксуватися тільки у другій половині XVII століття, коли тутешніми власниками 
були представники боярського роду Морянул, які успадкували село від роду 
Боул. Нажаль, окрім самого факту існування православної церкви, на яку пожерт-
вували гроші Некулай Морянул і його дружина Сафта (уроджена Боул), а також, 
що вона була освячена на честь Святого Архангела Михаїла. 

Але відзначимо, що колись в с. Сокирянах жили ченці. В.Г. Курдіновський, 
побувавши в Сокирянах в 1906 році, відзначив: «Назва містечка пояснюють таким 
чином. Складається воно з 4-х частин; головні з них 2: одна частина називається 
«сігуряне», інша – «тігуряне». <…> Між «сігурянамі» і «тігурянамі» тече струмок, 
який не висихає і влітку, так як з кам'янистих берегів струмка протікає безліч джерел. 
У кам'янистих берегах струмка є келії. Колись їх було набагато більше. Розробка 
каменю зруйнувала їх. Я відвідав одну. Середина невеликого приміщення (1 кубічна 
сажень величини) являє собою житло, ймовірно, ченця, якщо судити по масі хрестів, 
якими поцятковані стіни цього приміщення. Стіни келії закінчені, хід один: він 
же служить і вікном» [24, с. 1345].  

У виданні «Найдавніші типові православні церкви Бессарабії» (1918 р.), 
Курдіновський уточнює: «Багато таких печер знищено при добуванні каменю 
для будівництва нової Секурянської церкви» [4, с. 7]. Тут мається на увазі церква 
святих Первоверховних апостолів Петра і Павла, яка була побудована в 1880 році. 

Герб міста Сокиряни 
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Церква Успіння Пресвятої Богородиці24 

 
У 1691 році Некулай Морянул продав Сокиряни своєму онуку, боярину Іллі 

Катаржі (†1745 р.) – син великого коміса Апостола Катаржі (1635–1690) и Катерини 
Морянул (1640 р.н.) [8, с. 318-321]. Саме при пануванні Іллі Катаржі, в 1695 році 
в Сокирянах «стараннями прихожан» була зведена нова дерев’яна церква, яку 
освятили на честь Успіння Пресвятої Богородиці [2, арк. 191; 6, арк. 553; 16, арк. 
93зв-94]. Вона була невеликого розміру і покрита соломою. 

Напередодні відомої битви при річці Ларзі 7 (18) липня 1770 року Сокирянщина 
кишіла турецькими піхотинцями, і навіть відбувалися зіткнення з загонами місцевих 
ополченців. Після однієї з таких сутичок, де перемога була на боці турків, деяку 
частину будинків в Сокирянах спалили. Священик Дмитро Чернявський, який 
служив при церкві с. Сокиряни в 1769-1770 роках, в своєму проханні архієпископу 
Славенському і Херсонському Никифору (Миколай Феотокі), вказує, що в той 
час була спалена і Свято-Успенська церква [7, с. 16; 8, с. 401-404; 20, Documentul 2]. 

На початку 1770-х років на місці згорілої була зведена нова церква, також на 
кошти прихожан, і також була освячена на честь Успіння Пресвятої Богородиці. 
Ця церква була невеликого розміру, покрита соломою, а зовнішньо нагадувала 
селянську хату. Поряд з нею знаходилася невелика дерев'яна дзвіниця, яка була 
побудована ще за часів існування попередньої церкви.  

Із «Відомості в Молдавський диван від Хотинського цинуту про число в ньому 
селищ, в них дворів і людей» від 25 грудня 1772 року дізнаємося, взнаємося, що 
при цій церкві служило два священики. За даними погосподарського перепису 
Хотинського повіту 1774 року, в Сокирянах служили аж три священики – попи 
Фома, Міхай і Міхай Малер [8, с. 432, 458]. 

Цій церкві також не пощастило, адже на початку XIX століття вона частково 
згоріла – в неї потрапила блискавка [9, с. 174]. Але уцілів вівтар. У 1811 році 
відремонтована, по суті, заново відбудована, церква була освячена і відкрита для 
прихожан. За даними на 1812 рік: «побудована з древа вельми ветхого; одягів та 
книг церковних досить» [17, с. 261]. У «Формулярній відомості» 1824 року про цю 
церкву читаємо: «Побудована з дерева тонкого, ветха, соломою покрита, одягом і 
книгами церковними достатня» [15, арк. 93зв]. Тут же був і цвинтар (на території 
церкви і на теперішньому городі покійного господаря пана Сторчака). А трохи 
нижче нього, в яру діяла кам’яна капличка. 

Відомо, що коли у 1814 році в с. Сокирянах побував тодішній поміщик Ілля 
Пилипович Катаржі (1747-1822), перше, що він зробив, це навідав цю церкву. В ній 
же, в тому ж самому році, відспівували його передчасно померлу доньку Катерину 
Катаржі, яка була одружена з статським радником Федором Петровичем Бейном 
(Бем, Бейм). Після смерті Катерини, Сокиряни відійшли її дочці Марії Федорівні, 
котра, як відомо із доступних нам писемних і архівних джерел, вийшла заміж за 
підполковника Камчатського полку Петра Степановича Лішина (1792–1858) [19, 
с. 74-76]. Так почалася епоха Лішиних в Сокирянах. 

24 Первісно нарис про Свято-Успенську церкву м. Сокиряни написано автором цієї книги в 
співавторстві з сокирянським краєзнавцем Олександром Дмитровичем Чорним, і опубліковано 
на сайті Сокирянського району Чернівецької «Сокирянщина» (http://www.ukrkovcheg.org.ua/). В 
даній книзі нарис перероблено і доповнено. 

276 
 

                                                 



ЦЕРКВИ, КАПЛИЦІ, МОНАСТИРІ 

 

 
 

 

Церква Успіння Пресвятої Богородиці, м. Сокиряни. Фото Олександра Чорного, 2015 рік 

Церква Успіння Пресвятої Богородиці, м. Сокиряни. Фото Олександра Чорного, 2015 рік 

277 
 



МАНДЗЯК О.С. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА СОКИРЯНЩИНІ 

 
Щоправда, після смерті Федора Петровича Бейна в 1821 році, подружжя Лішиних 

вирішили продати Сокиряни, і навіть знайшовся покупець, який вже в 1826 році 
був готовий оселитися в цьому населеному пункті. Але продаж була відізвана і в 
Сокирянах на постійну осіли Лішини [23].  

У справі релігійного життя перше, що зробив Петро Степанович Лішин, це 
виділив невеликий наділ землі для священнослужителів і поміг із спорудженням 
дому для священнослужителів. Були також виділені кошти на ремонт церкви. 
Станом на 1853 рік Свято-Успенська церква: «будівлею дерев'яна, в штукатурній 
обробці з вибілкою, і при ній кам'яна дзвіниця, покрита ґонтою, і навколо дерев'яна 
огорожа» [6, арк. 559]. 

У 1850-х роках громада Сокирян звернулася до нього з проханням підтримати 
ініціативу щодо будівництва нової церкви. Прохання було підтримано, про що 
ми можемо дізнатися з доступних нам документів, а також з документу, знайденому 
краєзнавцем Іваном Забудьком: «Згідно з документом: «Його Імператорської 
Величності Государя Імператора Миколи Павловича Самодержця Всеросійського і 
ін. учинена межа в Хотинському повіті від дачі маєтку Секурян, який належить 
генерал-майору П. Лішину, шістдесяти шести десятин землі для будівництва двох 
церковних причтів м. Секурян, Церкви во чине Успіння Пресвятої Богородиці, 
початок межі при струмку Заболотная по течії з лівої сторони, відступаючи від 
того струмка чотири сажні...». 

 Далі йдеться про точні координати та масштабні лінії «Астролябії» і розміри, 
а також: «План Хотинского повіту Церковної землі 66 десятинам відмежованої 
для причта Церкви на ім’я Успіння Пресвятої Богородиці, з дачі містечка 
Секурян, яка належить генерал-майору Лішину. Межування 7 жовтня 1850 року 
Хотинського повітового землеміра, колезького регістратора Мікуліна» [5]. 

Отримавши дозвіл, Петро Степанович Лішин приступає до будівництва церкви. 
Були задіяні місцеві муляри, які використовували для зведення будови місцевий 
камінь, пісок, вапно, дерево; у розчин додавали курячі яйця. Але у 1858 році Петро 
Степанович Лішин помирає, і фінансування припиняється, а разом з цим затухає 
й будівництво. 

Новий землевласник Сокирян – Микола Петрович Лішин не став витрачатися 
ні на ремонт старої Свято-Успенської церкви, ні на будівництво на її місці нової. 
Його метою стало побудувати церву на тій стороні Сокирян (яка вже тоді мала 
статус містечка), де розташовувався його маєток. 

У 1869 році Сокирянах при Свято-Успенській церкві почало діяти церковно-
приходське піклування [3, арк. 88]. Про якого склад ми можемо судити із рапорту 
1873 року благочинного 5 округу Хотинського повіту і священика церкви Успіння 
Пресвятої Богородиці Феодора Онуфрієвича: «Благочинний 5 округу Хотинського 
повіту священик Феодор Онуфрієвич, при рапорті своєму від 23 травня № 316 
представив Його Преосвященству мирський вирок громади містечка Секурян про 
відкриття на друге триріччя церковно-приходського піклування. Обрані: головою 
– парафіяльний священик Феодор Онуфрієвич і членами: секурянські жителі 
Авксентій Калія, Василь Феодоров Сербинський, Михайло Штепиюк, Павло Іванов 
Маковій, Павло Петров Вакул, Григорій Румак, Григорій Кирилов, Микита Яровий, 
Авксентій Бурлака, Маковій Іванішенко, Василь Новаковський і Павло Лингура. 
На цьому рапорті резолюція Його преосвященства Єпископа Павла 26 травня 
була такою: Голова і члени піклування затверджуються» [22, с. 181-182]. 
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План відмежованої землі із володінь поміщика Лішина для причту Свято- 
Успенської церкви містечка Сокиряни (1850 рік). Із власного архіву краєзнавця  

Івана Миколайовича Забудько 
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На перших порах своєї діяльності це піклування збирало гроші на будівництво 

нової церкви «в сільській частині Сокирян» – на місці старої Свято-Успенської. 
Але далі майже вся його діяльність була перенаправлена (що не обійшлося без 
тиску з боку церковного начальства і поміщика) на збір коштів для зведення нової 
церкві у «міській частині» – відомої нині церкви Петра і Павла. 

Таким чином плани побудувати нову Свято-Успенську церкву відклалися. Більше 
того, після зведення церкви Петра і Павла в ініціаторів будівництва нової церкви 
почали виникати різні проблеми, а інколи доходило навіть до капостей і псування 
майна. Цікаві факти відносно цього наводить краєзнавець і член парафіяльної ради 
Свято-Успенської церкви Іван Забудько: «В 1880 році було збудовано Церкву 
Апостолів Петра і Павла в більш економічно розвиненій частині Секурян, і після 
освячення її пішли справжні митарства для будівництва Успенської церкви. 
Достатньо було зробити один ряд кладки, як наступного дня знаходили його 
зруйнованим. Кошти громадою збирали мізерні, будували власною силою, 
спорудження йшло дуже повільно. Робилося все, щоб будівництво заборонили. 
Виконроб Михай, що був родом із Молдавії, підкупив двох місцевих селян, щоб 
вони підкопали правий кут будівлі, аби фундамент просів. Це вже була справжня 
конкурентна боротьба Сі-гора з Та-горою. Приїхала комісія з Хотинського повіту, 
нею будівництво було заборонено.  

Та все в руках Господа. Довго мучила совість виконроба Михая, який втік у 
Молдавію... Через декілька років він надіслав покаянного листа, в якому слізно 
просив вибачити йому цей великий гріх, через який він уже декілька років не 
може рухатись, і вказав, що треба підсилити правий бік фундаменту церкви. Це 
незабаром і було зроблено...» [5]. 

 Будівництво потихеньку то продовжувалось то зупинялось. Щоб закінчити 
чиновницьку метушню місцеві жителі вирішили добиватися остаточного дозволу 
на будівництво. Для цього відправилася делегація у Хотин, але там їх і слухати 
не стали. Тоді вирішили їхати в Кишинів до архієпископа Кишинівського і Хотин-
ського Сергія (М.Я. Ляпідевський). Троє чоловіків дібравшись до Кишинева довго 
чекали аудієнції, але їх так і не прийняли. Тоді, дочекавшись свята, коли мав 
служити Високопреосвященніший, один із селян, Василь, приймаючи після 
служби благословення від архієпископа, поклав на голову складений вчетверо 
папір – «прошеніє» і слізно просив владику допомогти в будівництві церкви. 

Але, за невідомим причинами, тоді дозволу на будівництво церкви від архі-
єпископа сокирянці так і не отримали. Справа зрушилася з місця тільки коли 
керівником єпархії став єпископ Іаков (І.О. Пятницький). У 1903 році в Сокирянах, 
після команди із Кишинева і за розпорядження благочинного священика Міни 
Олександровича Черноуцана створено «Будівельний комітет з будівництва другої 
кам'яної церкви в містечку Секурянах 5-го округу Хотинського повіту». Головою 
цього комітету, за указом Кишинівської духовної консисторії від 20 вересня 1903 
року за № 7211 став священик Архангело-Михайлівської церкви села Ломачинці, 
Гавриїл Андрійович Романчук [21, арк. 86зв]. Церковні чиновники зупинилися на 
його кандидатурі після рекомендації самого єпископа, який рекомендував 
призначити не місцевого священика, щоб уникнути бюрократичної тяганини. 

Після довгих років труднощів і перешкод, в 1906 році, на місці старої почала 
діяти нова церква, яку 20 серпня освятили на честь Успіння Пресвятої Богородиці. 
Вона була зведена зусиллями прихожан і на значні грошові пожертвування місцевого  
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Ікони і фрески, що встановлені при вході в Свято-Успенську церкву.  
Фото Олександра Чорного, 2015 рік 

Такий вигляд має церква зі сходу. 
Фото Олександра Чорного, 2015 рік 

Вид на церуву з північного боку. 
Фото Олександра Чорного, 2015 рік 

281 
 



МАНДЗЯК О.С. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА СОКИРЯНЩИНІ 

 
поміщика Петра Миколайовича Лішина, який до того ж дав 1500 рублів на придбання 
іконостаса (його освятили 30 вересня 1906 року) [1, арк. 161]. 

Цю церкву почали будувати в 1904 році. Керував збором коштів, а далі і всіма 
роботами селянин Петро Погребняк. Велику допомогу надали й інші прихожани, 
про що ми довідуємось із записаних краєзнавцями спогадів. Зокрема, Микола 
Іванович Забудько розповідав: «Довгим і великим було будівництво храму. І 
тільки-но заклали фундамент храму, місцева влада заборонила його будувати. 
Тоді Петро Погребняк пішки пішов до Києва за дозволом добудувати церкву». 
Павло Павлович Савчук згадує наступне: «Кошти на будівництво здавали люди-
прихожани, їх треба було багато. Вже нібито все готове, а підлоги немає. І грошей 
немає. Тоді батько мій продав останню свою пару волів, щоб закінчити 
укладання підлоги і завершити будівництво храму» [12]. 

Закінченню будівництва посприяли також брати Михайло та Володимир Огород-
ніки, а також Петро Головатюк і Василь Кулій. Великий вклад у будівництво храму 
зробив Петро Вітровий, який жив на «Ті-горі» – на місці теперішньої садиби 
покійного П. Галушки. Він був не одруженим, мав великі наділи поля, воли та коні, 
реманент, був заможний. Продав усе майно, воли, коні і всі своє заощадження 
віддав на будівництво церкви [5]. 

Церкву цю побудували з каменя. Також з каменя буда зведена огорожа. Підлога 
церкви багато років була викладена кам'яними плитами і тільки в 1990-х роках 
була замінена на дерев'яну. Відомо, що камінь для церкви довбав і возив із яру 
волами Дмитро Онуфрійович Тарановський.  

Дах спочатку покрили ґонтами, але скоро перекрили листовим залізом – 
жерстю. 

Діє ця Свято-Успенська церква і нині. В ній нараховується понад 100 ікон, із 
них 42 в олтарі. Біля входу до храму прихожан зустрічають три ікони: Успіння 
Пресвятої Богородиці, Благовіщеня Пресвятої Богородиці та Хрещення Господнього. 
Далі, у невеличкому приміщенні, яке передує вхід до храму, розташовано ще 13 
ікон, серед яких -Христос Спаситель, Матір Божа, Георгій Переможець і інші. 
Безпосередньо в приміщенні церкви, на іконостасі є 21 ікона, серед яких - Святої 
Варвари, Успіння Божої Матері, Іоанна Воїна, Святого архистратига Михайла, 
Різдва Христового, Святих Євангелістів Івана і Матвіяй, Благовіщеня Пресвятої 
Богородиці, Ікона Спасителя, Різдво Матері Божої, Святого Архангел Гавриїла, 
Святого Миколи Чудотворця, Княгині Ольги, Святих апостолів Петра і Павла, 
розп'яття Ісуса Христа. Стеля храму прикрашена зображеннями святих Євангелістів: 
Марка, Луки, Іоанна, Матвія та сценами з життя Ісуса Христа,Матері Божої та 
інших святих. Реліквією церкви є велике зображення Успіння Пресвятої Богородиці, 
гріб якої на руках несуть 12 апостолів [12]. 

У церковній дзвіниці розташовано 7 дзвонів, звуки яких можна лунають під 
час служби, великих свят, а також цей дзвін сповіщає про те, що хтось помер. 

Як видно з наведених фактів, церква, що з давніх часів примостилася на кам’я-
ному щовбі «на Тій Горі», зазнала багато труднощів і пережила чимало складних 
часів. Однак на відміну від інших, вона діяла постійно навіть за суворих радян-
ських часів, у які заборонялось людям відвідувати храми. Розповідають, що мешканці 
не тільки Сокирян, а й навколишніх сіл – Волошкового, Розкопинців, Василівки 
та деяких інших у недільні і святкові дні, особливо на Великдень, торували сюди 
стежини понад Яром, щоб помолитися Богу та освятити Пасху… 
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Дорога від центральних воріт. Фото Олександра Чорного, 2015 рік 

Капличка, що діяла в Яру неподалік старого цвинтаря на Тій Горі в ХІХ ст. 
Із фондів Сокирянського історичного музею 
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Церква святих Первоверховних апостолів Петра і Павла 

 
У 1880 році в Сокирянах була освячена новозбудована кам’яна церква святих 

Первоверховних апостолів Петра і Павла, яка нині розташована у центрі міста по 
вулиці Перемоги № 3. Побудова і відкриття останньої відбулася в багатьом завдяки 
ініціативі поміщика Миколи Петровича Лішина, який виділив на будівництво нової 
церкви значні кошти. Сімейство Лішиних надало 5 частин із 6 всіх коштів на цей 
проект, і 1 частина була зібрана мешканцями Сокирян за допомогою утвореного 
церковнопарафіяльного піклування (кураторства) [21, арк. 121]. Лішин також за 
свої кошти привіз майстрів-каменотесів із обласного міста Кишинева. Крім того, 
архітектурний стиль церкви теж з’ясовувався з Лішиним.  

Про роль і значення Лішиних у будівництві цієї церкви ми можемо судити і 
по тому, що вона знаходиться неподалік, із східної сторони панського будинку. 
Тому через двір, який потопав у розкішному яблуневому саду (де нині ДНЗ №1), 
сюди вела доріжка, вимощена каменем, а в мурі була хвіртка. За муром пролягала 
широка дорога (тепер вул. Перемоги) і на Великодні та інші релігійні свята тут 
завжди було багато підвід: люди, які приїжджали до церкви кіньми, залишали їх 
тут на тимчасовий простій. 

Очевидно, що не були байдужими й інші сокирянські віруючі православні 
християни. Зокрема багато корисного зробив Іван Єгорович Щука, який мав у 
Сокирянах власну аптеку (з 1898 р.). Дехто повідує, ніби він як меценат посприяв 
у придбанні в Санкт-Петербурзі іконостасу для церкви. Можливо, тому сім’ю 
І.Є. Щуки церква поважала і, коли у 1912 році його дружина Надія Данилівна 
несподівано занедужала і згодом померла, її дозволили поховати біля церкви. Із 
давнього фото, яке збереглося, видно, що на майдані зліва від входу до церкви їй 
було поставлено скульптурний пам’ятник. Але з приходом радянської влади його 
з цього місця перенесли і прилаштували на центральному кладовищі. 

Будівництво закінчилось 12 липня 1880 року. Оскільки ця дата збіглася з днем 
кончини св. Апостола Петра, який із св. Апостолом Павлом удостоєні церквою 
називатися первоверховними за те, що були одними з найближчих і перших за 
часом покликання учеників Христових, тому назвали церкву їх іменем. 

На освячення церкви зібралися всі священики церков тодішніх сіл Секурянської 
і Романкоуцької волостей, інших приходів Хотинського і Сорокського повітів, а 
також із Кишинева приїхав Архієпископ Кишинівський і Хотинський Павло 
(П.В. Лебедєв) [11, с. 584]. 

Після освячення церква відкрила двері для всіх прихожан: «будівлею кам'яна 
з такою ж спільною дзвіницею; покрита залізом; навколо неї кам'яна огорожа, а 
всередині огорожі кам'яна сторожка, покрита ґонтою» [21, арк. 121].  

За час свого існування церква не зазнала значних перебудов, за винятком рес-
тавраційних робіт, і характеризується як пам’ятка архітектури зразка культового 
будівництва ХІХ ст. Її красива архітектурна споруда належить до типу поширених 
в Бессарабії православних церков з вежею і дзвіницею на головному фасаді. 
Збудована в неокласичному стилі з місцевого ломаного і грубо тесаного синьо-
сірого граніту. Дах двосхилий, частина вівтарні покрита гранчастим дахом, обабіч 
якої прибудовані низькі прямокутні різниці під двосхилими дахами і короткі 
п’ятистійні бічні. Під дахом здіймається шоломоподібна баня на крутому барабані.  
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Церква святих Первоверховних апостолів Петра і Павла  
містечка Сокиряни, початок XX ст. 

Пам’ятник на могилі Надії Данилівни Щуки біля церкви. Фото 1913 року 
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До західної стіни прибудована прямокутна вежа-дзвіниця. Її перший ярус – прямо-
кутний, накритий двосхилими дахами з трикутними фронтонами [18, с. 127-129]. 

Під церквою, за дозволом єпархіального начальства, у 1880 році сімейство 
Лішиних побудувало для себе фамільний склеп. У часи безладдя 1917 року свя-
щеники тут ховали від мародерів і прихильників більшовизму церковні цінності.  

У січні 1919 року, після придушення Хотинського повстання, за розпорядженням 
румунського військового начальства і під контролем капітана Кіцулеску біля 
церкви було поховано декілька румунських солдат, які загинули в бою з повстанцями.  

Тяжкі часи для Петро-Павлівської церкви настали після установлення радянської 
влади. Як відомо, радянська влада і її верховоди погано ставилися до релігії, тому 
чимала церковна територія була відведена під житлове будівництво, і тепер ми 
бачимо навколо неї трохи тіснувате подвір’я, до якого близько підступають 
житлові будинки. 

Наприкінці 1950-х років на Сокирянщині розпочалася кампанія по зменшенню 
центрів релігійного життя населення. Церкви в деяких селах Сокирянського району, 
під самими різними приводами були закриті. Не минула цієї участі й церква Петра 
і Павла в Сокирянах – її закрили в 1960 році. Приміщення закритої церкви, рішенням 
райкому КПРС перетворили в історико-краєзнавчий музей. Іконостас, церковні 
атрибути, стародавні ікони та інші дорогоцінності з мовчазного спостерігання чи, 
може, й за вказівкою були розграбовані. Мало того, могила з надгробним пам’ят-
ником Георгію Щуці, який разом із дружиною Надією, яка знаходилися біля стін 
церкви, була по-варварськи викопана і перенесена на міське кладовище. Режим 
також поглумився над братською могилою солдатів, що полягли в боях з румун-
ською армією в 1918 році. 

У кінці 1980-х років, коли національно-визвольний рух патріотично налаш-
тованого українства набрав могутньої сили, правляча комуністична влада змушена 
була реагувати на численні звернення і вимоги громадян про повернення храму 
його законним власникам. Так, при активній участі мешканців міста Павла Забудька, 
Івана Боднаря, Івана Деміняци, Івана Добрія, які два роки поневірялися по різних 
чиновницьких кабінетах у Сокирянах, Чернівцях, Києві та Москві, історико-
краєзнавчий музей був закритий і споруду передали церкві. 

Після освячення церкви 12 липня 1990 року в день християнського свята св. 
Петра і Павла за новим стилем, священиком було призначено отця Василя Кушніра, 
а згодом отця Івана Маковського. 

Відбудовували церкву всім миром. Люди віруючі і невіруючі жертвували хто 
скільки міг, дещо було повернуто із розграбованого за часів тоталітаризму: вінця 
для вінчання, Євангелії. Нарешті церква почала діяти. 

Різноманітність ікон та біблейських сюжетів прикрашають стіни храму. Для 
ікон, як взагалі для культових споруд, характерна кольорова гама пастельних 
кольорів, які заспокійливо діють на людину, вселяють віру у вічність і всюди-
сущність Бога. 

У внутрішньому оздобленні найпривабливішою частиною є триярусний 
різьблений і позолочений іконостас, на якому зображені поряд з іншими святими 
ікони св. Петра і Павла. Він відділяє вівтарну частину від основної частини інтер’єру. 
Заспокійливо, величаво і проникливо впливає на душу прихожан велика гама 
кольорів народної вишивки, мережива, з любов’ю подарованих храму мирянами. 
А в святкові та поминальні дні урочисто і піднесено будять тишу церковні дзвони. 
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За роки становлення незалежної Української держави релігія займає значне 
місце в житті її громадян. Разом із національним почалось і духовне відродження 
суспільства. Все більше молодих людей почали відвідувати церкву, повертаються 
до Бога ті, хто раніше в нього не вірив. Дорога до храму не заростає, люди знаходять 
у ньому Божу милість, заступництво і віру. 

В липні 2011 року у переддень свята Первоверховних апостолів Петра і Павла, 
яке в м. Сокирянах є престольним, відбулося освячення після ремонту Петро-
Павлівської церкви. Чин освячення здійсню-
вав єпископ Чернівецький і Хотинський вла-
дика Мелетій (В.В. Єгоренко). У звершенні 
обряду участь брали благочинний священик 
Нестор Чаглей та інші священики Сокирянсь-
кого благочиння з інших районів Чернівецької 
області. За сприяння і підтримку в ремонті 
храму, в підготовці до освячення єпископ 
від імені і по благословенню високопреосвя-
щеннішого митрополита Чернівецького і 
Буковинського Онуфрія вручив благословенні 
Архієрейські грамоти голові райдержадмі-
ністрації, заступнику голови райради, місь-
кому голові, керівникам підприємницьких 
структур, церковному активу. Він також 
подякував за труди на милість Божу усім 
мирянам, які долучилися до ремонту церкви, 
і тим, хто прийшов на освячення. 

Петро-Павлівська церква міста Сокиряни. Фото Дениса Кучерявого, 2011 рік 

Петропавлівська церква, 2009 рік 
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Церква Ікони Божої матері «Всіх скорботних Радість» 

 
У 2002 році в Сокирянській виправній колонії (№ 67) відділу Державної 

пенітенціарної служби України в Чернівецькій області, заклали перший камінь 
для будівництва церкви. Споруджувалась вона за благословенням владики Онуфрія 
(О.В. Березовський) і за кошти православної церкви та пожертвування самих 
засуджених. У 2006 році вона була освячена на честь Ікони Божої матері «Всіх 
скорботних Радість» («Всех Скорбящих Радость») – шанованої чудотворної ікони 
на якій зображена Богоматір в сяйві мандорли, оточена людьми, обуреними 
недугами в утисками, і ангелами, які здійснюють благодіяння від її імені. 

Щонеділі цей храм навідує священик сокирянської Петро-Павлівської церкви, 
який править службу, виголошує проповіді, здійснює релігійні обряди – сповідує, 
причащає. Також, традиційно 5 серпня в Сокирянській виправній колонії відзна-
чається свято Ікони Божої матері «Всіх скорботних Радість». Богослужіння 
завершується Хресним ходом. 

Відзначимо також, що з 1992 року в колонії проводять божественні служіння 
представники Об’єднання Церков Євангельських Християн Баптистів Чернівецької 
області. За їх допомогою на території колонії збудовано молитовний будинок. 

 
Каплиці 

 
Справжньою красою Сокирян є також каплиці. Одна із них збудована в центрі 

міста, на роздоріжжі біля райвузла зв’язку, де до 1960 року була автобусна станція. 
Її почали будувати в 1999 році, на кошти почесного громадянина міста Володимира 
Михайловича Бучка (родом зі станції Сокиряни). Усередині стіни каплички при-
крашають біблійні сюжети і понад тридцять ікон. Серед них привезена з Загорська, 
якій понад 250 років, а також ікона «Божа Матір», якій за 200 років [12]. 

Каплиця будувалася майже рік. Багато фізичної праці і душевних старань 
доклав Михайло Георгійович Пунга. За власні кошти він викопав криницю біля 
каплиці. Навколо посаджено понад 100 кущів троянд та інших квітів. Біля споруди 
розміщені лавочки, де можна просто відпочити з дороги. Після смерті М.Г. Пунги 
за капличкою наглядають його онучка Олена з чоловіком Сергієм. Вони регулярно 
навідуються до каплички, плекають дідом посаджені та однорічні квіти, де треба 
– підфарбують приміщення, виконують всі інші роботи [14]. 

У липні 2009 року, на території центру соціальної, трудової і медичної реабілітації 
пенсіонерів та інвалідів в місті Сокиряни відбулося освячення новозбудованої 
каплички Боянської Ікони Божої Матері. Освячення проводив єпископ Чернівецький 
і Хотинський Мілетій та місцевий священик отець Іван Маковський. Багатьом 
активістам добрих справ во славу Божу були вручені високі відзнаки, пам'ятні 
листівки та подяки. 

Її споруджено з ініціативи колишнього керівника територіального центру, 
депутата обласної ради, заслуженого працівника соціальної сфери України, почесного 
громадянина м. Сокиряни Валентини Федорівни Семенової. Трудилися на зведенні 
каплички в основному працівники центру – Микола Степанович Боднар, Петро 
Миколайович Серебрянський, Микола Якович Дикий. Стіновий розпис та художнє 
оформлення здійснили відомі майстри Сергій Швець та Андрій Корчинський. 
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протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37; 16. 
Формулярная ведомость о священно и церковнослужителях и их мужского пола детях нахо-
дящихся в селении Сокирянах при Успенской Богородичной церкви Хотинского уезда, за 1829 
год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1829 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 
42; 17. Халиппа И.Н. Сведения о состоянии церквей Бессарабии в 1812–13 гг. // ТБГУАК, 1907. – 
Т. III; 18. Чорний О.Д. Місто, де сходить сонце. – Чернівці: Прут, 2010; 19. Чорний О. Д., 
Мандзяк О. С. Сокирянська бистрина. – Чернівці: «Прут», 2011; 20. Berechet Şt. Noi materiale 
pentru Mitropolia Proilaviei // Revista Biserica Ortodoxă Română XLII. – Bucureşti, 192; 21. 
Кишиневская епархия. Клировая ведомость 5-го округа Хотинского уезда за 1903 год. – ДАЧО, 
ф. 605, оп. 1, спр. 200; 22. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1873. – № 11; 23. 
Дело о приостановлении и продажи имения Секуряны и Ходорауцы, принадлежащего Лишину 
и Соловкину до раздела (18.08.1825-05.05.1826) (43 134). – НАРМ, ф. 3, оп. 1, д. 641 (639); 24. 
Курдиновский В. Южная часть Хотинского уезда (Из археологической поездки по Бессарабии) 
// КЕВ, 1906. – № 42. 

Капличка Боянської  Ікони Божої  
Матері в місті Сокиряни. 

 Фото Олександра Крайнього 
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ШЕБУТИНЦІ 
 
Під назвою «Шибутінци» вперше згадується в свідчому записі від 15 квітня 

1641 року, з якого стає відомо, що від коміса25 Михайла Фортуни село перейшло 
у володіння вістієрнику (або скарбнику) Іордакі Кантакузіно26, який купив село 
Шебутинці за 300 левів. При цьому, з того ж документа стає відомо, що сам 
Фуртуна (грек за походженням) отримав це село від боярині Теодосії (Тодосія, 
Тудоска) – дочка Дмитра Барновського (1560-1604) і дружина багатого і впли-
вового боярина Нікоріци Балтаги [4, с. 9, 239-240]27. 

Перші відомі на сьогоднішній день відомості про існування християнського 
храму в Шебутинцях відносяться до другої половини XVIII століття. Коли і ким 
була побудована ця церква нам не відомо, але вона була освячена в пам'ять 
Успіння Пресвятої Богородиці [2, арк. 139]. Згідно «Відомості в молдавський 
диван від Хотинського цинута про число в ньому селищ, в них дворів і людей» 
від 25 грудня 1772 року, при цій церкві служив один священик [4, с. 431]. За 
даними відомості про погосподарський перепис Хотинської райї 1774 року, при 
цій же церкві служив також один священик – «піп Гаврил» [4, с. 450-451]. Інших 
духовних осіб не значиться. Надалі число священно-і церковнослужителів збіль-
шилося. Так за даними перепису Хотинського повіту 1817 року, при церкві Успіння 
Пресвятої Богородиці села Шебутинці служили два священика, два дячка і один 
паламар [9, с. 14]. 

У 1781 році в Шебутинцях на кошти прихожан церква була капітально відре-
монтована. За даними «формулярів» 1812-1813 років: «дерев'яна, вельми стара і 
мала; одягів та книг посередньо» [11, с. 260; 4, с. 497]. У «Формулярній відомості 
про священно-і церковнослужителів і їх чоловічої статі дітей, які перебувають в 
селищі Шебутинці, за 1824 рік» про церкву сказано наступне: «дерев'яна, покрита 
соломою, зовсім стара» [10, арк. 71-72]. 

25 Коміс – сановник, який відав господарськими стайнями, конюхами, ковалями і каретниками 
господарського двора; вів облік коней, перевозив коней, подарованих господарем султану, 
супроводжував господаря під час церемоній, в яких брали участь господарські коні, був 
адміністратором господарских маєтків, здійснював нагляд за ковалями і колісними майстрами, 
займався придбанням збруї і прикрас для коней і супроводжував у поїздках по країні 
господарских гостей. 
26 Іордакі Кантакузіно (1581–1665) – син волоського боярина, великого вістієрника Андроніка 
Кантакузіно (1553–04.11.1601) та Ірини Ралі. Будучи греком за походженням, і перебравшись в 
Молдавське князівство з Валахії, Іордакі дуже швидко влився в ряди молдавського боярського 
стану. 21 березня 1644 (7152) року йому була видана стверджувальна грамота господаря Василя 
Лупу на два села, а саме – Шебутинці і Кормань, з місцем для ставків, у Хотинському цинуті. За 
даними на 1662-1663 рр. Іордакі Кантакузіно належало 60 сіл повністю, 15 половин сіл та 33 
фалчі, – все вартістю в 14350 золотих. 
27 Своїх дітей Тудоска (1598-1665) і Нікоріце (Нікоаре, Нікориця) не мали, і все своє багатство 
розділили між племінниками, а також передавали монастирям та церквам. Серед їхніх чис-
ленних племінників і племінниць числиться Христина Бучум (†1626) – дочка Григорія Бучума і 
Марії Барновської (дочка господаря Мирона Барновського і Сафти Баліка). Чоловіком 
Христини був Михайло (Міхул) Фуртуна (Фортуна, Фуртуне). Через деякий час після смерті 
Христини, Михайло Фуртуна зійшовся з Марією – дочка боярина Хебесескула (або 
Хебешескула). 
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Свято-Успенська церква села Шебутинці, 2011 рік. Фото Ігоря Омельченко 

Православна церква села Шебутинці, 2010 рік. Фото В’ячеслава Свиридюка 

291 
 



МАНДЗЯК О.С. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА СОКИРЯНЩИНІ 

 
У 1840 року зусиллями прихожан храм був значно оновлений. Станом на 1853 

рік, шебутинецька церква: «будівлею дерев'яна, на кам'яному фундаменті, покрита 
ґонтом, з кам'яною до половини дзвіницею, яка стоїть в 12 аршинах від церкви» [3]. 
Згідно «Розкладу міських і сільських приходів, церков і причтів Кишинівської 
єпархії» за 1873 рік, до Шебутинської парафії деякий час була приписана також 
Свято-Димитріївська церква сусіднього села Кормань [8, с. 258-288]. В обох 
церквах в той час служили один священик і один псаломщик. 

У 1885 році в центрі села, на пагорбі, почалося будівництво нової церкви. У 
1887 році воно було закінчено. Визначенням консисторії від 14 липня 1887 року 
було дозволено освятити новозбудовану кам'яну церкву [5, с. 847]. В серпні 9 
числа вона була урочисто освячена – також у пам'ять Успіння Пресвятої Богородиці 
[1, арк. 173].  

Матеріалом для будівництва церкви послужив камінь черепашник з Шебутинсь-
кого Яру, стіни вийшли товщиною в 1 м. Покрита оцинкованим залізом. Відзначимо, 
що ктитором новозбудованої церкви став місцевий селянин Василь Федосійович 
Максимчук, який згідно переказам старожилів, під час сільськогосподарських 
робіт на своєму полі знайшов скарб, який складався із золотих і срібних монет. 
На його ж кошти, в 1896 році був побудований будинок для священика, а в 1899 
році проведено ремонт, і в 1908 році оновлено внутрішнє оздоблення церкви. В 
1899 році В.Ф. Максимчуку, за пожертву на ремонт церкви села Шебутинці 1400 
рублів і на ремонт церковного будинку 510 рублів, було надане архіпастирське 
благословення [6, с. 642]28. 

Проте, не були байдужими до церковного життя і інші селяни Шебутинців. 
Так, наприклад, у 1899 році було оголошене схвалення Єпархіального начальства 
парафіянам Свято-Успенської церкви села Шебутинці за пожертвування 200 
рублів на відновлення свого приходського храму [6, с. 642]. Того ж схвалення 
Єпархіального начальства прихожани шебутинської церкви дістали і в 1907 році: 
«Оголошується подяка Єпархіального начальства: громаді парафіян с. Шебутинці, 
Хотинського повіту, за старанну дбайливість про потреби свого приходського 
храму, а також наступним прихожанам зазначеної церкви: Лаврентію та Єпистимії 
Ткач, за придбання ними для своєї приходської церкви однієї світлої корогви і 
одного жалобного покривала на аналогій, усього на суму 19 рублів; Карпу Продану 
за придбання їм світлої корогви, вартістю в 15 рублів; церковному старості зазна-
ченої церкви Карпу Тимчуку та прихожанам Саві Сиратюку і Ксенії Тимчук, за 
придбання ними на власні кошти, зібрані їхнім старанням від своїх односільчан, 
жалобних одягань на святий престол, жертовник і аналогій, жалобної фіранки на 
царські врата й інших дрібних церковних речей, усього на суму 87 рублів; і 
вчительці земської Шебутинецької школи Надії Кобилин, за придбання нею на 
свої кошти, і на кошти зібрані від хлопчиків-школярів, для місцевої церкви однієї 
лампади і на горнєє місце і двох дитячих стихарів, усього на суму 38 рублів» [7, 
с. 69-70]. 

28 Відзначимо, що на храм В.Ф. Максимчук жертвував гроші не тільки в Шебутинцях. Будучи 
приватним посесором в селі Ришкановка Белецького повіту, в 1902 році він на свої гроші 
придбав для місцевої церкви плащаницю, футляр для гробниці на престол, дві ікони в срібному 
окладі, парчеву ризу, три напрестольні шати та ін., за що йому було надане архіпастирське 
благословення (Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1902. – № 13. – С. 345.). 
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Станом на 1914 рік, Свято-Успенська церква села Шебутинці: «кам'яна, з такою 

ж при ній дзвіницею, крита оцинкованим залізом; огорожа навколо церкви обведена 
дощатим парканом. Сторожка при цій церкві є – дерев'яна, мазана глиною і побілена 
вапном, крита ґонтом ... Престол в цій церкви один (1) – в пам'ять Успіння Пр. 
Богородиці. Престольне свято – 15 серпня» [1, арк. 173]. 

Ця церква діє і в наші дні. Храмове свято відзначається 28 серпня [12]. 

 
 

 
Джерела: 1. Ведомость о Свято Успения Пресвятой Богородицы церкви, состоящей в 3-м 

округе Хотинского уезда Кишиневской епархии в селе Шебутинцах, за 1914 год // Ведомости о 
церквях Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 2. Клировые ведомости 
приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 48; 3. Ведомость о 
Успенской богородичной церкви Хотинского уезда села Шобутинец за 1853 год // Клировые 
ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 106; 4. Мандзяк А.С. 
История Сокирянщины в документах и материалах: От первых упоминаний до 1812 года / 
Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирянщина», 2015; 5. О постройке 
церквей // КЕВ, 1887. – № 22; 6. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1899. – № 22; 
7. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1907. – № 11; 8. Расписание городских и 
сельских приходов, церквей и причтов Кишиневской епархии // КЕВ, 1873. – № 14; 9. Роспись 
землевладения и сословного строя населения Бессарабии по данным переписи 1817 года. – 
Обработал по официальным данным И.Н. Халиппа // ТБГУАК, 1907. – Т. III; 10. Формулярная 
ведомость о священно и церковнослужителях и их мужеского пола детях, находящихся в 
селении Шобутинце, за 1824 год // Формулярные ведомости Управляющего Хотинского 
цынута Бричанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, 
оп. 1, сп. 37; 11. Халиппа И.Н. Сведения о состоянии церквей Бессарабии в 1812–13 гг. // 
ТБГУАК, 1907. – Т. III; 12. Шебутинці (Сокирянський район). Місцеві свята та визначні події – 
http://gromady.cv.ua/sk/shebutyntsi/events 

Церква Успіння Пресвятої Богородиці 
села Шебутинці 

Шебутинецька каплиця 
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ШИШКІВЦІ 
 

Село Шишківці засновано у 1923 році пере-
селенцями із села Колінківці, розташованого 
тепер в Хотинському районі Чернівецької області. 
Перше називалися Шишківці-Нові. Після при-
єднання території Сокирянщини до Радянського 
Союзу утвердилася назва Шишківці[2, с. 77-78; 
3, с. 66-68]. 

Православну церкву почали будувати в другій 
половині 1930-х років, але будівництво припи-
нилося практично на самому початку – всі добрі 
наміри змінили радянська влада в 1940 році, в 
потім Друга світова війна і знову радянська 
влада. Нині в селі діє православна церква Різдва 
Пресвятої Богородиці, яка була побудована в 
2008 році. Храмове свято відзначається 21 вересня. 
На території біля церкви є криниця, яку на власні 

кошти спорудила родина Івана Івановича Гіби [3]. 
Джерела: 1. Добинда М., Осадчук А. Шишківці. Духовність. –  http://bukportret.info/index.php/ 

sokiryanskij-rajon/shishkivtsi/dukhovnist; 2. Чорний О.Д, Мандзяк О.С. Не загубились села у 
віках: Дослідження, знахідки, відкриття / Олександр Чорний, Олексій Мандзяк. – Чернівці: 
«Друк Арт», 2014; 3. Чорний О.Д., Мандзяк О.С. Сокирянська бистрина. – Чернівці: «Прут», 
2011. 

 Церква Різдва Пресвятої Богородиці села Шишківці, 2008 рік 
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СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКИЙ  
ЧОЛОВІЧИЙ МОНАСТИР 

 
В наш час особливе місце в духовному житті Сокирянщини відведено Свято-

Миколаївському скельному чоловічому монастирю. Останнім часом про цей 
скит, стало багато відомо в народі, опубліковані численні статті науковців, крає-
знавців і журналістів. Але тема ця не вичерпана, праця з історичними й архівними 
матеріалами, а також дослідженнями науковців дає нові відкриття, при чому не 
тільки про далеке минуле, а й про недалеке буття часів наших дідів і прадідів. 

Свято-Миколаївський монастир, відомий також як Непоротівський чи Галицький 
монастир (скит), тобто по назві розташованих поблизу населених пунктів. Обидві 
останні назви стали використовуватися відносно недавно – з XIX століття. І якщо 
історія села Непоротове документально фіксується починаючи з XV століття, то 
другий населений пункт відносно молодий. 

Галиця – це невелике село в складі Михалківської сільської ради Сокирянського 
району. Перше з відомих поселень на місці сучасного села виникло на початку XIX 
століття, з ініціативи купця із Могильова Іоанна Галиця, який купив тут землю і 
ліс у 1800 році у непоротівського резеша Іордакія Босія (Босого). Трохи пізніше 
І. Галиця став співвласником села Ожеве, а також деяких інших сіл у Бессарабській 
області. Але 40-х років ХІХ століття хутір вже не фіксується в документах (але 
назва місця залишилася). Сучасне село Галиця виникло тільки в XX столітті. У 
1927 році кілька родин із села Непоротове, постраждалих від сильної повені, почали 
зводити будинки на місці, де зараз знаходиться село. До 1930 року це був вже 
окремий хутір в складі села Непоротове. У серпні 1941 року, після «другої води» 
чисельність проживаючих зростає за рахунок все тих же жителів с. Непоротове. 
За даними, зібраних румунськими чиновниками, в 1941 році в Галиці налічував-
лося 19 дворів, в яких проживало 62 особи [37, с. 314]. Надалі хутір розростався 
за рахунок переселенців з сусідніх населених пунктів, насамперед із сіл Непоротове і 
Михалкове (Брозинські, Радевичі і ін.). Велика частина теперішніх жителів Галиці 
– це вихідці з села Непоротове – з кутів Гора, Долина, Куток і Яр, більша частина 
з яких опинилися в зоні затоплення [16, с. 87]. 

Сам монастирський комплекс знаходиться в урочищі Монастир на північно-
східній околиці села Галиця – у верхній частині мису, на висоті 120 м над рівнем 
Дністровського водосховища. Основний комплекс печер знаходиться на правому 
боці Галицького яру. Ще декілька інших відомих печер розташовані в інших місцях 
поблизу.  

Коли виник цей комплекс невідомо. Стародавніх писемних джерел, які б 
повідували про це не знайдено. Офіційна наука поки не має джерел, які свідчили 
б про точну дату заснування монастиря. Не зустріли ми ніяких записів про 
Галицький скит й у господарських грамотах і актових записах часів Молдавського 
князівства, які безпосередньо стосуються історії сучасних і зниклих населених 
пунктів Сокирянщини [10]. Окрім того, багато слідів давніх періодів функціонування 
монастиря були знищені при його реконструкції в 1904-1905 і 1925-1937 роках, а 
також коли у 1940 році були вивезені численні культові речі і монастирський 
архів. А перші відомі документальні свідчення про Галицький скит відносяться 
тільки до XVIII ст. 
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Свято-Миколаївський чоловічий монастир. Фото Дениса Кучерявого, 2010 рік 

Село Галиця. Фото В’ячеслава Свиридюка, 2009 рік 
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Дані про історію цієї справжньої перлини Сокирянщини ми можемо черпати 

тільки із досліджень археологів і істориків, які зробили велику роботу, яка, хоча і 
короткими кроками, але наближує нас до вирішення численних загадок минулого 
монастирського комплексу «Галиця». 

 
АРХЕОЛОГИ РОЗПОВІДАЮТЬ 

 
Археологи і краєзнавці все більше схиляються в бік того, що вже в далекому 

минулому Галицькі печери використовувалися як культові споруди. Першими їх 
насельниками могли бути послідовники язичницьких культів, а з часом на їх місце 
прийшли християни. Влітку 1999 року ченцями Свято-Миколаївського монастиря, 
під час реконструкції верхнього ярусу печер, знайдено рештки жертовного місця 
чорноліської культури, тобто ранньозалізного часу [16, с. 78-79]. 

Видатний український археолог Борис Онисимович Тимощук (1919–2003), 
внаслідок проведених археологічних робіт дослідник прийшов до висновку що 
інтенсивний розвиток обителі почався в середині XII ст. Він вважав, що комплекс 
із трьох городищ, декількох селищ та печерного монастиря в районі Галиці (між 
селами Непоротове та Ломачинці) є рештками досить великого і добре укріпленого 
населеного пункту XІІ-XІII ст., і висунув гіпотезу, що це могли бути рештки давньо-
руського літописного міста Кучелмина [24, с. 29]. Це ж підтверджують дослідження 
Буковинського центру археологічних досліджень при ЧНУ. Доктор історичних 
наук С.В. Пивоваров відзначає: «літописний Кучелмин варто пов’язати із городищами 
та поселеннями, розташованими між селами Непоротово, Галиця і Ломачинці» [17]. 

Це літописне поселення, яке в документах значиться як Кучелмин (Кучелмін, 
Кучелемін), за дослідженнями археологів, імовірно виникло у XI–XII століттях. На 
сторінках давньоруських літописів воно згадується двічі. Спочатку в контексті 
драматичних подій, пов’язаних із походом князя Івана Ростиславича, прозваного 
Берладником, на Галицькі землі в серпні-вересні 1159 року: «І прибуло до нього 
[Івана Ростиславича] половців багато, і берладників у нього скупчилося шість 
тисяч, і рушив він до [города] Кучелмина, і раді були [там] йому. А звідти він до 
[города] Ушиці рушив» [8, с. 273]. 

Вдруге поселення згадується в жовтні 1213 року: «А звідти прийшли вони нижче 
[від города] Кучелміна, думаючи, де перейти ріку Дністер. Та за божою милістю 
прийшли човни з [города] Олешшя, і переїхали вони в них через Дністер, і наситилися 
рибою і вином. Звідти ж приїхав Данило до Мстислава [Мстиславича]» [8, с. 376]. 

Із повідомлень літопису випливає, що Кучелмін був одним із південно-східних 
прикордонних форпостів Галицького, а пізніше Галицько-Волинського князівств 
і розташовувався на шляху до столиці князівства. Він відігравав важливу роль в 
обороні князівських земель від кочівників. Б.О. Тимощук розповідає, що оскільки 
Кучелмін був прикордонним містом Галицької Русі, то на підступах до нього 
були досить міцні оборонні укріплення, серед яких – і Ломачинецьке городище, 
яке розташовувалось за два кілометри на південь від давнього міста. На той час 
воно мало міцні укріплення, які складалися з високого земляного валу, укріпленого 
дерев’яними зрубами. Захищався Кучелмін і з півночі. Тут на його сторожі за 1,5 км 
від міста було городище Щовб, що біля с. Непоротового. Окрім цього, Кучелмін 
мав хороший природний захист, адже розташовувався «на високому, малодоступному 
березі Дністра, в місцевості, помереженій глибокими ярами». 
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Що сталося з Кучелмином і його мешканцями під час існування або після розпаду 
Галицько-Волинського князівства, невідомо. Є припущення, що ця фортеця ще 
деякий час існувала й пізніше. За дослідженнями істориків, імовірно, що в давнину, 
саме до річки Каютин, біля якої й розташовувався Кучелмин, простягалися володіння 
Шипинської землі – історична назва адміністративної одиниці на території Буковини 
за доби від Галицько-Волинського князівства до закріплення влади Молдавського 
князівства на цій території [14, с. 46]. 

Монастир же жив своїм життям, незважаючи на будь-які історично-політичні 
і адміністративно-територіальні зміни. Протягом століть він неодноразово спус-
тошувався і наново заселявся. Обживаючи нову обитель, ченці піддавали гроти 
архітектурній обробці і доповнювали печерний комплекс штучними скельними 
приміщеннями. Буковинський науковець Богдан Тарасович Рідуш, який досліджував 
печери цього монастиря починаючи з 1995 року, відзначає, що основний монастир-
ський комплекс складається з понад 20 штучних порожнин різних розмірів та 
призначення. Площі найменших, напевно, колишніх каплиць та комор, складають 
2х2 м і до 2 м заввишки; господарські приміщення та келії досягають 3х3,5 м і до 
3,5 м заввишки. Найбільше приміщення має ширину 4 м, довжину до 8 м і висоту 
до 3,5 м. Воно слугувало печерною церквою, підняте на 3 м вище келій, до нього 
ведуть кам’яні сходи. Далі схилом, на схід від основного комплексу, у лісі, знаходи-
ться ще одна, окрема, вирубана у скелі «печера пустельника», вхід до якої обернений 
на північний захід. У скелях на лівому боці Галицького яру, навпроти основного 
монастирського комплексу, біля старої дороги до Непоротова знаходяться ще три 
печери. На поверхні скелі між останніми двома печерами – своєрідному скельному 
фризі, знаходяться численні зображення у вигляді хрестів різного ґатунку, окремих 
букв та знаків, примітивних малюнків. Кілька хрестів вирізьблено також на підлозі 

План літописного Кучелмина ХІІ – ХІІІ ст. (за С.В.  Пивоваровим): 1 – укріплення; 2 –  
розорані укріплення; 3 – дитинець; 4 – селище-супутник; 5 – посад; 6 – територія наземного 
монастиря; 7 – городище-сторожова фортеця; 8 – могильник (?); 9 - скельний монастир; а – 
ур. Окопи; б – ур.Галиця; в – ур.Щовб; г – ур. Валок (Возний І. Історія досліджень та етапи 
формування давньоруських міст Х–ХІІІ ст. у межиріччі Верхнього Сирету та Середнього 

Дністра // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 9. – Львів: Ін-т 
українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2005. – С. 307.) 
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верхньої печери. У скельній стінці, що тягнеться від Галиці до Непоротова, приблизно 
на половині її довжини знахдиться великий грот, що складається із трьох нефів. 
Грот витягнутий на 44 м із заходу на схід. У його середньому нефі висота стеля 
сягає 4 м, а глибина гроту (від краю навісу) 5,6 м. На південній стіні середнього 
нефу вирізані 17 зображень шести раменних хрестів із косою перекладиною унизу. 
На східній стороні цього ж нефу знаходиться прямокутна напівніша для встановлення 
ікони. Один хрест та ніша для ікони зафіксовані також у західному нефі гроту. 
На скельному простінку між середнім та східним нефом гроту, на рівні підлоги 
видовбана неглибока напівкругла ніша висотою менше 1 м. Над нею також 
викреслені невеликі хрестики [22, с. 297-302]. 

 
 

Основний копмплекс (ГМ-І) Галицького (Непоротівського) печерного монастиря (цифрами 
позначені окремі приміщення) (Рідуш Б. Скельно-печерні природно-антропогенні комплекси в 
ландшафті Дністровського каньйону // Річкові долини. Природа-ландшафти-людина. Збірник 

наукових праць. – Чернівці-Сосновець: «Рута», 2007. – С. 298.) 
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ПЕЧЕРНА ЦЕРКВА 

 
Відомо, що у часи, коли вся Сокирянщина була у складі Хотинської райї скит 

був діючим. Тоді цей монастир називався «Високий скит» (в румунських джерелах 
– «Schitului Nalt», «Schitul Nalt»). 4 серпня 1758 року митрополит «Проїлавський, 
Томаровський, Хотинський, Узбережжя Дунайського і цілої України Ханської» 
Даниїл висвятив на священика ієродиякона Олександра Урєке і дав йому грамоту 
і благословення на служіння його в «Високому скиті», відомому нині, як Свято-
Миколаївський монастир [44, с. 272; 45, с. 17; 35, с. 85-86; 42, с. 184-185]. 

Відомий український і російський поет, письменник, мовознавець, етнограф та 
фольклорист Олександр Степанович Афанасьєв-Чужбинський (1816–1875), який 
в середині XIX ст. брав участь в експедиції морського міністерства по Дніпру і 
Дністру і особисто побував у селі Непоротове, а також обстежив Галицький скит, 
вважав, що тоді пустельниками там були старообрядці: «Печери ці, в яких, за 
словами місцевих жителів, був монастир, і, наскільки мені відомо, монастир 
розкольницький <…> не могло бути місць більш зручних для розкольницьких 
монастирів, під час переселення розкольників з Росії» [1, с. 197-207]. 

Така думка, однак, у нього ні на чому не ґрунтується, не збереглося жодних 
відомостей того, що Галицький скит з прилеглими до нього частинами був колись 
старообрядницьким монастирем. Не підтримують цю ідею і сучасні науковці. 
Наприклад, відомий буковинський археолог, доктор історичних наук С.В. Пивоваров 
пише: «На припущення про використання печер старообрядцями мандрівника 
наштовхнула, слід гадати, близькість сіл, заселених цими переслідуваними за 
віру втікачами з Росії, як-от Білоусівки. Певні аналоги з розкольницькими скитами 
навіяв, очевидно, й потайний характер розташування наддністрянської обителі – 
в ущелині серед лісу. Однак, на відміну від «ведмежих закутків» Сибіру, де роз-
кольники знаходили притулок, береги над Дністром ніколи не були безлюдними. 
Археологічні розкопки довколишніх урочищ виявили сліди багатьох культур, 
починаючи від палеоліту і трипілля, які змінювали одна одну, залишаючи обжиті 
місця наступникам. А відколи почали слугувати для культових обрядів і церемоній 
печери поблизу Галиці?» [16, с. 78]. 

На нашу думку, вірогідність того, що якийсь час у XVIII столітті ченці-
старообрядці могли проживати в скиті біля с. Непоротова, поки не слід виключати. 
Періодичність спустінь і заселень цього скиту до XIX століття нікому із сучасних 
дослідників не відома, і тому впевнено говорити про те, що не могло бути тим-
часового заселення старообрядцями спорожнілого скиту, передчасно. Зауважимо, 
що старообрядці проживали на Сокирянщині вже у першій половині XVIII ст. В 
1850-х роках старообрядницька громада на чолі з так званим «Архієпископом 
Кубанським і Хотинської Райї» Анфімом намагалася побудувати кам’яну церкву 
у селі Вітрянка [19, с. 98-130; 10, с. 366-395]. Там же біля Вітрянки (десь в бік 
Кулішівки) функціонував старообрядницький монастир [12, с. 173]. Після кампанії 
1769 року, часів Російсько-турецької війни 1768–1774 років старообрядці покинули 
с. Вітрянку – деяка їх частина оселилася в сусідніх селах, а інша пішла за межі 
Сокирянщини. 

Велика громада старообрядців проживала в минулому і проживає нині в селі 
Грубна. Як відомо, територія сучасного села Грубна була заселена старообрядцями з 
так званої «Старої Грубни», в якій, в свою чергу, вони оселилися в першій 

300 
 



ЦЕРКВИ, КАПЛИЦІ, МОНАСТИРІ 

 
половині XVIII століття. Старої Грубни» знаходилося ближче до сучасного села 
Гріменкеуць (рум. Grimăncăuţi) Бричанського району Республіки Молдова. Так 
ось, там місці «Нової Грубни» поки вона не була заселена проживали ченці-
старообрядці, про що в 1890-х роках повідомляв священик сусіднього села Селище 
Георгій Якович Гербановський (1843–1922). Він пише: «Попередник мій, 
покійний (з 1886 року) священик К. Биховський, уродженець сусіднього з Грубна 
селом Новоселиця, який прожив 90 років і добре пам'ятав пересування наших 
військ з Туреччини в знаменний 12-й рік, розповідав, що в той час місцевість, яку 
займає Грубна, була вкрита суцільним лісом і, де тепер Грубна, в яру жило кілька 
старообрядницьких ченців, які мали кілька келій, відвідуваних рознощиками-
коробейниками» [11, с. 20]. 

Але ким не були насельники Галицького скиту, у другій половині XVIII ст. вони 
були вимушені покинути його. Церковний історик Д.В. Щеглов у своїй статті «Про 
скасовані монастирі Бессарабії» опублікованій в 1898 році в «Кишинівських 
єпархіальних відомостях», спираючись на доступні йому джерела, повідомляє, 
що наприкінці XVIII ст. обитель розорили турки, і вона спорожніла [28, с. 509-510]. 

Через деякий час, у 1801 році скит відродили зусиллями овдовілого священика 
Здоїчевського (1751 р.н.). Він народився в містечку Шаргород Кам'янець-Подільської 
губернії, в сім'ї священика Парфенія Здоічевського. Отримав домашню освіту. В 
1784 році висвячений на священика митрополитом Гавриїлом (Калімах). У 1801 
році настоятелем Каларашовського скиту ієромонахом Пахомієм Здоїчевський 
був пострижений на ієромонаха з іменем Анатолій. Того ж року єпископ Романський 
Веніамін (Костакі) благословив його здійснювати богослужіння в церкві скиту 
біля села Непоротове Хотинської райї.  

Прибувши у скит, ієромонах Анатолій привів у порядок приміщення, розвів 
фруктовий сад та виноградник. Собі у допомогу прийняв трьох співмешканців – 
ієромонаха Венедикта із Городищенського монастиря в ім'я Різдва Пресвятої 
Богородиці, ченця Йосифа із монастиря Куніча, і біглого священика Миколу, без 
документів, і жив з ними, не маючи ніяких документів на землю [9, с. 10-12]. 

Але налагодити життя там так і не вдалося. За одними даними, закриття монастиря 
було викликано зіткненням ченців зі священиками навколишніх сіл, які виникли в 
результаті втручання ченців у їх парафіяльні справи. Саме ж втручання пояснювалося 
крайньою нуждою, яку відчували ченці. Бачачи в них конкурентів в священно-
дійствах, навколишні священики і вижили ченців [15, с. 67].  

За іншими даними співмешканці ієромонаха Анатолія «часто відлучалися в 
село пиячити, а Анатолій повинен був залишати скит, шукати їх і приводити назад. 
Умовляння і догани, які він робив братії, нічого не допомагали. Слух про таку 
поведінку дійшов до молдовлахійського екзарха Гавриїла» [28, с. 509-510]. 

У 1809 році екзарх Молдавії, Валахії і Бессарабії Гавриїл (Бенулеску-Бодон), 
який до цього нічого не знав скит «Галиця», наказав його скасувати «за ненадання 
ніяких на оний документів і по іншим резонам» [28, с. 509-510]. Здоїчевського 
екзарх відправив у Каларашовський монастир. Інші ченці утекли невідомо куди 
[28, с. 509-510].  

Після чергового спустіння скиту, печерна церква не була закинута і продов-
жувала використовуватися. Із клірових відомостей перших десятиліть XIX столітя 
відомо, що 13-го липня 1809 року в селі Непоротове згоріла Свято-Димитріївська 
церква [25, с. 261]. Трохи більше за 7 років місцевий священик здійснював бого- 
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служіння і таїнства саме в печерній церкві відомого нині скиту «Галиця». Наприкінці 
XIX століття тодішній непоротівський священик Дмитро Праницький знав імена 
людей, які вінчалися в печерній церкві: «До спорудження в селі храму богослужіння 
і виправлення треб відбувалися у зазначеній печерній церкві. Так авторові цих 
рядків вказували на деяких селян, незадовго перед тим померлих, які були в цій 
церкві вінчані…» [20, с. 507]. 

Після 1816 року, коли в Непоротовому була побудована і освячена нова Свято-
Димитріївська церква печерну церкву перестали використовувати. Але, приблизно 
в той же час відбулася ще одна спроба заселити Галицький скит. В деяких істо-
ричних джерелах згадується ім’я ігумена Галицького монастиря Серафіма, у 
якого також не заладились хороші відношення з місцевими священиками і церковно-
служителями. Священик села Непоротове Дмитро Праницький, ґрунтуючись на 
розповідях старожилів цього села, на початку ХХ століття зазначає: «За розповідями, 
в першій чверті ХІХ ст. жив тут ігумен з декількома ченцями, які внаслідок скарги 
і неприємностей з боку причту побудованої в той час парафіяльної церкви, зали-
шили це місце» [20, с. 507]. Залишаючи монастир, як переказували мешканці 
села Непоротове, Серафім висік на камені наступну курйозний напис: «Блажени 
изгнани правды ради, яко техъ есть царствіе небесное, а изгнавшее меня да будутъ 
проклятии» [15, с. 67]. 

Коли покинули скит ігумен Серафім з братією точно сказати не можливо, але 
сталося це до 1820 року. Ніяких свідчень про печерну церкву і скит ми не знахо-
димо в відомостях про Свято-Димитріївську церкву села Непоротове за 1820-
1840 роки, проти як і в відомостях про інші церкви сусідніх сіл. Але при цьому, 
серед місцевих жителів ця церква, як і скит цілком продовжували шануватися як 
християнська святиня. Вже згаданий український письменник О.С. Афанасьєв-
Чужбинський у своїх «Нарисах Дністра», виданих 1863 року, відзначає: «Печера 
біля Непоротова вшановується проте ж навколишніми жителями як місце колишньої 
святині, і провідник мені розповідав, що іноді народ приходить сюди на поклоніння і 
деякі побожні бабусі приліплюють до каменів воскові свічки» [1, с. 197-207]. 

Окрім того, в 1820-роках виникла традиція раз у рік влаштовувати хресний хід 
до колишнього монастиря. Є припущення, що до цього скит іменувався Свято-
Георгіївським, а назву «Миколаївський» отримав після дива, що сталося тут на 
день святого Миколая у 1820-му році. У Консисторії Чернівецької єпархії Української 
Православної Церкви зберігається рукописний переклад «Короткої історії скиту 
Галиця» з румунського оригіналу, складеного у 1930-х роках. В цьому рукописі 
наведений переказ, що вночі перед 9 травня 1820 року троє рибалок, пливучи 
Дністром, побачили у небі над обителлю вогняний хрест. Вранці вони розповіли 
про знамення священику Свято-Димитріївської церкви села Непоротова Тимофію 
Марецькому, який також відправляв служби у печерній церкві монастиря. Того 
дня було церковне свято на честь перенесення мощів Святителя Миколая Мірлікій-
ського у м. Барі Подільської губернії. До сільського храму зібралися люди, і 
пастир переказав їм усе. Після цього до печерної церкви, колись освяченої на 
честь Святого великомученика Георгія Переможця, здійснили хресний хід, який 
став потім щорічною традицією [21, с. 108-112]. 

Але існує й інша версія, яка була записана під час панування «других румунів» і 
включена в опис-характеристику населених пунктів Сокирянського округу, скла-
деного румунською претурою в Сокирянах 10 липня 1943 року. Зокрема, там 
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сказано, що в давні часи, коли засновувались села Непоротове, Ломачинці та інші, 
що лежать навколо монастиря, ліси тут були більш густі і великі, ніж тепер. Люди 
не ходили берегом річки Дністер, а йшли напрямки через ліс. Хтось із них увійшов 
у печеру, де нині монастир, і помітив там ікону Св. Миколая. Ту ікону забрали і 
віднесли в церкву села Ломачинці. Однак вранці, коли люди прийшли до храму, 
ікони в ньому не було. Почали шукати і на великий подив знайшли її в печері, 
звідки узяли. З того часу печеру облагородили, облаштували невеличкий імпрові-
зований вівтар. 

Як би там не було тривалий час печерна Свято-Миколаївська церква була одним 
із парафіяльних храмів села Непоротова. Щорічно 9 травня до печерної церкви 
влаштовувався хресний хід. У 1870-х роках офіційний дозвіл на це, внаслідок 
клопотання, було отриманий від архієпископа Кишинівського і Хотинського Павла: 

«Ще напередодні, 8 травня в Непоротове перед вечерею збираються численні 
прочани з навколишніх сіл, особливо з-за Дністра з Подільської губернії. Багато 
при цьому визнають і Св. Тайн, причащаються. Після літургії здійснюється, за 
участю сусідніх священиків, хресний хід до печери. По дорозі у монастирському 
колодязі відбувається водосвяття і потім хресний хід прямує в печерний храм, де, 
за бажанням прочан, відбуваються молебні й акафісти св. Миколі. Після закінчення 
богослужіння, місцеві жителі пропонують прочанам трапезу, а хресний хід 
повертається в село» [20, с. 508]. 

У 1889 році в села Непоротове і Ломачинці приїжджав відомий історик, археолог 
і церковний діяч Дмитро Іванович Самбікін (1839-1908), знаний більше як владика 

Свято-Миколаївський чоловічий монастир. Фото В’ячеслава Свиридюка, 2009 рік 
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Димитрій – з року 1887 року єпископ Балтський, а з 1890 року – єпископ Подільський 
і Брацлавський. На Сокирянщині з дослідницькими цілями єпископ Димитрій 
відвідав скит Галицю та деякі печери між селами Ломачинці й Непоротове. Деяким 
дослідникам це дає підстави припускати, що, можливо, в Кам’янець-Подільських 
архівах збереглись які-небудь матеріали, зібрані під час цієї поїздки, які б зафік-
сували вигляд скиту до його реконструкції в 1903-1905 і 1924-1937 роках. 

На самому початку XX століття по Дністру разом подорожували прозаїк і 
вчений-мистецтвознавець Дмитро Олександрович Пахомов (1872 р.н.) і художник 
Володимир Миколайович Федорович 1871-1928). З їх опису подорожі «По Дністру 
на човні» (1905 р.) ми дізнаємося, що вони відвідували і Галицький монастир. 
Д.О. Пахомов пише: «Досить велику зупинку ми зробили біля села Непоротове, 
поблизу якого є великі печери. До печер прокладена хороша дорога в дві версти 
довжиною, але можна залізти на гору і по стежці, пробитою пастухами. Я зали-
шився вартувати човен, а товариш поліз оглядати печери, одна з яких була дуже 
велика і глибока; на обрив вона виходила трьома арками, які впираються на масивні 
стовпи. Окрім головної печери, яка служила церквою, були ще кілька невеликих 
келій» [18, с. 636]. 

Вже після закінчення реставраційних робіт в Галицькому скиті, по Сокирящині 
подорожував Петро Артемович Несторовський (1870–1932) – відомий український 
мандрівник, історик та етнограф, який сам був родом з Хотинського повіту. В 
другій своїй книзі – «На Півночі Бессарабії, Подорожні нариси», яка була видана 
у 1910 році в Варшаві, Несторовський повідує про монастир біля села Непоротове, 
а так само про місцеві печери і все те, що з ними пов’язано (легенди, перекази). 
Із його опису ми дізнаємось, що на той час монастирська церква була закрита, а 
ключ від неї знаходився у церковного старости Свято-Анастасієвської церкви 
села Непоротове. Відкривалася Свято-Миколаївська церква тільки в визначені 
дні. Як і раніше щорічно 9 травня влаштовувався хресний хід:  

«Щорічно 9-го травня в цьому монастирі влаштовується «відпуст». Полягає 
він між іншим в урочистому хресному ході з сільської церкви до печери. Ще 
напередодні в Непоротове збирається багато народу з сусідніх сіл, особливо 
подолян із-за Дністра, великих взагалі любителів «відпустів». Хресний хід прямує 
звичайно по звивистій гірській дорозі, засіяної по обидва боки чагарником до 
монастирського колодязя в лісі, а звідти до печерної церкви» [15, с. 67-68]. 

З самого початку XX століття майже до 1917 року закинутий Галицький скит 
періодично досліджували аматори старовини і науковці. Їх звіти публікувалися в 
місцевій пресі та наукових виданнях. Завдяки цьому ми взнаємо про стан скиту на 
той час. Так, наприклад, у 1903 році в «Кишинівських єпархіальних відомостях» 
була опублікована стаття тодішнього священика села Непоротове Дмитра 
Васильовича Праницького, яка називається «Старовинний церковний пам'ятник» 
і присвячена саме Галицькому скиту. В ній автор подає описання скиту і деякі 
дані до його історії, зокрема, він пише: 

«На півночі Бессарабії, в мальовничій місцевості Хотинського повіту, на 
самому березі р. Дністра, розкинулося с. Непоротове. Над ним, з південної та 
західної сторони, височіють скелі, покриті густим лісом. На південь від села, за 
милю, на вершині однієї з цих скель і в самій скелі, що виходить виступом до 
Дністра, збереглися, за словами старожилів села, сліди колишнього тут монастиря 
св. Миколая. 
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Гора, на якій розташований монастир, з прилеглими околицями носить назву 

Галиці. <…> З самого села на дуже значній висоті згаданої скелі видно великий 
отвір: це вхід в видовбану в скелі невелику і невисоку печеру, до якої ведуть 
дерев'яні сходи, що спускається на невеликий майданчик. Дорога до неї йде кругова. 
Щоб потрапити в печеру, спочатку потрібно піднятися на гору проїжджою дорогою і 
потім йти по галявині лісу до монастирського колодязя; звідси, взявши в сторону 
(праву) по звивистій стежці над урвищем скелі, що висить над р. Дністром і 
порослим чагарником, ми вийдемо на майданчик перед печерою. Чим ближче до 
майданчика, тим стежка розширюється, і видно видовбані в скелі невеликі прокопчені 
ніші, очевидно служили монастирськими келіями. 

Печера має форму церкви завдовжки близько 3-2 сажень; задня частина печери, 
цілком ймовірно, служила вівтарем, на що вказує велика арка посередині і два 
малі аркообразні отвори з боків. Ймовірно, це сліди колишнього тут іконостаса з 
царськими і бічними дверима. На місці престолу стоїть невеликий столик, по 
стінах висять старовинні застарілі ікони грубого листа на полотні з грецькими 
написами. На задній стіні печери знаходиться ікона, яка зображує перенесете 
мощів св. Миколая. Деякі ікони, за словами селян, їх перенесли туди з парафі-
яльної церкви. Ліворуч від входу в печеру знаходиться також видовбане в скелі 
приміщення, що служило, за словами старожилів, дзвіницею. З правого боку 
печери можна насилу піднятися на вершину гори. Там, кажуть, було приміщення 
ігумена монастиря. На вершині гори, над печерою, збереглися сліди кладовища: 
могильні кам'яні плити і хрести зі стертими написами, здається, грецькими. Тут є 
кілька фруктових дерев і виноградних кущів – все це залишки монастирських 
садів. 

Недалеко від описаної печери є інша довга печера. Дехто намагався було пройти 
її, але не могли: від задушливого повітря гасла свічка. Разом з тим передавали, 
ніби одного разу в цю печеру була загнана лисиця, яка вийшла в протилежний 
отвір в ущелині біля сусіднього села, в 5 верстах, – Ломачинець» [20, с. 506-507]. 

Після публікації цієї статті єпископ Кишинівський і Хотинський Іоаків (І.А. 
Пятницький), того ж 1903 року, дав розпорядження виділити кошти на реставрацію 
церкви скиту. В 1904 році були розпочаті роботи, під час яких споруджено новий 
іконостас і престол [26, с. 340-341]. У 1905 році всі роботи були закінчені, але 
заселення ченців за різними причинами так і не відбулося. 

В 1906–1915 роках, періодично до Галицького скиту приїжджав відомий 
своїми дослідженнями з церковної історії та археології Бессарабії, видатний 
громадський діяч, надвірний радник Василь Григорович Курдіновський (1871 р.н.). 
Після першої своєї поїздки в село Непоротове в 1906 році, він відзначив: «Збереглися 
залишки храму монастирського, висіченого в скелі. До минулого 1905 р. храм 
печерний був в напівзруйнованому стані. У 1905 р. храм відремонтований, при-
ведений до ладу, престол в ньому освячений на честь св. Миколая Мірлікійського 
Чудотворця та відбувається в ньому Божественна літургія» [6, с. 868; 7, с. 158].  

В збірнику «Найдавніші типові православні церкви Бессарабії» (рос. «Древнейшие 
типичные православные церкви Бессарабии»), який побачив світ у 1918 році в м. 
Кишиневі, В.Г. Курдіновський оповідуючи про бессарабські монастирі, про 
Галицький скит пишне наступне: «Храм знаходиться на настільки стрімкій кручі, 
що до нього було б дуже важко добратися, якби не сходи, які влаштували при 
оновленні храму» [4, с. 1]. 
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ВІДРОДЖЕННЯ 
 
Справжнє відродження Свято-Миколаївського монастиря відбулося тільки у 

1920 роках. Сталося це завдяки зусиллям румунського єпископа Віссаріона (Пую) 
(1879–1964) – випускник Богословського факультету Бухарестського університету, 
з січня 1907 року до липня 1908 року навчався в Київській духовній академії. 1 
вересня 1918 був призначений ректором Кишинівської духовної семінарії, а два 
місяці по тому також благочинним (екзархом) монастирів Бессарабії. З травня 1923 
року до листопаду 1935 року – голова відновленої Хотинської єпархії. 

Єпископ Хотинский Віссаріон був не байдужим до церковної історії, деякий 
час він очолював Бессарабське церковне історико-археологічне товариство в м. 
Кишиневі. Відоме його особливе ставлення  до історії чернецтва і монастирів, і 
зокрема історії і сьогодення бессарабських монастирів. Вивчаючи їхню історію 
по друкованим джерелам і рукописам, він при можливості обов’язково їх навідував. 
У 1919 році в місті Кишиневі побачила світ його книга «Монастирі Бессарабії» 
(«Mănăstirile din Basarabia»). У своїй праці Пую описав докладно місцезнаходження 
монастирів, етапи в будівництві монастирських церков, пов'язавши їх з діяльністю 
того чи іншого настоятеля [43]. 

Сходи, які влаштували при оновленні Свято-Миколаївського печерного храму  
Галицького скиту в 1904-1905 роках. Фото 1915 року (Древнейшие типичные  

православные церкви Бессарабии (Часть 1-я) / Издано под редакцией  
преподователя Кишиневской духовной семинарии Василия Курдиновского. –  

Кишинев: Епархиальная типография, 1918.) 

307 
 



МАНДЗЯК О.С. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА СОКИРЯНЩИНІ 

 
1 грудня 1920 року Віссаріоном був складений список стародавніх церков і 

монастирів Кишинівської єпархії, на які потрібно було звернути особливу увагу. 
Серед інших був вписаний і скит «Галиця» [31, с. 84, 90]. 

У 1924 році єпископ Віссаріон приїхав на Сокирянщину і відвідав закинутий 
Свято-Миколаївський скит біля с. Непоротова. Особисто обстеживши територію 
монастиря, він наказав екзарху монастирів Хотинської єпархії архімандриту 
Мелхіседеку (Димитріу) відновити діяльність цього скиту [40, с. 183].  

Бажаючих подвизатися у печерах не було знайдено. Перші чотири ченці прибули 
до скиту «Галиця» за розпорядженням єпископу із монастиря Рудь Сорокського 
повіту в 1925 році. Тоді ж на кам’яній плиті, яка була в монастирі зроблено напис: 
«Цей монастир названий Галиця, розташований в скалі на березі Дністра в 
комуні Непоротове Хотинського повіту. Заснований у 1806 році з благословення 
духовного наставника цих місць Веніаміна Костакі, Митрополитом Молдавії». 

Першими настоятелем, з 7 вересня 1926 року, став ієромонах Антоній (Греку). 
Але, з огляду на похилий вік тривалий час керувати обителлю новий ігумен не 
міг та і не хотів. На заміну йому, з того самого монастиря Рудь, був направлений 
ієромонах Євфимій (Ізмана), який так і не зміг тут прижитися, і дуже скоро 
покинув скит, практично нічого не зробивши.  

Обидва ці настоятелі не змогли зробити значний крок у справі відновлення 
життя і Галицькому скиті. Екзарх монастирів Хотинської єпархії, архімандрит 
Мелхіседек (Димитріу) в доповіді від 27 січня 1927 року про стан монастирів 
Хотинської єпархії на 1926 рік, відзначав, що скит Галиця, разом зі скитом Мегура 
в Белецькому повіті мають поки чисто формальний характер і відбувається 
пошук бажаючих в них оселитися [33, с. 38]. 1 березня 1931 ієромонахи скиту 
Рудь Євфимій (Ізмана) і Антоній (Греку), за порушення постанов архієпископа і 
недотримання чернечого статуту, були віддалені з Хотинської єпархії [38, с. 70]. 

У 1928 році настоятелем Галицького монастиря призначено ієромонаха Протерія 
(Писаренко) з Сахарнянського Благовіщенського скельного чоловічого монастиря. 
Постановою від 26 квітня 1928 року єпископ Хотинський Віссаріон затвердити 
порядок здійснення публічного збору благодійних пожертв для забезпечення 
функціонування нововідкритого Галицького монастиря і зокрема обладнанням 
жител (келій) для ченців [34, с. 119].  

Протягом декількох місяців, в більшості за допомогою мешканців Сокирянщини, 
як простих селян, так і поміщиків, в скиті були проведені численні роботи. Зокрема, 
житель села Непоротове Василь Шамбра пожертвував 15 дубів і інший будівельний 
матеріал, а поміщиця села Ломачинці Марія Георгіївна Крупенська разом зі своїм 
сином Георгієм Матвійовичем Крупенським дали на монастир 840 штук черепиці 
і дерев’яних конструкцій на суму 5000 лей [41, с. 135].  

Вже у другій половині червня 1928 року екзарх монастирів Хотинської єпархії, 
архімандрит Даниїл (Чуботару) запрошував єпископа Віссаріона навідати Галицю 
у зручний для нього час. І у серпні того ж року, в ході канонічної інспекції єпархії, 
Преосвященний Віссаріон прибув на Сокирянщину. Побувавши в православній 
Свято-Димитріївській церкві села Білоусівка, він відправився у скит Галиця, де 
його зустрів ієромонах Протерій [32, с. 142-143].  

В 1929 році на пожертвувані кошти було куплено 5 га ріллі й 1 га лісу [27, с. 21]. 
В 1930 році ченці збирали перший значний врожай. Того ж року в Галицю знову 
прибув єпископ Віссаріон, який тоді оглядав ввірену йому єпархію [36, с. 213]. 
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Єпископ залишився задоволеним, а старцю Протерію, за його сумлінну службу і 
працю надав подяку з відповідною грамотою. На той рік в печерах Галицького скиту 
проживало 2 монаха і 7 послушників [30, с. 18].  

У 1936-1937 роках у скиті «Галиця» зроблено значний ремонт церкви, майже 
всю її подовжили і розширили чи не в два рази. Змінили іконостас, спорудили 
башту для дзвіниці і зробили підлогу. Із старовинних предметів тоді в монастирі 
можна було бачити ікони Св. Миколая, Матері Божої і Господа Ісуса Христа, які 
мали вже столітній вік, хоча й дати живопису на них не вказувалось. Серед книг 
оповідачі вказали румунський молитовник, який був без року випуску, але за 
писемністю датувався 1810-1815 роками. Ще один молитовник і пісенник на кирилиці 
значився з 1757 року. Крім цього, церква володіла такими старослов’янськими 
книгами як «Релігійна книга у трьох частинах» 1717 року, «Книга із восьми частин» 
1870-го року і «Книга реєстрації духовних служб» за 1766 рік. 

Храмове свято у 1930-х роках відзначалось з великим розмахом. Приїжджали 
прочани із Хотинського, Белецького і Сорокського повітів і навіть із Кишинева: 
«Як зачнуть підводи з людьми їхати, то кінця-краю їм не видно... На довколишніх 
пагорбах від приїжджого люду, як-то кажуть, яблуку було ніде впасти..» [16, с. 
81]. Процесія на чолі з монахами ходила святити криничку «У Левадах», яка 
збереглася до наших днів [16, с. 112]. У 1937 році на це в цьому святі прийняв 
участь єпископ Хотинський Тіт (Теодор Сімедря). 

В другій половині 1930-х років загальна кількість монахів і послушників 
складала дванадцять осіб [27, с. 21]. Періодично їх кількість на деякий час збіль-
шувалася. Пов’язано це було з відомою практикою відомою під назвою «епітимія», 
яка полягає в несенні будь-яких особливих труднощів і подвигів і вчинення будь-
якого доброго діла, угодного Богу, для виправлення життя і згладжування неправди 
гріха, зцілення хворобливого стану душі грішника. Наприклад, у 1938 році, в 
якості покарання, за неналежний проступок, на 30 днів був визначений на послух 
в Галицький монастир псаломщик села Деркеуць 2-го округу Сорокського повіту 
Гавриїл Оцел [39, с. 332]. Того ж року і за тою ж причиною в скит «Галиця» на 30 
днів прибув псаломщик села Бумбеца Белецького повіту Іоанн Спижавка [39, с. 332]. 

Монастир мав своє господарство і худобу: «Народна пам'ять про вже далекі 
часи, коли у печерах над Дністром господарювали ще попередники нинішніх монахів. 
Очевидцям тієї довоєнної пори нині вже за 70, та й зосталося їх у довколишніх 
селах одиниці, але вони все ще піднімаються до монастиря стежкою понад схилом, 
зупиняються навпроти печер і вишукують у закапелках пам'яті фрагменти розбитої 
мозаїки минувшини. "Ось тут стояла опора, за допомогою якої монахи витягували 
воду з Дністра. А тут були кухня і їдальня. А он у тій крайній печері, здається, 
тримали худобу..." Xтось ще пам'ятає смак здоровенних кавунів із монастир-
ського баштана, хтось – межу між монастирським і панським полями (від неї й 
досі зберігся кам'яний хрест скраю городів)» [16, с. 81]. 

В 1940 році, коли братія скиту взнала, що король Румунії Кароль II прийняв 
ультимативну ноту Радянського Союзу й погодився передати Бессарабію та 
Північну Буковину СРСР, було вирішено виїхати до Румунії. Щоправда, не всі з 
цим були згодні і не всі це встигли зробити. Ієромонах Даніїл (Гроапе) вивіз частину 
майна і архіви монастиря коли вже по Сокирянщині ходили радянські вояки. Цей 
чернець, до того як оселився у скиті «Галиця» служив Богу в монастирі Рудь, а 1 
липня 1925 року за розпорядженням єпископа Хотинського Віссаріона призначений 
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тимчасово управляючим скитом Добруша в маєтку Сербешти, що належав Добруш-
ському чоловічому монастирю в ім’я Святителя Миколая Чудотворця. 

Більше року скит «Галиця» був закритий. Хоча за ним наглядали деякі із селян 
із найближчих сіл (Непоротове, Ломачинці). На добровільних засадах деякий час 
там знаходився сторож. 

 
 

 
РОКИ ВІЙНИ 

 
Після того, як влітку 1941 року радянські війська остаточно залишили тери-

торію Сокирянщину і вона знову була включена до складу Румунії, вже у серпні-
вересні того ж року в скиті «Галиця» церковними чиновниками була проведена 
інвентаризація майна. Восени 1941 року скит знову був заселений – перше приїхало 
троє, а на початку 1942 року прибуло ще декілька. За даними на 1942-1943 роки в 
Галицькому монастирі було 13-15 насельників. За роз порядженням митрополита 
Буковини, Хотина та Мармарощини Тита (Т. Симедря), настоятелем призначили 
ієромонаха Паісія (Спіней). 

Вісті про те, що скит знову заселили монахи і послушники (серед яких було 
декілька вихідців із сіл Сокирянщини) швидко розбіглися по Сокирянщині, і вже 
у першій половині 1942 року в монастирській церкві було здійснено декілька 
вінчань і хрещень дітей. Як розповідали місцеві жителі: «Ті "другі монахи" ще 
відправляли службу, святили паску й воду, хрестили дітей і проводжали галичан 
та непоротівчан в останню путь, однак храмове свято вже проходило без колиш-
нього розмаху. Йшла війна…» [16, с. 82]. 

Після звільнення Сокирянщини від фашистських окупантів у березні 1944 
року скит знову таки спустів. За переказами записаними місцевими краєзнавцями, 
наприкінці березня – початку квітня 1944 року «румунських монахів» співр-
обітники НКВС в білих сорочках вивели на берег Дністра і розстріляли, а тіла 
потопили [23, с. 22-23]. І тільки деяким із них вдалося спастися. Зокрема, за роз-
повідями краєзнавця М.М. Шундрія, серед тих, кому вдалося позбігти катування  

Свято-Миколаївський чоловічий монастир.  
Фото Олександра Крайнього, 2015 рік 
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був уродженець села Ломачинці, Марко Миколайович Шундрій [27, с. 22-23]. 

Відзначимо, що документальних підтверджень розстрілу ченців Галицького 
монастиря не знайдено, і вся інформація про це ґрунтується на переказах 
місцевих жителів. При чому має місце плутанина, коли саме це могло статися. За 
одними переказами це відбулося в 1944 році, а за другими – влітку 1940 року: 
«після 28-ого червня 40-ого одного дня (чи ночі?) приїхав «чорний ворон» і 
кудись забрав монахів. Без вороття. А ще подейкують, буцімто їх вивезли човном 
насередину Дністра і потопили. У всякому разі, достеменних свідчень про пода-
льшу долю «перших монахів» Галицького монастиря і досі не виявлено» [16, с. 82]. 

За іншими даними насельники покинули скит ще до приходу Червоної армії. 
Більшість із них виїхала на територію Молдови і Румунії. Деякі із них перебралися 
у діючі монастирі, а інші служили при сільських церквах. Наприклад, вже згаданий 
ієромонах Паісій (Спіней), за даними на 1946-1949 рр. служив священиком при Свято-
Михайлівській церкві села Фрумушика, яке нині розташоване у Флорештському 
районі Республіки Молдова. 

 
 
 
 

 
ЗАНЕПАД 

 
Практично одразу після звільнення Сокирянщини від румунських і німецьких 

окупантів 1944 року радянською владою була проведена інвентаризація неру-
хомості скиту «Галиця» (як його називали в офіційних документах того часу). 
Під час цієї інвентаризації, на яку приїхала група військових і штатських на декількох 
грузовиках, в Свято-Миколаївській церкві розпилили на частини іконостас і пован-
тажили на машину. Місцевим жителям, які цікавилися подальшою долею іконостасу 
казали, що його забирали до музею в Чернівці. Але куди насправді його відвезли 
донині не відомо. 

Згідно з інвентарним описом, на той час скит займав наступні приміщення: 
1. Церква розміром 40-45 м3 з повним церковним начинням, пристосована для 

богослужінь; 2-4 кімнати (келії) з дерев'яною підлогою, світлі, розміром 18-24 м2 
кожна. 

Загальний вигляд скельно-печерного комплексу в с. Галиця. Фото Богдана Рідуша,  
перша половина 1990-х рр. (Рідуш Б. Скельно-печерні природно-антропогенні комплекси  
в ландшафті Дністровського каньйону // Річкові долини. Природа-ландшафти-людина. 

Збірник наукових праць. – Чернівці-Сосновець: «Рута», 2007. – С. 292.) 
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2. Велике приміщення з одним вікном і підвалом для кухні й комори. 
3. Приміщення для худоби, колодязь з придатною для питва водою. 
4. Ділянка в 1 га., де ростуть плодові дерева й виноградник [2, с. 230-231]. 
 Після вирішення, що печерний монастир для нової влади культурних чи гос-

поддарських потреб не являє, керівництво РПЦ отримало дозвіл на використання 
колишнього монастиря в своїх інтересах. Так почалися спроби відновити Свято-
Миколаївський скит «Галиця». Тоді скит цілком міг забезпечити ченців орною 
землею, житлом і підсобним господарством. 

Відзначимо, що можливості відкрити Свято-Миколаївський монастир сприяли 
й заходи з боку держави, вжиті нею в перші повоєнні роки. Зокрема, взаємні 
зобов'язання держави і монастирів були визначені двома Постановами РНК СРСР 
від 22 і 29 серпня 1945 року. Вони узаконювали існування і функціонування на 
території країни чернечих обителей, наказували радянським органам не переш-
кодджати діяльності монастирів. Зокрема, за монастирями були збережені будівлі, 
земля і худоба. Ченці були звільнені від сплати податків на землю та будівлі, а 
також на холостяків [5, с. 224]. 29 травня 1946 року Рада Міністрів СРСР прийняла 
постанову «Про православні монастирі», яка регламентувала їх права і обов’язки. 
Монастирям, які не мали землі, виділялися земельні ділянки із державного фонду 
з розрахунку не більше 0,15 га на кожного мешканця монастиря. Дозволялося 
займатися тваринництвом, птахівництвом і промислами, мати необхідний сільсько-
господарський інвентар, організовувати кустарні майстерні. Але при цьому, 
спеціальним пунктом було вказано, що господарства монастирів залучаються, 
починаючи з 1946 року до обов’язкових поставок державі зерна, картоплі, про-
дуктів тваринництва за нормами, встановленими для одноосібних селянських 
господарств і приміських державних і кооперативних підприємств даної округи 
[3, с. 52]. 

Згідно дослідженням кандидата історичних наук С.С. Яремчука, в кінці 1944 
року в скиті «Галиця» оселився ієродиякон Йосиф Левицький (1886 р.н.). Він 
народився в селі Сербичани Хотинського повіту, в сім’ї псаломщика. В 1920 році 
вступив до монастиря Рудь в Сорокському повіті. У жовтні 1921 року за підтримки 
архієпископа Віссаріона Пую цей монастир, після того як був закритий в 1846 
році, був знову відкритий. В цьому монастирі Й. Левицький знаходився на послуху 
до 1929 року. Далі був переведений у Буковинську митрополію. В 1930-х роках 
проходив послух у монастирях Буковини: Свято-Миколаївському Яблунівці, 
Свято-Іоано-Богословському монастирі «Хрещатик» та ін. В 1939–1944 роках 
знову проживав у монастирі Рудь.  

У квітні 1945 року ієродиякон Йосиф звернувся до Чернівецького єпископа 
Феодосія (Є.П. Ковернинський) з проханням прийняти його у молитовне спіл-
кування з Московським Патріархатом і призначити у скит Галиця, що і було 
позитивно вирішено. В листопаді 1945 року він був висвячений в ієромонаха і 
призначений священиком Свято-Миколаївської церкви скиту Галиця [29, с. 63].  

Незабаром після цього – 4 травня 1946 року єпископ Феодосій отримав листа 
від жительки села Галайківці Мурованокуриловецького району Вінницької області 
Олени Магаляс. У ньому піддавалась критиці поведінка ієромонаха Йосифа. Зокрема, 
писалось про те, що Йосиф взяв у монастир молоду жінку – Ганну Орган із три-
річною дитиною і хворою матір'ю. Усі вони проживали з монахом в одному будинку, 
за що отримали від людей назву «батюшкіна сім'я». Отже, Олена Магаляс просила 
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перевести ієромонаха Йосифа в інший монастир, а сама висловлювала бажання 
переїхати у скит. При цьому вона обіцяла, що з нею приїдуть ще 2 священики й 
сестри Галайківського монастиря з Вінниччини. 

Як відзначає вже згаданий історик С.С. Яремчук, для вирішення даної справи 
єпископ Феодосій призначив настоятельницею скиту Галиця монахиню Вероніку 
(Бушило) із Свято-Введенського жіночого монастиря (м. Чернівці) і доручив їй 
разом із Сокирянським благочинним М.М. Нікітським розібратися в цій справі. 
27 травня 1946 року монахиня Вероніка доповідала, що Г. Орган чесна й праце-
любна жінка, а всі звинувачення проти неї – це наклеп. Також указувалось те, що 
прийняти жінок у монастир відбулось через клопотання благочинного. В монастирі 
також деякий час проживала Катерина Петрівна – жінка 70-ти років, яка незабаром 
покинула його. Монахиня Вероніка писала про те, що О. Магаляс у монастир не 
просилась, бо сама бажала бути настоятельницею. Ієромонаху Йосифу в цьому 
листі була дана позитивна оцінка.  

Думку Вероніки (Бушило) підтвердили своїми листами благочинний М.М. 
Нікітський та його батько, який був псаломщиком. Благочинний писав про те, що 
він оселив у скиту Ганна Орган тому, що вона вдова і їй не було де жити. О. Магаляс 
він оцінював як авантюристку. Ще у березні 1946 році вона робила спроби домогтись 
сприяння благочинного у планах стати настоятельницею скиту. Вона привозила 
із собою священика-вдівця Мундія з Вінницької області, який бажав прийняти 
чернецтво і служити у монастирі. Також вона відвідала деяких священиків Соки-
рянського району. При цьому вона представлялась настоятельницею скиту і просила 
грошей для обробітку монастирської землі. Отримавши таку інформацію, 11 
червня 1946 року єпископ Феодосій припинив справу проти ієромонаха Йосифа 
Левицького за недоведеністю, а 19 червня він отримав листа від Олени Магаляс, 
в якому вона вибачилася за свої випади і дуже просила не передавати справу до 
суду [29, с. 63-64]. 

Після цих подій Вероніка (Бушило) переїхала до Свято-Введенського жіночого 
монастиря в Чернівцях, а Йосиф Левицький продовжив жити в скиту, хоча і не 
служив, а числився як сторож, оскільки не мав антимінса (не котрого можна 
служити Святої літургії.). Про це він доповідав єпископу Феодосію листом від 31 
грудня 1946 року Через те, що церква була недіючою, вона не мала прихожан, не 
було грошових зборів і т.п. Жив Й. Левицький лише за рахунок городу. 

У січні 1947 року єпископ Феодосій вирішив призначити в монастир нового 
настоятеля, а ієромонаху Йосифу запропонував одержати антимінс для монастир-
ського храму та іноді служити також у Свято-Анастасіївській церкві с. Непоротове.  

В цей час до єпископа Феодосія приїхала монахиня Галайківського жіночого 
монастиря Віра Магаляс, яка зуміла переконати єпископа Чернівецького і Буко-
винського Феодосі в тому, що вона організує переїзд до скиту Галиця 18 монашок 
колишнього Галайківського Спасо-Преображенського монастиря. 19 лютого 1947 
року єпископ Феодосій виніс рішення про переїзд до скиту Галиця монахинь 
Галайківського монастиря й організацію там жіночого монастиря. Ієромонаху 
Йосифу пропонувалось сприяти монахиням у переїзді й організації монастирського 
життя. 5 квітня 1947 року єпископ Феодосій сповіщав ієромонаха Йосифа про те, 
що монахиня В. Магаляс призначена тимчасово виконуючою обов'язки насто-
ятельниці скиту Галиця. Й. Левицькому пропонувалось передати все майно по 
акту і після цього зайняти священицьке місце парафії села Вітрянка Сокирянського 
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району. Монахиня Віра через Сокирянського благочинного отримала дотацію від 
Єпархіального управління в розмірі 3 тис. крб. для обробітку монастирської 
землі. Одночасно вона домоглася від райвиконкому прийняття рішення про 
передачу скиту 5 га землі. Після цього було виорано 1,5 га землі і півгектара 
засіяно кукурудзою [29, с. 65].  

Через деякий час до архієрея дійшли звістки, що монахині закритого Галай-
ківського монастиря розійшлись по своїх домівках і ніколи не мали бажання 
переїжджати у Галицю. Отже, це була видумка В. Магаляс. Одночасно відповідними 
органами проти неї було висунуте звинувачення у співпраці з окупаційною владою в 
роки війни. В результаті єпископ Феодосій звільнив її з посади ігумені з форму-
люванням: «За аферизм, темне минуле й уведення в оману єпископа» і наказав 
передати все майно за описом ієромонаху Й. Левицькому. В червні 1947 року 
вона здала майно і покинула монастир. 19 червня 1947 року єпископ Феодосій 
благословив проживання в скиті ієромонаха Йосифа в ролі сторожа, який, між 
іншим, і не покидав скит.  

Після від'їзду з Галиці В. Магаляс та її доньки єпископ Феодосій мав бажання 
перемістити туди частину монахів із Хрещатика, однак останні відмовились. В 
1948 році уповноважений Ради у справах РПЦ виношував план переселення в 
Галицю 26 монашок, разом з рухомим майном, із закритого жіночого старо-
обрядницького монастиря у Білій Криниці. Єпископ Феодосій добився дозволу 
Ради у справах РПЦ і рішення було схвалено Радою Міністрів по справах 
релігійних культів УРСР. Але самі черниці не виявили бажання переїжджати і 
залишилися в Білій Криниці, а деякі, одержавши дозвіл, від'їхали до родичів. 
Всіх лякали погані побутові умови й віддаленість монастиря [2, с. 230-231].  

1 жовтня 1949 року єпископ Чернівецький і Буковинський Андрій (Сухенко) 
видав розпорядження про заборону ієромонаху Йосиф Левицькому у священно-
дії. Розпорядження зобов’язувало ієромонаха Йосифа здати все монастирське 
майно і прибути в Єпархіальне управління, звідки направитись в один із монастирів 
Молдови. Також архієрей попереджав, що якщо Йосиф протягом 10 днів не з'явиться 
до нього, то буде позбавлений сану й чернецтва. В 1950 році Йосиф Левицький 
був вимушений покинути скит [29, с. 66-67]. За одними даними, далі він про-
живав в селі Непоротове, а за іншими – повернувся в рідне село Сербичани, де і 
помер [27, 22-23].  

Майно він передав новопризначеному охоронцю – псаломщику Ф. Кривому. 
В тому ж 1950 році в Галицю з Хрещатика був переведений послушник Митрофан 
Войтенко. В 1953 році стався обвал скельної породи, який пошкодив споруди 
обителі. Тоді відпали фасадні стіни, прибудовані до печер – частина їх сповзла в 
яр, а частина лежала на майданчику перед монастирем. Пізніше брили з цегли та 
бетону були розібрані деякими місцевими жителями під фундаменти своїх 
новобудов [23, с. 14]. 

Після цієї подія, у 1954 році покинув скит послушник Митрофан Войтенко. В 
1957 році з Галиці пішов і сторож – псаломщик Ф. Кривий, який перебрався на 
проживання до свої родичів. У звіті Чернівецької єпархії 2003 року говорить, що 
Галицький монастир «на початку 50-х років був приписаний до Свято-Іоанно-
Богословського Хрещатицького чоловічого монастиря, але з 1957 року був 
закритий владою і покинутий». Після цього настало повне запустіння скиту, яке 
тривало декілька десятиліть. 
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НОВЕ ЖИТТЯ 
 
У 1999 році монастир відвідали архієпископ Чернівецький і Буковинський 

Онуфрій (О.В. Березовський) та архімандрит Мелетій (В.В. Єгоренко), а також 
братія із Почаївської Лаври і Хрещатинського Іоанно-Богословського монастиря 
та священики з навколишніх сіл. Ченці чоловічого православного Свято-Іоанно-
Богословського Хрещатицького монастиря Української Православної Церкви 
(УПЦ МП), вирішили відродити обитель біля Галиці, на що взяли благословення 
правлячого архієрея Чернівецької єпархії. 28 грудня 1999 року ця ініціатива 
отримала схвалення Священного Синоду Української Православної Церкви. 
Першими поселенцями стали ієромонахи Амвросій та Сергій, монах Венедикт та 
ієродиякон Феодосій. Настоятелем монастиря призначили ієромонаха Амвросія 
(М.М. Доник). 

Перші ченці прибули в Галицю ще на початку 1999 року. Місцеві жителі дали 
їм для тимчасового проживання вільну хатину, допомогли з харчами, а наприкінці 
березня зусиллями галицьких господарів розпочалися відновлювальні роботи у 
закинутому до цього скиті. Заручившись підтримкою жителів навколишніх сіл, 
ченці одразу взялися за роботу. Перша служба в відроджуваному монастирі 
відбулася вже на Великдень у тому ж році. Пізніше, на пожертви паломників, 
парафіян сіл Сокирянщини, а також завдяки участі благодійників з числа підпри-
ємців та представників місцевої влади, вдалося облаштувати житлові келії, влаш-
тувати господарські будівлі та монастирську печерну Свято-Миколаївську церкву. 

Закинутий скит «Галиця», 1960-ті роки. 
Фото із власного архіву краєзнавця Михайла Михайловича Шундрія 
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Турботама тодішнього голови Сокирянської райдержадміністрації Василя Козака 
у скит провели світло, проклали до нього дорогу. За даними річного звіту Черні-
вецької єпархії за 2003 рік, монастир мав два печерних храми – старовинний 
Свято-Миколаївський та новий преподобного Святого Антонія Великого (2003 
р.), низку пристосованих під келії і трапезну печер, невеликий корпус.  

Також у східному крилі обителі збереглася печерна келія монаха-самітника. 
Чернець Сергій (Печерський) пише про цю келію наступне: «У ній добре збереглися 
сліди аскетичного побуту Божого угодника. Отвір під вхідні двері, пази для поличок, 
на яких зберігалися книги і невигадливе домашнє начиння, куточок, присто-
сований під іконки, підстава печі – ось практично і все, що можуть побачити 
паломники. Але характерною деталлю печер, де жили самітники, є довгасте поглиб-
лення в скельній підлозі. Причин, заради яких вирубувалися ця кам'яна ніша, 
відразу кілька. По-перше, монах там спав для більшого умертвіння тіла, щоб змирився 
дух. По-друге, ця яма виглядала як гробниця, від постійного споглядання якої 
святий подвижник завжди пам'ятав про те, що всі ми смертні і прийде час постати 
йому перед лицем Господа. І по-третє, в прилеглій стіні видно паз, в який засувалася 
плита. Після смерті самітника його тіло клали в це поглиблення і закривали над-
гробною кришкою. Так там і зберігалися його мощі. Деякі з сьогоднішніх палом-
ників розповідали, що вони приїжджали до руїн монастиря в 60-х роках XX 
століття і пам'ятають, що в печері ще знаходилися людські останки, але в 1995 р. 
коли прийшли дослідники, печерка вже була порожньою. Можливо, що ті, хто 
боровся з церквою Божою, випередили християн» [23, с. 16-17]. 

Сьогодні монастир «Галиця» живе за звичайним чернечим статутом. Безперервна 
молитва становить основу життя його братії. День в монастирі починається о 
шостій годині ранку читанням полуношниці, канонів і акафісту Ісусу Найсолод-
шому, на яких братія молиться за всіх православних християн, про яких були 
подані поминальні записки. У недільні та святкові дні богослужіння з літургією 
починається на годину пізніше звичайного. Ченці самі заготовляють на зиму дрова 
і самі готують собі їсти. Ж свій город, кілька кіз і овець 

Звідусіль у Свято-Миколаївський монастир їдуть люди, щоб вінчатися, хрестити 
дітей, святити паски, і просто, щоб побачити своїми очима цю унікальну пам’ятку 
історії християнства і перлину духовного життя.  

Обитель має своє подвір'я в місті Чернівці. В 2009 році там освячено місце під 
будівництво каплиці Святого великомученика Пантелеймона [13, с. 530]. 

Джерела: 1. Афанасьев-Чужбинский А. Поездка в Южную Россию. – Ч. 2: Очерки 
Днестра. – СПб., 1863; 2. Варварич Л. Ліквідація Білокриницьких монастирів в Чернівецькій 
області у повоєнний період (1945 – 1947 рр.) // Питання стародавньої та середньовічної 
історії, археології й етнології: Збірник наукових праць б Чернівецький національний універ-
ситет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – 
Чернівці: Золоті литаври, 2007. – Том 2 (24); 3. Данилець Ю.В., Міщанин В.В. Православна 
церква на Закарпатті в часи «Сталінщини» (1946 – 1953 рр.) // Науковий вісник Ужгород-
ського університету. Серія: «Історія». – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2013. – 
Вип. 1(30); 4. Древнейшие типичные православные церкви Бессарабии (Часть 1-я) / Издано под 
редакцией преподователя Кишиневской духовной семинарии Василия Курдиновского. – 
Кишинев: Епархиальная типография, 1918. (ТБЦИАО, вып. 10.); 5. Иосиф (Павлинчук), 
иеромонах. Кишиневско-Молдавская епархия в период с 1944 по 1989 год. Ново-Нямецкий 
монастырь, 2004; 6. Курдиновский В. Список древнейших церквей Бессарабской губернии 
(окончание) // КЕВ, 1908. – № 22-23; 7. Курдиновский В. Список древнейших церквей Бессараб-
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ской губернии//ТБЦИАО, 1910. – Вып. 10; 8. Літопис Руський / Пер. з давньорус. Л.Є. Махновця; 
Відп. ред. О.В. Мишанич. – Київ: Дніпро, 1989; 9. М.Г. [Ганицкий М.] Бессарабская старина. IV. 
Скит Галица // КЕВ, 1881. – № 1; 10. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и 
материалах: От первых упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и 
составитель. – «Сокирянщина», 2015; 11. Маргаритов С. Старообрядцы северной части 
Бессарабии // КЕВ, 1893. – № 1-2; 12. Мельников П. Исторические очерки поповщины. Часть 
первая. – Москва: Университетская типография, 1864; 13. Монастыри Украины: Справочник. 
/ Автор-составитель В.А. Дятлов. – Киев: Издательский отдел Украинской Православной 
Церкви, 2013; 14. Нариси з історії Північної Буковини. – Київ: Наукова думка, 1980; 15. 
Несторовский П. А. На севере Бессарабии: Путевые очерки. – Варшава: Изд. автора, 1910; 16. 
Пивоваров С.В., Чеховський I.Г. На Дністрі на «Оукраине Галичьской» (матеріали та 
дослідження Дністровської комплексної археологічно-етнографічної експедиції ЧДУ в селі 
Галиця Сокирянського району Чернівецької області). — Чернівці, 2000; 17. Пивоваров С.В. 
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першій половині ХІІІ ст. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 
історичних наук. – Чернівці, 2007; 18. Пахомов Д. А. По Днестру на лодке // Исторический 
вестник – Санкт-Петербург, 1905. – Т. 99. – № 2; 19. Полное собрание сочинений П.И. 
Мельникова (Андрея Печерского)./ Издание второе. – Том 7. – СПб.: Издание Товарищества 
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// Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових 
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Фото Олександра Крайнього, 2015 рік 

Свято-Миколаївський чоловічий монастир. 
Фото Дениса Кучерявого, 2010 рік 
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СТАРООБРЯДНИЦЬКІ ХРАМИ 
 
Наприкінці XVII – початку XVIII століття на території сучасної Сокирянщини 

почали оселятися старообрядці (старовіри, древлеправославні) – православні 
християни, які виступили проти здійсненої в 1650–1660-х роках московським 
патріархом Никоном (1605–1681) і російським царем Олексієм I Михайловичем 
(1629–1676) церковної реформи, метою якої проголошувалася уніфікація 
богослужбового чину Російської церкви з Грецькою церквою і перш за все – з 
Церквою Константинопольською. 

Одним із перших відомих поселень заснованих російським старообрядцями на 
Сокирянщині можна вважати село Пилипи. Про цей населений пункт ми взнаємо 
із підтвердної грамоти господаря Молдавського князівства Костянтина Дукі від 
28 квітня 1702 року, виданої сулжеру Павлу Бужуряну на половину села Гілішевка 
Хотинського цинуту. Гілішевка – це окреме поселення, яке з часом стало частиною 
сучасного села Білоусівка Сокирянського району. При описанні готаря Гілішевки 
в тексті грамоти вказано багато місцевостей, розташованих в межах деяких сучасних 
сіл Сокирянщини. Окрім того в тексті цієї грамоти ми натрапляємо на згадку про 
поселення з назвою Пилипівка: «…і через дорогу, що йде від Гілішевки до 
Ришніци29 при дорозі, поставили стовп під однією грушею й зробили знак боур 
на груші, і звідти через долину з водою, що йде від Гілішевки, Пилиповки, і прямо 
на гору й через дорогу, що йде (немає) через Думбраву й на долину наприкінці 
лісу до однієї липи й двох дубів, де поставлені стовп і зробили знаки на липі й 
дубах;…» [12, с. 215-216].  

На території сучасного села Сербичани, з боку села Білоусівка, і донині є так 
зване Пилипонське Поле. Як свідчать перекази, тут колись було поселення Пилипи 
або по-іншому – Пилипівка (Пилиповка). За тими ж переказами старожилів, це 
село заснували пилипони (рос. филипповцы), тобто старообрядці, які прийшли 
сюди із «землі Подільської». Якщо воно й насправді так, то це свого роду відкриття. 
В сучасній історіографії вважається, що старообрядці почали оселятися у 
Хотинській райї з початку XVIII століття. Як відзначає історик С.В. Таранець: «У 
північній, центральній та південній частинах Бессарабської області старовірське 
населення осідало у першій половині – середині ХVІІІ ст.» [26]. Більш точно визна-
чають науковці Є.Б. Смілянська і Н.Г. Дєнісов у праці «Старообрядництво Бессарабії: 
книжність і співоча культура» (Москва, 2007 рік). В ній сказано: «Поки вдається 
відновити історію найраніших поселень старообрядців у міжріччі Пруту, Дністра 
і Дунаю з 1720-х рр.» [24, с. 7]. 

Але якщо ми візьмемо за правду перекази, які підсилюються топонімами (Пилипи, 
Пилипонське Поле, урочище Пилипівський Став), а також звернемо увагу на 
датування вищенаведеної господарської грамоти (1702 рік), то можемо припус-
тити, що старообрядці почали оселятися на території наших земель десь наприкінці 
XVII століття, тобто вже через два-три десятиліття після церковних реформ 
шостого московського патріарха Никона. 

Український філолог Ю.О. Карпенко теж припускає, що «тут уперше зупинилися 
старообрядці, які згодом осіли в Білоусівці» [8, с. 10]. Підтвердженням може  

29 Ришніци (Ришчинці) – село, яке розташовувалося біля с. Михалкове. 
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Урочище Пилипи біля села Коболчин. Фото Олександра Чорного, 2013 рік 

Пилипонські ставки під Сербичанами. Фото Олександра Чорного, 2013 рік 
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бути й сама назва села. Відомий дослідник старообрядництва С.В. Таранець у своїй 
монографії «Старообрядництво Поділля» (Київ, 2009 рік) відзначає: «У подільських 
старообрядців часто зустрічаються села з назвою «Пилипи». Вона характерна для 
цих місць. Усім відома Куренівка30 до 40-х рр. XVIII ст. називалася Пилипи, поруч 
з нею Пилипоновка (у передмісті Бершаді), далі Пилипи-Борівські, Пилипи-
Хребтіївські, Пилипи біля м. Бара (Чемериси Волоські), Пилипи Олександровські 
(Поросятковські) – за народним переказом також були заселені старообрядниками, 
які згодом переселилися в с. Петраші, що в передмісті Вінниці) – наприкінці останньої 
чверті XVIII ст…» [25, с. 22]. 

У теперішньому Чуднівському районі Житомирської області нині існує село 
Пилипівка, яке ще до 1946 року іменувалося Пилипи. У селі здавна існує російська 
старообрядницька громада, яка і дала назву селу31. В Уманському районі Черкаської 
області є село Коржовий Кут. У давнину воно також називалося Пилипами: «…за 
словами жителів від того, що тут у часи Польщі жили розкольники пилипони…» 
[19, с. 374]. Так що, як бачимо, перед нами – явний приклад раннього переселення 
старовірів на Сокирянщину і взагалі у Бессарабію. 

Коли зникло село Пилипівка – невідомо, але сталося це ще до 1770 року. Його 
немає в переписі господарств Хотинського цинуту 1771 року, а також у «Відомості 
в молдавський диван від Хотинського цинуту про число в ньому поселень, у них 
господарств і людей, грудня 25 дня 1772 року» і не знаходимо його у списках 
перепису Молдавського князівства 1774 року [32, с. 89-90; 13; 14]. 

За переказами сербичанських старожилів, «мешканців цього поселення вирізали 
турки» [8, с. 10]. По-іншому трактують зникнення с. Пилипи старожили села 
Коболчин. За їхніми переказами, за панщини мешканці цього населеного пункту 
були розігнані, будівлі панські слуги і селяни зруйнували. Пилипони ж розселилися 
по інших селах, зокрема знайшли пристанище в Білоусівці. 

В першій половині XVIII століття старообрядці оселилися також в селі 
Вітрянка. Є данні, що там вони проживали вже в 1730-х роках. На початку 1750-х 
роках у Вітрянці проживала відносно велика громада старообрядців. У повідомленні 
російського резидента в Туреччині канцлерові Бестужеву-Рюміну знаходимо 
вказівку, що в посаді Вітрянці було багато розкольників. За дозволом турецької 
влади незабаром (1750-ті роки) навіть був зведений старообрядницький монастир 
(у всякому разі про це говорять донесення чиновників того часу).  

Починаючи з 1753 року у Вітрянці деякий час проживав відомий із публікацій 
по історії старообрядництва, так званий єпископ Анфім, який себе проголосив 
«Архієпископом Кубанським і Хотинської Райї». Деякі факти про його життя у 
знаходимо у дослідженні відомого письменника, етнографа-белетриста Павла 
Івановича Мєльнікова (1818–1883). Він пише: «Тут, у Хотинському цинуті, у слободі 
Вітрянці, зустрів він привітний притулок у тамтешніх старообрядників і в 1753 
році заснував отут своє перебування. У Вітрянці він обміркував план своїх дій. 
Православним румунам, слов'янам і грекам розповідав, що він російський архієрей, 
що вийшов з батьківщини, і не розповсюджувався про колишні свої обставини…  

30 Куренівка – село Чечельницького району Вінницької області. 
31 Станом на 1885 рік у селі Пилипи П’ятківської волості Житомирського повіту Волинської 
губернії була каплиця старообрядців. За даними перепису 1897 року, кількість мешканців 
складала 1703 особи, з яких 331 – старообрядці. 
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Анфім, затвердивши, як сказане, своє місцеперебування у Вітрянці, за згодою 

[грецького митрополита] Данила, виклопотав у Порті фірман на побудову в цій 
слободі великої кам'яної церкви, яку задумав зробити митрополією всіх липован32, 
що живуть у володіннях турецького султана. А тому що липовани молдавські не 
захотіли б мати його своїм головою, то властолюбний і норовливий Анфім думав 
підкорити їхньою владою світською і православних митрополитів. У старообряд-
ницьких громадах скрізь, а особливо за кордоном, і тоді, як і тепер, усякого роду 
справи вирішуються виборними від миру старшинами, які верховодять усім. 
Духовні особи там тільки виконавці розпоряджень старшин і перебувають у 
повній залежності від багатих і впливових парафіян. Це не могло подобатися 
Анфіму, який бажав веліти і вимагати, щоб кожне його слово виконувалося, як 
веління з неба. Звідси цілий ряд сутичок його з липованами, які скінчилися 
загибеллю цієї властолюбної й гордої людини…» [17, с. 98-130].  

При всьому цьому, його думки крутилися навколо будівництва кам’яної церкви  
у Вітрянці. Але обставини були проти нього: «На останні гроші він все-таки взявся 

32 Липовани – старообрядці попівського напрямку і субетнічна група росіян. У середовищі 
носіїв субетноніма походження слова «липовани» має декілька варіантів. Варіант перший 
зводиться до липових основ старообрядницьких ікон. Не менш популярним є пояснення своєї 
назви приховуванням від переслідувачів в липових лісах. На Буковині походження етноніму 
«липовани» іноді виводять від липового лісу, що ріс біля села Біла Криниця, де було влашто-
вано перший старообрядницький монастир на Буковині. Ще однією версією етимології в 
народній пам'яті є виведення імені від легендарного «генерала Липень». Більш докладно про ці 
та інші версії походження назви «липовани» читайте в наступному дослід-женні: Пригарин 
А.А. Отражение процессов формирования в исторической памяти группы русских старо-
обрядцев на Дунае (окончание) // Гуманитарная мысль Юга России. – Краснодар, 2006. – С. 94 
– 116. 

Липовани. Малюнок другої половини XIX ст. 
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 будувати у Вітрянці давно задуману ним кам'яну церкву, але 24 листопада 1756 
року, коли самого Анфіма у Вітрянці не було, зі старої дерев'яної церкви злодії 
украли заготовлені на будівлю чималі гроші, а також всі церковні прикраси: потири, 
митри, ризи та ін. Забрали й всю архієрейську ризницю, тож Анфіму й служити 
було ні в чому. Він підозрював у цій справі ворожих йому старообряд-ників і, 
здається, не без підстави». 

Нажаль, з історичних джерел невідомо чи була зведена церква, адже документи 
свідчать, що десь після 1757 року Анфіму довелося втекти із Вітрянки. Причиною 
цього стало відвернення місцевих старообрядців від нього. Від своїх побратимів 
із-за Дністра, вітрянські старообрядці отримали послання, в якому вони стверджували 
«що Анфім сущий ошуканець і ніколи в архієреї законно посвячений не був, що 
він навіть і в ієромонахи-то ніколи посвячений не був і позначився священиком 
хибно» [17, с. 98-130; 9, с. 366-395]. 

Анфім, побачивши, що вітрянські старообрядці більше не вірять йому, подався 
у Чобурчі (Чобручі) – село, яке розташоване на лівому березі р. Дністер поблизу 
теперішнього міста Слободзея. Але там його вже чекали: «Війт слободи Чобурчі, 
Назар Алексєєв, одержавши від [козаків]-некрасовців вимогу утопити Анфіма за те, 
що він, будучи у них, «багато капості вчинив», давно чекав нещасного лжеєпископа. 
Як тільки він з'явився в Чобурчах, Назар Алексєєв зібрав живий «круг» на мосту 
через ріку Дністер і оголосив провини Анфіма і вимогу некрасовців. «В куль – да 
в воду!» – закричали слободжани. Молоді схопили Анфіма, зв'язали йому руки й 
ноги, до шиї прив'язали чувал і кинули з мосту у Дністер». Так скінчив життя свою 
Анфім, котрий спочатку користувався величезним авторитетом у старообрядників, 
а потім був зненавидимий ними.  

Сім’я Анфіма, ігуменя Єлизавета, дияконіси з малолітніми дітьми, а також два 
вірних попи: Матвій і Йосип Буркіни, після його смерті теж виїхали із Вітрянки: 
«Ця збідніла сім'я нещасного лжеєпископа не могла залишатися у Вітрянці: там 
усі глузували з них, і не можна було заручитися, що доля Анфіма не осягла би 
рано чи пізно і його прихильників. Зібравши залишки розкраденого маєтку, вони 
виїхали у вєтковські межі і жили там у Боровицях» [17, с. 98-130]. 

Після кампанії 1769 року, часів Російсько-турецької війни 1768–1774 років, 
покинули Вітрянку й інші старообрядці. Подальша їх доля не відома. Але вже 
наприкінці XVIII століття громади і окремі сім’ї старообрядців фіксуються у 
інших селах Сокирянщини, зокрема, в Грубній і Білоусівці. На початку XIX 
століття декілька сімей проживало у селі Кулішівка [28, с. 46-51].  

Є також факти, що старообрядці орендували землі в інших селах, а також най-
малися на сільськогосподарські роботи. Зокрема, один із кутів села Михалкове 
називається «Кацапія» (на Сокирянщині канапами називали саме старообрядців): 
«Розказувала моя свекруха, а та ще від старших людей чула, що колись давно-
давно, ще, як появилися переселенці з Дону в Білоусівці, то тоди появилася ця 
назва. Сама Булоусівка (сусіднє село) має дві часті: в одній живуть хохли, українці, 
а в другій – кацапи переселенці з Дону, старообрядці. І ці кацапи поселилися з 
боку Михалкова. І хоч нійного кацапа в Михалкові не було в цій часті села, але 
того, що недалеко від них поселилися кацапи, часто до них приходили найматися 
на роботу, то цу часть села назвали Кацапією» [35]. 

В наші дні громади старообрядців на Сокирянщині проживають у селах 
Грубна, Білоусівка і містечку Сокиряни. Кожна із громад має свій храм. 
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Старообрядці села Грубна біля церкви. 
Фото Богдана Кривоносова, 2014 рік 

 

Свято Всемилостивого Спаса, в храмі Покрови Пресвятої Богородиці села Грубна. 
Фото Богдана Кривоносова, 2014 рік 
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БІЛОУСІВКА 

 
Коли саме оселилися старообрядці в селі 

Білоусівка, нині з достовірною точністю 
сказати ніхто не може. Але, те що вони тут 
проживали як мінімум з кінця XVIII століття 
– це факт. В клірових відомостях Свято-
Димитріївської православної церкви села 
Білоусівка за 1836 рік згадано 30 старо-
обрядців чоловічої статі, а в 1937 році – 65 
душ [11, с. 57]. 

За офіційними даними на 1844 рік у 
Білоусівці мешкало 50 росіян-старообрядців 
[33, с. 126]. У рапорті хотинського повітового 
справника за 1869 рік відзначено, що у той 
час у цьому селі було 272 старообрядців 
[26]. А на початку XX століття їх було 
більш за 430 душ. 

Довгий час старообрядці збиралися на 
моління по домівках. Перша така будівля 
була зведена в 1819 році. Єпархіальний 
місіонер Сергій Дмитрович Маргарітов 
(1861–1921), який навідав Білоусівку в 1890 році відзначив, що місцеві старо-
обрядці «мають свою молельню, в якій уставщиком перебуває чоловік літ 50, 
доволі начитаний, на ім’я Аарон. А священствує у них … грубенський Галактіон» 
[11, с. 58]. 

В середині 20-х років XX століття на обійсті Єремія Дякова і на благодійні 
кошти громади та батька і сина Мартина і Василя Лінькових старообрядці будують 
так звану «стодолу». 

У 1930 році до даної споруди був добудований олтар, а через три роки 
добудовано дзвіницю. У 1936 році будівництво церкви було завершено, вона була 
перекрита бляхою і були офіційно поставлені хрести. Урочисто була відкрита 22 
травня 1936 року і освячена на честь святого Миколи Чудотворця.  

Церква дерев’яна, на кам’яному фундаменті, прямокутна у плані. Складається 
із орієнтованих по поздовж вісі квадратних бабинця, нави і вівтаря. Стіни церкви 
– дерев’яний каркас, обмазаний глиною. Дах похилий, по його коньку над навою 
вивішується декоративна маківка. Стіни інтер’єру розмальовані олією. 

Першим священиком старообрядницької церкви був житель села Білоусівка 
Сильвестр Мартинович Ліньков, якого висвятили на священика у соборі Білої 
Криниці. Після нього священиком був обраний Аким Ілліч Головатий. Третім 
священиком був призначений Стахій Зіновійович Кадик. 13 серпня 2005 року 
здійснилося таїнство священства диякона церкви Стахія Безщасного.  

21 травня 2009 року в ході архіпастирськоъ поїздки, на престольне свято 
Білоусівку відвідав предстоятель Російської православної старообрядницької 
церкви (РПСЦ), митрополит Московський і всієї Русі Корнилій (К.І. Тітов). Він 
молився а храмі Миколи Чудотворця, а вранці, в свято святого Іоанна Богослова 
звершив Божественну літургію з водосвяттям і хресним ходом. 

Старообрядець Хотинського повіту, 
середина XIX ст. 
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 Старообрядницька церква села Білоусівка. Фото Олександра Крайнього 

Старообрядницька церква села Білоусівка. Фото Богдана Кривоносова 
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ГРУБНА 

 
Грубна – одно із найстародавніших сіл Сокирянщини. Вперше воно згадується 

в дарчій грамоті господаря Молдавського князівства Стефана III Великого від 5 
вересня 1459 року [29, с. 126]. Власником Грубни тоді став боярин Тетул. Судячи 
з інформації, взятої з історичних джерел, при ньому Грубна була вже селом 
середнього розміру. Місцеві селяни займалися хліборобством і скотарством. Велику 
увагу вони надавали садівництву, оскільки в одному із документів вичитуємо, що 
тут «були сади і млини». 

Від Тетула Грубна у спадщину перейшла його дітям, зокрема Секуянулу, від 
якого село переходило у власність його нащадкам. Десь у другій половині XVI 
століття Грубну поділили між собою діти Германа, онуки Секуянула і правнуки 
Тетула. Зокрема, свою частину отримав його син Нікіта. Надалі, орієнтовно напри-
кінці XVI або на початку XVII століття, Грубна перейшла у власність до дітей 
Нікіти. Принаймні відомо, що свої частки отримали Тоадер, Думітру, Санфіра, 
Ірина і Анна. Від Санфіри свої частки у спадщину отримали її дочка Аксенія та 
син Авраам. Останній у текстах ряду господарських грамот зазначений як «дяк 
Авраам із Лукачень» або Авраам Капотіч (Кепотіч). Інші діти Нікіти, зокрема, 
«Тоадер, Думітру, Ірина і Анна», як стає відомо з акта, укладеного 18 жовтня 
1635 року, «без чийогось примушення, за своєю власною волею продали» свою 
частину села Грубна пиркалабу Костандіну Стирчі [30, с. 298]. 

28 листопада 1635 року господар Василь Лупу видав підтвердну грамоту 
Стирі на «селище Гробня», з якої стає відомо, що обійшлася Грубна йому у 550 
талерів битих. У 1639 році за наказом господаря в Грубні працювали межувальники, 
був перевірений і заново визначений готар Грубни, про що свідчить відповідний 
документ, датований 1 вереснем 1639 року [31, с. 215]. Наприкінці XVII століття 
Грубна була в єдиній власності родини Россеті-Рознован. У 1690-х роках там 
правив логофет, заможний землевласник Іордакі Россет (1645–1720), у якого від 
трьох жінок було аж одинадцятеро дітей.  

У 1716 році Грубна потрапила у володіння турка Мехмеда, «одного з начальників 
лівих гьонюлліянів». Однак ще до цього все населення пішло із села і йому воно 
дісталося порожнім. Новими поселенцями стали турки, до яких згодом приєдналися 
християни. На території, де колись розташовувалася Стара Грубна, можна побачити 
залишки турецького кладовища. Збереглися деякі уламки старовинних хрестів, 
надгробні плити, на яких помітні уривки молитов та прізвищ на турецькій мові, 
що зроблені у 1700–1800 роках. 

Письмові джерела початку XIX століття і місцеві перекази говорять про те, що 
сучасне село починалося зі «Старої Грубни», яке знаходилося ближче до сучасного 
села Гріменкеуць (рум. Grimăncăuţi) Бричанського району Республіки Молдова. 
В відомостях перепису населення і землеволодінь Хотинського повіту 1817 року 
відзначено, що окрім села Грубна, на той час практично поруч з ним існувало 
старе поселення із тією ж самою назвою: «Є старе селище, у жителів іменуємо 
Грубна» [22, с. 18-19]. 

Ми не перші, хто звернув увагу на існування «Старого» села Грубна. Свого часу 
науковий інтерес до інформації, яка стосується Грубни із перепису 1817 року, 
проявив відомий український філолог, один із засновників Чернівецької і Одеської 
ономастичних шкіл, спеціаліст із топонімії Буковини Ю.О. Карпенко. У своїй праці 
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«Топонімія східних районів Чернівецької області» він пише: «Місцевий переказ 
дійсно інформує про перенесення села на нове місце. Перенесене поселення 
навіть іменувалось певний час Новое Грубно, але згодом означення в назві втратилось, 
оскільки старе поселення зовсім опустіло» [8, с. 21]. 

Наші дослідження теж підтверджують, що справді теперішнє село Грубна і те, 
яке зазначено у вказаному документі, – це два різних села. Але їх історія досить 
тісно пов’язана. Адже старе село зникло, а неподалік нього виникло нове, узявши 
при цьому ім’я першого, на землях якого й було засноване. Що їх різнить, то 
передусім те, що у Старій Грубні проживало автохтонне населення Молдавського 
князівства, яке з часом опустіло. Орієнтовно в 1730–1740 роках тут оселилися 
старообрядці з чернігівських посадів і одновірці з Подільської губернії. Пізніше 
до них приєдналися вихідці з деяких інших губерній Російської імперії. 

 
У листопаді 1823 року повноважний намісник Бессарабської області, граф 

М.С. Воронцов (1782–1856) направив в Бессарабську Верховну раду (Бессарабский 
Верховный совет) пропозицію про проведення в області нового перепису населення, 
який, на його думку, повинен був сприяти наведенню порядку в справі оподаткування, 
поліпшення контролю по збору податей і земських повинностей. Протягом 1824 
року цей перепис був зроблено. Із нього ми взнаємо, що у Грубні у той час було 
45 дворів [18]. 

Протягом XIX століття населення Грубни поступово і значно збільшилося. У 
Ревізьку казку села Грубна, укладену 26 квітня 1835 року записано 114 душ 
чоловічого стану і 150 жіночого стану [21]. За даними на 1844 рік у селі Грубна 
проживало 411 осіб, із них 400 російських старообрядців і 11 євреїв [33, с. 126]. 

Список «християнського стану» села Грубна Хотинського цинуту 1824 року (НАРМ) 
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За даними на 1869 рік було вже не менше 620 осіб [26]. А в 1893 році числилося 
1117 душ [10, с. 22]. 

Відзначимо також, що на початку 1900-х років вихідці із Грубни заснували в 
Белецькому повіті Бессарабської губернії село Нова Грубна. З квітня 1904 року 
сюди прибувають перші поселенці. Ними стали Фомінові, Череватові, Тугарові, 
Овчинникові, Ситникові, а до кінця року хвиля новоселів поповнилася родинами 
Кулакова, Кульпекіна, Загороднова та Білоусова [15, с. 99]. 

Вважається також, що грубенські старообрядці заснували поселення Стара 
Добруджа (нині Синжерейський район Молдови). Завдяки вихідцям із тієї ж таки 
Грубни наприкінці 1918 року виникло село Єгоровка, яке нині живе і трудиться у 
Фалештському районі Республіки Молдова. 

 
Старообрядницька церква 

 
Перша відома церква у Грубні була побудована ще в 1740-х роках. Як свідчать 

краєзнавці, у 1748 році старообрядці почали споруджувати з глини та дерева церкву, 
яка розташовувалась на найвищому місці в селі. Після завершення будівництва 
вона була освячена на ім’я Покрови Пресвятої Богородиці, що сталося приблизно 
в 1750 році [28, с. 71-76]. В 1805 році була побудована нова церква, яка була 
освячена також на честь Покрови Пресвятої Богородиці. В 1842 році міщанин із 
міста Бельці Л. Ігнатов відкрив у Грубні старообрядницьку каплицю [24, с. 24].  

У 1848 році в Бессарабію для дослідження тамтешнього розколу приїжджав 
відомий громадський діяч Іван Сергійович Аксаков (1823–1886), будучи чиновником 
особливих доручень при Міністерстві внутрішніх справ. У ході поїздки, збираючи 
матеріал про старообрядців, він побував у багатьох куточках Бессарабської області, 
в тому числі на Сокирянщині. У своїй «Записці про бессарабських розкольників» 
Аксаков приводить деякі дані про село Грубна, серед іншого згадуючи і про старо-
обрядницьку церкву: «Грубні більше 150 сімей, які займаються хліборобством і 
торгівлею. Мешканці, як і взагалі всі росіяни, вважаються в порівнянні з царанами 
відмінними господарями, підпорядковуючи впливу свого доброго духу і моторності 
розуму ледачих і безтурботних молдаван33. Село їх з усіх боків оточене густим 
лісом, має церкву, звернену до каплиці, і дзвіницю без дзвонів, замість яких вживають 
вони чавунне «било», тобто дошку. Між грубенськими розкольниками самі чудові, 
як кажуть, Василь Ребіцький і Хома Герасимов, втім, люди бездоганної поведінки 
у зовнішньому, поліцейському сенсі цього слова» [1, с. 854]. 

У 1872 році у самому селі й в старообрядницькій церкві побував архієпископ 
Кишинівський і Хотинський, Преосвященніший Павло (П.В. Лебєдєв). В його 
журналі за цей рік читаємо: «На шляху з Яноуц в Романкоуци відвідане мною 
розкольницьке селище Грубна (Хотин. повіту). Розкольники грубенські приймають 
австрійське священство. Вони вислали кілька верхових в Яноуци із запрошенням 
відвідати їх і зустріли мене в своїй молельні з честю, належною архієрейського  

33 Думка Аксакова про ліниву молдаван суб'єктивна, і не має нічого спільного з реаль-
ністю. Молдавани завжди відрізнялися працьовитістю. Причини упередженості І. Аксакова 
до молдаванам і суперечливість його суджень розглянуті в наступній статті: Стати В. Папа 
рус, мама рус, а Иван – Молдаван. Молдавская этнонимика в произведениях русских авторов 
// Русин – Кишинев: Общественная ассоциация «Русь», 2007. - № 3 (9). – С. 15 – 35. 
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Церква Покрови Пресвятої Богородиці села Грубна. 
Фото Богдана Кривоносова 
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сану, – з хлібом-сіллю, дзвоном, зі свічками і співом різних духовних пісень. 
Бесіда моя з ними в молельні тривала не менше двох годин» [16, с. 158-159]. 

У 1873 році грубенська старообрядницька громада розділилася на два табори, 
причиною цього стало відоме «Окружне послання Російських архіпастирів 
Білокриницької ієрархії» 1862 року. В посланні згладжувались різкі протиріччя з 
Російською Православною Церквою, які привели до переоцінки старообрядцями 
свого місця у навколишньому світі та зміни ідеологічних засад частини віруючих 
цієї церкви. Основним завданням послання стало залучення всіх старообрядницьких 
конфесій у лоно єдиної старообрядницької церкви. Але на виході вийшло не так 
як хтілося. Відбулося нове розділення – на «окружників» і «неокружників» 
(«протиокружники» або «калантаївці»), тобто на тих хто прийняв «Окружне 
послання» і тих, хто був проти зміни ідеологічних засад. У гострій полеміці 
окружники називали неокружників «роздорниками». 

Кожна із сторін мала свою ієрархію, а Грубні діяли одразу дві церкви. В звіті 
Місіонерського комітету Кишинівської єпархії за 1893 рік відзначено: «У Грубні 
є дві церкви з куполами: одна окружницька – дерев'яна, велика, зовнішнім виглядом 
подібна православному храму, інша неокружницька – у вигляді великого кам'яного 
будинку» [7, с. 251-252]. 

Перша – це церква Покрови Пресвятої Богородиці, яка була освячена в 1870-х 
роках. Другу, в 1880-х роках побудував Максим Глєбов: «як людина заможна, 
влаштувавши цегляний завод на свої кошти, заготовив цегли у величезній 
кількості, і побудував церкву для своїх відщепенців - неокружників» [10, с. 22]. 

На початку XX століття в Грубні побудували ще один храм – єдиновірський. 
Таким чином в одному селі одразу діяло три церкви. Що правда, до наших днів 
збереглася лише одна, у якій на вході зберігся напис: «Придите ко мне все труж-
дающиеся и обремененные и азъ успокою вас». Коли заходиш всередину цього 
храму, на стелі можна побачити хмаринки, зорі, місяць, сонце та Херувими. До 
самої стелі стоять ікони писані на золоті. 

Інші дві церкви були зруйновані в часи панування радянської влади. На місці 
однієї із них розташований пам’ятник загиблим воїнам Другої світової війни, а 
на іншій – в 1950-х роках відкрили магазин. 

Незважаючи на це, у часи Радянського Союзу старообрядці всіма силами 
намагалися зберегти вірність своїм релігійним обрядам. Так, у 1958 році в Грубні 
відбулося за старообрядницьким обрядом 45 хрещень новонароджених, 34 
вінчання, 15 похоронів; у 1959 р. відповідно – 44, 19, 26; у 1960 р. – 58, 2, 24» [2, 
с. 107]. За даними на 1963 рік в селі Грубна із 36 новонароджених дітей 32 було 
охрещено в старообрядницькій церкві [3, с. 274; 3, с. 103]. За перше півріччя 1978 
року з 13 народжених дітей 12 було охрещено; з 15 пар, що зареєстрували шлюб 
у ЗАГСі 11 вінчалося; із 16 похоронів – 13 було здійснено за релігійним обрядом 
[3, с. 278; 4, с. 110; 34, с. 227]. 

І це при тому, що уповноважений Ради у справах релігій по Чернівецькій області 
П. Уричев постійно й невпинно сигналізував в центр, що діяльність старообрядців 
села потрібно зупинити. Щоправда, дещо йому все ж таки вдалося зробити. У 
результаті його інформування у 1958 році з Києва надійшло розпорядження 
розпустити «двадцятку старообрядців» с. Грубна і зняти з реєстрації диякона, що 
за рішення обласної Ради народних депутатів про зняття з реєстрації релігійних 
громад було зроблено [2, с. 106-107]. 
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Відзначимо, що на той час, як свідчить «Доповідна записка про порушення 

радянського законодавства про культи духовенством релігійної громади старо-
обрядців Білокриницької згоди» від 7 жовтня 1958 року, «старообрядці збудували 
на території церковного подвір'я невеличкий будиночок (8х4 м) для хрещення 
дітей. Поруч з кладовищем організували приходський притулок для людей старшого 
віку. Громада виготовляла і продавала свічки. У селі працював художник, який 
малював ікони й дарував їх людям. Для підтримки діяльності громади старо-
обрядці збирали по селу гроші, і люди не відмовлялися від пожертв» [2, с. 106-107]. 

 
 
 

Єдиновірська церква 
 
Вже в останньому десятилітті XIX століття в Грубні проживали так звані 

єдиновірці (церковні старообрядці, православні старообрядці і ін.), котрі, при 
збереженні стародавніх богослужбових чинів (двоперстя, служба по стародруко-
ваним книгам і ін.) і давньоруського побутового укладу, визнавали ієрархічну 
юрисдикцію Російської Православної Церкви. В 1909-1910 роках в Грубні для 
них і з місіонерською ціллю була побудована єдиновірська церква, яка, за розпо-
рядженням єпархіального начальства, була освячена на честь Введення в Храм 
Пресвятої Богородиці. Вона була кам’яна, на кам’яному ж фундаменті, а при ній 
знаходилася трьохповерхова кам’яна дзвіниця. Першим священиком став уродженець 
села Грубни – Тит Прокопович Подлєсний (1870 р.н.), а його першим помічником 
– псаломщик Гаврило Ксенофонтович Лабутін (1860 р.н.) 

Дзвони старообрядницької Свято-Покровської церкви села Грубна.  
Фото Богдана Кривоносова 
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Рішення про будування єдиновірської церкви у селі Грубна були прийнято 

єпархіальним начальством наприкінці XIX ст. Будували цю церкву, як то кажуть, 
усім світом. Кошти збирав єпархіальний місіонер, благочинний єдиновірських 
церков Кишинівської єпархії, Феодосій Стефанович Воловей (1861–1927). Його 
зусиллями було знайдено понад 13 тисяч рублів [5, арк. 187]. Значну допомогу 
надали також благочинний священик 3-го округу Хотинського повіту, Єпіфаній 
Андрійович Болбошенко (1867 р.н.). Основними спонсорами стали заможні 
поміщики, зокрема, землевласник села Грубна, колишній міський голова Одеси, 
Григорій Григорович Маразлі (1831–1907) та його племінник Олександр Степанович 
Сафонов (1855–1908), який унаслідував землі в с. Грубна після смерті першого, а 
також Данило Якович Бабичев – головний керуючий маєтками поміщика Маразлі 
в Хотинському повіті. Не залишився в стороні і новий землевласник села Грубна 
(з 1908 року) – Петро Сергійович Толстой (1876–1918). Окрім того, більш 3000 
рублів було надано із Свічкового управління Кишинівської єпархії. У 1905 році 
було надане благословення єпископа Кишинівського і Хотинського Володимира 
дворянину і заможному землевласнику Івану Георгійовичу Ангелову, за «згоду 
на пожертвування 5000 рублів на спорудження в с. Грубна нового кам'яного 
Єдиновірського храму» [20, с. 248]. 

Освячення церкви відбулося 30 серпня 1910 року, про що в «Кишинівських 
єпархіальних відомостях» було написане наступне: «У селі Грубна 3-го округу 
Хотинського повіту 30-го серпня теперішнього [1910 р.] здійснилося торжество 
православ'я над розколом, саме: з благословення Його Преосвященства, Прео-
священного Єпископа Серафима, турботами Преосвященного Єпископа Никодима 
урочисто освячений єдиновірський храм молитвами , Преосвященного Єпископа 
Гавриїла. <…> Торжество освячення храму почалося напередодні 30-го серпня 
вчиненням у дворі храму всеношної «Введенням у храм Пресвятої Богородиці», 
якій священній події присвячений храм. Всенічне бдіння скоєно було Преосвя-
щенним Єпископом Гавриїлом по старому чинопослідуванню в повному обладунку 
за участю єпархіальної місіонера, священика Феодосія Воловея, священиків 
єдиновірських храмів: а) міста Кишинева Варфоломія Подлєсного, б) міста 
Ізмаїла Єлізвоя Лаврентьєва і в) місцевого храму Тита Подлєсного, окружного 
благочинного, разом з тим і голови будівельного комітету, священика Єпіфанія 
Болбошенко і багатьох окружних священиків. Духовенство також за прикладом 
Владики, згідно стародрукам чинопослідування освячення храмів, було в повному 
обладунку. <…> 

На наступний день, 30-го серпня, о 6 годині ранку, єдиновірський священик 
Варфоломій Подлєсний, у дворі храму, при численних богомольцях, звершив чин 
освячення води. О 8 годині пішов «у славі» вхід владики в храм, де він зустрі-
нутий був єпархіальним місіонером в повному обладунку і іншими єдиновірськими 
священиками і окружним духовенством на чолі з благочинним. Владика, давши 
духовенству благословення на одягання, сам став посеред храму на амвоні 
одягатися, а духовенство облачалося біля вівтаря. Почався о пів на дев'яту години 
чин освячення, який був бездоганний у всьому згідно з чином, надрукованому в 
Требник з Номоканоном патріарха Філарета. <…> На наступний день, 31 серпня, 
богослужіння в ново-освяченому храмі звершив за стародрукованим служебником 
єпархіальний місіонер священик Феодосій Воловей, разом з єдиновірськими 
священиками…» [6, с. 1415-1432]. 
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СОКИРЯНИ 

 
Відомі нам документи свідчать, що в Сокирянах старообрядці почали 

оселятися в 1830-1840 роках. Самі ж сокирянські старовіри припускають, що це 
сталося в 1760 році: «Одержавши дозвіл на поселення, вони розташовувалися в 
так званому «Кацапському куті», де тепер пролягають вулиці Ватутіна, Суворова, 
Дружби і Чкалова» [27, с. 207]. Першими поселенцями були 3 сім’ї, які перебралися 
сюди із Подільської губернії. За даними на 1854 рік в Сокирянах проживало 
всього 6 осіб, а в 1869 році було вже 49 осіб [26]. За даними на 1893 рік в Сокирянах 
числилося 156 душ старообрядців [11, с. 59]. Поширеними прізвищами від тих 
перших старообрядців, що зберігаються й тепер, є такі: Мілюхіни, Соловйови, 
Соколови, Демчакови, Звєрєви, Задачіни, Зайцеви, Вильнікови, Буянови, Попови, 
Гаврілови, Плотнікови Донцови, Шульгіни, Воронцови, Носови, Балахонови та 
інші [27, с. 207]. 

Старообрядці вважають, що перша молельня почала діяти в Сокирянах ще на 
початку XIX століття. За даними на 1893 рік діяло декілька молитовних будинків 
[7, с. 253]. В із таких молитовних будинків, наприкінці XIX століття були влаш-
товані солея і іконостас, а біля нього знаходилася дзвіниця з чавунною дошкою. 
«Уставником» (спостерігав за порядком богослужіння за уставом) при цьому 
своєрідному храмі тривалий час був Стахій Андрійович Козлов [23, с. 507-508]. 

Нині в Сокирянах діє Православна старообрядницька церква Покрови Пресвятої 
Богородиці. В травні 2009 року, в ході архіпастирської поїздки по Україні, її навідав 
предстоятель Російської православної старообрядницької церкви, митрополит 
Корнилій (Тітов). 

Джерела: 1. Аксаков И.С. Отчего так нелегко живется в России? – Москва: «Российская 
политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 
2002; 2. Боднар В.Б. Особливості функціону-
вання релігійних об’єднань Чернівецької області 
(1944–1985 рр.). Дисертація на здобуття 
наукового ступеня кандидата історичних наук. 
– Чернівці, 2016; 3. Бондарчук П. М. Релігій-
ність населення України у 40–80-х роках XX ст.: 
соціокультурні впливи, особливості, тенденції 
змін. – Київ:Інститут історії України НАН 
України, 2009; 4. Бондарчук П. Релігійні обряди 
життєвого циклу в житті населення України 
(середина 1940-х – середина 1980-х років) // 
Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика. 
– Київ: Інститут історії України, 2012. – №17; 
5. Ведомость о Св.-Введенской единоверческой 
церкви, состоящей 3-го округа Хотинского 
уезда Кишиневской епархии в селе Грубно, за 
1914 год // Ведомости о церквях за 1914 год. – 
ДАЧО, ф. 605, оп. 1, сп. 221; 6. Воловей Ф. 
Торжество православия в селе Грубно, Хотин-
ского уезда // Кишиневские епархиальные 
ведомости. – Кишинев, 1910. –№ 40, 3 октября; 
7. Извлечение из отчета Миссионерского 
комитета Кишиневской епархии за 1893 год // 

Старообрядницька церква м. Сокиряни. 
Фото Олександра Крайнього 
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КЕВ, 1894. – № 16; 8. Карпенко Ю.О. Топонімія східних районів Чернівецької області 
(Конспект лекцій). – Чернівці, 1965; 9. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и 
материалах: От первых упо-минаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и 
составитель. – «Сокирянщина», 2015; 10. Маргаритов С. Старообрядцы северной части 
Бессарабии // КЕВ, 1893. – № 1-2; 11. Маргаритов С. Старообрядцы северной части 
Бессарабии (окончание) // КЕВ, 1893. – № 3; 12. Молдова в эпоху феодализма. – Т. VI: 
Молдавские и славяно–молдавские грамоты и записи (1671–1710) / под ред. д–ра ист. наук, 
проф. П.В. Советова. – Кишинев: «Штиинца», 1992; 13. Молдова ын епока феудализмулуй. – 
Волумул 7, партя 1: Реченсэминтеле популацией Молдовей дин аний 1772-1773 ши 1774 / 
алкэтуиря, кувынтул ынтродуктив ши коментарииле де П.Г. Дмитриев; суб редакция луй П.В. 
Советов, кандидат ын штиинце историче. - Кишинэу: «Штиинца», 1975; 14. Молдова ын 
епока феудализмулуй. – Волумул 7, партя 2: Реченсэ-минтелепопулацией Молдовей дин аний 
1772-1773 ши 1774 / алкэтуиря, кувынтул ынтродуктив ши коментарииле де П.Г. Дмитриев; 
суб редакция луй П. В. Советов кандидат ын штиинце историче. - Кишинэу: «Штиинца», 
1975; 15. Николаев Д., Донцов П. Мир старообрядчества Молдовы. – Кишинев: «Grafiс-
Design», 2015; 16. Пархомович И.М. Архиепископ Павел и деятельность его в Кишиневской 
епархии (23 июня 1871 г. – 16 июля 1882 г.) // ТБЦИАО, 1912. – Вып. VII; 17. Полное собрание 
сочинений П.И. Мельникова (Андрея Печерского)./ Издание второе. – Том 7. – СПб.: Издание 
Товарищества А.Ф. Маркс, 1909; 18. Перепись населения Хотинского цинута и города Хотина 
1824 года. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 780; 19. Похилевич Л. Сказания о населенных местностях 
Киевской губернии или стати-стические, исторические и церковные заметки о всех деревнях и 
городах, в пределах губернии находящихся. – Киев: Типография Киевопечерской лавры, 1864; 20. 
Распоряжения епархи-ального начальства // КЕВ, 1905. – № 10; 21. Ревизская сказка 1835 года 
апреля месяца 26 дня, Бессарабской области Хотинского уезда селения Грубной, помещика 
действительного статского советника и кавалера Георгия Россета-Рознована, принад-
лежащего подданством Российской Державе, о состоящих мужеска и женска пола старо-
обрядцах царанах; 22. Роспись землевладения и сословного строя населения Бессарабии по 
данным переписи 1817 года. – Обработал по официальным данным И.Н. Халиппа // Халиппа 
И.Н. Сведения о состоянии церквей Бессарабии в 1812–13 гг. // ТБГУАК, 1907. – Т. III; 23. 
Сахаров И. Отчет епархиального миссионера Северного района Кишиневской епархии за 1899 
год // КЕВ, 1900. – № 20; 24. Смилянская Е.Б, Денисов Н.Г. Старообрядчество Бессарабии: 
книжность и певческая культура. – Москва: «Индрик», 2007; 25. Таранец С.В. Старо-
обрядчество Подолии / Сергей Васильевич Таранец; И.о. НАН Украини. Киев. Институт 
«Славянский университет».– Киев, 2000; 26. Таранець С. Розселення старообрядців на 
території Бессарабії (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) // Записки історичного факультету 
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2008. – Вип.19; 27. Чорний 
О.Д. Місто, де сходить сонце. – Чернівці: «Прут», 2010; 28. Чорний О., Мандзяк О. Не 
загубились села у віках: Дослідження, знахідки, відкриття. – Чернівці: «Друк Арт», 2014; 29. 
Documenta Romaniae Historica. Seria A: Moldova. Vol. VI: 1546–1570. – Bucureşti: Editura 
Academiei Republicii Socialiste România, 2008; 30. Documenta Romaniae Historica. Seria A: 
Moldova. Vol. XXIV: 1637–1638. – Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 
1998; 31. Documenta Romaniae Historica, A. Moldova. Vol. XXVI (1641–1642) / I. Caproşu. – 
Bucureşti: Editura Academiei Române, 2003. – P. 215; 32. Ghibănescu Gh. Surete şi izvoade. Vol. XI: 
Documente basarabene. – Iaşi: Tipografia «Lumina Moldovei», 1922; 33. Poştarencu D. Contribuţii 
la istoria modernă a Basarabiei. T. II. – Chişinau, 2009; 34. Боднарчук П. Релігійні обряди 
хрещення, вінчання та поховання в житті населення України (середина 1960-х – середина 
1980-х рр.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. ст. – Вип. 
19. – Ч. 2. – Київ, 2010; 35. Легенди та перекази зібрані в селі Михалкове пошуковою групою 
Михалківської ЗОШ І-III ступенів, під керівництвом вчителя історії Олександра Феофановича 
Соломко, і надані у праці «Михалкове – частина України» для Обласного форуму юних 
краєзнавців «До оберегів відродження», 2005 рік. 
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А 
 

АГАПІЄВ ФЕОФАН ГРИГОРОВИЧ 
(1818 р.н.) 

Син священика Григорія Агапіева (1783 р.н.) та Марії Григорівни (1795 р.н.). 
Навчався в Кишинівському приходському училищі. 9 жовтня 1842 року указом 
Кишинівської духовної консисторії визначений паламарем до Свято-Успенської 
церкви села Долиняни Хотинського повіту. 25 лютого 1845 року посвячений у 
стихар і переміщений на посаду дячка при Свято-Димитріївській церкві села 
Білоусівка Хотинського повіту. 21 березня 1846 року архієпископом Кишинівським 
і Хотинським Іринархом (Я.Д. Попов) висвячений на диякона до церкви на честь 
святителя Іоанна Златоуста села Перерита Хотинського повіту. 26 вересня 1848 
року тим же архієпископом висвячений на священика до Свято-Вознесенської 
церкви села Колінківці Хотинського повіту. 28 лютого 1849 року переведений до 
Свято-Михайлівської церкви села Зарожани, того ж повіту. 16 червня 1859 року, 
за власним проханням і за резолюцією архієпископа Кишинівського і Хотинського 
Антонія (О.А. Шокотов), о. Феофан переміщений на місце священика при Свято-
Димитріївській церкві села Котела Хотинського повіту. 3 травня 1860 року він 
переведений до Свято-Покровської церкви села Вартиківці, яке нині розташоване 
в Кельменецькому районі. 12 серпня 1865 року призначений священиком до Свято-
Миколаївської церкви села Грозинці Хотинського повіту. 30 грудня 1865 року, за 
власним проханням і за розпорядженням єпархіального начальства, Ф.Г. Агапієв 
переміщений до церкви Успіння Пресвятої Богородиці села Баламутівка 2-го 
округу Хотинського повіту [1, арк. 6зв.–7]. У 1874 році його змістили на посаду 
псаломщика, при тій же церкві – за проступок. 12 грудня 1875 року, за розпоряджен-
ням Кишинівської духовної консисторії, він звільнений за штат, з залишенням в 
сані священика [2, арк. 4зв.]. 

Дружина: Варвара Федорівна (1823 р.н.). 
Їхні діти: Яків, Антоній (1848 р.н.), Ареф (1850 р.н.), Василь (1860 р.н.). 
Ареф Феофанович Агапієв багато років служив псаломщиком при Свято-

Михайлівській церкві села Гордінешти Хотинського повіту (сучасне с. Гордінешть 
в Єдинецькому районі Республіки Молдова) [3, с. 222]. 

Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1867 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 
155; 2. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 184; 3. 
Справочная книга Кишиневской епархии на 1911 год / Составлена и издана Канцелярией 
Кишиневской духовной консистория. – Кишинев: Епархиальная типография, 1911. 

 
АЛЕКСАНДРУ АНТОН ДУМИТРОВИЧ 

(1915 р.н.) 
Народився 4 жовтня 1915 року в селі Гропніца Ясського повіту (рум. Gropnița, 

județul Iași), в сім’ї Думитру Александру та Марії [3, с. 60]. 6 серпня 1942 року вився-
чений на диякона до Свято-Анастасіївської церкви села Непоротове Хотинського 
повіту [2, с. 236]. 7 серпня 1942 року висвячений на священика і направлений служити 
при церкві села Кайнар-Векь (рум. Căinarii Vechi) Сорокського повіту [2, с. 236-237]. 
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У липні 1945 року був заарештований і, без суду, три місяці утримувався в 

таборі Галац. У липні 1952 року заарештований повторно, з обвинуваченням в тому, 
що був шефом легіонерів в 1940-1941 роках. Засуджений до 5 років трудових 
таборів. Звільнений у 1954 році [4, с. 2]. 24 вересня 1959 року знову заарештований 
і військовим трибуналом в Яссах засуджений до 8 років позбавлення волі, з конфіс-
кацією майна. На основі Указу за № 411/1964 від 31 липня 1964 року, випущений 
на свободу [1]. 

Дружина: Ольга. 
Джерела: 1. Cicerone Ioniţoiu. Victimele terorii comuniste. Arestaţi, torturaţi, întemniţaţi, ucişi. 

Dicţionar. Vol.1: Dicţionar A-B. / Lucrare revizuită de prof. univ. Florin Ştefănescu. – Bucureşti: 
Editura Maşina de scris, 2000; 2. Cronica eparhiei // Biserica Basarabeană: Organul Eparhiei 
Hotinului. – Bălţi: Tipografia Eparhială, 1942. – Anul 1, № 4, Iulie-Septembrie; 3. Proba Infernului: 
Personalul de cult in sistemul carceral din România potrivit documentelor Securității, 1959-1962 / 
Dorin Dobrincu (editor); Institutul de Istorie «A.D. Xenopol» – Bucureşti, Editura Scriptorium, 2004; 
4. Vasile Manea, Cicerone Ioniţoiu. Martiri şi mărturisitori ai bisericii din România (1948-1989). 
Vol.1: Biserica ortodoxă./ Ediţia a-II-a. – Cluj-Napoca: Ed. Patmos, 1998. 

 
АНАНІЙ 

Уродженець села Сокиряни Хотинської райї. Деякий час лужив псаломщиком 
при місцевій Свято-Успенській церкві. 2 серпня 1772 року, за власним проханням, 
єпископом Радовецьким Досифієм (Херескул) висвячений на священика до Трьох-
святительської церкви села Гріманкоуци Хотинської райї [2; 3, p. 101]. У відомостях 
погосподарського перепису Хотинського цинуту Молдавського князівства 1774 року, 
він згадується як «попа Ананія» [1, с. 156]. 

Джерела: 1. Молдова ын епока феудализмулуй – Волумул 7, партя 2: Реченсэминтеле 
популацией Молдовей дин аний 1772–1773 ши 1774 / алкэтуиря, кувынтул ынтродуктив ши 
коментарииле де П.Г. Дмитриев; суб редакция луй П.В. Советов кандидат ын штиинце 
историче. – Кишинэу: «Штиинца», 1975; 2. Simedrea T. Catastivul de hirotonii al Episcopiei 
Rădăuțului pe anii 1752–1782. – Cernăuți: Tipografia Mitropoliei Bucovinei, 1943; 3. Simedrea 
T. Catastivul de hirotonii al Episcopiei Rădăuțului pe anii 1752–1782 // Calendar creştin pe anul 
bisect 1944 / Mitropolia Bucovinei. ─ Cernăuţi: Tipografia Mitropoliei Bucovinei, 1944. 

 
АНДРІЙ 

Священик при Архангело-Михайлівській церкві села Вашківці Хотинської 
райї. Згадується у відомості погосподарського перепису Хотинського цинуту 
Молдавського князівства 1774 року [1, с. 459-460]. 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От 
первых упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – 
«Сокирянщина», 2015. 
 

АНДРІЙ 
Священик Іоанно-Богословської церкви села Молодове Хотинської райї. У 

відомостях погосподарського перепису Хотинського цинуту Молдавського князівства 
1774 року, він згадується як «колишній піп» («Алт попэ Андрей»). [1, с. 448]. 
Імовірно, що отець Андрій служив при вказаній церкві до 1771 року, а далі вийшов 
за штат (того ж року до церкви с. Молодове були висвячені одразу два священика). 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От 
первых упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – 
«Сокирянщина», 2015. 
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АНДРОНІК ІВАН АНДРІЙОВИЧ 

(1789 р.н.) 
Народився в сім’ї селян села Непоротове Хотинської райї. Вчився в приватній 

школі. 2 грудня 1816 року призначений служити дяком при Свято-Димитріївській 
церкві села Непоротове Хотинського цинуту [1, 221зв.-222; 3, арк. 105зв-106]. 25 
липня 1852 року, за власним проханням, звільнений за штат [2, арк. 519]. 

Дружина: Марія Яківна Рудь (1802 р.н.) – дочка непоротовських селян, Якова 
Рудя (1770 р.н.) та Тетяни (1877 р.н.). 

Їхні діти: Григорій (1819 р.н.), Анна (1820 р.н.), Юстина (1822 р.н.), Соломонія 
(1824 р.н.), Іоанн, Марія (1833 р.н.). 

Джерела: 1. Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, 
оп. 1, спр. 48; 2. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 
106; 3. Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии 
священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

 
АНДРОНІК МИХАЙЛО 

Із селян. 17 квітня 1920 року затверджений на посаді церковного старости при 
Свято-Димитріївській церкві села Кормань Хотинського повіту [1, с. 12]. 

Джерела: 1. Mișcarea în clerul de mir // Luminatorul: Revista oficiala al Eparhiei Chișinăului 
și Hotinului. – Chișinău: Tipografia Eparhiala, 1920. – № 7-8. 
 

АНДРУШ 
Дяк Іоанно-Богословської церкви села Молодове Хотинської райі, за даними з 

відомостей погосподарського перепису Хотинського цинуту Молдавського князівства 
1774 року [1, с. 448]. 

Джерела: Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От 
первых упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – 
«Сокирянщина», 2015. 
 

АНТОНЕСКУ ДУМИТРУ 
Румунський військовий священик-капітан (preotul-căpitan), духівник 4-ої 

Змішаної Гірської бригади Румунської армії. За даними із його звіту від 3 жовтня 
1941 року, за період з 15 серпня по 15 вересня, деякий час він квартирував у селі 
Білоусівка, де відправляв служби в місцевій Свято-Димитріївській церкві. Його 
ж зусиллями була зібрана деяка сума грошей, яка потім була передана місцевим 
парафіянам на добудову нової церкви, будівництво якої почалося ще при російському 
царі [1, с. 59-65]. З агітаційно-місіонерською місією бував також в селах Ожеве і 
Волошкове (де поховали убитих румунських солдатів і офіцерів), а також в 
Коболчині і Василівцях Хотинського повіту. 

Джерела: 1. Preoţi în tranşee (1941-1945) / Nicolescu Andrei, Nicolescu Gheorghe, Dobrescu 
Gheorghe. – Bucureşti: Fundaţia General Stefan Gusa, 1998. 

 
АНТОНІЄВ ЛЕОНІД ЄЛИСЕЙОВИЧ 

(1872-1899) 
Син дяка Іоанно-Богословської церкви села Малинці Хотинського повіту, 

Єлисея Івановича Антонієва (1841 р.н.) та Килини Олександрівни (1845 р.н.) 
[1, арк. 20]. Закінчив курс Кишинівської духовної семінарії. На початку 1896 
року визначений до церкви Преподобного мученика Анастасія села Непоротове 
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3-го округу Хотинського повіту. 15 листопада 1896 року висвячений на священика 
до тієї ж церкви [2, с. 636]. 

Помер 6 січня 1899 року в селі Непоротове, там і похований [5, с. 81]. 
Дружина: Любов. Закінчила Єпархіальне жіноче училище. 6 вересня 1899 

року призначена понадштатною пепіньєркою при Кишинівському єпархіальному 
жіночому училищі [3, с. 489]. 8 жовтня 1899 року призначена вчителькою школи 
села Волошкове Хотинського повіту [4, с. 645]. Отримувала допомогу від 
«Товариства взаємної допомоги духовенства Кишинівської єпархії» (за даними 
на 1900 рік). 

Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1882 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 19, 
спр. 31;  2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1896. – № 23; 3. Распоряжения 
Епархиального начальства // КЕВ, 1899. – № 18; 4. Распоряжения Епархиального начальства 
// КЕВ, 1899. – № 22; 5. Умершие // КЕВ, 1899. – № 4. 

 
АНТОНІЄВ ОЛЕКСАНДР ЄЛИСЕЙОВИЧ 

(1871-1936) 
Народився 12 грудня 1871 року в сім'ї дяка 

Іоанно-Богословської церкви села Малинці Хотин-
ського повіту, Єлисея Івановича Антонієва (1841 
р.н.) та Килини Олександрівни (1845 р.н.). У 
1895 році був висвячений на священика до Свято-
Миколаївської церкви села Верхні Широуци 4-го 
округу Хотинського повіту. За даними на 1919 
рік, він служив при Свято-Анастасіївській церкві 
села Непоротове 3-го округу Хотинського повіту. 
У 1920 році визначений на священиче місце до 
Іоанно-Богословської церкви села Молодове, 
того ж повіту [3, с. 128]. 15 грудня, того ж року, 
призначений священиком до церкви на честь Святої 
Преподобної Параскеви села Ожеве Хотинського 
повіту [2, 126; 6, с. 2]. 1 серпня 1924 року повер-
нутий назад до церкви села Молодове [4, с. 2]. 

Після приєднання Бессарабії до Румунії в 1918 
році, о. Олександр був місіонером по Північному округу. З місіонерською місією 
побував в Канаді і Сполучених Штатах Америки. 

У 1898 році за старанну єпархіальну службу нагороджений набедреником 
[1, с. 518]. 1 листопада 1926 року нагороджений камилавкою [5, с. 15]. У липні 
1927 року, він удостоєний сану протоієрея [8, с. 176]. 

Помер 24 квітня 1936 року, після тривалої хвороби [7, с. 446]. 
Дружина: Віра Дмитрівна (1875 р.н.).  
Їхні діти: Анатолій (1893 р.н.). 
Джерела: 1. Распоряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1898. – № 24; 2. Anuarul 

Eparhiei Chişinăului şi Hotinului (Basarabia). Ediţie oficială / Alcăt. după date oficiale de C.N. 
Tomescu, secretarul General Arhiepiscopiei al Chişinăului şi Hotinului. – Chișinău: Tip. 
Eparhială, 1922; 3. Episcopia Hotinului. Date istorice și statistice: 1923-1925. – Chişinău: 
Tipografia Eparhială «Cartea Românească»,1925; 4. Mișcarea în cler // Luminatorul, 1924. – № 
26; 5. Mișcarea în cler // EH, 1927. – № 1-2; 6. Mișcarea în clerul de mir // Luminatorul, 1920. – 
№ 12; 7. Necroloage // Luminătorul, 1936. – №. 7; 8. Ranguri onorifice // EH, 1927. – № 15-16. 

Священик Олександр Антонієв, 
(EHA, 1930. – P. 91) 
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АНТОНІЙ (ГРЕКУ АФАНАСІЙ) 

(1866 р.н.) 
Син паламаря. Навчався в Єдинецькому духовному училищі. 3 лютого 1901 

року, за указом Кишинівської духовної консисторії, зарахований послушником в 
Каларашовський Свято-Успенський чоловічий монастир в Сорокському повіті. 
28 червня 1904 року пострижений в ченці. 11 лютого 1907 року висвячений на 
ієродиякона, а 11 лютого 1909 року – в ієромонаха [1, арк. 80зв–81]. Пізніше він 
переміщений в монастир «Рудь» в Сорокському повіті. 7 вересня 1926 року, 
єпископом Хотинським Віссаріоном (В. Пую), призначений настоятелем ново-
відкритого Свято-Миколаївського скиту «Галиця» розташованого біля села 
Непоротове Хотинського повіту [2, с. 148-149]. Але, з огляду на похилий вік, чи 
ще за якимось причинами, тривалий час керувати обителлю новий ігумен не міг і 
не хотів. У 1927 року він був звільнений з посади. 1 березня 1931 року ієромонах 
монастиря «Рудь» Антоній, за порушення постанов архієпископа і недотримання 
чернечого статуту, був віддалений з Хотинської єпархії [3, с. 70]. 

Джерела: 1. Ведомость о церквях и имуществе Каларашовского Св.-Успенского монас-
тыря, состоящего в Сорокском уезде, Кишиневской епархии, за 1912 год. – НАРМ, ф. 208, оп. 
2, спр. 3368; 2. Шундрій М.М. Галицький монастир // Сокирянщина: Історико-краєзнавчий 
альманах. Вип. 1. – Сокирянщина, 2011; 3. Mișcarea în cler // EH, 1931. – № 6. 

 
АНТОНОВИЧ ТИМОФІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ 

(1860 р.н.) 
Народився 10 червня 1860 року. В служінні з 

1885 року [9, с. 118]. Деякий час був священиком 
при Свято-Димитріївській церкві села Росошани 
Хотинського повіту. 14 червня 1886 року перемі-
щений до церкви с. Єкімоуци Оргеївського повіту 
[3, с. 177]. У 1889 році призначений на місце 
священика при Іоанно-Богословській церкві села 
Молодове 3-го округу Хотинського повіту. 17 
червня 1897 року переміщений до Катерининської 
церкви села Котюжани 4-го округу Хотинського 
повіту [5, с. 238]. 1 вересня 1931 звільнений за 
штат [12, с. 198]. 

За даними на 1902 рік, о. Тимофій виконував 
посаду благочинного священика 4-го округу Хотин-
ського повіту. У серпні 1902 року, за резолюцією 
єпископа Кишинівського і Хотинського Іакова 
(І.О. Пятницкий), він призначений депутатом від 

духовенства на окружні училищні з'їзди, від 4-го округу Хотинського повіту [7, 
с. 487]. У жовтні 1923 року єпархіальне начальство затвердило його духівником 
4-го округу Хотинського повіту [10, с. 4]. 

31 січня 1893 року священик Тимофій Антонович нагороджений набедреником 
[4, с. 72]. У 1898 році, «за старанну єпархіальну службу» його нагородили 
скуфією [6, с. 517]. У 1903 році йому оголошена подяка єпархіального начальства – 
за зусилля в побудові церкви в с. Котюжани [8, с. 318]. Того ж року, визначенням 
Святішого Синоду, він нагороджений камилавкою [1, с. 167]. У 1908 році наго- 

Священик Тимофій Антонович, 
(EHA, 1930. – P.  97) 
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роджений наперсним хрестом від Святішого Синоду 
[2, с. 125].  

У 1922 році отець Тимофій удостоєний почесного 
титулу протоієрея [11, с. 3]. 

Дружина: Феоктиста Ісидорівна Гербановська – 
дочка священика Архангело-Михайлівської церкви села 
Кельменці Хотинського повіту, Ісидора Гербановського 
та Олімпіади Костянтинівни. 

Джерела: 1. Определение Святейшего Синода // ЦВд, 1903. 
– № 18-19; 2. Определение Святейшего Синода // ЦВд, 1908. – 
№ 18-19; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1886. – № 14; 4. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1893. – № 6; 5. Распоряжения епархиального начальства 
// КЕВ, 1897. – № 13; 6. Распоряжения Епархиального началь-
ства // КЕВ, 1898. – № 24; 7. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1902. – № 16; 8. Распоряжения епархи-
ального начальства // КЕВ, 1903. – № 14; 9. Anuarul Eparhiei 
Chişinăului şi Hotinului (Basarabia). Ediţie oficială / Alcăt. după 
date oficiale de C.N. Tomescu, secretarul General Arhiepiscopiei al Chişinăului şi Hotinului. – 
Chișinău: Tip. Eparhială, 1922; 10. Diverse // Luminatorul, 1924. – № 2; 11. Mișcarea în cler // 
Luminatorul, 1922. – № 11; 12. Mișcarea în cler // EH, 1931. – № 17-18. 

 
АНФІМ 

(1700-1757) 
В миру відомий під ім'ям Андрій. Авантюрист, який видавав себе за старо-

обрядницького єпископа. Деякий час був ченцем Свято-Вознесенського Кремінського 
чоловічого монастиря на Дону: «За словами самого Анфіма, він тридцяти років 
від роду висвячений був воронезьким єпископом, нещасним Львом Юрловим 
(1727-1730) в дяки, а незабаром потім вступив до числа братії Кремінського 
монастиря і тут воронезьким єпископом Іоакимом Струковим (1730-1742) при-
свячений в ієродиякона і ієромонаха» [1, с. 190]. 

Познайомившись з старообрядцями, Анфім перейшов до них. У 1740-их роках 
прийняв схиму в одному з скитів. Відрізнявся начитаністю, розбирався в Священному 
Писанні і церковному уставі: «Родом був він з Дону, але невідомо, з козаків або з 
поповичів. Був людиною начитаною, знав писання і церковні устави – якості, дуже 
цінуємі старообрядцями і повсякчас в середовищі їх дають великий авторитет 
тим, хто мав їх. Але в той же час Анфім, за висловом сучасника його, Івана Алексєєва, 
був «чоловік забіглого розуму, норовливий і безсовісний». Велику популярність, 
велику повагу отримав він спочатку між старообрядцями, бо багато постраждав за 
старий обряд і «древнє благочестя», що принесло йому славу «страждальця». 
Зробився він стовпом старообрядництва» [1, с. 189]. 

У 1740-х роках був заарештований за належність до «розколу» на підставі 
указу Сенату від 13 грудня 1746 року і доставлений в Москву в синодальну 
контору. Його засудили, били батогом, порвали ніздрі і направили на каторжні 
роботи до Сибіру. Анфім втік і продовжив мандрувати серед старовірів, які 
бачачи на його тілі сліди покарань, сприймали його мучеником за віру. 

У 1750 році він був знову заарештований і утримувався під арештом в Москві. 
27 серпня того ж року втік і попрямував у Вєтку. Не ужившись з місцевими старо-

Протоієрей Т. Антонович, 
1932-й рік (ВАКС) 
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вірами, Анфім пішов з міста і оселився на землях князя Чарторийського, який 
виділив йому місце в урочищі Боровиці в шести милях від Вєтки34. Там він за 
власний кошт московської вдови, яка допомогла йому втекти з під арешту, відновив 
зруйновану каплицю, прикрасив її стародавніми іконами в дорогих окладах, 
побудував два монастирі – чоловічий, де сам став настоятелем, і жіночий який 
очолила його благодійниця, яка прийняла постриг з ім'ям Єлизавета. Незабаром 
монастирі наповнилися ченцями, а навколо них утворилася слобода. 

У 1752 році єпископ Афіноген (надалі було розкрито його самозванство) 
висвятив Анфіма в архімандрити, обіцяючи в майбутньому зробити архієрейську 
хіротонію. Анфім почав іменувати себе «нареченим єпископом» і почав вився-
чувати священиків. 11 квітня 1753 року згаданим Афіногеном, нібито заочно, 
вивсячений на єпископа (Афіноген і Анфім повинні були кожен у себе одночасно 
служити літургію в певний час). Однак, незабаром стало відомо що 11 квітня 
1753 року Афіноген, не тільки не здійснював богослужіння, а вже перейшов в 
католицизм і найнявся в жовніри в Кам'янці-Подільському35. Анфім покинув 
свою слободу в Боровиці і попрямував в Молдавське князівство в пошуках 
можливості підтвердити своє архієрейство. 

Анфім оселився в селі Вітрянка Хотинської райї, де в той час вже проживала 
велика громада старообрядців, які, до того ж, поблизу цього села мали свій монастир 
(або скит): «проживання має в близькості Хотина, в монастирі Вітрянка, де тих 
розкольників в жительстві багато є» [1, с. 246]. Незабаром Анфім відправився в 
Хотин, де знаходився Проїлавський митрополит Даниїл, який об'їжджав свою 
єпархію, був ним прийнятий і отримав згоду на підтвердження його заочної 
«хіротонії». У найближчу неділю в соборі Даниїл поклав на Анфіма руки і 
прочитав молитву благословення. Це було зроблено в присутності безлічі старо-
вірів, заздалегідь сповіщених Анфімом. З 1754 року Анфім став іменувати себе 
«єпископом Кубанським і Хотинської райі» [2, с. 503-506,  № 197/285]. В деяких 
відомих своїх листах він підписувався «Smirennyi Anfim Archiepiskop Kubanskiy i 
Chotinskia Ray, Липовен», відзначаючи, що на відповідь йому треба писати «в 
дім нашого смирення в Хотинську Райю в село Вітрянку» [1, с. 243]. 

34 Вєтка (біл. Ветка, пол. Wietka) – сучасне місто в Республіці Білорусь, центр Вєтковського 
району Гомельської області. Це місто було засноване російськими старообрядцями наприкінці 
XVII ст. Перше з'явилася слобода Вєтка на однойменному острові на річці Сож. Згодом 
Вєтковська слобода стає великим духовним центром старообрядництва і одним з головних 
місць зосередження старообрядців-попівців. Було засновано декілька монастирів і скитів. 
35 Афіноген – архієрей-самозванець дворянського походження, ієродиякон Амвросій з Воскре-
сенського, іменованого Новий Єрусалим, монастиря. Назвавшись священноіноком Афіногеном, 
в сорокових роках XVIII ст. перейшов в старообрядництво і став священиком в Борській 
слободі. Поки старообрядці наводили про нього довідки, він наставив їм попів і дияконів. Коли 
виявилося його самозванство, старообрядці хотіли його кинути в річку або видати російському 
уряду, але самозванець врятувався втечею. Афіноген втік до Польщі і вступив там у військову 
службу, прийняв католицтво, одружився з дочкою багатого пана. Дружина принесла йому 
зв'язки з впливовими людьми, за допомогою яких колишній старовірський єпископ в короткий 
час зробив великі успіхи на королівській службі. Через чотири роки після того, як він втік до 
Кам'янець-Подільського (1757 рік), він був уже капітаном в Кракові і жив там з дружиною і 
дітьми в достатку і розкоші. Частина його послідовників продовжували вважати Афіногена 
єпископом, утворивши особливий «соглас», відомий як «афіногеновщина». 
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У Вітрянці, поруч зі старою дерев'яною церквою, він почав зводити новий 

кам'яний храм: «Остаточно зважившись затвердити свою кафедру в Вітрянці, 
Анфім зібрався їхати в Вєтковські межі, в свою Боровицю, де давно очікували його 
Єлизавета з дияконісами і попи Буркіни, і де багато було у нього церковного 
начиння, яким тепер мав він намір прикрасити нову свою Вітрянську церкву, де, 
нарешті, знаходилася найбільша частина багатства, вивезеного Єлизаветою з 
Москви. <...> 

Після грабежів в Радомишлі і по дорозі з Некрасовських слобод Анфім збіднів: 
майже все, що дісталося йому від московської барині, майже все, що було нажито 
архієрейством, залишилося в руках грабіжників. На останні гроші він почав, 
однак, будувати в Вітрянці давно задуману їм кам'яну церкву, але 24 листопада 
1756 року, коли самого Анфіма в Вітрянці не було, зі старої дерев'яної церкви 
злодії вкрали заготовлені на будівництво чималі гроші і також всі церковні 
прикраси, потири, митри, ризи та ін. Вкрали і всю архієрейську ризницю, так що 
Анфіму і служити не було в чому» [1, с. 219-220]. 

У 1756 році про Анфіма стало відомо в Петербурзі. Синод доручив Київському 
митрополиту домогтися від Молдавського митрополита припинення діяльності 
лжеєпископами Анфіма. Молдавський митрополит Іаків, видав розпорядження 
про арешт Анфіма, і доставки його в Яси, щоб віддати на каторгу в соляні копальні. 
В 1757 році Анфіму стало відомо, що його розшукують не лише влади Росії і 
Молдавський митрополит, але й козаки-некрасовці, які остаточно переконалися 
на той час в його самозванстві. Коли Анфім з'явився в слободу Чобручі36, то він 
був схоплений козаками і за вироком «кола» втоплений в Дністрі: «Войт слободи 
Чобурчі, Назар Алексєєв, отримавши від некрасовців вимогу втопити Анфіма за 
те, що він, будучи у них, «багато капості вчинив», давно очікував нещасного лже-
єпископа. Як тільки він з'явився в Чобурчі, Назар Алексєєв зібрав «коло» на 
мосту через річку Дністер і оголосив провини Анфіма і вимоги некрасовців. «У 
куль та в воду!» – Закричали слобожани. Молоді схопили Анфіма, зв'язали йому 
руки і ноги, до шиї прив'язали чувал і кинули з мосту в Дністер» [1, с. 249]. 

Джерела: 1. Мельников П.И. Исторические очерки поповщины. Часть первая. – Москва: 
Университетская типография, 1864; 2. Описание документов и дел, хранящихся в архиве 
Святейшего Правительствующего Синода. – Том XXXIX (1759 г.). – СПб.: Синодальная 
типография, 1910. 

 
АРАПОВ МАНУЇЛ ВАСИЛЬОВИЧ 

(1882 р.н.) 
Народився 21 червня 1882 року в сім’ї псаломщика Хрестовоздвиженської 

церкви села Солончени Оргеївського повіту. З 21 грудня 1906 року, учень псалом-
щицького класу Мануїл Арапов, виконував посаду псаломщика при церкві Покрови 
Пресвятої Богородиці села Волошкове 5-го округу Хотинського повіту [1, с. 5]. 
24 січня 1908 року затверджений на посаді [2, с. 26]. 13 серпня 1908 року, за 
розпорядженням єпархіального начальства, він переміщений до Архангело-
Михайлівської церкви села Рублениця 1-го округу Сорокського повіту [3, с. 181]. 
З 1910 року М. Арапов служив при Хрестовоздвиженській церкві села Солончени 
2-го округу Оргеївського повіту. В 1930 році призначений служити псаломщиком 

36 Чобручі – село розташоване на лівому березі р. Дністер поблизу міста Слободзея.  
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при Свято-Успенській церкві села Салкуца 2-го округу повіту Тігіна (раніше – 
Бендерський повіт) [4, с. 122]. 

Дружина: Олександра Борисівна.  
Їхні діти: Хрисанф (25.01.1910 р.н.). 
Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1907; 2. Распоряжения 

епархиального начальства // КЕВ, 1908. – № 5; 3. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1908. – № 34; 4. Anuarul Arhiepiscopiei Chişinăului. – Chişinău: Tipografia Eparhială, 1930. 

 
АРВЕНТІЄВ ГЕОРГІЙ ІОАННОВИЧ 

(1865 р.н.) 
Народився 4 серпня 1865 року в сім’ї паламаря Свято-Миколаївської церкви 

села Шолкань 1-го округу Сорокського повіту, Іоанна Васильовича Арвентієва та 
Олександри Тимофіївни Левовської [2, 663зв.–664].  

У 1888 році закінчив курс Кишинівської духовної семінарії, по 2-му розряду, і 
6 серпня того ж року, архієпископом Кишинівським і Хотинським Сергієм (М.Я. 
Ляпидевський) висвячений на диякона, а 7 серпня – на священика до Архангело-
Михайлівської церкви села Булбочь 1-го округу Сорокського повіту [3, с. 572]. 
19 жовтня 1899 року, за власним проханням і за резолюцією єпископа Кишинів-
ського і Хотинського, Іакова (І.О. Пятницький), переміщений до Архангело-
Михайлівської церкви села Рублениця 1-го округу Сорокського повіту [4, с. 596]. 
14 березня 1907 року, за розпорядженням єпархіального начальства, «для користі 
служби», переміщений до Свято-Покровської церкви села Волошкове 5-го округу 
Хотинського повіту. 21 травня 1912 року, за власним проханням, отець Георгій 
направлений до церкви села Винаторь Кишинівського повіту [6, с. 161]. З 1921 
року він служив при Архангело-Михайлівській церкві села Дахновіч 3-го округу 
Кишинівського повіту [7, с. 89]. 

1 жовтня 1907 року о. Георгій затверджений завідувачем і законовчителем 
церковно-приходської школи села Волошкове. 

26 червня 1898 року о. Георгій обраний членом Ревізійної комісії по Сорокській 
свічковій лавці. У серпні 1902 року резолюцією єпископа Кишинівського і Хотин-
ського Іакова (І.О. Пятницький), призначений депутатом від духовенства на 
Єпархіальні училищні з'їзди від 1-го округу Сорокського повіту [5, с. 487]. 

У 1907-1908 роках священиком Арвентієвим був написаний «Літопис Свято-
Покровської церкви села Волошкове 5-го округу Хотинського повіту», який 
зберігся до наших днів. В трохи доробленому варіанті цей літопис був відправ-
лений в редакцію «Кишинівських єпархіальних відомостей» – для публікації. 
Але за не відомими нам причинам, цього не сталося. 

У 1897 році йому оголошена подяка єпархіального начальства «за заохочення 
парафіян церкви села Булбочь до зведення навколо кладовища огорожі». 3 грудня 
1898 року «за старанне виконання своїх обов'язків» нагороджений набедреником. 
У 1902 році йому оголошена подяка єпархіального начальства, а 8 травня 1905 
року, єпископом Володимиром (Ф.О. Сеньковський), нагороджений скуфією. 

Дружина: Віра Іванівна (28.03.1871 р.н.) – дочка священика [8].  
Їхні діти: Анна (27.12.1900 р.н.), Любов (12.06.1892 р.н.), Микола (06.08.1902 р.н.) 

і Василь (17.10.1904 р.н.) [1]. 
Джерела: 1. Ведомость о Свято-Покрово-Богородичной церкви села Волошкова, 5 округа 

Хотинского уезда за 1908 год. – ВАКС; 2. Метрическая книга данная из Кишиневской духовной 
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консистории в Николаевскую церковь 1-го округа Сорокского уезда селения Шолкан, для записи 
о родившихся, браком сочетавшихся и о умерших на 1865 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 65; 3. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1888. – № 16;. 4. Распоряжения епархи-
ального начальства // КЕВ, 1899. – № 21; 5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1902. – № 16; 6. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1912. – № 21; 7. Anuarul 
Eparhiei Chişinăului şi Hotinului (Basarabia). Ediţie oficială / Alcăt. după date oficiale de C.N. 
Tomescu, secretarul General Arhiepiscopiei al Chişinăului şi Hotinului. – Chișinău: Тipografia 
Eparhială, 1922; 8. Ведомость о Христо-Рождественской церкви села Волошково, 5-го округа 
Хотинского уезда за 1909 год. – ВАКС. 

 
АРМАШ ГЕОРГІЙ ДМИТРОВИЧ 

(1914–1991) 
Народився 25 січня 1914 року в селі Домулу-

жани Сорокського повіту, в сім'ї селян Дмитра 
Євфимовича Армаша та Феодори Федорівни [4]. 
Закінчивши 4 класи початкової школи у 1924 
році, через нестачу коштів, перервав навчання 
до 1929 року. Згодом, у 1937 році він закінчив 
Кишинівську духовну семінарію, а в 1941 році – 
Богословський факультет Чернівецького дер-
жавного університету.  

Одночасно з навчанням на Богословському 
факультеті Георгій Армаш почав і служіння 
Церкві Божій. З грудня 1937 року по лютий 1939 
року він був псаломщиком на приході в селі 
Балкауци (нині в Бричанському районі Республіки 
Молдова). В лютому 1939 року, в кафедральному 
соборі м. Бєльці, єпископом Хотинським Титом 
(Т. Сімедря), висвячений у сан диякона, а потім 
– у пресвітера. Тоді ж був призначений служити 
в храмі в ім'я святого апостола і євангеліста 
Іоанна Богослова в селі Вітрянка Хотинського 
повіту [10, с. 3]. У 1941 році призначений також 
настоятелем Свято-Миколаївської церкви села 
Коболчин, того ж повіту. 15 жовтня 1941 року 
затверджений релігійним місіонером [11, с. 94]. 
З 1943 до 1945 року о. Георгій служив в храмах сіл Мошани і Плопь – обидва 
освячені на честь Архангела Михаїла. 

У 1945 році Г.Д. Армаша заарештували, але через деякий час відпустили [5, с. 
209]. У 1948 році він був депортований до Сибіру: «його зви-нуватили в тому, що 
він сховав ікони, золотий хрест і багато цінних, старих книг, які підлягали 
конфіскації, як музейні народні цінності ... Йому додали звинувачення, що він 
обманює народ, і має від цього незаконний дохід. Коли його під-няли, він взяв з 
собою Біблію, посріблений хрест, кадильницю, свою рясу, чаші для причастя, 
скрипку і сухарі... Отець Армаш був сильно побитий перед депортацією і зааре-
штований. Потім його звільнили і за ним постійно стежили. У нього декілька разів 
робили обшук помешкання серед ночі, але нічого не знайшли ... » [3, с. 446-453]. 

Протоієрей Георгій Армаш 
(Zagaievschi V. Dăinuie credinţa în 
veacuri. Bisericile din protopopiatul 

Drochia: retrospectivă şi actualitate. – 
Chişinău: F. E.-P. «Tipografia 

Centrală», 2007. – P. 104) 
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З 1954 по 1957 рік отець Георгій працював 

начальником метеостанції в селищі Сир-Яга в 
Комі АРСР. У цей час він вивчав математику, 
фізику атмосфери, метеорологію і гідрологію і 
написав кілька статей з кліматології Півночі і по 
снігозатриманню на залізничних коліях. 

У 1957 році священик Армаш повернувся на 
батьківщину – в Молдову. Тоді ж він був призна-
чений настоятелем храму м. Окниця Молдавської 
РСР [6, с. 536-537]. З 1958 року о. Георгій служив 
при церкві Різдва Пресвятої Богородиці с. Петрени 
(рум. Petreni) Дрокійського району МРСР. Там він 
прослужив понад 30 років. У 1988 році вийшов за 
штат. 

Будучи знавцем і цінителем церковно-бого-
словської літератури, зібрав багату бібліотеку. 
Доречно сказати, що в бібліотеках Республіки 
Молдови зберігаються книги, на сторінках котрих 
отець Георгій зробив записи з зазначенням насе-
лених пунктів свого перебування, під час служіння 
на Сокирянщині, наприклад в наступних: Andrutsos, 

H. Dogmatica bisericii ortodoxe răsăritene / trad. autoriz. de D. Stăniloae. – Sibiu: Ed. 
Tipogr. Arhidiecezane, 1930; Augustini, Aurelii. Confessionum: libri tredecim. – [S.l.: 
s.n.], [1923?]; Orthodoxae orientalis ecclesiae dogmata, seu doctrina Christiana de 
credendis, usibus eorum, qui studio theologico ses consecrarunt addixeruntque adornata 
accommodataque. – M.: Typ. Sanctissimae Synodi, 1831 [9, с. 182, 183, 187]. 

 
 

 
Священик Георгій Армаш Володів давньогрецькою, латинською, румунською, 

французькою та німецькою мовами. Цікавився і церковним співом, як церковно-
слов'янською, так і на молдовській мові. Вважався знавцем стародавнього цер-
ковного східного співу [1, с. 42-43]. 

Протоієрей ґрунтовно вивчив церковно-богословські питання. Результатом 
його праць стара праця по загальній сповіді і нарис «Час і місце вінчання за 
стародавніми церковними правилами» й інші [7; 8]. В 1980 році був призначений 
головою Комісії з перевидання богослужбових книг молдавською мовою. 

За своє пастирське служіння отець Георгій був нагороджений патріархом 
Алексієм I (С.В. Симанський) саном протоієрея в 1967 році, патріархом Пимоном 

Записи зроблені о. Георгієм на сторінках книг у 1939 і 1942 роках, під час свого  
служіння при Іоанно-Богословській церкві села Вітрянка (Mihaluţa L., Cristian E.,   
Cecan S. Carte cu autograf şi dedicaţii: catalog. – Bălţi, 2015. – Vol. 2. – P. 182, 183) 

Протоієрей Георгій Армаш 
(Из жизни епархий // ЖМП, 

1982,  № 6, с. 42) 
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(С.М. Ізвєков) – палицею в 1972 році і хрестом з 
прикрасами – в 1977 році. У 1981 році Г. Армаш 
удостоєний права носити митру. В зв'язку з 70-
річчям від дня народження, 16 липня 1984 року, 
в єпархіальному управлінні Кишинівської єпархії 
архієпископ Іонафан (І.М Кополович), з благо-
словення патріарха Пимена, вручив протоієрею 
Георгію Армашу орден святого князя Володимира 
III ступеня [2, с. 22]. У 1989 році нагороджений 
Орденом преподобного Сергія Радонезького – 
загальноцерковна нагорода Російської право-
славної церкви. Того ж року він нагороджений 
хрестом з прикрасами. 

Помер о. Георгій 19 лютого 1991 року [12, с. 
105]. Це сталося після трагічних обставин: «Він 
був трагічно убитий <…> у своєму будинку, на 
території церкви. Як слідство показало, вбивці 
влаштували погром в церкві і весь дім перево-
рушили. Отець Армаш помер від побоїв ... Перед-
бачається, що вбивці шукали дорогі реліквії, цінні 
ікони і Біблії» [3, с. 510]. 

Дружина: Аглая Петрівна.  
Джерела: 1. Из жизни епархий: Кишиневская 

епархия (высокая награда – достойному священно-
служителю) // ЖМП, 1982. – № 6;  2. Из жизни епархий 
// ЖМП, 1985. – № 5;  3. Лешенко Думитру. Молдова на продажу. – Altaspera / eBook von, 2014. 
(http://moldovaforsale.blogspot.com.by/); 4. Метрическая книга, данная из Кишиневской духовной 
консистории для Св. Николаевской церкви села Думулужан 4-го округа Сорокского уезда, для 
записи о родившихся, браком сочетавшихся и о умерших на 1914 г.; 5. Православие в Молдавии: 
власть, Церковь, верующие. 1940-1991: Собрание документов в 4-х томах / Ответственный 
редак-тор, составитель и автор предисловия В. Пасат. – Москва: РОССПЭН, 2009. – Том 1: 
1940-1953; 6. Православие в Молдавии: власть, Церковь, верующие. 1940-1991: Собрание 
документов в 4-[ томах / Ответственный редактор, составитель и автор предисловия В. 
Пасат. – Москва: РОССПЭН, 2010. – Том 2: 1953-1960; 7. Armaşu Gh. Cine va cuteza astăzi să 
urce pe cruce? / Interviu cu pr. Gheorghe Armaşu de la biserica din s. Petreni, Drochia. – Chişinău, 
1990; 8. Armaşu Gh. Deşi separată de stat biserica e sufletul societăţii / Gh. Armaşu. – Chişinău, 
1997;  9. Mihaluţa L., Cristian E.,  Cecan S. Carte cu autograf şi dedicaţii: catalog / Bibl. Şt. a Univ. de 
Stat «Alecu Russo» din Bălţi; red. resp.: E. Harconiţa; red. bibliogr.: L. Mihaluţa; design/cop.: S. 
Ciobanu; machetare/tehnored.: S. Ciobanu, A. Antonova. – Bălţi, 2015. – Vol. 2;  10. Mișcarea în cler 
// EH, 1939. – № 1; 11. EH, 1941. – № 5; 12. Zagaievschi V. Dăinuie credinţa în veacuri. Bisericile din 
protopopiatul Drochia: retrospectivă şi actualitate. – Chişinău: F. E.-P. «Tipografia Centrală», 2007. 

 
АРОНЯН ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 

(1901 р.н.) 
Народився 15 липня 1901 року в селі Каларашовка Сорокського повіту (нині 

Окницького р-ну Республіки Молдова), в сім'ї псаломщика Свято-Миколаївської 
церкви, Іоанна Федоровича Ароняна (1854 р.н.) та Февронії Михайлівни [1, арк. 46].  

У 1928 році призначений псаломщиком до Архангело-Михайлівської церкви  

Могила Георгія Армаша   
(Zagaievschi V. Dăinuie credinţa  

în veacuri. Bisericile din 
protopopiatul Drochia: 

retrospectivă şi actualitate. – 
Chişinău: F. E.-P. «Tipografia 

Centrală», 2007. – P. 105) 
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с. Гордінешти Хотинського повіту [3, 99]. У 1944-1945 роках Володимир Аронян 
служив псаломщиком при церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Волошкове 
Сокирянського району Чернівецької області.  

24 березня 1945 року заарештований співробітниками Управління Народного 
комісаріату державної безпеки Чернівецькій області (УНКДБ ЧО). 29 травня 
1945 року військовим трибуналом військ НКВС Чернівецької області, за анти-
радянську агітацію, за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР, засуджений до 10 років позбавлення 
волі у виправно-трудових таборах (ВТТ). Реабілітований Чернівецькою обласною 
прокуратурою 3 липня 1992 року [2, с. 473]. 

Джерела: 1. Метрическая книга, данная из Кишиневской духовной консистории в Свято- 
Николаевскую церковь села Каларашевки 2-го округа Сорокского уезда, для записи родившихся, 
браком сочетавшихся и умерших на 1901 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 321; 2. Реабілітовані 
історією. Чернівецька область. Книга третя. / Чернівецьке обласне відділення пошуково-
видавничого агентства «Книга Пам’яті України». – Чернівці, 2013; 3. Episcopia Hotinului. 
Anuar / Valeriu Ciobotaru. – Chişinău: Tipografia Eparhială «Cartea Românească»,1930. 

 
АРУНКЕВИЧ САВА 

(1800 р.н.) 
Із селян, родом з Подільської губернії. З 1821 року служив паламарем при 

Свято-Миколаївській церкві села Коболчин Хотинського цинуту [2, арк. 91-92]. 
У 1825 році, за власним проханням, переміщений до Свято-Троїцької церкви села 
Городище Хотинського цинуту [1]. В подальшому визначений до іншої парафії. 

Джерела: 1. Дело по рассмотрению прошения пономаря с. Коболчина Хотинского уезда 
Арункевича С. и о переводе в церковь с. Городище того же уезда и об определении на ту 
должность Батицкого И. (25.04.1824-17.02.1825). – НАРМ, ф. 205, оп. 1; 2. Формулярные 
ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии священника Филиппа 
Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 
 

АТАНАСІЄВ ГРИГОРІЙ 
(1880-1940) 

Народився 20 серпня 1880 року. Навчався в Кишинівській школі псаломщиків. 
З 18 грудня 1912-го року – псаломщик Іоанно-Богословської церкві с. Молодове 
3-го округу Хотинського повіту. Далі служив при Свято-Михайлівській церкві 
села Перківці 1-го округу Хотинського повіту. 9 березня 1916 року переміщений 
на ту ж посаду до церкви Різдва Пресвятої Богородиці с. Михалкове Хотинського 
повіту [1, с. 57]. Потім повернутий назад до Іоанно-Богословської церкви села 
Молодове. В 1930-х роках переміщений на посаду псаломщика при Єдиновірській 
Свято-Ввведенській церкві села Грубна Хотинського повіту. 

Помер 16 жовтня 1940 року в селі Грубна [2, с. 452]. 
Джерела: 1. КЕВ, 1916. – № 11; 2. BB, 1942. – An. 1, № 7; 3. AECH, 1922. 

 
АФАНАСЬЄВ ЛУКА 

Начотник старообрядців-неокружників села Грубна Хотинського повіту. В 
1880-х роках деякий час значився помічником (наставником) місцевого священика 
Галактіона Дубовікова, коли той почав служити в селах Грубна, Білоусівка і 
містечку Сокиряни [1, 630]. 

Джерела: 1. Стадницкий А. Состояние раскола и сектантства в Бессарабии по миссио-
нерским отчетам за 1889 год // КЕВ, 1890. – № 14-15. 
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Богослужбові облачення. Акварелі художника, архітектора та історика Федора 
Григоровича Солнцева (1801–1892) (із альбому «Одежды Русского государства», 1869.) 
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Б 
БАБЧЕНКО МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ  

(1794 р.н.) 
Cин псаломщика. Деякий час служив паламарем при цвинтарній церкві Всіх 

Святих м. Кишинева (за даними на 1835 рік) [1]. Надалі висвячений на священика і 
направлений служити при Свято-Димитріївській церкві села Непоротове Хотин-
ського повіту (за даними на 1839 рік) [2].  

Дружина: Юліанія Іванівна (1804 р.н.).  
Їхні діти: Іоанн (1826 р.н.), Матвій (1831 р.н.), Олександра (1834 р.н.), Григорій. 
Джерела: 1. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года апреля двадцать 

пятого дня, Бессарабской области, областного города Кишинева, о состоящих при Кладби-
щенской Всех Святых церкви, о священно и церковнослужителях их женах и обоего пола 
детях. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 59; 2. Обыск брачный, Кишиневской духовной консистории, 
Свято-Михайловской церкви села Ломачинец 5-го округа Хотинского уезда (1833, 1838–1850, 
1854–1856, 1861–1863, 1864–1873, 1879–1884, 1884–1888, 1889–1894, 1895–1902, 1902–1907 
гг.). – ВАКС, Ломачинці. 

 
БАГРІЙ ГРИГОРІЙ НИКИФОРОВИЧ 

(1882–1961) 
Із селян, народився 4 жовтня 1882 року в містечку 

Сокиряни. Учасник Першої світової війни (1914-1918) 
– воював на Галицькому фронті, брав участь у боях 
на підступах до фортеці Краків, обороняв Карпатські 
перевали. Був поранений в бою під Заліщиками. Брав 
участь у Хотинському повстанні 1919 року [1].  

З 6 травня 1953 року перебував на посаді церковного 
старости при Свято-Димитріївській церкві с. Гвіздівці 
Сокирянського району Чернівецької області (за 
даними на 1953-1958 рр.) [3]. 

Помер 1 вересня 1961 року. 
Дружина: Ганна Пантелеймонівна (1892 р.н.) – 

уродженка села Гвіздівці [2]. 
Джерела: 1. Кучерявий О.П., Мандзяк О.С. Гвіздівці: 

Шляхами століть. – Київ: «Арт Економі», [Готується до 
друку, рукопис]; 2. Наші люди: Багрій Федір Григорович. – http://gvizdivtsi.org.ua/ – 24.08.2012; 
3. ЦА, Гвіздівці. 

 
БАЗИЛЮК СЕМЕН ІВАНОВИЧ  

(1854 р.н.) 
Із селян, син Івана Гавриловича Бвзилюка (1823 р.н.) та Параскеви Максимівни 

(1827 р.н.) [2]. У 1894 році затверджений на посаді церковного старости при Свято-
Димитріївській церкві села Кормань Хотинського повіту [1, с. 208]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1894. – № 14-15; 2. Ревизская 
сказка тысяча восемьсот пятьдесят восьмого года, марта десятого дня, Бессарабской 

Григорій Багрій, 1914 рік 
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области Хотинского уезда селения Кормани, помещика, о состоящих мужеского и женского 
пола царанах, помещика действительного статского советника Густава Васильевича Лерхе, 
принадлежащего подданством России // Бессарабская казенная палата. Ревизская сказка о 
царанах владельческих селений Хотинского уезда за февраль-декабрь месяцы 1858-1859 года, 
буква «К». – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 434. 

 
БАЙДАН БОРИС 

Із сім’ї духовного звання. Деякий час служив дячком при Свято-Димитріївській 
церкві села Кормань Хотинського повіту. 16 серпня 1942 року висвячений на 
диякона [1, с. 237]. 17 серпня 1942 року, в монастирі Каларашовка висвячений на 
священика і направлений на місце другого священика до Свято-Миколаївської 
церкви села Надушиця Сорокського повіту (сучасне село Грібова Дрокійського 
району Республіки Молдова) [1, с. 237]. 

Джерела: 1. Cronica eparhiei // BB, 1942. – Anul 1, № 4, Iulie-Septembrie. 
 

БАЙДАН ІОАНН ЄВФИМОВИЧ  
(1860 р.н.) 

Син священика церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Циплешти 3-го округу 
Белецького повіту, Євфимія Васильовича Байдана (1823–1901) та Анни Маноліївни 
(1826 р.н.). Закінчив курс Кишинівської духовної семінарії. 7 серпня 1883 року 
визначений на місце священика до Свято-Димитріївської церкви села Білоусівка 
5-го округу Хотинського повіту [1, с. 151]. 24 травня 1886 року переміщений до 
Свято-Вознесенської церкви села Речі 1-го округу Ясського повіту [2, с. 170]. У 
1888 році призначений законовчителем місцевої школи грамоти. 15 серпня 1894 року 
переміщений до Свято-Успенської церкви села Василькове 1-го округу Сорокського 
повіту [3, 267]. 3 березня 1895 року затверджений законовчителем Васильківської 
церковно-приходської школи [4, с. 71]. 10 травня 1897 року призначений благочинним 
по 1-му округу Сорокського повіту [5, с. 198]. 

У 1896 році нагороджений скуфією [6, с. 267]. 
Дружина: Марія Миколаївна. 
Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1883. – № 18; 2. Распоря-

жения епархиального начальства // КЕВ, 1886. – № 13; 3. Распоряжения епархиального 
начальства //КЕВ, 1894. - № 17; 4. Распоряжения епархиального начальства //КЕВ, 1895. - № 6; 
5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1897. – № 11; 6. Распоряжения епархи-
ального начальства // КЕВ, 1896. – № 10. 

 
БАЙДАН МИКОЛА ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ  

(1881 р.н.) 
Народився 5 травня 1881 року в сім’ї псаломщика Свято-Миколаївської церкви 

села Гечу-Векь Белецького повіту, Пантелеймона Євфимовича Байдана (1849 р.н.) 
та Марії Костянтинівни [3]. Закінчив псаломщицький клас. Навчався в Єдинецькому 
духовному училищі, звідки вибув з другого класу, через хворобу в 1897 році. З 1899 
року був учителем церковно-приходської школи села Циплешти Белецького повіту. 
З 5 листопада 1902 року по 30 листопада 1906 року хнаходився на військовій службі 
– на посаді писаря, в м. Белці. 14 червня 1908 року витримав іспит на псаломщика 
при комісії псаломщицького класу. З 29 вересня 1908 року, за наказом єпископа 
Акерманського Никодима, затверджений виконуючим посаду псаломщика при 
церкві Різдва Христового села Волошкове 5-го округу Хотинського повіту [1; 4, 
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с. 203]. 10 жовтня 1912 резолюцією Преосвященного єпископа Акерманського 
Гавриїла затверджений на посаді псаломщика [2, арк. 32зв]. З 10 травня 1918 
року служив псаломщиком при Свято-Миколаївській церкві села Шабо, нині роз-
ташованого в Білгород-Дністровському районі Одеської області [5, с. 51]. 

Дружина: Васса Григорівна (20.08.1885 р.н.) – дочка міщанина. 
Джерела: 1. Ведомость о Свято-Покрово-Богородичной церкви села Волошкова, 5 округа 

Хотинского уезда за 1908 год. – ВАКС; 2. Ведомость о Христо-Рождественской церкви, 
состоящей в 5 округе Хотинского уезда Кишиневской епархии, в селе Волошкове, за 1914 год // 
Ведомости о церквях за 1914 год. – ДВЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 3. Метрическая книга данная 
из Кишиневской духовной консистории в Свято-Николаевскую церковь села Гечувекь 1-го 
округа Ясского уезда для записи о родившихся, браком сочетавшихся и о умерших на 1881 год. - 
НАРМ; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1908. – № 41; 5. AECH, 1922. 

 
БАКИЦЬКИЙ ФЕДІР ІВАНОВИЧ 

(1843 р.н.) 
Із селян, народився в селі Ломачинці, в сім’ї Івана Ільєвича Бакицького (1798 р.н.) 

та Євдокії Григорівни (1809 р.н.) [1; 2]. У 1892 році затверджений на посаді 
церковного старости при Архангело-Михайлівській церкві села Ломачинці 5-го 
округу Хотинського повіту – на перше триріччя [3, с. 310]. Знаходився на цій 
посаді до 1896 року. 

Дружина: Параскева Семенівна (1850 р.н.).  
Їхні діти: Стефан, Олена, Пелагія, Анна [2]. 
Джерела: 1. Бессарабская казенная палата. Ревизская сказка о царанах и бурлаках Хотин-

ского уезда за сентябрь-октябрь месяцы 1850 года, с буквы «Л» по «М». – НАРМ, ф. 134, оп. 2, 
спр. 284; 2. Исповедные росписи выданные из Кишиневской духовной консистории, Свято-
Михайловской церкви села Ломачинец 5-го округа Хотинского уезда (1825–1896, 1905–1911, 
1913, 1915, 1917 гг.). – ВАКС, Ломачинці; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1892. – № 17. 

 
БАЛТАГА ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ  

(1884 р.н.) 
Із селян. У 1903 році закінчив курс Барабойської двокласної чоловічої вчительської 

школи в Белецькому повіті. У 1903-1906 роках працював учителем Мерешовсько-
Ленкоуцької церковно-приходської школи Сорокського повіту. З 1906 до 1912 
року, за власним проханням, знаходився на тій же посаді в Яровській церковно-
приходській школі Хотинського повіту.  

6 листопада 1912 року, за резолюцією єпископа Акерманського, вікарія Киши-
нівської єпархії Гавриїла (Г.М. Чепура), призначений виконуючим посаду псалом-
щика при церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Василівка Хотинського 
повіту [2, с. 279]. У січні 1914 року, указом Кишинівської духовної консисторії, 
затверджений на цій посаді [1, арк. 26зв-27]. 

Мав нагороду в пам'ять 25-річчя існування церковних шкіл. 
Дружина: Пелагея Григорівна (1890 р.н.).  
Їхні діти: Анатолій (1909 р.н.), Олімпіада (1911 р.н.) і Серафим (1913 р.н.) [1]. 
Джерела: 1. Ведомость о Успенско-Богородичной церкви состоящей в 5-ом Благочи-

ническом округе Хотинского уезда Кишиневской епархии в селении Василиуцах, за 1914 
год // Ведомости о церквях за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 2. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1912. – № 28-29. 
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БАРАНЕЦЬ ВАСИЛЬ 

(1754 р.н.) 
Із селян. Псаломщик при церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Василівка 

Хотинського повіту (за даними на 1819-1822 рр.) [1]. 
Дружина: Євдокія Гайдай (1764 р.н.).  
Їхні діти: Федір (1805 р.н.), Параскева (1796 р.н.), Агафія (1798 р.н.) [2]. 
Джерела: 1. Роспись исповедная Кишиневской и Хотинской епархии селения Василевец 

Свято Успенской Богородичной церкви о находящихся в приходе кто из них во святую Четыре-
десятницу был у исповеди и святого причастия и кто исповедался токмо, не причастился и 
кто ж не исповедался и за каким винословием, за 1822 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 34; 
Ревизская сказка селений Хотинского и Ясского уездов о свободных земледельцах, мазылах, 
рупташах, дворянах, бояринашах и бурлаках (1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 124. 

 
БАРЧУК ФОМА МИКОЛАЙОВИЧ 

(1888 р.н.) 
Із селян. Церковний староста при Свято-Димитріївській церкві села Гвіздівці 

Сокирянського району Чернівецької області (за даними на 1965 рік). 
 

БАТИЦЬКИЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ 
(1797 р.н.) 

Син священика. Отримав домашню освіту. 9 серпня 1821 року призначений на 
місце дячка при церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Василівка Хотинського 
повіту [1, арк. 207зв; 4, арк. 99-100]. За даними на 1853 рік був за штатом [2, арк. 590]. 

Дружина: Євдокія Данилівна (1801 р.н.).  
Їхні діти: Матрона (1820 р.н.), Олександра (1828 р.н.), Домникия (1834 р.н.), 

Порфирій (1832 р.н.) [3], Ірина (1838 р.н.), Параскева (1842 р.н.), Ольга (1846 р.н.) 
[2, арк. 590]. 

Джерела: 1. Ведомость о Хотинского уезда Успенской церкви селения Василиуц за 
1832 год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, 
оп. 1, спр. 48; 2. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 
спр. 106; 3. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года апреля двадцатого 
дня, Бессарабской области Хотинского уезда села Василиуц двуприходной Успенской церкви, 
состоящей на имении помещицы княгини Зоицы Бальшевой, о числе священно и церковно-
служителях их женах и детях обоего пола. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100; 4. Формулярные 
ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии священника Филиппа 
Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37.  

 
БАТИЦЬКИЙ АРЕФА ГЕОРГІЙОВИЧ 

(1844–1909) 
Син священика с. Ломачинці Хотинського повіту, Георгія Федоровича Батицького 

(1814–1890) та Ірини Феодосіївни (1821 р.н.). Закінчив курс Кишинівської духовної 
семінарії і в 1868 році був висвячений на священика до Свято-Михайлівської 
церкви села Форосна Хотинського повіту [3, с. 183]. 15 жовтня 1868 року перемі-
щений до Архангело-Михайлівської церкви села Ломачинці. Там він прослужив 
до 1873 року [1]. 

13 квітня 1874 року його затвердили на посаду благочинного священика 1-го 
округу Хотинського повіту [4, с. 225]. З травня 1875 року до березня 1886 року 
служив священиком при Архангело-Михайлівській церкві с. Пригородок Хотинського 
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повіту [14, с. 323]. 26 січня 1886 року визначений до церкви містечка Новоселиця 
Хотинського повіту [6, с. 27]. 3 січня 1886 року призначений на посаду депутата 
по 2-му округу Хотинського повіту [7, с. 40]. 3 липня 1886 року призначений 
законовчителем місцевого народного училища [8, с. 197]. 16 січня 1888 року 
священик містечка Новоселиця, 2-го округу Хотинського повіту Ареф Батицький, 
за його власним проханням, звільнений з посади депутата у 2-му окрузі Хотинського 
повіту [9, с. 50-51]. 23 червня 1892 року призначений на посаду помічника благо-
чинного по 2-му округу Хотинського повіту [11, с. 227]. 11 вересня 1898 року 
переміщений до новозбудованої церкви Святителя Христового Миколая села 
Грозинці Хотинського повіту [12, с. 346]. 7 лютого 1908 року, після його особистого 
прохання, переміщений до церкви села Строешти, того ж повіту [13, с. 39]. 

Ухвалою Святішого Синоду від 9-22 березня 1882 року за № 422 про наго-
родження духовних осіб по Кишинівській єпархії, жалуваний скуфією [5, с. 425-
426]. У 1891 році, за службу по духовному відомству, нагороджений камилавкою 
від Святішого Синоду [10, с. 142]. Ухвалою Святішого Синоду від 24 квітня 1902 
року за № 1687 о. Арефа нагороджений наперсним хрестом [2, с. 271]. 

Помер у 1909 році в селі Строешти. 
Дружина: Домникия (1851 р.н.). 
Джерела: 1. Исповедные росписи выданные из Кишиневской духовной консистории, Свято-

Михайловской церкви села Ломачинец 5-го округа Хотинского уезда (1825–1896, 1905–1911, 
1913, 1915, 1917 гг.). – ВАКС, Ломачинці; 2. Определения Святейшего Синода // КЕВ, 1902. – № 
10; 3. Распоряжения епархиального начальства //КЕВ, 1868. – № 16; 4. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1874. – № 11; 5. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1882. – № 9; 6. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1886. – № 3; 7. Распо-
ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1886. – № 4; 8. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1886. – № 15; 9. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1888. – № 
2; 10. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1891. – № 12; 11. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1892. – № 14; 12. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1898. – № 19; 13. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1908. – № 7; 14. 
Романчук Г. Историческо-статистические сведения о селе Пригородке, Хотинского уезда // 
КЕВ, 1892. – № 14. 

 
БАТИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ЄВСТАХІЙОВИЧ 

(1816 р.н.) 
Син паламаря. Отримав домашню освіту. 22 серпня 1835 року, за розпорядженням 

єпархіального начальства, визначений паламарем до Свято-Покровської церкви 
містечка Бричани. 31 жовтня 1842 року переведений на посаду паламаря до Свято-
Георгіївської церкви міста Кишинева. 2 березня 1843 року архієпископом Киши-
нівській і Хотинським Димитрієм (Д.І. Сулима) посвячений у стихар. 4 липня 
1845 року архієпископом Кишинівським і Хотинським Іринархом (Я.Д. Попов) 
висвячений на диякона до церкви села Стримба Ясського повіту. 29 серпня того 
ж року висвячений на священика до церкви Успіння Пресвятої Богородиці містечка 
Сокиряни Хотинського повіту. 29 листопада 1849 року призначений депутатом 
[1, арк. 555]. 

16 січня 1851 року нагороджений набедреником. 
Дружина: Олександра Яківна (1823 р.н.).  
Їхні діти: Володимир (1848 р.н.), Єлизавета (1851 р.н.). 
Джерела: 1. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. - ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 106. 
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БАТИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 

(1823 р.н.) 
Син паламаря Свято-Миколаївської церкви села Коболчин Хотинського повіту, 

Іоанна Петровича Батицького (1782 р.н.) та Олени Андріївни (1803 р.н.) [1, арк. 188зв]. 
В семінарії не навчався. 26 серпня 1841 року указом Кишинівської духовної кон-
систорії визначений паламарем до Свято-Миколаївської церкви села Коболчин 
Хотинського повіту. 18 травня 1843 року переведений до Олександрівської церкви 
містечка Манзирь Бендерського повіту. 18 серпня 1843 року переміщений до 
Свято-Покровської церкви однієї із станиць Акерманського повіту. 10 липня 1845 
року висвячений у стихар. 25 лютого 1846 року направлений служити при Свято-
Введенській церкві в Акерманському повіті.  

27 травня 1852 року висвячений на священика до Свято-Успенської церкви 
села Пояна-Куніча Сорокського повіту [2]. 9 листопада 1854 року переведений 
до Свято-Михайлівської церкви села Косоуци, того ж повіту. За даними на 1869 
рік служив при церкві села Молдованка Акерманського повіту. 1 вересня 1870 
року переміщений до Свято-Успенської церкви села Копанка Бендерського повіту 
[3, с. 451]. За даними на 1876 рік він значився позаштатним священиком в містечку 
Нові Каушани Бендерського повіту. 27 квітня 1876 року переміщений до церкви села 
Петропавлівка Акерманського повіту – в якості позаштатного священика [4, с. 212]. 

Дружина: Анна Лук'янівна (1827 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомость о Николаевской церкви Хотинского уезда селения Коболчина, за 

1832 год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 
спр. 48; 2. Ведомость о Успенской церкви Сорокского уезда села Пояна Кунича за 1853 год. – 
НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 57; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1870. – № 19; 
4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1876. – № 13. 
 

БАТИЦЬКИЙ ГЕОРГІЙ ФЕДОРОВИЧ 
(1814–1890) 

Народився 16 квітня 1814 року в містечку Бричани Хотинського повіту, в сім'ї 
священика. Навчався в Кишинівських духовних повітових училищах. 5 жовтня 
1832 року визначений дяком до Свято-Покровської церкви містечка Бричани.  

26 серпня 1838 року архієпископом Кишинівським і Хотинським Димитрієм 
(Д.І. Сулима) висвячений на диякона і направлений служити до Свято-Михайлівської 
церкви села Ломачинці Хотинського повіту. 21 жовтня 1844 року висвячений на 
священика і залишений служити при тій же церкві.  

В 1844–1851 роках перебував на посаді приватного благочинного округу. 24 
травня 1851 року звільнений з цієї посади, відповідно власному проханню. 12 
травня 1862 року, за обранням духовенства, Преосвященнішим архієпископом 
Антонієм (О.А. Шокотов) затверджений духівником 4-го округу Хотинського 
повіту. 1 жовтня 1866 року затверджений на посаді законовчителя в Ломачинецькому 
сільському народному училищі. 

14 жовтня 1868 року, за розпорядженням єпархіального начальства, о. Георгій 
переміщений до іншого приходу, про що в Кишинівських єпархіальних відомостях 
сповіщалося: «священики Хотинського повіту: Михайлівської церкви села Форосна 
Арефа Батицький і Михайлівської церкви села Ломачинець Георгій Батицький 
переміщені один на місце іншого». Іншими словами: батько і син помінялися 
парафіями. У 1869 році о. Георгій переміщений до церкви села Довжок Хотинського 
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повіту [4, с. 70]. Того ж року повторно затверджений духівником 2-го округу 
Хотинського повіту, і на цій посаді перебував до 1878 року. 

20 січня 1870 року о. Георгій переміщений до церкви Святої Преподобної 
Параскеви села Малінешти Хотинського повіту (сучасна Малинівка Новоселицького 
району), з залишанням в його веденні колишнього приходу села Довжка [1; 5, с. 69]. 

17 листопада 1853 року за корисне служіння Святій Церкві, Георгій Батицький 
нагороджений набедреником. В пам'ять Кримської війни 1853-1856 рр. нагороджений 
темно-бронзовим наперсним хрестом на Володимирській стрічці і світло-бронзовою 
медаллю на Андріївській стрічці. 13 квітня 1863 року за службу по духовному 
відомству нагороджений бархатною фіолетовою скуфією. 29 вересня 1972 року і 
3 квітня 1876 нагороджений камилавкою. 

Помер 4 травня 1890 року в селі Малинешти [2, с. 475]. 
Дружина: Ірина Феодосіївна (1821 р.н.).  
Їхні діти: Марія (1839 р.н.), Феофан (1841 р.н.), Арефа (1844 р.н.) [3]. 
Джерела: 1. Ведомость о Преподобно-Параскевиевской церкви 2-го округа Хотинского 

уезда, монастырского селения Малинешт, за 1882 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 19, спр. 31; 2. 
Исключены из списков за смертью // КЕВ, 1890. – № 11; 3. Исповедные росписи выданные из 
Кишиневской духовной консистории, Свято-Михайловской церкви села Ломачинец 5-го округа 
Хотинского уезда (1825–1896, 1905–1911, 1913, 1915, 1917 гг.). – ВАКС, Ломачинці; 4. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1869. – № 10; 5. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1870. – № 5. 

 
БАТИЦЬКИЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ 

(1782 р.н.) 
Син священика. Отримав домашню освіту. 17 грудня 1824 року визначений на 

місце паламаря до Свято-Миколаївської церкви села Коболчин Хотинського 
повіту [1, арк. 188зв; 2]. 

Дружина: Олена Андріївна (1803 р.н.).  
Їхні діти: Володимир (1823 р.н.), Федір (1828 р.н.), Ольга (1825 р.н.), Домникия 

(1830 р.н.), Євдокія (1832 р.н.), Семен (1837 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомость о Николаевской церкви Хотинского уезда селения Коболчина, за 

1832 год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, 
оп. 1, спр. 48; 2. Дело по рассмотрению прошения пономаря с. Коболчина Хотинского уезда 
Арункевича С. и о переводе в церковь с. Городище того же уезда и об определении на ту 
должность Батицкого И. (25.04.1824-17.02.1825). – НАРМ, ф. 205, оп. 1. 

 
БАТИЦЬКИЙ ПОРФИРІЙ АНДРІЙОВИЧ 

(1832–1887) 
Народився 26 лютого 1832 року, в селі Василівка Хотинського повіту, в сім'ї 

дячка Андрія Петровича Батицького (1797 р.н.) та Євдокії Данилівни (1801 р.н.). 
Отримав домашню освіту. 13 лютого 1853 року, за резолюцією архієпископа 
Кишинівського і Хотинського Іринарха (Я.Д. Попов), визначений на місце дячка 
до церкви Успіння Пресвятої Богородиці рідного села Василівка. Того ж року 24 
лютого посвячений у стихар [2, арк. 589]. 26 вересня 1859 року архієпископом 
Кишинівській Антонієм (О.А. Шокотов) висвячений у сан диякона і призначений 
служити при Свято-Миколаївській церкві села Коболчин Хотинського повіту.  

13 червня 1861 року він висвячений на священика і направлений до церкви 
Преподобної Параскеви села Ожеве, того ж повіту. 18 вересня 1865 року перемі-
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щений до Свято-Покровської церкви села Вартиківці Хотинського повіту. 8 березня 
1871 року переміщений до Архангело-Михайлівської церкви села Котилева Хотин-
ського повіту [1; 4, с. 282].  

З 8 листопада 1873 року до 10 лютого 1875 року перебував на посаді окружного 
депутата. 6 серпня 1881 року затверджений помічником депутата 2-го округу 
Хотинського повіту. 

У 1879 році за відмінну і старанну службу нагороджений набедреником. 
Помер 7 січня 1887 року [6, с. 48]. 
Дружина: Олександра Єлисеївна (1837 р.н.).  
Їхні діти: Флегонт (07.05.1860 р.н.); Іоанн (30.03.1862 р.н.) – служив на посаді 

телеграфіста Белецької телеграфної станції; Павло (03.03.1864 р.н.) – навчався в 
Кишинівській Духовної семінарії; Ферапонт (27.05.1866 р.н.); Надія (04.05.1869 р.н.) 
– за даними на 1882 рік, учениця Кишинівського духовного жіночого училища; 
Віра (1878 р.н.) [1] і Домникия (06.01.1873 р.н.) [3]. 

Флегонт закінчив Кишинівську духовну семінарію по 2-му розряду. У 1887 
році був висвячений на священика і незабаром перевівся в Херсонську єпархію. З 
1896 року служив священиком при церкві Миколая Чудотворця села Кам'яний Міст 
Ананьївського повіту Херсонської губернії [5, с. 574-575]. 

Джерела: 1. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви 2 округа Хотинского уезда села 
Котелева, за 1882 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 19, спр. 31; 2. Клировые ведомости Хотинского 
уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 106; 3. Метрическая книга, данная из Киши-
невской духовной консистории для Николаевской церкви с. Котилева 2-го округа Хотинского 
уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1873 год. – НАРМ, ф. 211, 
оп. 19, спр. 9; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1871. – № 9; 5. Справочная 
книга Херсонской епархии / Издание Херсонской духовной консистории. – Одесса: Типография 
Е.И. Фесенко, 1906; 6. Умершие // КЕВ, 1887. – № 2. 

 
БАТИЦЬКИЙ ФЕОФАН ГЕОРГІЙОВИЧ 

(1841 р.н.) 
Народився 22 вересня 1841 року в селі Ломачинці Хотинського повіту, в сім'ї 

священика Георгія Федоровича Батицького (1814–1890) та Ірини Феодосіївни 
(1821 р.н.). Навчався в Кишинівському духовному приходському училищі. У 
1863 році закінчив Кишинівську духовну семінарію з званням студента. 

23 лютого 1863 року, єпископом Антонієм (О.А. Шокотов) висвячений на 
священика до церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Михалкове Хотинського 
повіту. 1 березня 1863 року, за власним проханням і за розпорядженням єпархі-
ального переведений до Свято-Миколаївської церкви села Строїнці Хотинського 
повіту [2, арк. 2зв]. 1 березня 1867 року переміщений до Свято-Георгіївської церкви 
містечка Новоселиця Хотинського повіту [1]. В 1867-1868 роках був законовчителем 
Новоселицького народного училища.  

6 серпня 1868 року призначений виконуючим обов'язки благочинного 2-го 
округу Хотинського повіту. На цій посаді перебував до 1871 року. 

22 липня 1867 роки за ревне служіння Церкві Божій нагороджений набедреником. 
29 вересня 1869 року за старанне проходження посади законовчителя йому оголошена 
архіпастирська вдячність. Ухвалою Святішого Синоду від 29 березня – 9 квітня 
1883 року за № 637, за заслуги по духовному відомству, нагороджений скуфією 
від Святішого Синоду [3, с. 55; 4, с. 29]. 
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Дружина: Неоніла Федорівна (1847 р.н.).  
Їхні діти: Валентина (1867 р.н.), Віталій (1868 р.н.), Клавдія (1871 р.н.), Федір 

(1873 р.н.), Георгій (1876 р.н.), Вадим (22.03.1879 р.н.), Олена (1882 р.н.). 
Георгій закінчив Кишинівську духовну семінарію. Багато років служив 

священиком при Архангело-Михайлівській церкві села Старо-Драгушени 3-го 
округу Кишинівського повіту [5, с. 131]. 

Джерела: 1. Ведомость о Свято-Георгиевской церкви 2-го округа Хотинского уезда 
местечка Новоселицы, за 1882 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 19, спр. 31; 2. Ведомости о церквях 
Хотинского уезда за 1867 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 155; 3. Определения Святейшего 
Синода // ЦВд, 1883. – № 17-18; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1883. – № 
9; 5. Справочная книга Кишиневской епархии на 1911 год / Составлена и издана Канцелярией 
Кишиневской духовной консистория. – Кишинев: Епархиальная типография, 1911. 

 
БАЧИНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ 

(1900 р.н.) 
Народився 25 липня 1900 року в селі Толбуряни Хотинського повіту (сучасне 

с. Крутеньки Хотинського району ), в сім’ї місцевого священика Федора Васильовича 
Бачинського (1865 р.н.). Навчався в Кишинівській духовній семінарії (2 класи).  

В служінні з 1919 року. В 1923 році призначений псаломщиком до церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці села Комарів Хотинського повіту [2, с. 89]. У 1930-х роках 
переміщений на місце псаломщика при церкві на честь Різдва Христового села 
Волошкове Хотинського повіту. 1 січня 1939 року, за розпорядженням єпархіаль-
ного начальства, був переведений до Свято-Миколаївської церкви села Коболчин, 
того ж повіту [1, с. 4]. 

Джерела: 1. EH, 1939. – № 1; 2. EHA, 1930. 
 

БЕДНАРЕВСЬКИЙ АНТОН ВАСИЛЬОВИЧ 
(1789–1830) 

Син священика села Непоротове Хотинської райї, Василя Беднаревського 
(1742-1814) та Олени (1756 р.н.). Отримав домашню освіту. 30 жовтня 1816 року 
затверджений на посаді другого дячка при церкві Різдва Пресвятої Богородиці 
села Михалкове Хотинського цинуту [1, арк. 107-108].  

Дружина: Анна (1793 р.н.). 
Їхні діти: Іван (1818 р.н.). 
Джерела: 1. Формулярная ведомость о священно и церковнослужителях и их мужеска пола 

детях, находящихся в селении Михалкове, Рождества Богородичной церкви Хотинского 
цинута, за 1824 год // Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской 
протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

 
БЕДНАРЕВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ 

(1742–1814) 
Син священика церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Михалкове Хотинської 

райї, Григорія Михайловича Беднаревського. Отримав домашню освіту. У 1776 
році, митрополитом Проїлавським, Томаровським, Хотинським, всієї Бессарабії, 
і України Іоакимом, висвячений на священика до Свято-Димитріївської церкви 
села Непоротове Хотинської райї [3, с. 261].  

Дружина: Олена (1756 р.н.).  
Їхні діти: Григорій (1779 р.н.), Євстафій (1787 р.н.), Антон (1789 р.н.) [1; 2]. 
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Джерела: 1. Книга метричная Кишиневской и Хотинской епархии, Хотинского цинута 

села Михалкова Свято-Рождественской-Богородичной церкви о родившихся, браком сочетав-
шихся и умерших за 1814 год января 6 дня. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 19; 2. Формулярная 
ведомость о священно и церковнослужителях и их мужеска пола детях, находящихся в селении 
Михалкове, Рождества Богородичной церкви Хотинского цинута, за 1824 год // Формулярные 
ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии священника Филиппа 
Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37 3. Халиппа И.Н. Сведения о состоянии 
церквей Бессарабии в 1812–13 гг. // ТБГУАК, 1907. – Т. III.  

 
БЕДНАРЕВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

(1779 р.н.) 
Син священика села Непоротове Хотинської райї, Василя Беднаревського 

(1742-1814) та Олени (1756 р.н.). Отримав домашню освіту. Деякий час служи дячком 
при Свято-Димитріївській церкві села Непоротове. 4 липня 1805 року висвячений 
на священика до церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Михалкове Хотинської 
райї [1, арк. 226зв–227]. 30 червня 1819 року отримав духовну грамоту від митро-
полита Гавриїла (Г.Г. Бенулеску-Бодоні) [4, арк. 107-108]. Служив до 1840-х років. 

Був двічі одружений. Дружина перша: Пелагея Дущак (згадана в 1814 р. та 
ін.) – уродженка села Михалкове [2]. 

Дружина друга: Ірина (1785 р.н.) – згадана в документах 1822 року [3, арк. 441].  
Діти: Григорій, Олена, Іван (1806 р.н.), Василь (1808 р.н.) і Марфа (1821 р.н.). 
Василь, за даними на 1850-й рік проживав в Сокирянах, де займався сільським 

господарством. 
Джерела: 1. Ведомость о Рождество-Богородичной церкви селения Михалкова Хотинского 

уезда, за 1832 год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 
605, оп. 1, спр. 48; 2. Книга метричная Кишиневской и Хотинской епархии, Хотинского цинута 
села Михалкова Свято-Рождественской-Богородичной церкви о родившихся, браком сочетав-
шихся и умерших за 1814 год января 6 дня. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 19; 3. Роспись исповедная 
Кишиневской и Хотинской епархии Хотинского цинута села Михалкова, Рождество 
Богородичной церкви о находящихся прихожанах, кто из них во святую Четыредесятницу был 
у исповеди и Святого причастия, и кто исповедовался токмо, а не причастился и за каким 
винословием, за 1822 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 34; 4. Формулярная ведомость о священно 
и церковнослужителях и их мужеска пола детях, находящихся в селении Михалкове, 
Рождества Богородичной церкви Хотинского цинута, за 1824 год // Формулярные ведомости 
Управляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, 
за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 
 

БЕДНАРЕВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Священик церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Михалкове Хотинської райї. 

Під ім’ям Хрихор згадується у відомостях погосподарського перепису Хотинського 
цинуту Молдавського князівства 1774 року [1, с. 452-453]. 

Джерела: Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых 
упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк. – «Сокирянщина», 2015. 

 
БЕДНАРЕВСЬКИЙ ЄВСТАФІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

(1787 р.н.) 
Син священика села Непоротове Хотинської райї, Василя Беднаревського 

(1742-1814) та Олени (1756 р.н.) [2]. 30 жовтня 1816 року затверджений псалом-
щиком при церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Михалкове Хотинського 
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цинуту [3]. В 1830-х роках звільнений з посади і затверджений сторожем при тій 
же церкві.  

Дружина: Анна Стефанівна (1793 р.н.). 
Їхні діти: Іван (1822 р.н.), Михайло (1822 р.н.), Костянтин (1824 р.н.), Параскева 

(1830 р.н.) і Любов (1834 р.н.) [1]. 
Джерела: 1. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года, апреля двадцать 

четвертого дня, Бессарабской области Хотинского уезда села Михалкова, одноприходной 
Рождество Богородичной церкви, состоящей на имении помещика г. статского советника и 
кавалера Матвея Григориева Крупенского, о числе наличном священно – церковнослужителях 
их женах и их мужеска и женска пола детях // Ревизская сказка местечек, селений и церквей 
Хотинского уезда, о священно-церковнослужителях (апрель 1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 
100; 2. Роспись исповедная Кишиневской и Хотинской епархии Хотинского цинута села 
Михалкова, Рождество Богородичной церкви о находящихся прихожанах, кто из них во 
святую Четыредесятницу был у исповеди и Святого причастия, и кто исповедовался токмо, а 
не причастился и за каким винословием, за 1822 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 34; 3. Форму-
лярная ведомость о священно и церковнослужителях и их мужеска пола детях, находящихся в 
селении Михалкове, Рождества Богородичной церкви Хотинского цинута, за 1824 год // 
Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии священ-
ника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

 
БЕДНАРЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ЄВСТАФІЙОВИЧ 

(1822–1850) 
Син псаломщика села Михалкове Хотинського повіту, Євстафія Васильовича 

Беднаревського (1787 р.н.) та Анни Стефанівни (1793 р.н.) [2]. В 1840-х роках 
визначений на посаду паламаря при Свято-Димитріївській церкві села Кормань 
Хотинського повіту.  

Загинув у 1850 році: «16-17 січня. У Бессарабської області загинули тою ж 
смертю [помер від чаду]: в Хотинському повіті – паламар селища Кормань 
Михайло Беднаревський з дочкою Марією» [3, с. 458]. 

Дружина: Ксенія Григорівна Равловська (1825 р.н.) – дочка указаного паламаря 
села Наславча, Григорія Равловського. Вінчалися 27 квітня 1847 року в Свято-
Успенській церкві села Наславча Сорокського повіту [1]. 

Джерела: 1. Метрические книги Сорокского уезда за 1847 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 
32-1; 2. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года, апреля двадцать четвер-
того дня, Бессарабской области Хотинского уезда села Михалкова, одноприходной Рождество 
Богородичной церкви, состоящей на имении помещика г. статского советника и кавалера 
Матвея Григориева Крупенского, о числе наличном священно – церковнослужителях их женах 
и их мужеска и женска пола детях // Ревизская сказка местечек, селений и церквей Хотинского 
уезда, о священно-церковнослужителях (апрель 1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100; 3. 
Смесь. Умершие от угара // ЖМВД, 1850. – № 2. 

 
БЕЖАН ПАВЛО ФЕОФІЛОВИЧ 

(1888–1907) 
Народився 10 лютого 1888 року в селі Путінешть Сорокського повіту, в сім’ї 

священика Феофіла Васильовича Бежана (23.07.1841-08.11.1899) та Марії Іванівни 
Маланецької (18.11.1852 р.н.). [6]. У серпні 1898 року вступив до підготовчого 
класу Єдинецького духовного училища. Після закінчення другого класу в 1903 
році, був звільнений: «по малоуспішності, як другокурсник» [3, с. 337]. 
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У 1904 році вступив послушником в 

Різдва Пресвятої Богородиці Курковський 
чоловічий монастир, розташований в 
околицях села Бузешть Оргеївського 
повіту. В монастирі він прожив близько 
року. В посвідченні, виданому 19 липня 
1905 року настоятелем монастиря, архі-
мандритом Даниїлом зазначено наступне: 
«Поводився дуже добре, покладений 
монастирським начальством послух 
виконував покірно, справно відвідував 
храм Божий, де вивчався церковному 
уставу, нотному співу і російсько-слов'ян-
ському читанню». 

З 1906 року до квітня 1907 року він 
значився тимчасово виконуючим посаду 
псаломщика при церкві села Тарутине 
4-го округу Акерманського повіту [4, с. 5]. 
Після повернення на цю парафію колиш-
нього псаломщика, який тимчасово був 
на військовій службі, П. Бежан направив 
листа єпископу Акерманському Аркадію, 
з проханням направити його в одну з 
дозвільних парафій, серед яких він вказав 
село Самашкани Оргеївського повіту і 
церкву села Вашківці 3-го округу Хотин-
ського повіту. За резолюцією того ж єпископа, 17 квітня 1907 року Павло Бежан 
переміщений на місце псаломщика при Архангело-Михайлівській церкві села 
Сербичани 5-го округу Хотинського повіту [1; 5, с. 116]. 

Прослужив він у Сербичанах недовго. Того ж 
1907 року помер. 

В Сербичанах разом з Павлом проживала його 
мати Марія Іванівна, яка будучи «в дуже бідному 
стані», знаходилася на його утриманні з 1905 року. 
Після смерті сина вона отримувала допомогу з 
пенсійної каси духовенства Кишинівської єпархії 
[2, с. 87-88]. 

Джерела: 1. Дело о переводе псаломщика церкви мес-
течка Тарутино, Аккерманского уезда Павла Феофиловича 
Бежана в церковь села Сербичаны, Хотинского уезда 17 
апреля 1907 г. – НАРМ, ф. 208, оп. 3, спр. 4047; 2. Журналы 
съезда депутатов духовенства Кишиневской епархии 1908 
года. – Кишинев: Епархиальная типография, 1909; 3. 
Разрядный список учеников Единецкого духовного училища 
за 1902/3 учебный год // КЕВ, 1903. – № 14; 4. Распоря-
жения епархиального начальства // КЕВ, 1907. – № 1; 5. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1907. – № 
18; 6. Сайт Сергія Шурлякова. – http://bejan.org.ua/ 

Свідоцтво про закінчення Єдинецького 
духовного училища, видане Павлу Бежану в 
1904 р. Із власного архіву Сергія Шурлякова 

Марія Іванівна Бежан (справа)  
з сестрою, початок XX ст. Із 
власного архіву С. Шурлякова 
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БЕЖЕНАР ПАНТЕЛЕЙМОН ЗАХАРОВИЧ 

(1834 р.н.) 
Із селян, народився 31 травня 1834 року в селі Ломачинці Хотинського повіту, 

в сім’ї Захарія Олексійовича Беженаря (1799–1847) та Аксенії (1804 р.н.) [1; 2].  
2 березня 1896 року визначенням Кишинівської духовної консисторії затвер-

джений на посаді церковного старости при Архангело-Михайлівській церкві села 
Ломачинці 5-го округу Хотинського повіту [3]. 

Дружина: Марфа Михайлівна (1847 р.н.).  
Їхні діти: Мефодій, Трохим, Єфросинія, Дмитро, Параскева, Онисія, Марія [4]. 
Джерела: 1. Бессарабская казенная палата. Ревизская сказка селений Хотинского уезда о 

свободных земледельцах, рупташах, бояринашах и мазилах (апрель-август 1835 г.). – НАРМ, ф. 
134, оп. 2, спр. 604; 2. Бессарабская казенная палата. Ревизская сказка о царанах и бурлаках 
Хотинского уезда за сентябрь-октябрь месяцы 1850 года, с буквы «Л» по «М». – НАРМ, ф. 
134, оп. 2, спр. 284; 3. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви села Ломачинец 5 округа 
Хотинского уезда за 1896 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1896 год. – ДАЧО, ф. 
605, оп. 1, спр. 195; 4. Исповедные росписи выданные из Кишиневской духовной консистории, 
Свято-Михайловской церкви села Ломачинец 5-го округа Хотинского уезда (1825–1896, 1905–
1911, 1913, 1915, 1917 гг.). – ВАКС, Ломачинці. 

 
БЕЛОДАНОВ ФІЛІП ВАСИЛЬОВИЧ 

(1878 р.н.) 
Народився 11 жовтня 1878 року в сім’ї псаломщика Іоанно-Богословської церкви 

села Кара-Махмет Ізмаїльського повіту. У 1901 році закінчив курс Кишинівської 
духовної семінарії і 31 серпня визначений служити при Свято-Миколаївській 
церкві села Гліная 5-го округу Хотинського повіту [1, с. 423; 6, с. 124]. 26 вересня 
1901 року висвячений на священика. 22 травня 1909 року, за власним проханням, 
переміщений до церкви села Шаган Ізмаїльського повіту [3, с. 177]. 19 червня 1909 
року, знову таки, за власним проханням, повернутий назад в село Гліная [4, с. 201]. 
1 квітня 1924 року відсторонений від посади [7, с. 3]. 1 серпня 1924 року визначений 
на місце священика при церкві Преподобної Параскеви села Ожеве Хотинського 
повіту [8, с. 1]. 1 травня 1927 року переведений в єпархію Четатя Албе-Ізмаїл [9, 
с. 166]. Служив при Свято-Георгіївській церкві села Пандаклія Акерманського 
повіту (нині це село Оріхівка Болградського району Одеської області України). 1 
січня 1939 року, за власним проханням, звільнений за штат [10, с. 13]. 

У 1907 році «за старанну і корисну службу Церкві», єпископом Кишинівськім 
і Хотинським, Преосвященнішим Володимиром (Ф.О. Сеньковський), до дня 
Святої Пасхи, він нагороджений набедреником [2, с. 105]. 9 квітня 1913 року, 
архієпископом Кишинівськім і Хотинським Високопреосвященним Серафимом 
(Л.М. Чичагов) нагороджений скуфією [5, с. 133]. У 1931 році удостоєний наго-
родження наперсним хрестом [11, с. 7]. 

Дружина: Олімпіада Кіріяківна. 
Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1901. – № 18; 2. Распо-

ряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1907. – № 16-17; 3. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1909. – № 22; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1909. – № 
27; 5. Распоряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1913. – № 15; 6. AECH, 1922; 7. 
Mișcarea în cler // Luminatorul, 1924. – № 11; 8. Mișcarea în cler // Luminatorul, 1924. – № 26; 9. 
Mișcarea în cler // EH, 1927. – № 13-14; 10. Mișcarea în clerul eparhiei // BECAI, 1938. – № 11; 11. 
Ranguri onorifice // BECAI, 1931. – № 5. 
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БЕНЬКОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 

(1845-1910) 
Народився 1 січня 1845 року в селі Кдішківці, в сім’ї дячка. Закінчив Кишинівську 

духовну семінарію. 15 листопада 1872 року висвячений на священика до церкви 
Успіння Пресвятої Богородиці села Клішківці 1-го округу Хотинського повіту. З 
15 вересня 1881 року за провину (бійка) був під забороною священнослужіння. 
Після закриття справи, з 15 вересня 1883 року, в якості покарання, служив пса-
ломщиком при Свято-Покровській церкві села Чепелеуці. 7 березня 1886 року 
отримав дозвіл на відновлення священицької діяльності. 17 червня 1886 року, за 
резолюцією архієпископа Кишинівського і Хотинського Сергія (М.Я. Ляпідевський), 
призначений на місце священика при Свято-Вознесенській церкві с. Ходороуци 5-го 
округу Хотинського повіту [4, арк. 144зв – 145]. Мав хату в Сокирянах. 

17 жовтня 1877 року затверджений законовчителем в Клішковському чоловічому 
народному училищі [3, с. 458]. 3 вересня 1880 року звільнений з цієї посади. 

Помер 23 квітня 1910 року – «від старості» [2, арк. 174зв - 175]. 
Дружина: Марія Василівна Козмулич (1853 р.н.) – дочка священика Свято-

Покровської церкви села Чепелеуці Хотинського повіту, Василя Васильовича 
Козмулича (1825-1890) та Олени Іванівни (1832 р.н.). 

Їхні діти: Наталія (1878 р.н.), Олександра (1880 р.н.). Антоній (1884 р.н.), 
Валентина. 

Антоній навчався в Єдинецькому духовному училищі (за даними на 1895 рік) 
[1, арк. 25зв]. 

Джерела: 1. Бессарабский губернский статистический комитет. Листки первой все-
общей переписи населения 1895 года по Хотинскому уезду. Единецкое духовное училище. – 
НАРМ, ф. 151, оп. 1, спр. 72; 2. Метрическая книга выданная из Кишиневской духовной 
консистории для Свято-Вознесенской церкви села Ходороуц 5-го округа Хотинского уезда, 
для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших, на 1910 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 
19, спр. 112; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1877. – № 21; 4. Ведомости 
о церквях Хотинского уезда за 1889 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 192. 

 
БЕНЬКОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ КАЛІСТРАТОВИЧ 

(1833–1881) 
Народився в селі Недобоївці Хотинського повіту, в сім'ї дячка церкви Успіння 

Пресвятої Богородиці, Калістрата Романовича Беньковського (1810 р.н.) та 
Єфросинії Миколаївни (1813 р.н.). Навчався в Кишинівському духовному училищі. 
У 1861 році, архієпископом Антонієм (О.А. Шокотов) визначений дяком до Іоанно-
Богословської церкви села Каплівка Хотинського повіту [4, с. 361]. У 1868 році 
переміщений до Свято-Михайлівської церкви села Романківці Хотинського 
повіту [2, с. 243]. Дячок церкви Успіння Пресвятої Богородиці містечка Сокиряни 
Хотинського повіту. 9 лютого 1872 року призначений виконуючим посаду 
псаломщика при церкві села Требісоуци Хотинського повіту [3, с. 214; 5, с. 74]. 
За даними на 1874 рік значився позаштатним виконуючим посаду псаломщика. 
Далі переміщений до церкви Покрова Пресвятої Богородиці села Котової 1-го 
округу Сорокського повіту, де прослужив до 1881 року [6, с. 3]. 

Помер 9 березня 1881 року в селі Котова [1, арк. 675зв-676]. 
Дружина: Єфросинія Феодосіївна.  
Їхні діти: за даними на 1877 рік у них було шестеро дітей. 
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Петро Васильович Беньковський (02.07.1874 р.н.) служив псаломщиком в парафіях 

Оргеївського і Сорокського повітів. 
Джерела: 1. Метрическая книга данная из Кишиневской духовной консистории в Свято-

Покровскую церковь села Котовой1-го округа Сорокского уезда для записи о родившихся, 
браком сочетавшихся и умерших на 1881 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 166; 2. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1868. – № 23; 3. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1872. – № 8; 4. Несторовский П. Село Каплевка Хотинского уезда // КЕВ, 1892. – № 18; 5. 
Curdinovschi V. Cele mai biserici de lemn din jud. Hotin – Basarabia (după datele excursiei din anul 
1915) // Revista Societatii Istorico-Arheologice bisericesti din Chișinău.- Chișinău: Tipografia 
Eparhiala, 1925. – Vol. XVI; 6. Lenţa-Vascauţan A. Să aprindeți candela în sfântul locaș… // Curierul 
Ortodox. Publicație a Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova. – Chișinau, 2008. – № 05 (202). 

 
БЕНЬКОВСЬКИЙ МИКОЛА СЕМЕНОВИЧ 

(1841 р.н.) 
Народився 9 травня 1841 року в місті Хотин, в сім’ї дячка-паламаря Семена 

Антоновича Беньковського (1818 р.н.) та Февронії Петрівни (1823 р.н.). 9 травня 
1862 року, за розпорядженням Кишинівської духовної консисторії, визначений 
дячком до церкви села Яноуци Хотинського повіту. 8 червня 1865 року, за власним 
проханням, переміщений ну ту ж посаду до Архангело-Михайлівської церкви 
села Гвіздівці того ж повіту [1, арк. 68зв]. В 1868 році переміщений на місце дячка 
до Преображенської церкви села Керстинці Хотинського повіту [2, с. 234]. 8 
лютого 1874 року залишений при цій церкві понадштатним причетником. За даними 
на 1895 рік служив понадштатним псаломщиком при Свято-Покровській церкві 
села Верхні Ширівці 1-го округу Хотинського повіту [5]. В 1906 році затверджений 
на посаді псаломщика при тій же церкві [3, с. 100]. Надалі був висвячений на 
священика. 10 вересня 1912 звільнений за штат, за власним проханням [4, с. 316]. 

2 жовтня 1914 року, заштатного священика села Верхні Ширівці Миколу 
Беньковського, «Всеросійський Государ Імператор, по всепідданішій доповіді 
обер-прокурора Святішого Синоду, нагородив золотою медаллю з написом «за 
старанність», «за п’ятдесятирічну відмінно-старанну службу». 

Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 
спр. 183; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1868. – № 20; 3. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1906. – № 12; 4. Распоряжения епархиального начальства 
// КЕВ, 1912. – № 37; 5. Сведения о количестве исповедавшихся церковнослужителей по 
Кишиневской епархии в посты 1895 года. – НАРМ, ф. 208, оп. 6, спр. 1185. 

 
БЕРЕЗОВСЬКИЙ ІВАН ГРИГОРОВИЧ 

(1804 р.н.) 
Син дяка Свято-Успенської церкви села Рашков Хотинського повіту, Григорія 

Іоанновича Березовського та Анни Прокопівни (1785 р.н.). Отримав домашню 
освіту. 7 травня 1827 року, за розпорядженням Кишинівської духовної консисторії, 
призначений паламарем до Архангело-Михайлівської церкви села Білівці Хотин-
ського повіту. 20 липня 1852 року переміщений на місце паламаря при Іоанно-
Богословській церкві села Молодове Хотинського повіту [1, арк. 507]. 

Дружина: Євдокія Михайлівна (1816 р.н.).  
Їхні діти: Єрофій (1851 р.н.). 
Джерела: 1. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 

спр. 106. 
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БЕШЛЯГА МИКОЛА СТЕФАНОВИЧ 

(1908 р.н.) 
Син священика Свято-Димитріївської церкви 

села Кормань 3-го округу Хотинського повіту, 
Стефана Єрофійовича Бешляги (1882 р.н.) та 
Олександри Миколаївни. Народився 20 січня 
1908 року.  

Закінчив Кишинівську духовну семінарію [1, 
с. 154]. З 1 липня 1930 року служив священиком 
в селі Сербичани, при Архангело-Михайлівській 
церкві 6-го округу Хотинського повіту [2, с. 107]. 

За переказами старожилів надалі проживав в 
селі Коржеуци. 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. Священно-и церковнослу-
жители Сокирянщины (XIX в. – 1920-е гг.): некоторые 
данные к историко-биографическому словарю // 
Сокирянщина: Історико-краєзнавчий альманах. – Вип. 3. 
– Мінськ-Новодністровськ, 2011; 2. EHA, 1930. 

 
БЕШЛЯГА СТЕФАН ЄРОФІЙОВИЧ 

(1882 р.н.) 
Із сім’ї духовного звання, народився 28 березня 

1882 року [7, с. 130]. Закінчив три класи духовного 
училища. 14 жовтня 1900 року призначений вико-
нуючим обов'язки псаломщика при церкві села 
Росошани Хотинського повіту [1, с. 559]. З 27 
квітня 1908 року знаходився на посаді псаломщика 
при Архангело-Михайлівській церкві с. Коржеуци 
4-го округу Хотинського повіту [2, с. 90]. 21 
травня 1909 року визначений дияконом при тій 
же церкві, з залишенням на вакансії псаломщика 
[3, с. 177]. 8 жовтня 1910 року призначений на 
штатне дияконське місце при тій же церкві [4, с. 
340]. З 1915 р. служив псаломщиком при Свято-
Димитріївській церкві села Кормань Хотинського 
повіту, а з 1919 року – дияконом при тій же церкві. 

15 вересня 1919 року С. Бешляга висвячений 
на священика до Іоанно-Богословської церкви села 
Мошанець Хотинського повіту [8, с. 3]. У 1920 році переміщений на місце священика 
до Трьохсвятительської церкви села Баласінешти Хотинського повіту. У 1927 
році повернутий на попереднє місце – в село Кормань [6, с. 293]. За даними рік 
на 1940 рік о. Стефан був за штатом і постійно проживав в селі Коржеуци 
Хотинського повіту [9, с. 117]. 

У 1931 році нагороджений набедреником [5, 68]. 
Дружина: Олександра Миколаївна. 
Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1900. – № 21; 2. Распо-

ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1908. – № 18; 3. Распоряжения епархиального 

Микола Бешляга, 1930 рік 

Стефан Бешляга  
(.EHA, 1930. – P. 89.) 
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начальства // КЕВ, 1909. – № 22; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1910. – № 
41; 5. EH, 1931. – № 6; 6. EH, 1938. – № 19; 7. Episcopia Hotinului. Date istorice și statistice: 1923–
1925. – Chişinău: Tipografia Eparhială «Cartea Românească»,1925; 8. Mișcarea în clerul de mir // 
Luminatorul, 1919. – № 16; 9. Moldovanu I. Despre amara viață sub bolșevici Greutățile dela început 
// EH, 1941. – № 6. 
 

БІЛЕЦЬКИЙ ГАВРИЇЛ 
(1797 р.н.) 

Із селян. Отримав домашню освіту, а також навчався «за плату у священика». 
З 1819 року і як мінімум до 1825 року служив дячком при церкві Успіння Пресвятої 
Богородиці села Сокиряни Хотинського цинуту [1, арк. 380; 2, арк. 93-94]. 

Джерела: 1. Роспись исповедная Кишиневской епархии Хотинского цинута селения 
Сокирян Успенской Богородичной церкви о обретающих в приходе сей церкви ниже явленных 
чинов и людям со изъяснением про каждого имени и бытии их во святую Четыредесятницу у 
исповеди и святых тайн причастия, и кто исповедался токмо, а не причастился и за каким 
винословием, и кто за малолетством не исповедывался и святых тайн причастился, за 1822 
год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 34; 2. Формулярная ведомость о священно и церковнослужи-
телях и их мужского пола детях находящихся в селении Сокирянах при Успенской Бого-
родичной церкви Хотиннского уезда, за 1824 год // Формулярные ведомости Управляющего 
Хотинского цынута Бричанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – 
ДАЧО, ф. 605, оп. 1, сп. 37. 

 
БІЛИНСЬКИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 

(1837 р.н.) 
Син дячка. Після звільнення з середнього відділення Кишинівської духовної 

семінарії, 25 березня 1860 року архієпископом Кишинівським і Хотинським 
Антонієм (О.А. Шокотов), висвячений на диякона до Свято-Михайлівської церкви 
села Ломачинці Хотинського повіту – на посаді псаломщика [1, арк. 68 зв]. Там 
він прослужив до 1884 року. 

Дружина: Євфимія Петрівна (1842 р.н.).  
Їхні діти: Єфросинія (19.01.1861 р.н.), Анна (03.12.1863 р.н.), В'ячеслав (03.10.1869 

р.н.), Олімпіада (1874 р.н.), Григорій (1883 р.н.), Ольга (01.01.1881 р.н.) [2]. 
Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 

спр. 184; 2. Исповедные росписи выданные из Кишиневской духовной консистории, Свято-
Михайловской церкви села Ломачинец 5-го округа Хотинского уезда (1825–1896, 1905–
1911, 1913, 1915, 1917 гг.). – ВАКС, Ломачинці. 

 
БІЛИНСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ АНДРІЙОВИЧ 

(1870 р.н.) 
Син диякона Архангело-Михайлівської церкви села Ломачинці 5-го округу 

Хотинського повіту, Андрія Івановича Білинського (1837 р.н.) та Євфимії Петрівни 
(1842 р.н.) [1]. Навчався в Єдинецькому духовному училищі. Короткочасно 
виконував обов’язки дячка при Архангело-Михайлівській церкві села Ломачинці, 
без затвердження (за даними на 1893 рік). 12 січня 1894 року допущений до 
виконання посади псаломщика при церкві села Ново-Покровка Ізмаїльського 
повіту [2, с. 45]. 26 січня 1894 року визначений служити штатним псаломщиком 
при тій же церкві [3, с. 59]. 25 червня 1898 року переміщений на місце псаломщика 
до Свято-Георгіївської церкви с. Єнікьой 4-го округу Ізмаїльського повіту [4, с. 300].  
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Там він служив і за даними на 1911 рік [5, с. 95]. 

Джерела: 1. Исповедные росписи выданные из Кишиневской духовной консистории, Свято-
Михайловской церкви села Ломачинец 5-го округа Хотинского уезда (1825–1896, 1905–1911, 
1913, 1915, 1917 гг.). – ВАКС, Ломачинці; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1894. – № 3; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1894. – № 4; 4. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1898. – № 16; 5. Справочная книга Кишиневской епархии на 
1911 год / Составлена и издана Канцелярией Кишиневской духовной консистория. – Кишинев: 
Епархиальная типография, 1911. 

 
БІЛИНСЬКИЙ ЄВФИМІЙ ІВАНОВИЧ 

(1840–1905) 
Син дячка. Закінчив Кишинівську духовну семінарію за другим розрядом. 19 

грудня 1861 року архієпископом Кишинівським і Хотинським Антонієм (О.А. 
Шокотов) висвячений на священика до Свято-Успенської церкви села Василівка 
Хотинського повіту. 26 січня 1868 року призначений наглядачем за сільськими 
школами [1, арк. 68зв]. 19 грудня 1869 року переміщений до Свято-Димитріївської 
церкви села Білоусівка, того ж повіту [8, с. 13-14]. 15 червня 1873 року переведений 
до Архангело-Михайлівської церкви села Ломачинці 5-го округу Хотинського 
повіту. 13 березня 1875 року затверджений помічником благочинного по 5-му округу 
Хотинського повіту. 20 лютого 1879 року переміщений на місце священика при 
Архангело-Михайлівській церкві села Романківці, того ж повіту [9, с. 119]. 
Потім, 30 березня того ж року, повернувся назад в Ломачинці [13, с. 141-142]. 4 
серпня 1884 року призначений законовчителем в місцевому Ломачинецькому 
народному училищі [10, с. 167]. В цьому селі він прослужив до 1891 року [6, с. 123]. 

1 квітня 1892 року переміщений на місце священика при Свято-Миколаївській 
церкві села Калінешти 3-го округу Белецького повіту [11, с. 117]. 12 січня 1900 року 
рішенням Кишинівської духовної консисторії усунутий від місця служіння – за 
проступок; 26 червня 1903 року, будучи безмісним священиком, після його осо-
бистого прохання, єпископом Кишинівським і Хотинським Іаковом (І.О. Пятницкий) 
він призначений на священиче місце до Свято-Михайлівської церкви села Жаврени 
(Жеврени), Оргеївського повіту [12, с. 258].  

У 1868 році «по увазі до старанної пастирської дбайливості і благоліпність 
ввіреного йому храму Божого, благословен Його Високопреосвященством вико-
ристовувати при богослужінні знак церковного відмінності набедреник» [7, с. 75-
76]. Указом Святішого Синоду від 18 квітня 1877 року за № 1134, за відмінність 
по службі, нагороджений скуфією від Святішого Синоду [2, с. 195; 3, с. 128]. 
Ухвалою Святішого Синоду від 15-20 березня 1884 року, за заслуги по 
духовному відомству, йому надане благословення Святішого Синоду [5, с. 33]. 

Помер в селі Жаврени 17 вересня 1905 року [4]. 
Рано овдовів. Його дочка Катерина (1863 р.н.) 11 листопада 1884 року вийшла 

заміж за вчителя Ломачинецького однокласного народного училища Олексія 
Петровича Александрова. Вінчалися в Архангело-Михайлівській церкві села 
Ломачинці 5-го округу Хотинського повіту [6]. 

Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 
184; 2. Высочайшие и синодальные награды // КЕВ, 1877. – № 9; 3. Высочайшие награды // ЦВ, 
1877. – № 17; 4. Метрическая книга данная из Кишиневской духовной консистории для Свято-
Михайловской церкви села Жаврен 1-го округа Оргеевского уезда, для записи о родившихся, 
браком сочетавшихся, и умерших, на 1905 год. – НАРМ; 5. Награды // КЕВ, 1884. – № 7; 6. 
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Обыск брачный, Кишиневской духовной консистории, Свято-Михайловской церкви села 
Ломачинец 5-го округа Хотинского уезда (1833, 1838–1850, 1854–1856, 1861–1863, 1864–1873, 
1879–1884, 1884–1888, 1889–1894, 1895–1902, 1902–1907 гг.). – ВАКС, Ломачинці; 7. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1868. – № 9-10; 8. Распоряжения епархи-
ального начальства // КЕВ, 1870. – № 2; 9. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1879. – № 6; 10. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1884. – № 17; 11. Распо-
ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1892. – № 8; 12. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1903. – № 12; 13. Сведения о движении и переменах по службе в епархи-
альном управлении // КЕВ, 1879. – № 7; 14. Шундрій М.М. Історія церкви села Ломачинці // 
Сокирянщина: Історико-краєзнавчий альманах. – Вип. 1. – 2011. 

 
БІЛЯКЕВИЧ АРТЕМІЙ МАТВІЙОВИЧ 

(1816–1890) 
Син дячка села Вережани Сорокського повіту, Матвія Федоровича Білякевича 

[1]. Отримав домашню освіту. Рано осиротів, разом з сестрами Варварою (1921 
р.н.) і Ефтимією (1927 р.н.) виховувався родичами. Деякий час прислужував при 
Архангело-Михайлівській церкві села Вережани Хотинського повіту [11].  

17 грудня 1835 року визначений служити дяком при церкві Успіння Пресвятої 
Богородиці села Наславча Хотинського повіту [3; 4]. 10 серпня 1844 року перемі-
щений до Вознесенської церкви села Бабин Хотинського повіту – на місце дячка.  

6 липня 1845 року архієпископом Кишинівським і Хотинським Іринархом (Я.Д. 
Попов) висвячений на диякона до Архангело-Михайлівської церкви селища Липник 
Сорокського повіту. 19 листопада 1847 року тим же архієпископом висвячений 
на священика до Свято-Димитріївської церкви села Непоротове Хотинського 
повіту [4, арк. 518]. Деякий час перебував на посаді духівника 3-го округу 
Хотинського повіту. 

30 травня 1853 року «за старанне виконання священицького обов'язку» нагород-
жений набедреником. 3 лютого 1876 року ухвалою Святішого Синоду нагороджений 
скуфією [5, с. 138]. В 1889 році до дня Святої Пасхи, Святішим Синодом наго-
роджений камилавкою [6, с. 374]. 

Помер 22 вересня 1890 року в селі Непоротове [7, с. 918]. 
Дружина: Марія Яківна Вигуржинська (1821 р.н.) – дочка священика Архангело-

Михайлівської церкви села Липник Хотинського повіту, Якова Миколайовича 
Вигуржинського (1778-1848) [10] та Анастасії Онуфріївни (1790 р.н.) [2].  

Їхні діти: Марія (08.03.1845 р.н.) – народилася і хрещена в селі Наславча 
Сорокського повіту [9]; Ольга (1848 р.н.), Параскева (1851 р.н.). 

Джерела: 1. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви Сорокского уезда селения 
Вережен, за 1843 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 20; 2. Ведомость о Свято-Михайловской 
церкви Сорокского уезда селения Липника, за 1851 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 49; 3. 
Ведомость о церкви Успенской Богородичной, Сорокского уезда, селения Наславча, принад-
лежащего помещику, статскому советнику Матфею Георгиеву Крупенскому, живущему в 
Хотинском уезде в селении Ломачинцах, 1840 года // Метрические книги церквей Сорокского 
уезда за 1840 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 145; 4. Ведомость о церкви Успения Божьей 
Матери села Сорокского уезда селения Наславча, за 1843 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 20; 5. 
Высочайшие награды // ЦВ, 1876. – № 24; 6. Высочайшие награды // КЕВ, 1889. – № 9; 7. 
Исключены из списков за смертью // КЕВ, 1890. – № 21; 8. Клировые ведомости Хотинского 
уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 106; 9. Метрические книги Сорокского уезда за 
1845 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 25; 10. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать 
пятого года апреля двадцатого дня, Бессарабской области Хотинского уезда селения Липника 
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двуприходной Архангело-Михайловской церкви, состоящей на вотчине принадлежащей 
Молдавского княжества монастырю Бордюжан, о числе священно и церковнослужителях их 
женах и детях обоего пола. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100; 11. Ревизская сказка тысяча 
восемьсот тридцать пятого года апреля двадцать пятого дня, Бессарабской области 
Хотинского уезда селения Вережан, одноприходной Архангело-Михайловской церкви, состо-
ящей на имении принадлежащем молдавскому монастырю Фрумос, о числе священно и цер-
ковнослужителях их женах и детях обоего пола. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100. 
 

БІСЕРІКАНУ ОЛЕКСІЙ 
Деякий час служив дяком при церкві села Шербень-Думень Белецького повіту. 

1 березня 1936 року переміщений до церкви Різдва Пресвятої Богородиці села 
Кулішівка Хотинського повіту [1, с. 224]. 

Джерела: 1. Mișcarea în cler // EH, 1936. – № 9. 
 

БИРКА (БИРКЕ) ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
(1901–1986) 

Син священика Василя Михайловича Бирка 
(1872–1965) та Феодосії Афанасіївни (1874– 
1946); народився 6 лютого 1901 року в селі 
Корестоуци Хотинського повіту [1]. Навчався в 
Кишиневі, а потім в Чернівецькому університеті.  

15 вересня 1923 року призначений на місце 
псаломщика при Свято-Василівській церкві рід-
ного йому села Корестоуци Хотинського повіту 
[2, с. 135]. 1 жовтня 1926 року переведений до 
Іоанно-Богословської церкви села Вітрянка – 
на місце псаломщика [3, с. 176]. У 1929 році був 
висвячений на священика до церкви Святих архан-
гелів Михаїла і Гаврііала с.Бегрінешти 
Сорокського повіту. У 1936 році переміщений в 
село Ришкани Белецького повіту. 

У 1944 році виїхав до Румунії. Деякий час 
працював бібліотекарем в Митрополії. З 1 вересня 1949 
року і до самої смерті в 1986 році, служив при церкві 
«Букур» («Bucur Ciobanul») в Бухаресті [4]. 

Помер 1 серпня 1986 року. 
Дружина: Марія Георгіївна Димитріу – дочка свяще-

ника. Вінчалися 21 липня 1929 року. 
Їхні діти: мали чотирьох дітей. 
Джерела: 1. Метрическая книга, данная из Кишиневской 

духовной консистории в Свято-Васильевскую церкви села 
Корестоуц 5-го округа Хотинского уезда, для записи родив-
шихся, браком сочетавшихся и умерших на 1901 год. – НАРМ, 
ф. 211, оп. 19, спр. 70; 2. Episcopia Hotinului. Date istorice și 
statistice: 1923–1925. – Chişinău: Tipografia Eparhială «Cartea 
Românească»,1925; 3. Mișcarea în cler // EH, 1926. – № 15-16; 4. 
Toma I. Părintele Alexie, preotul lui Dumnezeu. – Editura Suflet 
Transilvan, 2014. 

Олексій Бирка, 1929 рік 

Обкладинка книги про 
священика О.В. Бирка 
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БИРНОВ ІОАНН 

Священик, що служив при церкві села Вітрянка Верхньо-Дністровського округу 
Хотинської райі. Його ім'я знаходимо в обвинувальному акті в справі про різного 
роду зловживання протопопа Лазаря Азакієвича від 16 березня 1791 року [1, с. 30]. 

Джерела: Bârlădeanu V.P. Vechea episcopie a Hotinului / Extras din revista «Biserica 
Ortodoxă Română» pe 1932. – Bucureşti: Tipografia Cărților Bisericești, 1933. 

 
БИХОВСЬКИЙ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 

(1885–1930) 
Народився 5 березня 1885 року в сім’ї священика Свято-Катерининської церкви 

села Котюжани 4-го округу Хотинського повіту, Василя Івановича Биховського 
(1848-1885) та Марії Харитонівни (1852 р.н.) [2, арк. 159/972; 3, арк. 101зв]. 
Закінчив двокласне народне училище. З 1901 року до 22 грудня 1902 року вчився 
в псаломщицькому класі [1, арк. 105зв.]. По закінчені, за власним проханням, 
призначений виконуючим обов'язки псаломщика при церкві Покрови Пресвятої 
Богородиці села Волошкове 5-го округу Хотинського повіту [4, с. 8].  

У жовтні 1906 року був призваний на військову службу.  
8 грудня 1910 року призначений виконуючим посаду псаломщика при Свято-

Михайлівській церкві села Пригородок 1-го округу Хотинського повіту. 26 
вересня 1911 року затверджений на цій посаді [5, с. 339]. З 1913 року знаходився 
на посаді псаломщика при церкві села Тарасоуци Хотинського повіту (сучасне 
село Тарасівці Новоселицького повіту). 

Помер 31 травня 1930 року [6, с. 151]. 
Джерела: 1. Кишиневская епархия. Клировая ведомость 5-го округа Хотинского уезда за 

1903 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 200; 2. Метрическая книга данная из Кишиневской 
духовной консистории в Свято-Екатерининскую церковь селения Котюжан 4-го округа 
Хотинского уезда для записи о родившихся, браком сочетавшихся и о умерших на 1885 год. – 
НАРМ, ф. 211, оп. 19, спр. 74; 3. Кишиневская духовная консистория (по делам Хотинского 
уезда). Клировая ведомость церквей 4-го округа Хотинского уезда за 1886 год. – ДАЧО, ф. 605, 
оп. 1, спр. 188; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1903. – № 1-2; 5. Распо-
ряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1911. – № 40; 6. Mișcarea în cler // EH, 1930. – № 14. 
 

БИХОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ 
(1842 р.н.) 

Син священика Свято-Покровської церкви села Селище Хотинського повіту, 
Костянтина Тимофійовича Биховського (1805-1886) та Катерини Никифорівни 
Чернявської (1811 р.н.). Навчався в Кишинівській духовній семінарії.  

12 вересня 1865 року висвячений на священика до церкви Колікоуци, яке нині 
розташоване в Бричанському районі Республіки Молдова. З 12 червня 1866 року 
служив священиком при церкві Преподобної Параскеви села Ожеве Хотинського 
повіту. 20 липня 1867 року переміщений до Свято-Михайлівської церкви села 
Требісоуци Хотинського повіту [16, с. 73]. У 1870-х роках служив священиком 
при церкві села Яноуци (тепер Іванівці Кельменецького району). 21 січня 1888 
року, за власним проханням, переміщений до Свято-Покровської церкви містечка 
Бричани 3-го округу Хотинського повіту [8, с. 91].  

4 грудня 1888 року призначений депутатом по 3-му округу Хотинського повіту 
[9, с. 1]. 10 листопада 1890 року призначений благочинним 3-го округу Хотинського 
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повіту [12, с. 968]. Двічі обирався на посаду депутата 3-го округу Хотинського 
повіту. 26 жовтня 1900 року звільнений з посади благочинного церков 3-го округу 
Хотинського повіту [13, с. 558].  

14 квітня 1901 року переміщений до Свято-Троїцької церкви села Тецкани 4-
го округу Хотинського повіту [14, с. 217-218]. 27 серпня 1912 переміщений до 
церкви Іоанна Златоуста села Перерита Хотинського повіту [15, с. 311]. 

Ухвалою Святішого Синоду від 29 березня – 9 квітня 1883 року за № 637, за 
заслуги по духовному відомству, нагороджений камилавкою [7, с. 28-29; 5, с. 55]. 
У 1890 році, визначенням Святішого Синоду, за службу по духовному відомству, 
нагороджений наперсним хрестом від Святішого Синоду [11, с. 338]. 6 травня 
1897 року, за службу по єпархіальному відомству, нагород-жений орденом Святої. 
Анни 3-го ступеня [2, с. 182]. У 1911 році, за визначенням Святішого Синоду від 
23-28 березня, за № 2188, удостоєний сану протоієрея [3, с. 148; 6, с. 140]. 

Дружина: Марія Олександрівна Черноуцан (1846 р.н.) – дочка дяка села 
Колікоуци Хотинського повіту, Олександра Васильовича Черноуцана (1815-
1875) та Єлизавети Іванівни (1822 р.н.). 

Їхні діти: Олексій, Зіновій (1880 р.н.), Микола (1881 р.н.), Олександра (1893 р.н.), 
Алла і Ніна.  

За даними на 1883 рік, Олександра вчилася в жіночому єпархіальному училищі, 
і ще троє дітей навчалися в духовно-навчальних закладах [4, с. 6]. Пізніше її взяв 
за дружину Семен Жовмір, котрий з 1916 року служив священиком при церкві 
села Пригородок Хотинського повіту. 

«19 грудня 1899 року син священика м. Бричани Хотинського повіту, Олексій 
Володимирів, син Биховський, на дійсну Його Імператорської Величності службу 
в Кишинівську духовну Консисторію в число канцелярських служителів 2-го по 
походженню розряду» [10, с. 2]. 

Зіновій навчався в Єдинецькому духовному училищі [1, арк. 15зв]. 
Алла була одружена з учителем народних училищ Березюком. 
Джерела: 1. Бессарабский губернский статистический комитет. Листки первой всеобщей 

переписи населения 1895 года по Хотинскому уезду. Единецкое духовное училище. – НАРМ, ф. 
151, оп. 1, спр. 72; 2. Высочайшие награды // КЕВ, 1897. – № 10; 3. Высочайшие награды // КЕВ, 
1911. – № 22; 4. Журналы епархиального съезда духовенства 1883 года // КЕВ, 1883. – № 23; 5. 
Определения Святейшего Синода // ЦВд, 1883. – № 17-18; 6. Определения Святейшего Синода 
// ЦВд, 1911. – № 19-20; 7. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1883. – № 9; 8. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1888. – № 3; 9. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1889. – № 1; 10. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1890. – № 
1; 11. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1890. – № 8; 12. Распоряжения епархи-
ального начальства // КЕВ, 1890. – № 22; 13. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1900. – № 21; 14. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1901. – № 9; 15. Распо-
ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1912. – № 36; 16. Curdinovschi V. Cele mai biserici de 
lemn din jud. Hotin – Basarabia (după datele excursiei din anul 1915) // RSIABC, 1925.- Vol. XVI. 

 
БИХОВСЬКИЙ ІЛЛЯ ТИМОФІЙОВИЧ 

(1803 р.н.) 
Син священика села Новоселиця Хотинського повіту, Тимофія Биховського та 

Ксенії (1765 р.н.) [2, арк. 408]. Отримав домашню освіту. З 4 березня 1825 року 
служив дяком при церкві Покрова Пресвятої Богородиці села Селище Хотинського 
повіту. 20 травня 1845 року, архієпископом Кишинівським і Хотинським Іринархом 
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(Я.Д. Попов), посвячений у стихар. 11 жовтня 1847 року тим же архієпископом 
висвячений на диякона, до тієї ж церкви – на окладі дячка [1, арк. 500].  

Дружина: Анна Стефанівна (1807 р.н.). 
Джерела: 1. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 

106; 2. Ревизская сказка местечек, селений и церквей Хотинского уезда, о священно-церковно-
служителях (апрель 1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100. 

 
БИХОВСЬКИЙ КОСТЯНТИН ТИМОФІЙОВИЧ 

(1805–1886) 
Син священика церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Новоселиця Хотинського 

повіту, Тимофія Биховського та Ксенії (1766 р.н.) [4, арк. 408]. Отримав домашню 
освіту. В травні 1827 року визначений на місце паламаря при церкві рідного йому 
села Новоселиця. 26 квітня 1836 року, за власним проханням і за розпорядженням 
Кишинівської духовної консисторії переведений на місце дячка при тій же церкві. 3 
червня 1840 р. архієпископом Кишинівським і Хотинським Димитрієм (Д.І. Сулима) 
висвячений на священика до церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Селище 
Хотинського повіту. У 1846 році також призначений співробітником Кишинівського 
духовного піклування [2, арк. 500]. 

У 1852 році архієпископом Кишинівським і Хотинським Іринархом (Я.Д. Попов) 
нагороджений набедреником. 

Помер 1 травня 1886 року в селі Вовчинець, коли вже був за штатом [5, с. 171]. 
Дружина: Катерина Никифорівна Чернявська (1811 р.н.) – дочка священика села 

Коболчин Хотинського повіту, Никифора Прокоповича Чернявського (1777 р.н.). 
Їхні діти: Олена (1833 р.н.), Єлизавета (1835 р.н.), Порфирія (1838 р.н.), Володимир 

(1842 р.н.), Мелетій (1845-21.02.1901), Олімпіада (1846 р.н.), Ксенія (1849 р.н.). 
Мелетій, в 1865 році закінчив Кишинівську духовну семінарію. Деякий час був 

учителем в Кишинівському духовному училищі. З 1869 року, протягом 32 років 
прослужив священиком при Свято-Троїцької церкви села Тецкани Хотинського 
повіту [1, с. 152-154; 3, с. 67]. 

Джерела: 1. Гримальский С. Священник с. Тицкан, Хотинского уезда, Мелетий Быховский 
(некролог) // КЕВ, 1901. – № 7; 2. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, 
ф. 605, оп. 1, спр. 106; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1869. – № 10; 4. 
Ревизская сказка местечек, селений и церквей Хотинского уезда, о священно-церковно-
служителях (апрель 1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100; 5. Умершие // КЕВ, 1886. – № 13. 

 
БИХОВСЬКИЙ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ 

 (1881 р.н.) 
Народився в селі Яноуци Хотинського повіту, в сім’ї свя-

щеника Володимира Костянтиновича Биховського (1842 р.н.) 
та Марії Олександрівни Черноуцан (1846 р.н.). Закінчив 
Кишинівську духовну семінарію. 

З 1905 року знаходився на посаді священика при Свято-
Димитріївській церкві села Перерита 4-го округу Хотин-
ського повіту [1, с. 348]. 27 серпня 1912 року переміщений 
до Свято-Троїцької церкви села Тецкани 4-го округу Хотин-
ського повіту [2, с. 311]. 1 березня 1931 року визначений 
до церкви Різдва Пресвятої Богородиці с. Кулішівка [3, с. 69]. Микола Биховський 
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Дружина: Євгенія Михайлівна. 
Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1905. – № 15; 2. Распоря-

жения епархиального начальства // КЕВ, 1912. – № 36; 3. Mișcarea în cler // EH, 1931. – № 6. 
 

БИХОВСЬКИЙ СПИРИДОН ХРІСАНФОВИЧ 
(1824 р.н.) 

Народився 12 грудня 1824 року в селищі Новоселиця Хотинського повіту, в 
сім’ї священика Хрісанфа Тимофійовича Биховського (1790 р.н.) та Катерини 
(1792 р.н.) [3]. Отримав домашню освіту.  

12 червня 1846 року єпископом Кишинівським і Хотинським Іринархом (Я.Д. 
Попов) посвячений у стихар і призначений на місце дячка-псаломщика при Свято-
Димитріївській церкві села Кормань Хотинського повіту [2, арк. 510]. 26 червня 
1903 року вийшов за штат [1, арк. 73зв-74]. 

14 липня 1904 року нагороджений Золотою медаллю з написом «за старанність», 
для носіння на шиї на Анненській стрічці. 

Двічі був у шлюбі. Друга дружина: Онисія Мартинівна (1827 р.н.).  
Їхні діти: Василь (1850 р.н.), Олександра (1852 р.н.), Надія, Віра (1972 р.н.). 
Джерела: 1. Кишиневская епархия. Клировая ведомость 3-го округа Хотинского уезда за 

1902 год.– ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 199; 2. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. 
– ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 106; 3. Ревизская сказка местечек, селений и церквей Хотинского 
уезда, о священно-церковнослужителях (апрель 1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100. 

 
БОГАЧ МИКИТА ДАНИЛОВИЧ 

(1843 р.н.) 
Із селян, син Данила Олексійовича Богача (1815 р.н.) та Параскеви Данилівни 

(1817 р.н.) [1, арк. 654зв–655]. У 1895 році затверджений на посаді церковного 
старости при Петро-Павлівській церкві містечка Сокиряни 5-го округу Хотин-
ського повіту – на друге триріччя [2, с. 5]. 

Джерела: 1. Бессарабская казенная палата. Ревизская сказка Хотинского уезда 1858 
года. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 636; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1895. – № 1-2. 

 
БОГАЧ ФЕОДОСІЙ ФЕДОРОВИЧ 

(1889–1986) 
Із селян, народився 14 серпня 1889 року в села Етулія 

Ізмаїльського повіту [8, с. 15]. Навчався в Кишинів-
ському духовному училищі. В 1911 році закінчив курс 
Кишинівської духовної семінарії з атестатом 1-го роз-
ряду [1, арк. 25зв–26].  

2 жовтня 1911 року, за власним проханням, єпис-
копом Кишинівськім і Хотинським Серафимом (Л.М. 
Чичагов) визначений на місце священика при Свято-
Успенській церкві села Василівка Хотинського повіту 
[3, с. 369; 5, с. 127]. 6 листопада 1911 року висвячений 
на диякона, а 8 листопада, того ж року – на священика. 
29 листопада 1911 року призначений законовчителем 
в місцевій церковно-приходській школі.  Феодосій Богач, 1929 рік 
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29 серпня 1912 року призначений протироз-

кольницьким місіонером по 5-му округу Хотин-
ського повіту [1, арк. 25зв–26]. У вересні 1913 
року пройшов Протирозкольницькі місіонерські 
курси в Каларашовському монастирі, влаштованих 
для протирозкольницьких місіонерів Хотинського, 
Белецького (3-й і 4-й округи) і Сорокського 
повітів (2-й округ) [2, с. 13-15]. З жовтня 1923 
року по 1926 рік перебував на посаді місіонера 
по 1 округу Хотинського повіту [6, с. 4]. 

Деякий час перебував на посаді благочинного 
по 5-му округу Хотинського повіту. У 1919 році 
призначений на ту ж посаду в новоствореному 6-
му благочинного округу.  

У 1922 році переміщений до Кафедрального 
собору Покрови Пресвятої Богородиці м. Хотин 
[7, с. 66]. 1 жовтня 1931 звільнений з посади 3-го 
священика [9, с. 240]. 

Далі переміщений викладачем релігії в Болградську чоловічу гімназію. 1 січня 
1932 року призначений позаштатним священиком при Спасо-Преображенському 
соборі міста Болград [12, с. 8]. Далі призначений ректором Ізмаїльської духовної 
семінарії.  

У 1942 році переїхав до міста Одеси, де керував дворічними семінарськими 
курсами. У 1944 році виїхав до Румунії. До кінця своїх днів був священиком в 
російському православному храмі в Бухаресті. 

Публікувався в церковних виданнях: «Luminătorul», «Misionarul», «Buletinul 
Episcopiei Cetății Albe – Ismail» та ін. 

Майже 75 років прослужив Церкві Божій. 2 квітня 1915 року, архієпископом 
Кишинівській і Хотинським Платоном (П.Ф. Рождественський), нагороджений 
набедреником [4, с. 208]. 3 травня 1920 року нагороджений скуфією [11, с. 5], а в 
1922 році – камилавкою [10, с. 6]. У 1930-х роках нагороджений Орденом Корони 
Румунії. Був в чині іконома-ставрофора [8, с. 15]. 

Дружина: Феодора Микитівна Мізюмська (1894 р.н.) – народилася 8 лютого 
1894 року в сім’ї псаломщика Свято-Успенської церкви села Пояна-Кунича 4-го 
округу Сорокського повіту, Микити Луковича Мізюмського (1846 р.н.) та Олени 
Олександрівни [13, арк. 715зв–716]. 

Їхні діти: Петро (1912 р.н.) і Георгій.  
Георгій Феодосійович Богач (20.04.1915 – 28.11.1991) – відомий молдавський 

літературознавець і фольклорист, кандидат філологічних наук, професор, член 
Спілки письменників Молдови; автор монографій: «Пушкін і молдавський фольклор» 
(1963, 1967 рр.), «Олександру Донич» (1966 р., у співавторстві), «Горький і мол-
давський фольклор» (1966 р.), та ін. 

Джерела: 1. Ведомость о Успенско-Богородичной церкви состоящей в 5-ом Благочини-
ческом округе Хотинского уезда Кишиневской епархии в селении Василиуцах, за 1914 год // 
Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 2. Воловей 
Ф. Раскол и противораскольническая миссионерская деятельность в Кишиневской епархии в 
1913 году // КЕВ, 1914. – № 21-22; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1911. –  

Феодосій Богач, 1930 рік 
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№ 45-46; 4. Распоряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1915. – № 13-14; 5. AECH, 1922; 
6. Diverse // Luminatorul, 1924. – № 2; 7. EHA, 1930; 8. Figuri contemporane din Basarabia / prefaţă 
de N. Dunăreanu. – Chişinău: Editura «ARPID», 1939. – Volumul I : A-D; 9. Mișcarea în cler // EH, 
1931. – № 21-22; 10. Mișcarea în cler // Luminatorul, 1922. – № 11; 11. Mișcarea în clerul de mir // 
Luminatorul, 1920. – № 5; 12. Mișcarea în clerul eparhiei // BECAI, 1932. – № 1; 13. Метрическая 
книга данная из Кишиневской духовной консистории в Свято-Успенскую  церковь села Пояно-
Куничи 4-го округа  Сорокского уезда для записи о родившихся, браком сочетавшихся и о 
умерших на 1894 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 270. 

 
БОДЮ ІОАНН 

                                          (1899 р.н.) 
 Народився 20 лютого 1899 року. Закінчив Кишинів-

ську духовну семінарію. У 1922 році був висвячений на 
священика і призначений служити при церкві Різдва 
Пресвятої Богородиці села Михалкове Хотинського 
повіту [2, 116]. 1 листопада 1926 року переведений до 
церкви Успіння Пресвятої Богородиці села Дубна 1-го 
округу Сорокського повіту [3, с. 201]. 

У 1931 році нагороджений набедреником [1, с. 68]. 
Джерела: 1. Episcopia Hotinului: Foaie eparhială oficială. 

– Bălţi-Chișinău: Tipografia Eparhială «Cartea Românească», 
1931. – № 6; 2. Episcopia Hotinului. Anuar. / Valeriu Ciobotaru. 
– Chişinău: Tipografia Eparhială «Cartea Românească»,1930; 
3. Mișcarea în cler // EH, 1926. – № 19-20. 

Ювілейний маркований конверт, випущений в Республіці Молдова  
до 100-річчя від дня народження Георгія Феодосійовича Богача 

Іоанн Бодю, 1930 рік 
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БОДЯНЧУК РУСЛАН ВІКТОРОВИЧ 
(1981 р.н.) 

Народився в селі Бабино Кельменецького району Чернівецької області. В 
1997-2000 роках навчався в Чернігівському духовному училищі. В червні-грудні 
2001 року прислуговував в Свято-Введенському жіночому монастирі м. Чернівці.  

27 грудня 2001 року Високопреосвященним Митрополитом Чернівецьким і 
Буковинським Онуфрієм (О.В. Березовський), висвячений на диякона.  

В січні 2002 року висвячений на священика. В 2002 року отримав наказ на 
служіння в храмі Різдва Пресвятої Богородиці с. Шишківці і Свято-Димитріївській 
церкві села Гвіздівці, Сокирянського району Чернівецької області. Прихожани 
називають його отець Рустік [1;2]. 

Джерела: 1. Добинда М., Осадчук А. Шишківці. Духовність. – http://bukportret.info/ 
index.php/sokiryanskij-rajon/shishkivtsi/dukhovnist; 2. Куцька Р. Наш священник. – Гвіздівці. – 
http://gvizdivtsi.org.ua/ 

БОЛБОШЕНКО АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ 
(1843–1904) 

Син дячка села Ґріноуци, Григорія Федоровича Болбошенко (1810 р.н.) та 
Варвари Георгіївни (1818 р.н.). Отримав домашню освіту. У 1860-х роках висвя-
чений на диякона і визначений до при Свято-Успенській церкві села Василівка 
Хотинського повіту [1, с. 226]. У 1868 році переміщений до Свято-Миколаївської 
церкви села Аріонешти 2-го округу Сорокського повіту [1, с. 225-226]. Далі служив 
при церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Унгри 2-го округу Сорокського 
повіту. 12 вересня  1892 року він переміщений на місце священика  при Архангело- 

Отець Руслан Бодянчук в часи ремонту Свято-Димитріївської церкви села Гвіздівці, 
березень 2011 року. Фото Олега Кучерявого 
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Михайлівській церкві села Вережани 2-го округу Сорокського повіту [2, с. 323]. 

31 січня 1893 року нагороджений набедреником [3, с. 73]. 
Помер 7 січня 1904 року [4, с. 58]. 
Дружина: Марія Павлівна.  
Їхні діти: Єпіфаній (13.04.1866 р.н.), Надія (1858 р.н.). 
Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1868. – № 19; 2. Распо-

ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1892. – № 18; 3. Распоряжения епархиаль-
ного начальства // КЕВ, 1893. – № 6; 4. Умершие // КЕВ, 1904. – № 3. 

 
БОЛБОШЕНКО ЄПІФАНІЙ АНДРІЙОВИЧ 

(1866 р.н.) 
Народився 13 квітня 1866 року, в сім’ї диякона 

Андрія Григоровича Болбошенко (1843-1904) та 
Марії Павлівни. В 1887 році закінчив повний курс 
Кишинівської духовної семінарії, в звані студента. 
З 15 серпня 1887 року до 15 червня 1897 року пере-
бував на посаді училищного надзирателя при Єди-
нецькому духовному училищі. В 1897 році був членом 
спеціальної ревізійної комісії по Єдинецькому духов-
ному училищу. 

 Резолюцією єпископа Кишинівського і Хотин-
ського Іакова (І.О. Пятницкий) від 20 квітня 1892 
року, йому надане місце священика при церкві села 
Широуці Нижні 4-го округу Хотинського повіту. 
Того ж року, на початку серпня, єпископом Акерман-
ським Аркадієм (О.Є. Філонов), Є.А. Болбошенко 
висвячений на диякона, а 15 серпня, єпископом 
Ісаакієм (І.К. Положенський ) – на священика. 31 жовтня 1895 року затверджений 
на посаді законовчителя церковно-приходської школи Слободи Широуцької.  

Указом Кишинівської духовної консисторії від 20 лютого 1895 року о. Єпіфаній 
призначений депутатом по 4-му округу Хотинського повіту. На цій посаді він 
перебував до 20 березня 1901 року. 26 березня 1901 року призначений викону-
ючим обов’язки благочинного 4-го округу Хотинського повіту. 

18 червня 1901 року, за власним проханням, переміщений на місце священика 
при Свято-Покровській церкві міста Бричани 3-го округу Хотинського повіту. 
Там він служив і за даними на 1930 рік [2, с. 88]. 

16 серпня 1901 року призначений законовчителем Бричанського двокласного 
училища, а також завідувачем і законовчителем церковно-приходської школи. 

Резолюцією єпископа Кишинівського і Хотинського Володимира (Ф.О. Сень-
ковський) від 6 травня 1906 року священик Болбошенко затверджений на посаді 
благочинного по 3-му округу Хотинського повіту. Находившись на цій посаді він 
частенько навідував деякі села теперішньої, які увіходили до складу 3-го благо-
чинного округу Хотинського повіту (Романківці, Вашківці, Молодове і т.д.). 
Окрім того, багато в чому його стараннями і за його підтримки ініціатив єпархі-
ального місіонера Ф.С. Воловея, в селі Грубна була побудована єдиновірська 
церква. В 1909 і 1910 роках за це йому було надане архіпастирське благословення, 
а також матеріальна винагорода. 

Єпіфаній Болбошенко  
(EHA, 1930. – P. 88.) 
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27 травня 1896 року архієпископ Кишинівський і Хотинський Неофіт (М.В. 

Неводчиков) нагородив священика Є. Болбошенко набедреником. У 1897 році він 
нагороджений медаллю «за труди по першому загальному перепису населення». 16 
грудня 1898 року йому надана подяка від Єпархіальної училищної ради. 24 
березня 1907 року нагороджений камилавкою. 20 квітня 1912 року «за старанну 
парафіяльну службу і за відповідальне ставлення до церковно-приходської справи», 
єпископом Кишинівським і Хотинським Іаковом (І.О. Пятницкий), нагороджений 
скуфією. 

Дружина: Марія Василівна (08.11.1870 р.н.).  
Їхні діти: Єлизавета (26.04.1893 р.н.), Катерина (20.11.1894 р.н.), Сергій 

(27.02.1896 р.н.), Наталія (21.06.1897 р.н.), Анатолій (23.04.1901 р.н.), Михайло 
(14.02.1905 р.н.) [1, арк. 11зв – 14]. 

Джерела: 1. Ведомость о Свято-Покровской церкви состоящей в 3-м благочинном округе 
Хотинского уезда Кишиневской епархии в местечке Бричанах за 1914 год // Ведомости о 
церквях за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 2.EHA, 1930. 

 
БОЛТЯН (БЕЛТЯНУ) АФАНАСІЙ АВТОНОМОВИЧ 

(1872 р.н.) 
З 1909 року знаходився на посаді псаломщика при Архангело--Михайлівській 

церкві села Трейстень-Плопь 2-го округу Сорокського повіту [1, с. 188; 2, с. 185]. 
15 липня 1923 року визначений псаломщиком до Архангело-Михайлівської церкви 
с. Сербичани Хотинського повіту. Там він служив і за даними на 1930 рік [3, с. 107]. 

Джерела: 1. Справочная книга Кишиневской епархии на 1911 год / Составлена и издана 
Канцелярией Кишиневской духовной консистория. – Кишинев: Епархиальная типография, 
1911; 2. AECH, 1922; 3. EHA, 1930. 

 
БРИЖАК ЄВГЕНІЙ СТЕПАНОВИЧ 

(1985 р.н.) 
Народився 17 вересня 1985 року в місті Ново-

дністровськ Чернівецької області України. Закінчив 
Московське старообрядницьке духовне училище 
(МСДУ) при Московській митрополії Російської 
Православної Старообрядницької Церкви (РПСЦ) 

Далі служив читцем при Свято-Миколаївській 
старообрядницькій церкві села Білоусівка Сокирян-
ського району Чернівецької області, де і практику-
вався в якості уставника.  

9 грудня 2012 року відбулася Божественна 
архієрейська літургія з дияконською хіротонією 
Євгенія Брижака, яку очолив архієпископ Київський 
і всієї України Російської Православної Старо-
обрядницької Церкви, Преосвященніший Саватій, 
(С.П. Козко) [1]. 

Брав участь в першому З'їзді старообрядницької 
молоді Української єпархії РПСЦ у 2014 році.  

Джерела: 1. Диаконская хиротония в с. Белоусовка 
Черновицкого района (Украина). –http://ruvera.ru/ 

Євгеній Брижак, 1914 рік. 
Фото Богдана Кривоносова 
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БУЖЕНІЦА ІОАНН ПЕТРОВИЧ 

(1833 р.н.) 
Народився 7 січня 1833 року в селі Білівці Хотинського повіту, в сім'ї дячка 

Архангело-Михайлівської церкви, Петра Дмитровича Буженіци (1811 р.н.) та 
Марії (1812 р.н.) [3, арк. 80]. 21 листопада 1857 року посвячений у стихар і приз-
начений служити паламарем при церкві Святої Преподобної Параскеви с. Ожеве 
Хотинського повіту [1, арк. 77зв]. В подальшому перейменований в понадштатного 
причетника. За даними на 1896 рік вже не було серед живих[2, арк. 91зв]. 

Дружина: Марія Касянівна Гримальська (28.02.1841 р.н.) – дочка дячка села 
Ожеве, Касяна Євфимовича Гримальського (1811 р.н.) та Варвари (1814 р.н.). 

Їхні діти: Петро (24.08.1860 р.н.), Марія (01.01.1863 р.н.), Варвара (1865 р.н.), 
Василь (01.01.1872 р.н.) [2, арк. 91зв], Андрій (877 р.н.). 

Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 
спр. 184; 2. Ведомость о Св. Параскевиевской Кишиневской епархии, состоящей в селе Ожево 
5-го округа Хотинского уезда, на 1896 год // Ведомости о церквях за 1896 год. – Державний 
архів Чернівецької області, ф. 605, оп. 1, спр. 195; 3. Ревизская сказка местечек, селений 
и церквей Хотинского уезда, о священно-церковнослужителях (апрель 1835 г.). – НАРМ, 
ф. 134, оп. 2, сро. 100. 

 
БУЗУРНИЙ ІРИНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

Із селян. В 1970–1975 служив паламарем при Свято-Михайлівській церкві села 
Ломачинці Сокирянського району Чернівецької області [1, с. 16]. 

Джерела: Шундрій М. М. Історія церкви с. Ломачинці. – Сокиряни, 2006. 
 

БУРЛАЧУК ІВАН ФЕДОРОВИЧ 
(1858 р.н.) 

Народився в селі Ожеве Хотинського повіту, в сім’ї місцевих селян – Федора 
Прокоповича Бурлачука (1812 р.н.) та Єфросинії Федорівни (1822 р.н.) [2]. 
Навчався в так званій «народній школі» у священика і Ломачинецькому народному 
училищі.  

Служив паламарем при церкви Преподобної Параскеви села Ожеве. У першій 
половині 1880-х років був за штатом. 

Дружина: Ганна Іллівна Горган [1]. 
Джерела: 1. ВАКС, Ожеве; 2. Ревизская сказка тысяча восемьсот пятьдесят девятого 

года, января девятнадцатого дня, Бессарабской области Хотинского уезда села Ожова, о 
состоящих мужеского и женского пола царанах, живущих на имении частных владельцев 
дворян Вирских, почетного гражданина Александра Григорьева Радовича и 3-й гильдии 
купца Гавриила Иванова Галица, принадлежащих подданством Росии. 
 

БУРУЯНОВ ДМИТРО 
(1891 р.н.) 

Народився 3 листопада 1891 року. Навчався в псаломщицькому класі. З 1917 
року служив псаломщиком при Успенсько-Богородичній церкві села Василівка 
5-го округу Хотинського повіту. 1 серпня 1920 року переміщений до церкви Успіння 
Пресвятої Богородиці села Салча 4-го округу Сорокського повіту [1, с. 2]. 1 
листопада 1926 року звільнений за штат [2, с. 202]. 

Джерела: 1. Mișcarea în clerul de mir // Luminatorul, 1920. – № 9; 2. Mișcarea în cler // EH, 
1926. – № 19-20. 
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БУТЕЙКО ГРИГОРІЙ АВКСЕНТІЙОВИЧ 

(1912–1986) 
Народився 19 листопада 1912 року в селі Корниця 

Подільської губернії, в сім'ї священика Авксентія 
Яковича Бутейко (1896-1973) [2, с. 30]37 та Анастасії 
Сміх. З 1939 до 1941 року був псаломщиком при 
Михайло-Архангельському храмі села Горенка Волин-
ської області. У 1941 році архієпископом Волинським 
Алексієм (О.Я. Громадський) висвячений на диякона 
до тої ж церкви. У 1942 році єпископом Володимиро-
Волинським Мануїлом (М.І. Тарновським) висвячений 
на пресвітера. Служив на парафіях Волинської, Черні-
вецької, Челябінській, Іванівської єпархій [3, с. 30].  

Після війни деякий час служив настоятелем храму 
Миколи Чудотворця в м. Магнітогорськ Челябінської 
області Російської федерації [3]. 

У 1950-х роках деякий час значився настоятелем 
Свято-Миколаївсько церкви села Коболчин Сокирян-
ського району Чернівецької області. 1 січня 1955 року 

призначений на посаду благочинного Сокирянського району. 5 січня 1955 року із 
Чернівців, від єпархіального начальства всім священикам Сокирянського району 
були надіслані листи наступного змісту: «Ваше Преподобіє! З 1 січня цього року 
благочинним Секурянського району призначено о. Григорій Бутейко с. Коболчин. 
Надалі будьте ласкаві по всіх справах звертатися до о. Григорія» [1].  

Прослужив на цій посаді о. Григорій недовго. З 1968 року він був кліриком 
Луганської єпархії (перейменована  1970 року в Ворошиловградську). З 1969 до 
1970 року виконував обов'язки секретаря Луганського єпархіального управління, 
був членом єпархіальної ради, благочинним храмів 1-го Луганського округу і 
настоятелем Петропавлівського кафедрального собору в місті Луганськ (з 1970 року 
Ворошиловград). Останнім місцем служіння був Преображенський храм у м. 
Петровське. У 1982 році через хворобу вийшов за штат. 

За ревне служіння Церкві Христовій, в 1966 році Святіший Патріарх Алексій 
(С.В. Симанський) нагородив протоієрея Григорія Бутейко хрестом з прикрасами. 

Помер о. Григорій 7 березня 1986 року, після тривалої хвороби. Похований на 
кладовищі Кам'янобрідського району Луганська [3, с. 30]. 

Джерела: 1. ВАКС, Коболчин; 2. Вечная память почившим // ЖМП, 1975. – № 3; 3. Вечная 
память почившим // ЖМП, 1986. – №11; 3. Магнитогорская епархия. Челябинская митрополия  
– http://mgn-eparhia.cerkov.ru/?m=20151219 

37 Протоієрей Авксентій Якович Бутейко народився в сім'ї селянина 13 грудня 1886 року, в 
селі Чорторийськ на Волині. З 1911 року, протягом 12 років, був псаломщиком. Після 
революції 1917 року перебував в еміграції в Польщі в зв'язку зі зміною державних кордонів. 
У 1923 році був висвячений на диякона, в 1939 році – на пресвітера і служив на парафіях 
Волинської, Хмельницької, Чернівецької єпархій. У вересні 1960 року вийшов за штат і 
проживав у сина – протоієрея Петра Бутейко в селі Неполоківці Кіцманського району. Помер 
8 грудня 1973 року. (Вечная память почившим // Журнал Московской Патриархии. – Москва, 
1975. – № 3. – С. 30.) 

Григорій Бутейко 
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БУЧКО (БУЧКА) ЗАХАРІЙ ОНУФРІЙОВИЧ 

(1833 р.н.) 
Народився 17 вересня 1833 року в сім’ї селян с. Гвіздівці, Онуфрія Михайловича 

Бучко (1786–1850) та Марії (1792 р.н.) [3; 4]. Навчився грамоті у священиків сел. 
Гвіздівці і Клокушна. 

27 березня 1872 року він затверджений на посаді церковного старости при 
Архангело-Михайлівській церкві села Гвіздівці Хотинського повіту – на друге 
триріччя [1, с. 235]. У 1888 році в черговий раз затверджений на тій же посаді. 

19 листопада 1885 року нагороджений похвальним листом від єпархіального 
начальства за «довголітню і корисну службу» [2, с. 130].  

Дружина: Анна Микитівна (1837 р.н.) [5].  
Їхні діти: Лук'ян (1856 р.н.) та ін. 
Джерела:  1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1872. – № 10; 2. Епар-

хиальные известия // КЕВ, 1885. – № 22; 3. Ревизская сказка 1835 года апреля 21 дня, 
Бессарабской области Хотинского уезда, селения Гвоздоуц, помещика дворянина Сандулакия 
Томульца, принадлежащего подданством Российской империи, о состоящих мужеска и 
женска пола царанах // Бессарабская казенная палата. Ревизская сказка селений Хотинского 
уезда о свободных земледельцах, рупташах, бояринашах и мазилах (апрель-август 1835 г.). – 
НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 98; 4. Ревизская сказка тысяча восемьсот пятидесятого года, 
октября месяца двадцатого дня, Бессарабской области Хотинского уезда селения Гвоздоуц, 
вотчины помещика Димитрия Ивановича Немишевского, принадлежащего подданством 
России, о состоящих мужского и женского пола царанах // Ревизская сказка о царанах селений 
Хотинского уезда за 1850 год, буквы «Г». – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 279; 5. Ревизская сказка 
тысяча восемьсот пятьдесят восьмого года, ноября двадцать пятого дня, Бессарабской 
области Хотинского уезда селения Гвоздоуц, о состоящих мужского и женского пола царанах, 
живущих на земле помещика, дворянина Димитрия Иванова Немишеско, принадлежащего к 
подданству Российской империи. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 429. 

 
БУЧКОВСЬКИЙ СЕМЕН ГРИГОРОВИЧ 

(1796–1850) 
Народився в сім'ї дячка-паламаря села Кормань Хотинської райі, Григорія 

Івановича Бучковського (1745–1835) та Марії (1765 р.н.). Отримав домашню 
освіту. Священне писання вивчив під наглядом священика. 

У 1821 році, за розпорядженням єпархіального начальства, призначений на 
посаду паламаря при Свято-Димитріївській церкві села Кормань Романовецького 
(Романковецького) благочиння Хотинського цинуту [1, арк. 69-70]. Служив при 
цій церкві до 1832-х року. Далі вийшов із духовного звання і займався сільським 
господарством в Кормані [2, арк. 514зв.–515]. 

Помер у 1850 року в селі Кормань, де і похований. 
Дружина: Марія (1801 р.н.) 
Їхні діти: Параскева (1821 р.н.), Фома (1823 р.н.), Павло (1827 р.н.), Петро 

(1829 р.н.), Андрій (1831 р.н.), Іван (1834 р.н.), Матрона (1839 р.н.). 
Джерела: 1. Формулярная ведомость о свяшенно-и церковнослужителях и их мужского 

пола детях в селении Кормань за 1924 год // Формулярные ведомости Управляющего 
Хотинского цынута Бричанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – 
ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37; 2.  Ревизская сказка 1835 года апреля месяца 25 дня, Бессарабской 
области Хотинского уезда селения Корманя, покойного помещика, бояра Василия Михайлова 
сына Россета, о состоящих мужеского и женского пола // Бессарабская казенная палата. 
Ревизская сказка Хотинского уезда за 1835 год. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 596.  
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В 
ВАЛЕВСЬКИЙ ІОАНН 

Виходець з Подільської губернії. У другій половині 1840-х років служив дяком 
при Архангело-Михайлівської церкви села Романківці Хотинського повіту. 

Дружина: Ірина Іванівна.  
Їхні діти: Олександра (1830 р.н.), Марія (1837 р.н.), Євдокія (1840 р.н.) [1, арк. 485]. 
Джерела: 1. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 

спр. 106. 
 

ВАЛІГУРСЬКИЙ ДЕМ’ЯН ПАВЛОВИЧ 
(1907 р.н.) 

Уродженець селища Стара Ушиця Хмельницької області України. Учасник 
Другої світової війни. Нагороджений медаллю «За перемогу над Німеччиною у 
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.», орденом Вітчизняної війни II ступеня 
(06.04.1985 р.) і ін.  

Після війни перебрався на проживання в село Ломачинці Сокирянського 
району Чернівецької області. У 1989–1991 роках перебував на посаді псаломщика 
чи паламаря при Архангело-Михайлівській церкві села Ломачинці Сокирянського 
благочиння [1, с. 16]. 

Джерела: 1. Шундрій М. М. Історія церкви с. Ломачинці. – Сокиряни, 2006. 
 

ВАМУШ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ 
(1854 р.н.) 

Із селян. З 1903 року і як мінімум до 1914 року перебував на посаді церковного 
старости при Архангело-Михайлівській церкві села Вашківці 3-го округу Хотин-
ського повіту [1, с. 41зв]. 

Джерела: Ведомость о Св. Архангело-Михайловской церкви, состоящей в 3-м округе 
Хотинского уезда Кишиневской епархии в села Васкоуцах, за 1914 год // Ведомости о церквях 
за 1914 год. – Державний архів Чернівецької області, ф. 605, оп. 1, спр. 221. 

 
ВАРЗАРЬ ІЛАРІОН ІВАНОВИЧ 

(1881–1940) 
Народився 28 березня 1881 року в сім’ї священика. В 

служінні з 1898 року. В 1901 році закінчив клас псалом-
щиків. 21 серпня того ж року призначений виконуючим 
посаду псаломщика при Архангело-Михайлівській церкві 
села Семеновка Акерманського повіту [1, с. 399]. У 1906 
році переміщений до церкви Різдва Пресвятої Богородиці 
села Кебабча 1-го округу того ж повіту [3, с. 18]. Тоді ж 
призначений псаломщиком до Свято-Успенської церкви 
села Татарбунар 3-го округу Акерманського повіту [2, с. 
100].  

У 1918 році був висвячений на диякона. На початку 1922 
року висвячений на священика до Свято-Димитріївської 

Іларіон Варзарь  
(EHA, 1930. – P. 92.) 
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церкви села Кормань Хотинського повіту. 1 лютого 1922 року переміщений до 
Свято-Димитріївської церкви села Росошани (нині в Кельме-нецькому районі 
Чернівецької області) [6, с. 2]. З 1930 до 1940 року – священик  
при Архангело-Михайлівській церкві села Ломачинці Хотинського повіту.  

22 листопада 1940 року «убитий Совєтами без будь-яких аргументів» [5, с. 
772; 4]. Похований на цвинтарі в селі Ломачинці. 

Дружина: Анастасія [7, с. 451]. 
Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1901. – № 17; 2. Распоря-

жения епархиального начальства // КЕВ, 1906. – № 12; 3. Справочная книга Кишиневской 
епархии на 1911 год / Составлена и издана Канцелярией Кишиневской духовной консистория. – 
Кишинев: Епархиальная типография, 1911; 4. Diacon Alexandru Guțuleac. Noi mucenici şi 
mărturisitori pentru Hristos, din Basarabia, sub primul an de ocupaţie sovietică (1940-1941) (I). – 
http://ortodox.md/; 5. Martiri pentru Hristos, din România, în perioada regimului comunist / 
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. – Bucureşti, 2007; 6. Mișcarea în cler // 
Luminatorul, 1922. – № 2; 7. Proces verbal al Casei de ajutor reciproc a clerului Eparhiei Hotinului, 
din 28 septembrie 1942 // BB, 1942. – Anul 1, № 7. 

 
ВАРЗАРЬ ІОАНН 

(1899 р.н.) 
Син священика, народився 8 червня 1899 року. 

Закінчив Кишинівську духовну семінарію. У 1925 
році в Кишиневі був висвячений на священика до 
церкви Покрова Пресвятої Богородиці села Верхні 
Ширівці 1-го округу Хотинського повіту [2, с. 116]. 
В 1928 році визначений священиком до церкви 
села Бабин Хотинського повіту [1, с. 88]. 1 жовтня 
1931 року переміщений на теж місце до Іоанно-
Богословської церкви села Вітрянка Хотинського 
повіту [3, с. 240]. 15 жовтня 1941 року затверджений 
релігійним місіонером в селі Василівка Хотинського 
повіту [4, с. 94]. 

Джерела: 1. EHA, Chişinău, 1930; 2. Episcopia Hotinului. 
Date istorice și statistice: 1923–1925. – Chişinău: Tipografia 
Eparhială «Cartea Românească»,1925; 3. Mișcarea în cler 
// EH, 1931. – № 21-22; 4. Mișcarea în cler // EH, 1941. – 
№ 5. 

 
ВАСИЛЕВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

(1889 р.н.) 
Із сім’ї духовного звання. У 1911 році закінчив Кишинівську духовну семінарію, 

за другим розрядом. 28 червня 1912 року визначений на місце священика при 
Архангело-Михайлівській церкві села Ломачинці 5-го округу Хотинського 
повіту [2, с. 224]. 16 листопада 1915 року, за власним проханням, переміщений 
до Архангело-Михайлівської церкви села Барта 2-го округу Ізмаїльського повіту 
[3, с. 549]. 4 жовтня 1916 року відрахований від приходу за надходженням в 
армію [4, с. 230]. 19 жовтня залишений на колишньому місці служби [5, с. 240]. У 
1918 році призначений настоятелем Свято-Миколаївської церкви села Респопень 
Оргеївського повіту [6, с. 158]. 

Іоанн Варзарь  
(EHA, 1930. – P. 88.) 
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Дружина: Надія Василівна (1892 р.н.) [1]. 
Джерела: 1. Исповедные росписи выданные из Кишиневской духовной консистории, Свято-

Михайловской церкви села Ломачинец 5-го округа Хотинского уезда (1825–1896, 1905–1911, 
1913, 1915, 1917 гг.). – ВАКС, Ломачинці; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1912. – № 26-27; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1915. – № 47; 4. Распо-
ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1916. – № 42; 5. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1916. – № 44; 6. AECH, 1922. 

 
ВАСИЛІКА ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 

У 1996 році призначений на посаду церковного старости Архангело-Михайлівської 
церкви села Вашківці Сокирянського району [1, с. 253]. 

Джерела: 1. Чорний О.Д. Вашківці на сивих вітрах минувшини. – Чернівці: «Прут», 2009. 
 

ВАСИЛЬ 
Священик при церкві села Романківці Хотинської райі, за даними з відомостей 

про погосподарський перепис Хотинського цинуту Молдавського князівства 1774 
року [1, с. 450; 2, с. 142]. 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых 
упоминаний до 1812 года. – «Сокирянщина», 2015; Молдова ын епока феудализмулуй. – 
Волумул 7, партя 2: Реченсэминтеле популацией Молдовей дин аний 1772-1773 ши 1774 / 
алкэтуиря, кувынтул ынтродуктив ши коментарииле де П.Г. Дмитриев; суб редакция луй 
П. В. Советов кандидат ын штиинце историче. - Кишинэу: «Штиинца», 1975. 

 
ВАСИЛЬ (ВАСИЛЄ) 

Священик при Архангело-Михайлівській церкві села Гвіздівці Хотинської 
райї, за даними з відомостей про погосподарський перепис Хотинського цинуту 
Молдавського князівства 1774 року [1, с. 458; 2, с. 149]. 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых 
упоминаний до 1812 года. – «Сокирянщина», 2015; 2. Молдова ын епока феудализмулуй. – 
Волумул 7, партя 2: Реченсэминтеле популацией Молдовей дин аний 1772-1773 ши 1774 / 
алкэтуиря, кувынтул ынтродуктив ши коментарииле де П.Г. Дмитриев; суб редакция луй П. В. 
Советов кандидат ын штиинце историче. - Кишинэу: «Штиинца», 1975. 

 
ВАСИЛЬ (ВАСИЛЄ) 

Другий священик при церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Василівка 
Хотинської райі, за даними з відомостей про погосподарський перепис Молдавського 
князівства 1774 року [1, с. 456-457]. 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых 
упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – «Соки-
рянщина», 2015. 

 
ВАСИЛЬ (ВАСИЇЛЬ, ВАСИЛЄ) 

«Із місцевих Хотинської райї». 6 листопада 1771 року єпископом Радовецьким 
Досифієм (Хереску) висвячений на священика до Архангело-Михайлівської церкви 
села Сербичани Хотинської райі [2, с. 100; 3]. Там він служив і за даними на 
1774 рік [1, с. 458-459]. 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых 
упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – «Соки-
рянщина», 2015; 2. Tit Simedrea. Catastivul de hirotonii al Episcopiei Rădăuțului pe anii 1752–
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1782 // Calendar creştin pe anul bisect 1944 / Mitropolia Bucovinei. ─ Cernăuţi: Tipografia 
Mitropoliei Bucovinei, 1944; 3. Tit Simedrea. Catastivul de hirotonii al Episcopiei Rădăuțului pe 
anii 1752–1782. – Cernauti: Tipografia Mitropoliei Bucovinei, 1943. 

 
ВАСИЛЬЄВ ІВАН КИПРІЯНОВИЧ 

(1769 р.н.) 
Паламар при церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Волошкове Хотин-

ського повіту (за даними на 1822 рік) [1, арк. 397]. За даними на 1824 року, він 
вже не служив при цій церкві [2, арк. 97-98]. 

Діти: Мефодій (1811 р.н.). 
Джерела: 1. Исповедная роспись Кишиневской и Хотинской епархии селения Волошкова 

Покровской церкви о обретающих в приходе сей церкви ниже явленных чинов людям со 
пояснением против каждого имении о бытии их во святую Четыредесятницу был у исповеди и 
Святых тайн причастия и кто исповедался токмо, не причастился и кто ж не исповедался и 
за каким винословием, и кто ха малолетством не исповедовался о Святых тайн причастился, 
значить ниже сего, за 1822 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 34; 2. Формулярные ведомости 
Управляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, 
за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

 
ВАСИЛЬКОВСЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 

(1878 р.н.) 
Син священика церкви Преподобної Параскеви села Ожеве Хотинського 

повіту, Михайла Герасимовича Васильковського (1843 р.н.) [1, арк. 129зв – 131] 
та Марії Петрівни (1850 р.н.) Народився 6 жовтня 1878 року в селі Григорівка 
Харківської губернії.  

У 1901 році закінчив курс семінарських наук в Харківській духовній семінарії. 
У 1901-1904 роках служив псаломщиком в парафіях Кишинівської єпархії. 
Деякий час працював учителем в Болбокській двокласній школі.  

21 жовтня 1904 року висвячений на диякона, а 26 жовтня того ж року – на 
священика, до церкви Успіння Пресвятої Богородиці села Василівка 5-го округу 
Хотинського повіту.  

20 березня 1909 року єпископом Кишинівській і Хотинським, Преосвященнішим 
Серафимом (Л.М. Чичагов), до дня Святої Пасхи, удостоєний нагородження 
набедреником [4, с. 120]. 

У 1911 році перейшов у відомство військового духовенства і служив 
флотським священиком на кораблях Балтійської ескадри. У 1913 році 
призначений на місце священика до церкви при штабі начальника дивізії 
Балтійського флоту. В 1915 році переміщений на місце священика при церкві 
Морської фортеці імені імператора Петра Великого.  

З 1918 року служив в різних парафіях Брацлавського округу Подільської 
єпархії [2, с. 118]. 

3 квітня 1923 року нелегально виїхав за кордон і оселився у Франції. 14 травня 
1925 року прийнятий до складу кліру єпархії митрополита Євлогія (в миру Василь 
Семенович Георгіївський), керуючого російськими православними парафіями 
Московської Патріархії в Західній Європі (з 1921 року). В той же день призна-
чений настоятелем церкви при жіночій обителі Несподіваної Радості в Ліврі-
Гаргане, під Парижем. 15 вересня 1925 року призначений настоятелем Воскресенської 
церкви в Бельфорі. 22 жовтня 1925 року звільнений з кліру єпархії митрополита  

387 
 



МАНДЗЯК О.С. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА СОКИРЯНЩИНІ 

 
Євлогія [2, с. 118]. 

Після 1925 року виїхав з Франції [3, с. 256]. Подальша доля невідома. 
Одружився в 1904 році. 
Джерела: 1. Ведомость о церкви, состоящей в с. Ожево 5-го округа Хотинского уезда 

Кишиневской епархии, в честь Св. Преподобной Матери Параскевы, за 1914 год // Ведомости 
о церквях за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 2. Нивьер А. Православные священно-
служители, богословы и церковные деятели русской эмиграции в Западной и Центральной 
Европе. 1920–1995: Биографический справочник / Библиотека-фонд «Русское Зарубежье». – 
Москва-Париж: Русский путь / YMCA-Press, 2007; 3. Российское зарубежье во Франции, 1919-
2000: Биографический словарь: в 3 т./ Под общ. ред. Л. Мнухина, М. Авриль, В. Лосской. – Том 
1: А-К. – Москва: Наука; Дом-музей Марины Цветаевой, 2008; 4. Список священнослужителей, 
удостоенных Его Преосвященством, Преосвященнейшим Серафимом, епископом Кишиневским 
и Хотинским, ко дню Святой Пасхи награждения 20 марта 1909 года // КЕВ, 1909. – № 15. 

 
ВАСИЛЬКОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ГЕРАСИМОВИЧ 

(1844 р.н.) 
Народився 5 вересня 1844 року в с. Кантакузівка Валківського повіту Харківської 

губернії, в сім'ї священика. В 1861 році закінчив курс Харківського духовного 
училища. З 28 жовтня 1862 року до 24 грудня 1863 року служив писарем в Харківській 
духовній консисторії [1, арк. 129зв–131]. 

24 грудня 1863 року був призначений помічником вчителя народного училища 
в слободі Пересельне Харківської губернії. 20 січня 1868 року одержав свідоцтво 
від Харківського училищної ради на звання вчителя. 24 березня 1868 року 
призначений учителем початкового народного училища села Островерхівка 
Харківського повіту і губернії. 19 вересня 1869 року в тому ж селі затверджений 
псаломщиком при місцевій Свято-Покровській церкві. 28 травня 1877 року пере-
міщений до церкви села Григорівка того ж повіту. 

10 березня 1896 року «за довголітню старанну службу» висвячений на диякона і 
направлений служити при церкві Преподобної Параскеви села Ожеве Хотинського 
повіту Бессарабської губернії. 16 грудня 1901 року, вікарієм Кишинівської єпархії, 
єпископом Акерманським висвячений на священика і 19 листопада 1901 року 
затверджений на посаді священика при цій же церкві [4, с. 678; 1, арк. 129зв–131]. 

20 листопада 1875 року «за багаторічну старанність по поширенню грамотності» 
йому оголошена вдячність єпархіального начальства, з внесенням у послужний 
список. За свої труди пов'язані з ремонтом, відновленням інвентарю та благоустрою 
церкви села Ожеве в 1901-1906 роках о. Михайло був багато разів удостоєний 
благословення єпархіального начальства, про що було відзначено в «Кишинівських 
єпархіальних відомостях [5, с. 204; 6, с. 722; 7, с. 82; 8, с. 273]. 

20 березня 1909 року Його Преосвященством Серафимом (Л.М. Чичагов), 
єпископом Кишинівськім і Хотинським, до дня Святої Пасхи, о. Михайло 
нагороджений набедреником [10, с. 120]. Того ж року нагороджений срібною медаллю 
в пам'ять 25-річного ювілею церковно-приходських шкіл [1, арк. 129зв–131]. 9 квітня 
1913 року Високопреосвященним Серафимом, нагороджений скуфією [9, с. 133]. 

Дружина: Марія Петрівна (1850 р.н.) [3, 98зв]. Померла до 1913 року, похована 
в селі Ожеве. 

Їхні діти: Анастасія (1872 р.н.), Андрій (06.10.1878 р.н.), Гаврило (1880 р.н.), 
Митрофан (03.06.1883–1960) і Пантелеймон (1890 р.н.). 
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Гаврило, за даними на 1914 рік, служив помічником присяжного повіреного в 

Белецькому повіті [1, арк. 129зв–131]. 
Митрофан, вчився в Кишинівській духовній семінарії. У 1911 році закінчив Санкт- 

Петербурзький університет. Викладав в Полтавському інституті (за даними на 
1914 рік). Після революції 1917 року був в еміграції в Чехословаччині. У 1922-
1926 роках – член Союзу російських педагогів у Чехословаччині [2]. 

Джерела: 1. Ведомость о церкви, состоящей в с. Ожево 5-го округа Хотинского уезда 
Кишиневской епархии, в честь Св. Преподобной Матери Параскевы, за 1914 год // Ведомости 
о церквях Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 2. Волков С.В. База 
данных № 2: «Участники Белого движения в России». – www.swolkov.org; 3. Кишиневская 
епархия. Клировая ведомость 5-го округа Хотинского уезда за 1903 год.– ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 
спр. 200; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1901. – № 23; 5. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1902. – № 8; 6. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1902. – № 23; 7. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1903. – № 4; 8. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1903. – № 13; 9. Распоряжения Епархи-
ального начальства // КЕВ, 1913. – № 15; 10. Список священнослужителей, удостоенных Его 
Преосвященством, Преосвященнейшим Серафимом, епископом Кишиневским и Хотинским, ко 
дню Святой Пасхи награждения 20 марта 1909 года // КЕВ, 1909. – № 15. 

 
ВАСИЛЬКОВСЬКИЙ ПАНТЕЛЕЙМОН МИХАЙЛОВИЧ 

(1890 р.н.) 
Син священика церкви Преподобної Параскеви с. Ожеве 5-го округу Хотинського 

повіту, Михайла Герасимовича Васильковського (1843 р.н.) та Марії Петрівни 
(1850 р.н.) [1, арк. 129зв–131]. Народився в Харківській губернії. Закінчив 
Кишинівську духовну семінарію. За даними на 1914 рік служив псаломщиком 
при церкві слободи Улянівка Сумського повіту Харківської губернії. 22 лютого 
1917 року перевівся в Кишинівську єпархію і призначений псаломщиком при 
Свято-Димитріївській церкві села Білоусівка 5-го округу Хотинського повіту [1, 
арк. 17зв; 3, с. 1]. За деякими даними, в 1918 році виїхав з Сокирянщини. 

Джерела: 1. Ведомость о церкви, состоящей в с. Ожево 5-го округа Хотинского уезда 
Кишиневской епархии, в честь Св. Преподобной Матери Параскевы, за 1914 год // Ведомости 
о церквях Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 2. Клировая ведомость 
Свято-Димитри-евской церкви села Белоусовки 5-го округа Хотинского уезда Кишиневской 
епархии, за 1914 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 
1, спр. 221; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1917. – № 8. 

 
ВАСИНЕВСЬКИЙ (ВАШНЕВСЬКИЙ) СЕМЕН ІВАНОВИЧ 

(1795 р.н.) 
«Дворянського звання», народився на території Подільської губернії. 21 січня 

1822 року, архієпископом Кишинівській і Хотинським Димитрієм (Сулима), 
висвячений на диякона до церкви Успіння Пресвятої Богородиці села Сокиряни 
Хотинського цинуту, при якій, до цього він служив дяком [2, арк. 93-94]. У 1825 
або 1826 році, був висвячений на священика і визначений до Хрестовоздвиженської 
церкви села Нелипівці Хотинського повіту. Там він служив і за даними на 1835 
рік [1, арк. 267]. 

Дружина: Анна (1802 р.н.). 
Їхні діти: Семен (1822 р.н.), Олександра (1826 р.н.), Євдокія (1829 р.н.), 

Катерина (1832 р.н.), Венедикт (1833 р.н.), Іван (1842 р.н.). 
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Джерела: 1. Ревизская сказка местечек, селений и церквей Хотинского уезда, о священно-

церковнослужителях (апрель 1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100; 2. Формулярные ведо-
мости Управляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии священника Филиппа 
Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

 
 

ВЕНЕДИКТ 
Ієромонах Городищенського чоловічого монастиря в ім'я Різдва Пресвятої 

Богородиці, розташованого нині в Шепетівському районі Хмельницької області 
України. У 1801 році, за дозволом єпископа Романського Веніаміна (Костакі), 
став насельником Свято-Георгіївського «Високого скиту» біля села Непоротове 
Хотинської райї (теперішній Свято-Миколаївський монастир в Сокирянському 
районі). У 1809 році, коли за розпорядженням екзарха Молдавії, Валахії і Бессарабії 
Гавриїла (Г.Г. Бенулеску-Бодоні) скит був скасований, чернець Венедикт відбув 
у невідомому напрямку [1 с. 10-12; 2, с. 509-510]. 

Джерела: 1. М.Г. [Ганицкий М.] Бессарабская старина. IV. Скит Галица // Кишиневские 
епархиальные ведомости. – Кишинев, 1881. - № 1; 2. Щеглов Д. Об упраздненных монастырях 
Бессарабии // КЕВ, 1898. – № 16. 

 
ВЕРДИШ ГЕОРГІЙ ЮСТИНОВИЧ 

(1875–1922) 
Із сім’ї духовного звання. У 1897 році закінчив Одеську духовну семінарію, за 

другим розрядом. Того ж року, 24 липня направлений на місце священика при 
церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Михалкове 3-го округу Хотинського 
повіту [4, с. 367]. 19 жовтня 1897 року призначений законовчителем в місцевій 
церковно-приходській школі [5, с. 502].  

16 серпня 1899 року, за власним проханням, переміщений у Тираспольський 
повіт. У 1900-1901 роках служив священиком при Архангело-Михайлівській 
церкві села Погреби Тираспольського повіту [3, с. 185].  

З 1901 року перебував на посаді настоятеля церкви Вознесіння Господнього міста 
Григоріополь. Там же він працював законовчителем трикласного міського училища і 
займав посаду завідувача церковно-приходськими школами [6, с. 690-691].  

Далі, деякий час служив при церкві села Орач Кагульського повіту, звідки 15 
вересня 1921 року переміщений до церкви села Чадир, того ж повіту [7, с. 5]. 
Перебував на посаді благочинного. 

Помер в 1922 році в Григоріополі: «заразившись тифом після відвідин хворої  

Стара церква села Нелипівці 
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родички. Похований він в огорожі міського храму» [1, с. 24]. 

Дружина: Олександра Василівна Полянська (†1952 р.) – дочка священика. 
Закінчила Кишинівське єпархіальне училище.  

Їхні діти: Віктор, Олена, Анатолій, Василь, Катерина (1906 р.н.), Валентина, 
Сева, Сергій, Віталій (1904 р.н.). Всього було дванадцять дітей. 

Віталій Георгійович Вердиш закінчив 2 класи духовної семінарії. У 1946 році 
був висвячений на священика. 26 березня 1947 року зареєстрований при Архангело-
Михайлівській церкві села Старі Дубоссари Ваду-луй-Водського району МРСР [2]. 

Джерела: 1. Буравчук Г.Л. Записки провинциала (Заметки, эссе). – [Б.г.]; 2. Краткие 
исторические сведения о приходских священниках Архангело-Михайловской церкви с. Старых 
Дубоссар, Криулянского р-на. – http://protopopiat-criuleni-dubasari.md/category/info-in-l-rusa/; 3. 
Миляновский Ф. Памятная книжка для Духовенства Херсонской епархии. – Одесса: 
Типография Е.И. Фесенко, 1902; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1897. – № 
16; 5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1897. – № 21; 6. Справочная книга 
Херсонской епархии / Издание Херсонской духовной консистории. – Одесса: Типография Е.И. 
Фесенко, 1906; 7. Mișcarea în cler // Luminatorul, 1921. – № 10. 

 
ВЕРОНІКА (БУШИЛО) 

Монахиня Свято-Введенського жіночого монастиря в м. Чернівці. В травні 
1946 року єпископ Чернівецький і Буковинський Феодосій (Є.П. Ковернинський) 
призначив її настоятельницею Свято-Миколаївського скиту «Галиця» , що біля села 
Непоротове в Сокирянському районі. Того ж року, не пробувши в скиті і півроку, 
вона повернулася назад до Свято-Введенського жіночого монастиря [1, с. 63-65]. 

Джерела: 1. Яремчук С.С. Православна Церква на Буковині у радянську добу (державно-
церковні взаємини). – Чернівці: Рута, 2004. 

 
ВІЙНІЧУК КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

(1879–1928) 
Народився 21 травня 1879 року в сім’ї священика Свято-Вознесенської церкви 

села Рингач Хотинського повіту, Олександра Івановича Вийничука (12.03.1839 
р.н.) та Юліанії Костянтинівни (1841 р.н.) [1, арк. 36 зв.]. Закінчив Кишинівську 
духовну семінарію. 23 липня 1902 року визначений священиком до церкви села 
Речешти 4-го округу Хотинського повіту [2, с. 487]. 1 травня 1907 року, за власним 
проханням, переміщений на місце священика при церкві села Рингач 2-го округу 
Хотинського повіту, де до цього служив його батько (звільнений за штат по старості 
років того ж числа) [3, с. 121]. У 1918 році визначений на місце священика при 
Свято-Димитріївській церкві села Білоусівка 5-го округу Хотинського повіту [4, 
с. 123]. Надалі служив в селі Синжерея (рум. Sîngerei) Белецького повіту. 

У 1922 році нагороджений скуфією [6, с. 7]. 
Помер 20 лютого 1928 року в селі Синжерея [5, с. 42]. 
Джерела: 1. Ведомости о церквях 2-го округа Хотинского уезда за 1879 год. – ф. 605, оп. 1, 

спр. 185; 2. КЕВ, 1902. – № 16; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1907. – № 
19; 4. AECH, 1922; 5. Decese // EH, 1928. – № 5-6; 6. Mișcarea în cler // Luminatorul, 1922. – № 11. 

 
ВЛАСОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 

Уродженець села Ломачинці. Закінчив Одеську духовну семінарію [2; 3]. З 
2005 року служить священиком при Свято-Михайлівській церкві села Сербичани 
Сокирянського району Чернівецької області [1].  
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У 2009 році, за вагомий внесок в будівництві нової церкви в с. Сербичанах, 

нагороджений Золотим наперсним хрестом [1]. 
Джерела: 1. Сербичани. Дузовність. – http://bukportret.info/index.php/sokiryanskij-

rajon/serbichani/dukhovnist; 2 Шундрій М.М. Ломачинецькому храму — 200 лет! – 
http://www.ukrkovcheg.org.ua/, 14.12.2011; 3. Шундрій М.М. Ще раз про храм в селі 
Ломачинці. – http://www.ukrkovcheg.org.ua/, 22.01.2012. 

 
ВОЙТЕНКО МИТРОФАН 

Послушник Свято-Іоано-Богословського монастиря «Хрещатик», розташова-
ного в Чернівецькій області. З 1950 року, за розпорядженням єпископа Чернівецького 
і Буковинського Андрія (Є.О. Сухенко) знаходився в Свято-Миколаївському 
монастирі «Галиця» біля села Непоротове Сокирянського району. У 1954 році 
покинув цей монастир [1, с. 67]. 

Джерела: 1. Яремчук С.С. Православна Церква на Буковині у радянську добу (державно-
церковні взаємини). – Чернівці: Рута, 2004. 
 

ВОЙТОВСЬКИЙ МИКИТА ЙОСИПОВИЧ 
(1866 р.н.) 

Народився 2 квітня 1866 року. Навчався в Бого-
словському духовному училищі Київської губернії, 
до четвертого класу, звідки вибув в 1884 році «за 
недугами». 

1 жовтня 1884 року призначений вчителем 
церковно-приходської школи с. Байбузи Черкаського 
повіту Київської губернії. 21 червня 1885 року 
призначений на місце псаломщика при церкві 
села Миколаївки, тієї ж губернії. З 1877 до 1899 
року вчителював у церковно-приходській школі в 
Кишинівському повіті.  

14 травня 1899 висвячений на диякона, а 16 
травня – на священика, і направлений до Свято-
Успенської церкви села Гирбово 2-го округу Сорок-
ського повіту. 20 липня 1911 року призначений на 
місце священика до Свято-Покровської церкви 

села Верхні Ширівці 1-го округу Хотинського повіту [1, 16зв-17]. 19 березня 
1914 року, «для користі служби», переміщений до Свято-Димитріївської церкви 
села Білоусівка 5-го округу Хотинського повіту [2, с. 151]. Того ж року призна-
чений законовчителем Білоусівської церковно-приходської школи. З 1918 року 
служив священиком при Архангело-Михайлівській церкві с. Каменка Белецького 
повіту [3, с. 54]. 

Під час служіння в Білоусівці брав активну участь в зборі пожертвувань на 
різні потреби парафіян та учасників Першої світової війни. Наприклад, в 1914 
році, за даними «Звіту Духовного комітету по приходу речових пожертвувань на 
військові потреби», пожертвував 2 сорочки, 2 пари кальсонів, 200 рушників і 74 
аршин полотна. 

У 1928 році нагороджений камилавкою [4, с. 57]. 
Дружина: Феофанія Федорівна (1871 р.н.). 

Микита Войтовський 
(EHA, 1930. – P. 54.) 
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Їхні діти: Олена (1893 р.н.), Леонід (1895 р.н.) [1, арк. 17]. 
Леонід закінчив Єдинецьке духовне училище. З 1920 року служив псаломщиком 

в парафіях Белецького повіту. 
Джерела: 1. Клировая ведомость Свято-Димитриевской церкви села Белоусовки 5-го 

округа Хотинского уезда Кишиневской епархии, за 1914 год // Ведомости о церквях за 
1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 2. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1914. – № 12; 3. EHA, 1930; 4. Ranguri onorifice // EH, 1928. – № 7-8. 

 
ВОЛКОВ ВАСИЛЬ МАТВІЙОВИЧ 

(1833–1909) 
Народився 7 березня 1833 року в селі Окниця Хотинського повіту, в сім’ї 

паламаря Матвія Петровича Волкова (1797 р.н.) та Євфимії (1805 р.н.) [4]. В 
семінарії не навчався. 11 липня 1849 року, за власним проханням, визначений 
паламарем, з висвяченням у стихар, до церкви Успіння Пресвятої Богородиці села 
Санківці Хотинського повіту. 4 червня 1851 року призначений на посаду паламаря 
при Свято-Миколаївській церкві села Бирнова Сорокського повіту. 8 березня 1855 р. 
призначений сторожем в Кишинівську духовну консисторію [2, арк. 94зв]. 28 
листопада 1857 року визначений на місце дячка до церкви Святої Преподобної 
Параскеви села Ожеве Хотинського повіту [1, арк. 90зв–91]. Там він прослужив 
до кінця свого життя.  

Помер 15 липня 1909 року [5, с. 274; 6, с. 292]. 
Дружина: Агафія Андріївна Очинська (1839 р.н.) – народилася 5 лютого 1839 року 

в сім’ї паламаря села Гінкоуци Хотинського повіту, Андрія Івановича Очинського 
(1800 р.н.) [3] та Марії (1806 р.н.). 

Їхні діти: Євгенія (27.08.1860 р.н.) – вийшла заміж за Гаврила Гримальського; 
Ксенія (24.01.1863 р.н.) – була одружена з міщанином міста Хотин, Іоанном 
Овдійовичем Гайдуковським [1, арк. 90зв]. 

Джерела: 1. Ведомость о Св. Параскевиевской Кишиневской епархии, состоящей в селе 
Ожево 5-го округа Хотинского уезда, на 1896 год // Ведомости о церквях за 1896 год. – 
ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 195; 2. Кишиневская епархия. Клировая ведомость 5-го округа 
Хотинского уезда за 1903 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 200; 3. Ревизская сказка тысяча 
восемьсот тридцать пятого года апреля двадцать первого дня, Бессарабской области 
Хотинского уезда села Гинкоуц одноприходской Архангело-Михайловской церкви, состоящей 
на имении помещика Ионна Григорьева Лоизы, о числе священно и церковнослужителях их 
женах и детях обоего пола. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100; 4. Ревизская сказка тысяча 
восемьсот тридцать пятого года апреля двадцатого дня, Бессарабской области Хотин-
ского уезда селения Окницы дву приходской Архангело-Михайловской церкви, состоящей в 
вотчине княгини Елены Георгиевой Кантакузиной, о числе священно и церковнослужителях 
их женах и детях обоего пола. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100; 5. Умершие // КЕВ, 1909. – № 
31; 6. Умершие // КЕВ, 1909. – № 33-34. 

 
ВОЛКОВ НИКИФОР МАТВІЙОВИЧ 

Народився в селі Окниця Хотинського повіту, в сім’ї паламаря Матвія 
Петровича Волкова (1797 р.н.) та Євфимії (1805 р.н.) [2]. Деякий час був на 
посаді паламаря при Свято-Миколаївської церкви села Коболчин Хотинського 
повіту. У 1864 році звільнений за штат. 15 квітня 1865 року виключено з 
духовного звання [1, арк. 57зв]. 

Його діти: Домна (1858 р.н.), Дмитро (1863 р.н.). 
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Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 

184; 2. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года апреля двадцатого дня, 
Бессарабской области Хотинского уезда селения Окницы дву приходской Архангело-
Михайловской церкви, состоящей в вотчине княгини Елены Георгиевой Кантакузиной, о числе 
священно и церковнослужителях их женах и детях обоего пола. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100. 

 
ВОЛОВЕЙ ФЕОДОСІЙ СТЕФАНОВИЧ 

(1862–1927) 
Народився 19 травня 1862 року в селі Шеркань Оргеївського повіту, в сім’ї 

псаломщика Стефана Воловея (†13.12.1890 р.). У 1883 році закінчив Кишинівську 
духовну семінарію, зі званням студента. 22 грудня 1883 року призначений учителем 
Добрушської монастирської школи [20, с. 208]. 29 березня 1884 року визначений 
на священиче місце до церкви с. Валля-Руссулуй Ясського повіту [21, с. 52]. 5 грудня 
1884 року призначений псаломщиком до церкви села Токуз Стурдзенського само-
стійного приходу 2-го округу Бендерського повіту [22, с. 331]. Далі висвячений 
на священика і направлений служити в село Ширівці-Нижні 4-го округу Хотинського 
повіту [14, арк. 34зв–35]. 1 лютого 1888 року призначений на вакансію священика 
в село Василівка 3-го округу Ізмаїльського повіту, з правом завідувати фортечною 
Кілійською церквою [23, с. 129-130]. 17 березня 1888 року призначений наглядачем 
за церковно-приходськими школами в 3-му окрузі Ізмаїльського повіту [24, с. 297]. 
7 червня 1888 року призначений на посаду депутата в 3-му окрузі Ізмаїльського 
повіту [25, с. 470]. 20 грудня 1888 року затверджений в званні місіонера [27, с. 2]. 
16 лютого 1889 року, за власним проханням, переміщений на священицьку вакансію 
до церкви села Галілешти 3-го округу Ізмаїльського повіту [28, с. 187]. 14 березня 
1889 року, за власним проханням, призначений законовчителем місцевого училища 
[29, с. 277]. 2 грудня 1892 року звільнений з посади наглядача за церковно-
приходськими школами 3-го округу Ізмаїльського повіту [30, с. 482]. 10 грудня 
1894 року призначений законовчителем Ізмаїльської школи грамоти [31, с. 377].  

Священик Ізмаїльського собору, місіонер 6-го ділянки Кишинівської єпархії 
Ф. Воловей 1 вересня 1898 року призначений на посаду місіонера Південного району 
Кишинівської єпархії зі звільненням від парафіяльної служби і з зарахуванням до 
Ізмаїльському собору, понад штату [26, с. 336]. У 1901 році призначений благо-
чинним єдиновірських церков Кишинівської єпархії [33, с. 454]. 22-го грудня 1901 
року призначений Членом Ізмаїльського відділення Єпархіальної училищної ради 
[34, с. 7-8]. 

1 червня 1904 року о. Феодосій звільнений з посади місіонера Південного району 
і призначений протирозкольницьким місіонером Північного району Бессарабської 
губернії [36, с. 206]. Перебуваючи на цій посаді він був частим гостем на Сокирян-
щині, де проводив місіонерську діяльність в селах Грубна, Білоусівка, Михалкове 
та містечку Сокиряни. Неодноразово навідував своїх друзів-священиків в селах 
Селище, Романківці, Ломачинці і Василівка. У 1909-1910 роках зусиллями 
священика-місіонера Воловея «Вишукано понад 13 тисяч руб. на спорудження та 
будівництва» в селі Грубна єдиновірської Свято-Введенської церкви [2]. Ним же 
були написані статті про будівництво та освячення цього храму, які були опублі-
ковані в «Кишинівських єпархіальних відомостях»: «Торжество православия в 
селе Грубно, Хотинского уезда» і «Основание единоверческой церкви в селе 
«Грубно» Хотинского уезда» [3, с. 1234-1240; 4, с. 1415-1432]. 
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Священик Феодосій Воловей в м. Окниця, 1925 рік 

Могила о. Феодосія Воловея в м. Окниця 
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У 1912 році, за службовими обов'язками отець Феодосій брав участь в I-му 

Всеросійському з'їзді православних старообрядців (єдиновірців), який відбувся в 
Санкт-Петербурзі 22-30 січня, і де вирішувалося питання про об'єднання всіх 
старообрядців в одне ціле під покровом Вселенського Православ'я [15]. 

У тому ж 1912 році в Курсковському монастирі ним були влаштовані Проти-
розкольницькі місіонерські курси. З ініціативи слухачів цих курсів і з дозволу 
Високопреосвященнішого Серафима (Л.М. Чичагов), 20 грудня 1913 року було 
влаштовано урочисте вшанування о. Феодосія Воловея з нагоди 25-річчя його 
місіонерського служіння в Кишинівській єпархії [1, с. 414-419; 16, с. 288-289]. 

Під час Першої світової війни (1914-1918) о. Феодосій деякий час займав посаду 
священика 47-го запасного батальйону, а також був на посаді головного священика 
6-ї армії Російської імперії, управління якою, як відомо, з утворенням в грудні 1916 
року Румунського фронту було перекинуто до Румунії. У цей період побачили 
світ наступні його книги: «Пастырский привет всероссийскому христолюбивому 
и победоносному воинству, на поле брани подвизующемуся» [5], «Война по учению 
божественного откровения и христовой церкви» [6] і «Чин всеобщей исповеди 
нижних воинских чинов, составленный применительно к потребнику патриарха 
Иосифа, протоиереем 47-го пехотного запасного баталь-она, гарнизонным 
благочинным города Одессы, миссионером-проповедником Феодосием Воловеем, 
изданный иждивением Свято-Пантелеймоновского Афонского монастыря» [7]. 

Відомо також, що Ф.С. Воловей був активним учасником в Помісному Соборі 
російської церкви 1917-1918 років. Туди він вирушив з Одеси по обранню від 
військового і морського духівництва. Брав участь в дебатах по ряду питань, нап-
риклад, в обговоренні питання про клятви на Помісному Соборі (24 листопада 
1917 року). Крім того, протоієрей Воловей був членом Відділу по єдиновірству 
та старообрядництву і Відділу про внутрішню та зовнішню місії, а також спеціаль-
ного підвідділу, який повинен був вирішити проблему «імяславія» – догматичний рух 
у Російській православній церкві, який почав розвиватися з початку XX століття. 

Після 1917 року о. Феодосій Воловей повернувся в Бессарабію. Деякий час 
був настоятелем в парафії села Нападени Белецького повіту [41, с. 7]. З 1 березня 
1924 року служив священиком у містечку Окниця – нині центр Окницького району 
Республіки Молдова [38, с. 1; 40, с. 166].  

За одними даними, він помер у м. Окниця 12 січня 1927 року [18, с. 614]. Інші 
джерела говорять про те, що це сталося 10 лютого 1927 року [39, с. 50]. Про його 
смерть було сповіщено в емігрантській газеті «Останні новини» (рос. «Последние 
новости») (1928, № 2517, 12 лютого), яка видавалася в Парижі. 

Після себе Феодосії Стефанович Воловей залишив дуже цінну інформаційну 
спадщина по старообрядницькій тематиці. Його перу належать численні статті та 
книги: «Хлыстовское мракобесие и дьявольские козни их вожака», «Самоосуждение 
старообрядцев австрийско-белокриницкого согласия», «О Измаильских старо-
обрядцах», «Вседействующая благодать хиротонии и пастырское недостоинство», 
«Вседействующая благодать хиротонии и пастырское недостоинство» та інші [8; 
9; 10; 11, с. 251-258; 12, с. 688-706; 13]. 

За свою працю місіонер Ф. Воловей був удостоєний церковних і державних 
нагород. 4 листопада 1898 року «за праці з місіонерства нагороджений набедреником» 
[32, с. 393]. 29 квітня 1903 року: «За справне і старанне походження посади 
єпархіального проти розкольницького місіонера» нагороджений скуфією [35, с. 215]. 
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У 1909 році нагороджений наперсним хрестом від Святішого Синоду [19, с. 154]. 
У 1912 році удостоєний сану протоієрея. У 1913 році, з нагоди 25-річчя його 
місіонерського служіння в Кишинівській єпархії, він нагороджений золотим 
наперсним хрестом [16, с. 289].  

16 липня 1915 року нагороджений орденом Святого Володимира 4 ступеня: «За 
відмінності під час військових дій» [37, с. 211]. Ухвалою Святішого Синоду від 8-24 
лютого 1916 року постановлено «за старанну службу в нинішню війну нагородити 
протоієрея 47 піхотного запасного батальйону протоієрея Феодосія Воловея – 
палицею» [17, с. 64]. 

Довічний член Братства в ім'я Святого Рівноапостольного великого князя 
Володимира, заснованого в 3-му окрузі Ізмаїльського повіту, в пам'ять 900 річчя 
хрещення Русі. 

Дружина: Зіновія Василівна (1869-1935) – дочка священника. Пережила свого 
чоловіка майже на вісім років. Вона померла в місті Кишиневі, в липні 1935 
року, на 66-му році життя [18, с. 614]. 

Джерела: 1. Адрес, преподнесенный протоиерею Феодосию Воловею по случаю 25-летия 
его миссионерского служения // КЕВ, 1914. – № 9; 2. Ведомость о Св.-Введенской едино-
верческой церкви, состоящей 3-го округа Хотинского уезда Кишиневской епархии в селе 
Грубно, за 1914 год // Ведомости о церквях за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 3. 
Воловей Ф. Основание единоверческой церкви в селе «Грубно» Хотинского уезда // КЕВ,1908. – 
№ 34; 4. Воловей Ф. Торжество православия в селе Грубно, Хотинского уезда // КЕВ, 1910. – № 
40; 5. Воловей Ф.С. Пастырский привет всероссийскому христолюбивому и победоносному 
воинству, на поле брани подвизующемуся. – Одесса: Обитель Святого Великомученика 
Пантелеймона на Афоне, 1914; 6. Воловей Ф.С. Война по учению божественного откровения и 
христовой церкви. – Одесса: тип. Штаба Одесского военного округа, 1916; 7. Воловей Ф.С. 
Чин всеобщей исповеди нижних воинских чинов, составленный применительно к потребнику 
патриарха Иосифа, протоиереем 47-го пехотного запасного батальона, гарнизонным 
благочинным города Одессы, миссионером-проповедником Феодосием Воловеем, изданный 
иждивением Свято-Пантелеймоновского Афонского монастыря. – Одесса: Е.И. Фесенко, 
1916; 8. Воловей Ф. Ответ московскому порицателю моих вопросов, предложенных измаиль-
ским старообрядцам. – Москва: Типография Э. Лисснера и Ю. Романа, 1897; 9. Воловей Ф. 
Самоосуждение старообрядцев австрийско-белокриницкого согласия / Сост. Кишин. епарх. 
миссионер, свящ. Феодосий Воловей. – Кишинев: Православное Кишиневское Христо-Рож-
дественское братство, 1910; 10. Воловей Ф. Незаконность, недействительность и безблаго-
датность старообрядческой австрийской белокриницкой иерархии, основанной в Австрии в 
Белой Кринице в 1846 году беглым греческим митрополитом Амвросием. – Кишинев: Право-
славное Кишиневское Христо-Рождественское братство, 1911; 11. Воловей Ф. Догмат, образ 
и символ // КЕВ, 1892. – № 1; 12. Воловей Ф. Увещание, сделанное двум раскольницам с. 
Васильевки, Измаильского уезда, находящимися в замужестве за православными // КЕВ, 1888. – 
№ 19; 13. Воловей Ф. Хлыстовское мракобесие и дьявольские козни их вожака // Миссионерское 
обозрение. Журнал внутренней миссии. – СПб.: Изд. В.М. Скворцова, 1912. – Т. XVII. – № 11 
(ноябрь); 14. Кишиневская духовная консистория (по делам Хотинского уезда). Клировая 
ведомость церквей 4-го округа Хотинского уезда за 1886 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 188; 
15. Мандзяк О. Місіонер з Окниці. – Сайт «Сокирянщина»: http://www.ukrkovcheg.org.ua/ - 
15.10.2010; 16. Мизюмский Е. Чествование противо-раскольнического миссионера, протоиерея 
о. Феодосия Воловея, по случаю исполнившегося XXV-летия его миссионерского в Кишиневской 
епархии служения // КЕВ, 1914. – № 6; 17. Награды // КЕВ, 1916. – № 13; 18. Незабытые 
могилы. Российское зарубежье: Некрологи 1917–1997 в шести томах. / Сост. В.Н. Чуваков. – 
Т. 1: А-В. – Москва: РГБ, 1999; 19. Определения Святейшего Синода // ЦВд, 1909. – № 18-19; 
20. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1883. – № 24; 21. Распоряжения 
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епархиального начальства // КЕВ, 1884. – № 9; 22. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1884. – № 24; 23. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1888. - № 4; 24. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1888. – № 8; 25. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1888. - № 13; 26. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1888. – 
№ 18; 27. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1889. – № 1; 28. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1889. – № 5; 29. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1889. – № 7; 30. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1892. – № 24; 31. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1894. – № 24; 32. Распоряжения епархи-
ального начальства // КЕВ, 1898. – № 22; 33. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1901. – № 19; 34. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1902. – № 1-2; 35. Распо-
ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1903. – № 10; 36. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1904. – № 13; 37. Синодик кавалеров ордена Святого Князя Владимира. / 
Капков К.Г., Красноруцкая Т.С., протоиерей Сорокин В.И., Карловская Е.М. – Санкт-
Петербург: Князь-Владимирский собор, 2015; 38. Diverse // Luminatorul, 1924. – № 11; 39. EH, 
1927. – № 5-6; 40. Episcopia Hotinului. Date istorice și statistice: 1923–1925. – Chişinău: Tipografia 
Eparhială «Cartea Românească»,1925; 41. Mișcarea în clerul de mir // Luminatorul, 1924. – № 1. 

 
ВОЛОШЕНКО ФЕДІР АНДРІЙОВИЧ 

(1788 р.н.) 
Син дячка. Єпископом Бендерським і Акерманським Димитрієм (Д.І. Сулима), 

10 квітня 1815 року висвячений на священика і визначений до Преображенської 
церкви села Керстинці Хотинського повіту [3, арк. 81зв–82]. З 1833 року служив при 
церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Шебутинці Хотинського повіту [2, 
арк. 383зв–384]. 

Помер в Шебутинцях, до 1852 року [1]. 
Дружина: Варвара Стефанівна (1796 р.н.).  
Їхні діти: Маріанна (1817 р.н.), Дмитро (1822 р.н.), Юліана (1822 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомость о Успенской Богородичной церкви, Хотинского уезда селения 

Шебутинец, за 1853 год // Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, 
оп. 1, спр. 106; 2. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года, апреля двадца-
того дня, Бессарабской области Хотинского уезда села Шобутинец, одноприходной Успенской 
церкви, состоящей на имении умершего помещика Молдавского бояра, медельничера Василия 
Михайлова Россета, о числе наличном священно – церковнослужителях их женах и их мужеска 
и женска пола детях // Ревизская сказка местечек, селений и церквей Хотинского уезда, о 
священно-церковнослужителях (апрель 1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100; 3. Форму-
лярная ведомость о священно-и церковнослужителях и мужеска пола детях, находящихся в 
селе Кирстинцах при Церкви Преображенской, за 1823 год // Кишиневская духовная консис-
тория (по делам Хотинского уезда). Формулярные ведомости за 1823 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 
1, спр. 35. 
 

ВОРОНОВИЧ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ 
(1804 р.н.) 

Син священика. Отримав домашню освіту. 21 серпня 1828 року визначений на 
місце дячка до Архангело-Михайлівської церкви с. Вашківці Хотинського повіту [1]. 
В подальшому був переміщений до іншої церкви. 

Дружина: Анна Василівна (1806 р.н.) – дочка дячка Архангело-Михайлівської 
церкви села Вашківці Хотинського повіту, Василя Івановича Крачковського 
(1786–1831). 

Їхні діти: Єлизавета (1830 р.н.), Корнелій (1833 р.н.) [2]. 
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Джерела:1. Дело по рассмотрению донесения Бричанского протоиерея Лукьянова Ф. о 

назначении дьячка Михайловской церкви с. Вашковец Хотинского уезда Вороновича (20.08.1828 
-21.08.1828). – НАРМ, ф. 205, оп. 1; 2. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать пятого 
года апреля двадцатого дня, Бессарабской области Хотинского уезда селения Васкоуц 
одноприходной Архангело-Михайловской церкви, состоящей на имении вдовы, помещицы, 
молдавской боерянясы Екатерины Петровой Казимирки, о числе наличных священно- и 
церковнослужителях, их женах и их мужеска и женска пола детях // Ревизская сказка 
местечек, селений и церквей Хотинского уезда о священно- и церковнослужителях (апрель 1835 
г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100. 

 
ВОРОНОВИЧ ІОАНН (або ІОАКИМ) 

Служив священиком при Архангело-Михайлівській церкві села Вашківці 
Хотинської райї до 1812 року. 

Його діти: Григорій (1804 р.н.). 
 

ВРИНЧАНУ АНДРІЙ 
(1896 р.н.) 

Навчався в школі псаломщиків. З 1 жовтня 1929 року служив псаломщиком 
при Іоанно-Богословській церкві села Вітрянка Хотинського повіту [1, с. 217]. 

Джерела: EH, 1929. – № 21-22. 
 

ВУЛЬПЕ ВАСИЛЬ 
(1884 р.н.) 

Із сім’ї духовного звання. Навчався в класі псаломщиків. В служінні з 1903 
року. Будучи псаломщиком Свято-Михайлівської церкви села Сечетени 1-го 
округу Кишинівського повіту, 23 жовтня 1915 року переміщений до Свято-
Димитріївської церкви села Васкауци 4-го округу 
Сорокського повіту [1, с. 541]. Того ж року, в м. 
Кишиневі він був висвячений на диякона. В по-
дальшому, з 15 вересня 1920 року, служив при 
Архангело-Михайлівській церкві села Коржеуць 
Хотинського повіту [3, с. 4], де з 22 лютого 1921 
року числився дияконом-псаломщиком [4, с. 1]. У 
1925 році переміщений до Свято-Димитріївської 
церкви села Бирнова Сорокського повіту [2, с. 112].  

З 1928 року служив священиком при церкві 
Преподобної Параскеви села Ожеве Хотинського 
повіту. 1 лютого 1931 р. визначений до Архангело-
Михайлівської церкви села Ломачинці, того ж 
повіту [5, с. 56]. Але, незабаром переміщений до 
Свято-Димитріївської церкви села Росошани Хотин-
ського повіту. 15 жовтня 1941 р., затверджений 
релігійним місіонером [6, с. 94]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1915. – № 44; 2. Episcopia 
Hotinului. Date istorice și statistice: 1923–1925. – Chişinău: Tipografia Eparhială «Cartea 
Românească»,1925; 3. Mișcarea în clerul de mir // Luminatorul, 1920. – № 10; 4. Mișcarea în 
cler // Luminatorul, 1921. – № 3; 5. Mișcarea în cler // EH, 1931. – № 5; 6. Mișcarea în cler // 
EH, 1941. – № 5. 

Василь Вульпе 
(EHA, 1930. – P. 106.) 
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Г 
ГАВРИЇЛ 

Священик при церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Шебутинці Хотинської 
райї, за даними з відомостей про погосподарський перепису населення Молдавського 
князівства 1774 року [1, с. 459-460; 2, с. 142]. 

Джерела: Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых 
упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирян-
щина», 2015; Молдова ын епока феудализмулуй. – Волумул 7, партя 2: Реченсэминтеле 
популацией Молдовей дин аний 1772-1773 ши 1774 / алкэтуиря, кувынтул ынтродуктив 
ши коментарииле де П.Г. Дмитриев; суб редакция луй П.В. Советов кандидат ын штиинце 
историче. - Кишинэу: «Штиинца», 1975. 

 
ГАЛІЦ ГЕОРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ 

(1835 р.н.) 
Син дяка Свято-Миколаївської церкви села Оїшени Ясського повіту, Костянтина 

Георгійовича Галіца (1807 р.н.) та Олени (1814 р.н.). 27 листопада 1859 року 
визначений паламарем до Архангело-Михайлівської церкви села Ломачинці 
Хотинського повіту [2, арк. 79]. 23 січня 1860 року переміщений на ту ж посаду 
до Свято-Миколаївської церкви села Синжерея 1-й частини Ясського повіту [1, 
арк. 79]. 24 лютого того ж року затверджений на посаді. 

Дружина: Олена Авксентіївна (1842 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомости о церквях 1-го округа Ясского уезда за 1859 год. – НАРМ, ф. 211, 

оп. 1, спр. 197; 2. Формулярные списки церквей 1-го округа Ясского уезда за 1860 год. – 
НАРМ, ф. 211, оп. 1, спр. 198. 

 
ГАЛКІН СЕРГІЙ 

Начотник, наставник старообрядців-безпопівців (які не бачили необхідності в 
духовенстві і церковній організації) містечка Сокиряни Хотинського повіту (за 
даними на 1889-1899 роки) [1, с. 509; 2, с. 641]. 

Джерела: 1. Сахаров И. Отчет епархиального миссионера Северного района 
Кишиневской епархии за 1899 год // КЕВ, 1900. – № 20; 2. Стадницкий А. Состояние раскола 
и сектантства в Бессарабии по миссионерским отчетам за 1889 год // КЕВ, 1890. – № 14. 

 
ГАЛУППА ВІКЕНТІЙ ДМИТРОВИЧ 

Син псаломщика. 5-го червня 1902 року призначений виконуючим обов'язки 
псаломщика до Архангело-Михайлівської церкви села Сербичани Хотинського 
повіту [1, с. 301]. 17 квітня 1907 року звільнений з посади [2, с. 116]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1902. – № 12; 2. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1907. – № 18. 

 
ГАНГАЛ СИНЧАН 

Із селян, 1 червня 1920 року затверджений на місце церковного старости при 
Свято-Димитріївській церкві села Гвіздівці Хотинського повіту [1, с. 2]. 

Джерела: Luminatorul, 1920. – № 6 
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ГЕОРГІЯНОВ ВОЛОДИМИР ЄЛИСЕЙОВИЧ 

(1885 р.н.) 
Народився 18 серпня 1885 року в селі Братушани 4-го округу Ясського повіту, 

в сім'ї настоятеля місцевої Петро-Павлівської церкви Єлисея Стефановича 
Георгіянова (1844 р.н.) та Анни Серафімівни [2, арк. 936зв–937]. Навчався в 
Єдинецькому духовному училищі (за даними на 1895 рік) [1, арк. 17зв]. У 1906 
році закінчив Кишинівську духовну семінарію, в званні студента. Того ж року 
призначений на місце священика при Архангело-Михайлівській церкві села 
Мендиківці 5-го округу Хотинського повіту [3, с. 186]. Далі переміщений до 
Свято-Успенської церкви села Кальфа 1-го округу Бендерського повіту, а пізніше 
служив в селах Чимітірулуі і Протягайловка Бендерського повіту [5, с. 4]. У 1921 
році визначений на місце священика при Свято-Миколаївській церкві міста 
Тігіна (Бендери) [4, с. 204]. 

Джерела: 1. Бессарабский губернский статистический комитет. Листки первой всеобщей 
переписи населения 1895 года по Хотинскому уезду. Единецкое духовное училище. – НАРМ, ф. 
151, оп. 1, спр. 72; 2. Метрическая книга данная из Кишиневской духовной консистории в Св. 
Пеетро-Павловскую церковь села Братушень 4-го округа Ясского уезда для записи о 
родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1885 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 1, спр. 253; 3. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1906. - № 23-24; 4. AECH. 1922; 5. Mișcarea în 
cler // Luminatorul, 1921. – № 8. 

 
ГЕРБАНОВСЬКИЙ АДРІАН 

Із сім’ї духовного звання. У 1915 році закінчив Кишинівську духовну семінарію. 
Того ж року визначений псаломщиком до Свято-Покровської церкви села Ново-
Покровка 1-го округу Ізмаїльського повіту [3, с. 387]. Далі, за власним проханням, 
переміщений на ту ж посаду до церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Михалкове 
3-го округу Хотинського повіту. У 1916 році був висвячений на священика, і 6 
лютого, того ж року, призначений служити при Свято-Вознесенській церкві села 
Рингач 2-го округу Хотинського повіту [1, с. 30]. 7 липня 1916 року пере-міщений до 
Архангело-Михайлівської церкви села Балкоуци-Нижні 5-го округу Хотинського 
повіту [2, с. 154]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1916. – № 7; 2. Распо-
ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1916. – № 29; 3. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1915. – № 25-26. 

 
ГЕРБАНОВСЬКИЙ ГЕОРГІЙ ЯКОВИЧ 

(1845–1922) 
Народився 15 квітня 1845 року в селі Бурдюг Хотинського повіту, в сім’ї свяще-

ника Якова Омеляновича Гербановського (1808 р.н.) та Єлизавети Семенівни 
(1815 р.н.). Закінчив Кишинівську духовну семінарію за першим розрядом. 12 
лютого 1870 року висвячений на диякона. 22 лютого 1870 року висвячений на 
священика до Свято-Покровської церкви села Данкоуци Хотинського повіту [6, 
с. 68]. 20 липня того ж року, за власним проханням, переміщений до церкви 
Покрови Пресвятої Богородиці села Селище Хотинського повіту [4, арк. 62зв]. З 
1912 року служив священиком при Свято-Анастасіївській церкві села Непоротове 
3-го округу Хотинського повіту. 

3 листопада 1873 року призначений законовчителем в народному училищі села  
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Молодове Хотинського повіту. Повторно затверджений на цій посаді 16 жовтня 
1878 року. 20 червня 1879 року звільнився з цієї посади. 

У 1875 році призначений законовчителем Селищанського народного училища. 
9 грудня 1876 року знову затверджений на цій посаді [8, с. 60]. 

За розпорядженням єпархіального начальства, 22 березня 1872 року призначений 
цензором проповідей 5-го округу Хотинського повіту [7, с. 214]. З 1875 року до 
23 червня 1881 року був на посаді помічника благочинного 3-го округу Хотинського 
повіту. З 23 червня 1881 року до 4 жовтня 1884 року був на посаді депутата. 5 
лютого 1891 р. призначений духівником 3-го округу Хотинського повіту [10, с. 44]. 

Вів активну місіонерську та просвітницьку діяльність. Брав участь в єпархіальних 
з'їздах, наприклад, в тому що відкрився 19 серпня 1898 року в Кишиневі. 

3 листопада 1875 року нагороджений набедреником. 24 квітня 1880 року за 
наказом царя і визначенням Святішого Синоду, нагороджений благословенням 
Святішого Синоду, без грамоти [9, с. 196]. 18 квітня 1881 року нагороджений 
скуфією від Святішого Синоду [11, с. 122]. 5 квітня 1888 року до дня Святої Пасхи, 
Святішим Синодом нагороджений камилавкою [2, с. 374]. 6 травня 1898 року 
нагороджений наперсним хрестом, а в 1904 році – орденом Святої Анни 3-го ступеня 
[3, с. 161]. 31 грудня 1910 року нагороджений золотою шийною медаллю з написом 
«За старанність» на Олександрівській стрічці [5, с. 6]. У 1922 році нагороджений 
палицею [12, с. 3]. 

Помер 20 вересня 1922 року [13, с. 3]. 
Дружина: Ксенія Костянтинівна Биховська (1849 р.н.) – дочка священика села 

Селище, Костянтина Тимофійовича Биховського (1805-1886) та Катерини Ники-
форівни Чернявської (1811 р.н.). 

Їхні діти: Феоктіста (1872 р.н.), Микола (1876–1941), Євгенія (1877 р.н.), 
Костянтин (1878 р.н.), Олена (1878 р.н.), Олександра (1888 р.н.). 

Феоктіста (1872 р.н.) вийшла заміж за священика Леона Ісайовича Данилова 
(1866 р.н.) [1, арк. 52зв]. Євгенія була у шлюбі з священиком Іоанном Балуцою. 

Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1888 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 
191; 2. Высочайшие награды // КЕВ, 1889. – № 9; 3. Высочайшие награды // КЕВ, 1904. – № 10; 
4. Кишиневская епархия. Клировая ведомость 3-го округа Хотинского уезда за 1902 год. – 
ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 199; 5. Определения Святейшего Синода // ЦВд, 1911. – № 3; 6. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1870. – № 5; 7. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1872. – № 8; 8. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1877. – № 
3; 9. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1880. – № 10; 10. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1891. – № 4; 11. Список священнослужителей, удостоенных 
в 18-й день апреля 1881 года Высочайших наград за отлично-усердную службу по 
епархиальному ведомству // ЦВ, 1881. – № 20–21; 12. Mișcarea în cler // Luminatorul, 1922. – № 
11; 13. Mișcarea în cler // Luminatorul, 1922. – № 19. 

 
ГЕРБАНОВСЬКИЙ МИКОЛА ГЕОРГІЙОВИЧ 

(1876–1941) 
Народився 6 грудня 1876 року в селі Селище Хотинського повіту, в сім'ї 

священика Георгія Яковича Гербановського (1845–1922) та Ксенії Костянтинівни 
Биховської (1849 р.н.). У 1901 році закінчив Кишинівську духовну семінарію і 3-го 
вересня того ж року, єпископом Кишинівськім і Хотинським, Преосвященнішим 
Іаковом (І.О. Пятницкий), висвячений на священика до Свято-Анастасіївської 
церкви села Непоротове 3-го округу Хотинського повіту [3, с. 423]. 7 березня 
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1912 року, за власним проханням, переміщений 
до церкви Покрова Богородиці села Селище 3-го 
округу Хотинського повіту [2, с. 536]. У лютому 
1940 р. його зусиллями вдалося отримати фінансову 
допомогу на ремонт Селищанської церкви. 

У 1901 році був завідувачем в Непоротівської 
церковно-приходської школи. У 1910 році призна-
чений законовчителем народного училища села 
Ломачинці Секурянської волості Хотинського 
повіту. З 1 січня 1914 року перебував членом прав-
ління Єдинецького духовного училища [1, арк. 
167зв – 168]. 

28 травня 1941 р. заарештований Кельменецьким 
районним відділом Народного комісаріату дер-
жавної безпеки СРСР (НКГБ СРСР) – як соціально 
небезпечний елемент, згідно ст. 54-13 КК УРСР. 
Не був засуджений. Помер 5 вересня 1941 року в 

місцях позбавлення волі. Справу припинено слідчим відділу УКДБ при РМ УРСР 
по Чернівецькій області 5 грудня 1964 року, в зв'язку зі смертю обвинуваченого. 
Реабілітований Чернівецькою обласною прокуратурою 27 жовтня 1989 р. [6, с. 482]. 

У 1912 році до дня Святої Пасхи Його Преосвященством, Преосвященнішим 
єпископом Серафимом (Л.М. Чичагов) був нагороджений скуфєю [4, с. 95]. 27 
березня 1917 року Високопреосвященним Анастасієм (О.О. Грибановський), 
архієпископом Кишинівськім і Хотинським нагороджений камилавкою [5, с. 93]. 
У 1931 році удостоєний сану протоієрея [8, с. 68]. 

Дружина: Віра Гаврилівна Кирилович (24.05.1884 р.н.) – дочка священика 
села Мендиківці, Гавриїла Григоровича Кириловича та Катерини Василівни.  

Їхні діти: Антоніна (23.10.1902 р.н.), Борис (24.07.1904 р.н.), Сергій (10.09.1906 
р.н.), Євгенія (13.03.1909 р.н.), Юлія (01.09 .1911 р.н.) [1, арк. 167зв – 168].  

Сергій навчався в Кишинівській духовній семінарії [7, с. 71]. 
Джерела: 1. Ведомость о Свято-Покровской-Богородичной церкви, состоящей в селе 

Селище Хотинского уезда Кишиневской епархии в 3-м благочиннечиском округе, за 1914 год // 
Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 2. Мандзяк 
А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых упоминаний до 1812 года 
/ Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирянщина», 2015; 3. Распо-
ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1901. – № 18; 4. Распоряжения Епархиального 
начальства // КЕВ, 1912. – № 11; 5. Распоряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1917. – № 
18-19; 6. Реабілітовані історією. Чернівецька область. Книга третя. / Чернівецьке обласне 
відділення пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України». – Чернівці, 2013; 7. 
Anuarul seminarului teologic superior «Mitropolitul Gavriil Bănulescu–Bodoni» din Chişinău. Note 
din istoricul seminarului / Publ. de Rectorul seminarului Iconom Mitrofor Constantin Popovici. – 
Chișinău: Tipografia şi Legătoria Eparhială «Cartea Românească», 1926; 8. EH, 1931. – № 6. 

 
ГЕРБАНОВСЬКИЙ ЯКІВ ОМЕЛЯНОВИЧ 

(1807 р.н.) 
Син священика церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Вовчинець Хотин-

ського повіту, Омеляна Леонтійовича Гербановського (1785 р.н.) [5, арк. 264]. В 
семінарії не навчався. 7 травня 1829 року визначений на посаду дячка при Свято-

Микола Гербановський  
(EHA, 1930. – P. 92.) 
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Димитріївській церкві села Бордюг Хотинського повіту. 15 травня 1845 року, 
архієпископом Кишинівським і Хотинським Іринархом (Я.Д. Попов) посвячений 
у стихар.  

13 липня 1847 року висвячений на диякона, до тієї ж церкви. 24 липня 1849 
року висвячений на священика до Свято-Димитріївської церкви села Білоусівка 
Хотинського повіту [2, арк. 577]. Далі служив при Свято-Михайлівській церкві 
села Баласінешти, а потім при Архангело-Михайлівській церкві села Коржеуци 
4-го округу Хотинського повіту. 13 листопада 1886 року вийшов за штат [4, с. 299]. 

30 травня 1853 нагороджений набедреником. Ухвалою Святішого Синоду від 
15-20 березня 1884 року за № 560, нагороджений камилавкою [3, с. 32]. 

Дружина: Єлизавета Семенівна (1814 р.н.). 
Їхні діти: Тетяна (1833 р.н.) [5, арк. 261], Євдокія (1835 р.н.), Іван (1837 р.н.), 

Йосиф (1839 р.н.), Георгій (1845 р.н.), Соломонія ( 1846 р.н.), Маріанна (1852 р.н.), 
Марія (1856 р.н.) [1, арк. 44зв; 2, арк. 577]. 

Джерела: 1. Кишиневская духовная консистория (по делам Хотинского уезда). Клировые 
ведомости церковных приходов за 1886 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 188; 2. Клировые 
ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 106; 3. Награды // КЕВ, 
1884. – № 7; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1886. – № 23; 5. Ревизская 
сказка местечек, селений и церквей Хотинского уезда, о священно-церковнослужителях (апрель 
1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100. 

 
ГЕРМАН ЛАЗАР 

(1872–1929) 
Народився в 1872 році в селі Нова Гута (Нова Красношора), яке в 1925 році 

увійшло до складу сучасного села Чудей в Сторожинецькому районі Чернівецької 
області України. В 1897 закінчив Чернівецький університет. Навчався у Відні та 
Берліні, отримав ступінь доктора богослов'я. Доктор і професор богослов'я 
Чернівецького університету, автор праць з історії релігії, серед яких: «Religion 
und Kultur in ihrem wechselseitigen Verhältnis innerhalb der jerusalemischen 
Landeskirche um die Wende der apostolischen zur nachapostolischen Entwicklung; ein 
Beitrag zur ältesten Kirchengeschichte» (1910 р.) [7] і «Problema istorică a Bisericei 
din Bucovina» (1910 р.) [6]. 

У 1897 році був висвячений на священика до церкви села Орешень – сучасне 
село Оршівці в Кіцманському районі Чернівецької області України. Служив також на 
посаді священика при церкві села Нова Жучка (1907 р.) і церкви Святої Параскеви 
в Чернівцях (1908 р.). Переслідуваний австрійською владою, 16 листопада 1915 
року Л. Герман призначений настоятелем Архангело-Михайлівської церкви села 
Ломачинці Хотинського повіту [2, с. 549]. 27 жовтня 1916 року, звільнений з 
посади «зважаючи на від'їзд в м. Чернівці» [3, с. 246]. 

У 1917 році був змушений був покинути Буковину і перебратися в Канаду. 
Там він деякий час служив в парафіях українських переселенців і з 1919 року викладав 
на теологічному курсі в бурсі Петра Могили в м Саскатут провінції Саскачеван 
[1, с. 183-184]. Займався підготовкою священиків для румунських громад під 
патронажем Української Православної Церкви в Америці. 

У 1920-1921 роках служив священиком при церкві Успіння Пресвятої Богородиці 
колонії Боян (Boian), яке було засноване вихідцями з буковинського села Бояни, 
нині розташованого в Новоселицькому районі Чернівецької області України, а 
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також при церкві Різдва Пресвятої Богородиці села 
Хейрі-Хілл (Hairy Hill), розташованих в канадській 
провінції Алберта. 

У 1922 році переїхав до США, де був висвячений 
на протоієрея [4]. Служив при Свято-Михайлівській 
церкві міста Реблінг (Roebling) розташованого в штаті 
Нью-Джерсі (імовірно в юрисдикції Північно-
американської митрополії Російської Православної 
Церкви). 

Помер 5 вересня 1929 року в м. Реблінг (шт. Нью-
Джерсі, США) [5, с. 59-60]. За іншими даними це 
сталося 6 вересня. 

Джерела: 1. Божик П. Церков українців в Канаді. 
Причинки до історії українського церковного життя в 
Бритійській домінії Канаді, за час від 1890-1927. – Вінніпег, 
1927; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1915. – № 47; 3. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1916. – № 45; 4. A Commemorative List of the Departed Servants of Orthodoxy in North 
America («Diptychs»). – Syosset: Department of History and Archives OCA, 1992; 5. Dr. Eleanor 
Bujea. Romanians in Canada. – Lulu.com, 2009; 6. Dr. Lazăr Gherman. Problema istorică a Bisericei 
din Bucovina. – Bucureşti: Tipografia profesională Dimitrie Ionescu, 1914. – 16 p.; 7. Religion und 
Kultur in ihrem wechselseitigen Verhältnis innerhalb der jerusalemischen Landeskirche um die Wende 
der apostolischen zur nachapostolischen Entwicklung: Ein Beitrag zur ältesten Kirchengeschichte, von 
Dr. theol. Lazar Gherman. – Czernowitz: Bukowiner Vereinsdruckerei, 1910. – 557 s. 

 
ГІНГУЛЯК ГЕОРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ 

(1815 р.н.) 
Із селян. 31 липня 1872 року затверджений на посаді церковного старости при 

Свято-Димитріївській церкві села Білоусівка Хотинського повіту – на перше 
триріччя [1, с. 480]. 

Дружина: Анастасія Миколаївна [2, арк. 18зв–19]. 
Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1872. – № 22; 2. Ревизская 

сказка тысяча восемьсот пятьдесят девятого года, февраля месяца пятнадцатого дня, 
Бессарабской области Хотинского округа и уезда, казенного селения Белоусовки, Медвежского 
сельского общества, состоящих мужеского и женского пола государственных поселян. – 
НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 793. 

 
ГИНСКА ВАСИЛЬ ГЕОРГІЙОВИЧ 

(1864 р.н.) 
Народився в селі Ларга Хотинського повіту, в сім’ї священика Георгія Васильовича 

Гинска (1825 р.н.) та Єлизавети Гаврилівни (1832 р.н.). Закінчив Кишинівську 
духовну семінарію. 11 червня 1888 року призначений на священиче місце при 
Іоанно-Богословській церкві села Вітрянка 3-го округу Хотинського повіту [1, с. 470]. 
26 червня того ж року висвячений на священика [2, с. 573]. 14 червня 1889 року, за 
власним проханням, переміщений до Свято-Димитріївської церкви села Росошани, 
того ж повіту і округу [3, с. 558]. Того ж самого року призначений законовчителем 
Росошанського народного училища. 8 жовтня 1896 року зарахований до числа 
братії Кишинівського Архієрейського дому [4, с. 537]. 4 листопада 1896 року, за 
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власним проханням, залишений на священицькому місці при церкві села Росошани 
[5, с. 602]. 19 лютого 1899 року визначений служити священиком при церкві Різдва 
Пресвятої Богородиці села Шендряни 4-го округу Хотинського повіту. 8 травня 
1912 року переміщений до церкви села Бордюг Хотинського повіту [6, с. 150]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1888. – № 13; 2. Распо-
ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1888. – № 16; 3. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1889. – № 13; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1896. – № 
20; 5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1896. – № 22; 6. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1912. – № 19-20. 

 
ГЛАВАЦЬКИЙ МИХАЙЛО ДМИТРОВИЧ 

(1967–2007) 
Народився 31 січня 1967 року в селі Вашківці 

Сокирянського району Чернівецької області, в 
сім'ї селян. Після закінчення середньої школи і 
проходження строкової військової служби вступив 
до професійно-технічного училища (ПТУ), де освоїв 
професію кухаря-кондитера [1]. 

У 1989 році вступив до Одеської духовної 
семінарії. Будучи студентом 4-го курсу, поступив в 
число братії Свято-Успенського Одеського Патрі-
аршого монастиря. 9 липня 1993 року послушник 
Михайло був пострижений митрополитом Одеським 
і Ізмаїльським Агафангелом (А.М. Саввін) в чер-
нецтво з ім'ям Мелетій. Того ж року був висвячений 
у сан ієродиякона, а в 1996 році – у сан ієромонаха. 
У 2000-му році призначений черговим поміч-
ником проректора Одеської духовної семінарії. У 
2001 році возведений в сан ігумена з покладанням 
наперсного хреста [2]. 

Помер 26 серпня 2007 року. 
Джерела: 1. Архимандрит Тихон (Василиу). Игумен Мелентий (Главацкий) (Некролог) 

// Андреевский вестник: Пастырско-богословский журнал Одесской духовной семинарии. 
– Одесса, 2007. – № 15; 2. Архимандрит Тихон (Василиу), иеромонах Авель 
(Константинов). «Блаженные умирающие в Господе...» (Воспоминания о насельниках 
Свято-Успенской обители ХХ-ХХІ вв.) // Андреевский вестник: Пастырско-богословский 
журнал Одесской духовной семинарии . – Одесса, 2014 . – №26. 

 
ГЛАДЧУК ТИМОФІЙ ДМИТРОВИЧ 

(1804 р.н.) 
Народився в селі Комарів Хотинської райї, в сім’ї селян Дмитра Яковича Гладчука 

та Оксани. З 16 липня 1827 року, за указом Кишинівської духовної дикастерії 
знаходився на посаді дячка при Іоанно-Богословській церкві села Молодове 
Хотинського повіту [1, арк. 130зв]. В другій половині 1830-х років висвячений на 
священика. Служив при церкві села Бабин Хотинського повіту. 

Дружина: Феодосія Єфремівна Мошулькевич (1811 р.н.) – дочка священика 
Свято-Покровської церкви села Селище Хотинського цинуту, Єфрема Петровича 

Михайло Главацький 
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Мошулькевича (1775 р.н.) та Олена Стефанівни (1783 р.н.). Вінчалися 11 листопада 
1828 року в селі Селище [2, арк. 128зв]. 

Їхні діти: Тетяна (1829 р.н.) й ін. 
Джерела: 1. Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 

605, оп. 1, спр. 48; 2. Книга регистрации рождения жителей коммуны Селище (15 января 
1809 – 8 января 1829). – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 9. 

 
ГЛОВАТИНСЬКА АННА ГРИГОРІВНА 

(1836 р.н.) 
Просфорня при Петро-Павілівській церкві містечка Сокиряни 5-го округу 

Хотинського повіту (за даними на 1903 рік) [3, арк. 125зв]. 
Чоловік: Іван Петрович Гловатинський (1827 р.н.). У 1852-1862 роках служив 

дяком при Архангело-Михайлівській церкві села Ломачинці Хотинського повіту [2]. 
Надалі висвячений у сан диякона до Свято-Михайлівської церкви с. Романківці, 
того ж повіту. 

Їхні діти: Домникия (1853 р.н.), Марія (1855 р.н.), Варфоломій (1859 р.н.), 
Неоніла (04.06.1858 р.н.), Федір (1866 р.н.), Зіновія (1863 р.н.), Олімпіада (1872 р.н.) 
[1, арк. 158зв]. 

Джерела: 1. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви, состоящей в 3 округе Хотин-
ского уезда Кишиневской епархии в селе Романкоуцах, за 1914 год // Ведомости о церквях за 
1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 2. Исповедные росписи выданные из Кишиневской 
духовной консистории, Свято-Михайловской церкви села Ломачинец 5-го округа Хотинского 
уезда (1825–1896, 1905–1911, 1913, 1915, 1917 гг.). – ВАКС, Ломачинці; 3. Кишиневская епархия. 
Клировая ведомость 5-го округа Хотинского уезда за 1903 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 200. 

 
ГЛОВАТИНСЬКИЙ ВАРФОЛОМІЙ ІВАНОВИЧ 

(1860 р.н.) 
Народився 25 серпня 1860 року в с. Ломачинці, 

в сім'ї диякона Івана Петровича Гловатинського 
(1827 р.н.) та Анни Григорівни (1836 р.н.). Навчався 
в Єдинецькому духовному училищі. Деякий час, 
в якості учня, прислужував при Архангело-
Михайлівській церкві с. Романківці Хотинського 
повіту. У 1881 році вступив до Кишинівської духов-
ної семінарії, але не був прийнятий «за незадовільні 
відповіді на прийомних випробуваннях» [2, с. 
323]. 23 квітня 1885 року визначений на місце 
псаломщика при Свято-Катериненській церкві 
містечка Липкани 4-го округу Хотинського повіту 
[1, с. 106]. У 1910 році висвячений на диякона, з 
залишенням на вакансії псаломщика. З 25 грудня 
1918 року служив при церкві Різдва Пресвятої 
Богородиці села Кішла-Замжиєва Хотинського 
повіту [4, с. 122]. 1 січня 1927 року переміщений 
в село Глинка, того ж повіту [5, с. 31]. 1 квітня 1927 року призначений на місце 
священика при церкві Різдва Пресвятої Богородиці с. Слобозія Широуци Хотин-
ського повіту [3, с. 86]. 

Варфоломій Гловатинський 
(EHA, 1930. – P. 86.) 
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Дружина: Надія Гнатівна (1866 р.н.). 
Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1885. – № 9; 2. Список 

учеников кишиневской семинарии и духовных училищ, а также лиц вновь держащих испытания 
для поступления в различные классы семинарии // КЕВ, 1881. – № 17; 3. EHA, 1930; 4. Episcopia 
Hotinului. Date istorice și statistice: 1923–1925. – Chişinău: Tipografia Eparhială «Cartea 
Românească»,1925; 5. Mișcarea în cler // EH, 1927. – № 3-4. 

 
ГЛОВАТИНСЬКИЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ 

(1827 р.н.) 
Син дячка Іоанно-Богословської церкви казенного с. Атаки, Петра Івановича 

Гловатинського (1794 р.н.) та Євдокії Миколаївни (1800 р.н.) [1]. В 1852-1862 роках 
служив дяком при Архангело-Михайлівській церкві села Ломачинці Хотинського 
повіту [2]. Надалі висвячений на диякона до Свято-Михайлівської церкви села 
Романківці, того ж повіту. 

Дружина: Анна Григорівна (1836 р.н.).  
Їхні діти: Домникия (1853 р.н.), Марія (1855 р.н.), Варфоломій (1859 р.н.), Неоніла 

(1858 р.н.), Федір (1866 р.н.), Зіновія (1863 р.н.), Олімпіада (1872 р.н.) [1, арк. 158зв]. 
Марія була одружена з псаломщика села Волошкове Хотинського повіту, 

Арефом Євстратійовичем Лотоцьким. 
Неоніла закінчила жіноче єпархіальне училище. З 30 серпня 1879 року почала 

викладати в Секурянській жіночій школі [5, с. 215]. За даними на 1 вересня 1899 
року її педагогічний стаж становив 20 років [5, с. 229]. Була замужем за вчителем 
Секурянського народного училища Іваном Георгійовичем Дідеком (25.07.1859 р.н.). 

Зіновія була одружена з священиком села Малинці Хотинського повіту, Іоанном 
Крокосом (за даними на 1914 рік) [1, арк. 158зв]. 

Олімпіада вийшла заміж за священика села Долиняни Хотинського повіту 
Михайла Брицького. 

Федір багато років служив священиком при Свято-Покровській церкві села 
Мошана 2-го округу Сорокського повіту [4, 186]. 

Джерела: 1. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви, состоящей в 3 округе Хотин-
ского уезда Кишиневской епархии в селе Романкоуцах, за 1914 год // Ведомости о церквях за 
1914 год. – ДАЧО, оп. 1, спр. 221; 2. Исповедные росписи выданные из Кишиневской духовной 
консистории, Свято-Михайловской церкви села Ломачинец 5-го округа Хотинского уезда 
(1825–1896, 1905–1911, 1913, 1915, 1917 гг.). – ВАКС, Ломачинці; 3. Ревизская сказка тысяча 
восемьсот тридцать пятого года апреля двадцатого дня, Бессарабской области Хотинского 
уезда селения казенного селения Отак, состоящая при одно приходной Иоанно-Богословской 
церкви священно и церковнослужителях их женах и детях обоего пола. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, 
спр. 100; 4. Справочная книга Кишиневской епархии на 1911 год / Составлена и издана Канце-
лярией Кишиневской духовной консистория. – Кишинев: Епархиальная типография, 1911; 5. 
Хотинское Земство. Отчеты, доклады, сметы, раскладки Хотинской Уездной Земской 
Управы и Постановления XXXIV очередного Уездного Земского Собрания созыва 1902 года. – 
Хотин: Типография М. Ландвигера, 1902. 

 
ГЛОВАТИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СОЗОНТОВИЧ 

(1881 р.н.) 
Син псаломщика Созонта Петровича Гловатинського (1837 р.н.) та Олени Іванівни 

(1848 р.н.). Закінчив курс наук в Кишинівській духовній семінарії. 7 липня 1903 року 
визначений на священиче місце до Іоанно-Богословської церкви села Вітрянка 
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Хотинського повіту [1, с. 321]. 30 жовтня того ж року висвячений на священика. 
27 жовтня 1912 року переміщений до церкви села Хаджимус Бендерського повіту 
[2, с. 360]. Там він служив і за даними на 1922 рік [4, с. 208]. 

20 березня 1909 року єпископом Кишинівським і Хотинським Серафимом 
(Л.М. Чичагов), до дня Святої Пасхи, удостоєний набедреником [3, с. 120]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1903. – № 14; 2. Распо-
ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1912. – № 43; 3. Список священнослужителей, 
удостоенных Его Преосвященством, Преосвященнейшим Серафимом, епископом Кишинев-
ским и Хотинским, ко дню Святой Пасхи награждения 20 марта 1909 года // 1909. – № 15; 4. 
AECH, 1922. 

 
ГЛОВАЦЬКИЙ СТЕФАН 

(1777 р.н.) 
Син царан (вільних селян) села Вашківці Хотинської райї. Отримав домашню 

освіту. 23 червня 1796 року єпископом Проілавським Парфенієм II висвячений 
на священика до Архангело-Михайлівської церкви села Вашківці Хотинського 
повіту [2, арк. 87-88]. 

Рано овдовів. У нього був син Олексій (1804 р.н.) [1]. 
Джерела: 1. Книга метричная Кишиневской епархии Бессарабской области Хотинского 

уезда селения Васковец Архангело-Михайловской церкви за 1828 год. – ВАКС; 2. Формулярные 
ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии священника Филиппа 
Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

 
ГЛУШКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ 

В1997–2003 роках служив паламарем при Свято-Михайлівській церкві села 
Ломачинці Сокирянського району Чернівецької області [1, с. 16]. 

Джерела: Шундрій М. М. Історія церкви с. Ломачинці. – Сокиряни, 2006. 
 

ГОБЖИЛА КОСТЯНТИН ФЕДОРОВИЧ 
(1887 р.н.) 

Із сім’ї духовного звання. Закінчив Кишинівське духовне училище (1900 р.) і 
курс Кишинівської духовної семінарії. У 1912 році був висвячений на священика 
до Христо-Різдвяної церкви села Волошкове 5-го округу Хотинського повіту, з 
возведенням у сан 5 червня 1912 року [1, арк. 31зв; 2, с. 165]. Того ж року зат-
верджений законовчителем в місцевій церковно-приходській школі. У 1919 році 
визначений до Свято-Миколаївської церкви села Антонівка Акерманського 
повіту [3, с. 55]. 

У 1916 році нагороджений набедреником. 
Джерела: 1. Ведомость о Христо-Рождественской церкви, состоящей в 5 округе Хотин-

ского уезда Кишиневской епархии в селе Волошкове, за 1914 год // Ведомости о церквях за 1914 
год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1912. – 
№ 22-23; 3. AECH, 1922. 

 
ГОЛОВОЩУК ВАСИЛЬ 

Із селян. У 1908 році обраний сільською громадою і затверджений єпархіальним 
начальством на посаді церковного старости при Архангело-Михайлівській церкві 
села Мендиківці 5-го округу Хотинського повіту. На цій посаді він прибував і за 
даними на 1914 рік [1, 106зв]. 

409 
 



МАНДЗЯК О.С. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА СОКИРЯНЩИНІ 

 
Джерела: 1. Ведомость о церкви состоящей Хотинского уезда Кишиневской епархии в селе 

Мендыкоуцах за 1914 год // Ведомости о церквях за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221. 
 

ГОНТАРЄВ КИРИЛО 
(1775 р.н.) 

Паламар при Архангело-Михайлівській церкві села Ломачинці Хотинського 
повіту (до 1823 року). 

Дружина: Дар'я (1784 р.н.).  
Їхні діти: Григорій (1806 р.н.), Стефан (1808 р.н.), Петро (1816 р.н.), Катерина 

(1819 р.н.) [1, арк. 421]. 
Джерела: 1. Роспись исповедная Кишиневской и Хотинской епархии Хотинского цинута 

села Ломачинец Архангело-Михайловской церкви о находящихся прихожанах, кто из них во 
святую Четыредесятницу был у исповеди и Святоых тайн причастия, и кто исповедовался 
токмо, а не причастился и за каким винословием, за 1822 год. – Державний архів Чернівецької 
області, ф. 605, оп. 1, спр. 34. 

 
ГОНЧАР ГЕОРГІЙ 

Із селян. У1892 році затверджений на посаді церковного старости при церкві 
Успіння Пресвятої Богородиці села Шебутинці 3-го округу Хотинського повіту 
– на друге триріччя [1, с. 119]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1892. – № 8. 
 

ГОНЧАР ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ 
(1883 р.н.) 

Із селян, народився в селі Ломачинці Хотинського повіту Бессарабської губернії. 
В 1920–1940 роках служив дячком при Архангело-Михайлівській церкві села 
Ломачинці 5-го округу Хотинського повіту [2, с. 15]. 

Дружина: Анна Федорівна (1884 р.н.) [1]. 
Джерела: 1. Исповедные росписи выданные из Кишиневской духовной консистории, Свято-

Михайловской церкви села Ломачинец 5-го округа Хотинского уезда (1825–1896, 1905–1911, 
1913, 1915, 1917 гг.). – ВАКС, Ломачинці; 2. Шундрій М. М. Історія церкви с. Ломачинці. – 
Сокиряни, 2006. 

 
ГОНЧАРЮК ГРИГОРІЙ НИКИФОРОВИЧ 

(1868 р.н.) 
Із сім’ї духовного звання. В служінні з 1883 року. Багато 

років служив псаломщиком (затверджений в 1892 році 
[2, с. 381]), а потім дияконом на вакансії псаломщика, 
при Архангело-Михайлівській церкві с. Чегорень 3-го 
округу Оргеївського повіту.  

1 листопада 1923 року висвячений на священика до 
церкви в монастирі Жабка Сорокського повіту [3, с. 6]. 
1 грудня 1926 року визначений священиком до церкви 
Різдва Пресвятої Богородиці села Кулішівка Хотинського 
повіту [4, с. 14]. 1 березня 1931 року, за власним про-
ханням, вийшов за штат [5, с. 57]. 

Дружина: Анастасія Василівна. 
Їхні діти: Євфимія (1888 р.н.) і Марія (1891 р.н.) [1]. 

Григорій Гончарюк 
(EHA, 1930. – P. 104.) 
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Джерела: 1. Исповедная ведомость духовенства 3-го округа Оргеевского уезда за 1894 год 

// Сведения о количестве исповедавшихся церковнослужителей по Кишиневской епархии в 
посты 1895 года. – НАРМ, ф. 208, оп. 6, спр. 1185; 2. Распоряжения Епархиального начальства 
// КЕВ, 1892. - № 20-21; 3. Mișcarea în clerul de mir // Luminatorul, 1924. – № 1; 4. Mișcarea în cler 
// EH, 1927. – № 1-2; 5. Mișcarea în cler // EH, 1931. – № 5. 

 
ГОРЯНСЬКИЙ МАКСИМ ДАНИЛОВИЧ 

(1819 р.н.) 
Із селян, народився в селі Молодове Хотинського повіту, в сім'ї Данила 

Тимофійовича Горянського (1785 р.н.) та Анни Юріївни (1795 р.н.). У 1853 році 
разом з батьками і своєю сім'єю переселився в село Вашківці, того ж повіту.  

У 1854 році обраний громадою і затверджений єпархіальним начальством на 
посаді церковного старости при Вашковецькій Архангело-Михайлівській церкві. 
На цій посаді він прослужив понад 20 років – 27 березня 1872 затверджений на 
сьоме триріччя [1, с. 235]. 

Дружина: Марія Стефанівна (1823 р.н.).  
Їхні діти: Стефан (1845 р.н.), Ірина (1847 р.н.), Параскевія (1850 р.н.), Андрій 

(1852 р.н.), Петро (1855 р.н.) і Євфимія (1858 р.н.) [2, арк. 73зв–74]. 
Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1872. – № 10; 2. Ревизская 

сказка 1858 года декабря 31 дня, Бессарабской области Хотинского уезда , жителей царан 
села Васкауц, помещика, надворного советника, кавалера Федора Ивановича Казимира, 
принадлежащего подданству Российской империи. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 429. 

 
ГОШОВСЬКИЙ ФЕДІР ГРИГОРОВИЧ 

(1792 р.н.) 
Син дячка Григорія Дмитровича Гошовського. Служив дячком при Іоанно-

Богословській церкві села Молодове Хотинського повіту (за даними на 1826 рік) [1]. 
Дружина: Олександра Андріївна (1796 р.н.). 
Джерела: 1. Исповедные ведомости Хотинского второй части уезда, 3-й части Благо-

чиния, помещичьего селения Молодовы, за 1826-1858 года. – ВАКС. 
 

ГРАДІЄВ ГЕОРГІЙ 
(1843 р.н.) 

За даними на 1861 рік служив паламарем, а після причетником при Архангело-
Михайлівській церкві села Ломачинці Хотинського повіту (за даними на 1867 р.) [1]. 

Джерела: 1. Исповедные росписи выданные из Кишиневской духовной консистории, Свято-
Михайловской церкви села Ломачинец 5-го округа Хотинского уезда (1825–1896, 1905–1911, 
1913, 1915, 1917 гг.). – ВАКС, Ломачинці. 

 
ГРАМЧУК ПАВЛО МОЙСЕЙОВИЧ 

(1843 р.н.) 
Із селян, син Мойсея Романовича Грамчука (1817 р.н.) та Марії Семенівни 

(1823 р.н.) [4]. У 1892 році затверджений на посаді церковного старостои при 
церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Михалкове 3-го округу Хотинського 
повіту – на перше триріччя [1, с. 119]. У 1895 році знову затверджений на цій посаді 
– на друге триріччя [2, с. 453].  

У 1898 р. йому було надане архіпастирське благословення – за пожертву в церкву 
облачення, церковного начиння та іншого на суму 106 рублів 50 копійок [3, с. 355]. 
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Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1892. – № 8; 2. Распо-

ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1895. – № 22; 3. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1898. - № 20; 4. Ревизская сказка тысяча восемьсот пятидесятого года, 
октября двадцать пятого числа, Бессарабской области Хотинского уезда, селения Михалково, 
принадлежащего отставному штабс-ротмистру Комару, о состоящих мужеска и женска 
пола царанах. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 284. 

 
ГРАШУ (ГОРОШ або ГРАМА) 

31 липня 1872 року затверджений на посаді церковного старости при Свято-
Димитріївській церкві села Непоротове Хотинського повіту – на перше триріччя 
[1, с. 480]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1872. – № 22. 
 

ГРЕБЕНЮК ІВАН ФЕОДОСІЙОВИЧ 
(1913–1979) 

Народився в с. Вашківці Романкоуцької волості Хотинського повіту. Учасник 
Другої світової війни. В 1975–1979 роках служив паламарем при Архангело–
Михайлівській церкві с. Ломачинці Сокирянського району Чернівецької області 
[1, с. 16]. 

Джерело: 1. Шундрій М. М. Історія церкви с. Ломачинці. – Сокиряни, 2006. 
 

ГРИГОРІЙ 
Перше служив читцем, потім іподияконом, ієродияконом при церкві Святого 

Григорія Богослова в місті Хотині. Там же, в 1767 році, єпископом Хотинським 
Амфілохієм (1730–1800) був висвячений на священика. Прослуживши деякий час 
в Хотині, а далі, за власним проханням був направлений служити священиком 
при церкві Святого Миколая Чудотворця в селі Сербичани Хотинської райї [2, с. 
214-215]. У 1769 році церква в цьому селі згоріла. Перекази свідчать про те, що її 
разом з священиком спалили турки. За іншою версією священик врятувався, але 
більше не захотів служити в цьому селі [1, с. 399]. 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых 
упоминаний до 1812 года. – «Сокирянщина», 2015; 2. Tomescu C.N. Diferite știri din arhiva 
consiliului eparhial Chișinău // AB, 1933. – Anul V, № 3. 

 
ГРИГОРІЙ 

Уродженець «райї Хотинської». Служив дячком, а потім дияконом при церкві 
Різдва Пресвятої Богородиці села Михалкове Хотинської райї. 25 липня 1772 
року, єпископом Радовецьким Досифієм (Хереску) висвячений на священика до 
тієї ж церкви [1; 2, с. 100]. 

Джерела: 1. Tit Simedrea. Catastivul de hirotonii al Episcopiei Rădăuțului pe anii 1752–1782. – 
Cernăuți: Tipografia Mitropoliei Bucovinei, 1943; 2. Tit Simedrea. Catastivul de hirotonii al 
Episcopiei Rădăuțului pe anii 1752–1782 // Calendar creştin pe anul bisect 1944 / Mitropolia 
Bucovinei. ─ Cernăuţi: Tipografia Mitropoliei Bucovinei, 1944. 

 
ГРИМАЛЬСЬКИЙ ВАСИЛЬ ЄВФИМОВІЧ 

(1813 р.н.) 
Син священика Іоанно-Богословської церкви села Клокушна Хотинського повіту, 

Євфимія Гримальського та Агафії (1780 р.н.). 15 травня 1835 року визначений на 
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посаду дяка до церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Михалкове Хотинського 
повіту. 21 жовтня 1849 року висвячений у стихар і переміщений на місце понад-
штатного паламаря при Іоанно-Богословській церкві села Клокушна Хотинського 
повіту [2].  

У 1863 році на нього було накладена єпитимія «за зухвалий і буйний характер». 
За розпорядженням єпархіального начальства він провів місяць в Каларашовському 
Свято-Успенському монастирі. 26 лютого 1876 року, за пияцтво, був примусово 
висланий на двомісячні роботи в печерний Жабський монастир на честь Вознесіння 
Господнього в Сорокському повіті[1, арк. 94зв]. 

Дружина: Ксенія Григорівна (1823 р.н.).  
Їхні діти: Михайло (1841 р.н.), Федір (1846 р.н.), Гавриїл (1848 р.н.), Георгій 

(1850 р.н.), Василь (1852 р.н.), Євфимій (1868 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 

184; 2. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 106. 
 

ГРИМАЛЬСЬКИЙ КАСЯН ЄВФИМОВИЧ 
(1811 р.н.) 

Син священика Іоанно-Богословської церкви села Клокушна Хотинського повіту, 
Євфимія Гримальського та Агафії (1780 р.н.). Служив паламарем при церкві 
Успіння Пресвятої Богородиці села Комарів Хотинського повіту (за даними на 
1835 р.) [2, арк. 255]. Надалі був переміщений до церкви Преподобної Параскеви 
села Ожеве Хотинського повіту. За даними на 1853 рік його не було серед живих 
[1, арк. 586]. 

Дружина: Варвара (1814 р.н.). 
Їхні діти: Микола (1834 р.н.), Домникия (1838 р.н.), Марина (1840 р.н.), 

Олександр (1844 р.н.), Іван (1846 р.н.), Андрій ( 1848 р.н.). 
Джерела: 1. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, д. 

106; 2. Ревизская сказка местечек, селений и церквей Хотинского уезда, о священно-церковно-
служителях (апрель 1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100. 

 
ГРИМАЛЬСЬКИЙ ЛЕОНІД МИТРОФАНОВИЧ 

(1881 р.н.) 
Син священика Свято-Димитріївської церкви села 

Бирнова 1-го округу Хотинського повіту, Митрофана 
Федоровича Гримальського (1850 – 07.02.1911) та 
Олени Павлівни (1856 р.н.). Закінчив Кишинівську 
духовну семінарію. У 1901 році був висвячений на 
священика. У 1910 році призначений настоятелем Всіх-
святської церкви села Пиржота 4-го округу Белецького 
повіту [1, с. 80]. З 1929 року служив священиком при 
Іоанно-Богословській церкві с. Ружниця Сорокського 
повіту [2, с. 150]. Під час «другого румунів» був 
затверджений священиком при церкві села Вітрянка 
Сокирянського округу Хотинського повіту. 1 березня 
1944 року переміщений до церкви села Татарешти 
Каларашовського округу Лапушнянського повіту [3, 
с. 32; 4, с. 16]. 

Леонід Гримальський 
(EHA, 1930. – P. 150.) 
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Джерела: 1. Справочная книга Кишиневской епархии на 1911 год / Составлена и издана 

Канцелярией Кишиневской духовной консистория. – Кишинев: Епархиальная типография, 
1911; 2. EHA, 1930; 3. Mișcarea în cler Arhiepiscopiei Chișinăului pe lunile Martie, Aprilie, 
Mai și lunie 1944 // BACH, 1944. – An. 3, № 3-4-5; 4. Monitorul Oficial. Regatul României. 
Partea 1-а: Legi, decrete, jurnale ale Consiliului de Miniştri, deciziuni ministeriale, comunicate, 
anunţuri judiciare (de interes general). – Bucureşti: Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. 
Imprimeria Centrală, 1944. – № 60, 11 Martie. 

 
ГРИМАЛЬСЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ 

(1841 р.н.) 
Син дячка Іоанно-Богословської церкви села Клокушна Хотинського повіту, 

Василя Євфимовича Гримальського (1813 р.н.) та Ксенії Григорівни (1823 р.н.). 
Отримав домашню освіту. 6 листопада 1861 року, за розпорядженням Кишинівської 
духовної консисторії, призначений дячком до церкви Успіння Пресвятої Богородиці 
села Комарів Хотинського повіту. 14 липня 1865 року переміщений на ту ж 
посаду при Преображенській церкві села Керстинці Хотинського повіту [1, арк. 
52зв–53]. 20 березня1868 року переміщений до Архангело-Михайлівської церкви 
села Гвіздівці Хотинського повіту [2, с. 234]. У 1871 році затверджений на 
посаді псаломщика при тій же церкві. Того ж року був на іспитах в печерному 
Жабському чоловічому монастирі на честь Вознесіння Господнього, в Сорок-
ському повіті. У 1876 році переведений на посаду понадштатного причетника. 27 
січня 1887 року безмісний причетник села Гвіздівці М. Гримальський визначений 
на вакансію псаломщика до церкви села Клімовці Сорокського повіту [3, с. 84]. 4 
листопада 1911 року звільнений з посади – «за старечої немочі» [4, с. 380]. 

Двічі був у шлюбі. Перша дружина: Домникия Іванівна (1847 р.н.); друга: 
Катерина Іванівна. 

Його діти: Василь (1869 р.н.), Митрофан (1876 р.н.), Марія (1867 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1867 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 

155; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1868. – № 20; 3. Епархиальные извес-
тия и распоряжения // КЕВ, 1887. – № 3; 4. Распоряжения Епархиального начальства // КЕВ, 
1911. – № 46-47. 

 
ГРИНЬКО ВАСИЛЬ 

Із селян. У 1984 році обраний сільською громадою і в 1895 році затверджений 
єпархіальним начальством на посаді церковного старости при Іоанно-Богословській 
православній церкві села Вітрянка 3-го округу Хотинського повіту – на перше 
триріччя [1, с. 148]. 

Джерела: 1. Распоряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1895. – № 12. 
 

ГРИНЬКО СТЕФАН СЕМЕНОВИЧ 
(1804 р.н.) 

Із селян, син Семена Григоровича Гринька (1782–1856). За даними на 1858 рік 
знаходився на посаді церковного старости при Іоанно-Богословській церкві села 
Вітрянка Хотинського повіту. Жертвував значні кошти на ремонт ввіреної йому 
церкви і оновлення її начиння. 

Дружина: Марія Андріївна (1819 р.н.). 
Їхні діти: Олександра (1839 р.н.), Агрипина (1841 р.н.), Марія (1845 р.н.), 

Кирило (1848 р.н.), Ксенія (1851 р.н.), Софроній (1855 р.н.), Гнат (1857 р.н.).  
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ГРИЩУК ІВАН МАТВІЙОВИЧ 

(1848 р.н.) 
Із селян села Розкопинці Хотинського повіту, син Матвія Васильовича Грищука 

(1823 р.н.) та Фросини Стефанівни (1829 р.н.) [2]. У 1903 році затверджений на 
посаді церковного старости при церкві Успіння Пресвятої Богородиці села 
Василівка 5-го округу Хотинського повіту – на друге триріччя [1, арк. 100зв]. 

Джерела: 1. Кишиневская епархия. Клировая ведомость 5-го округа Хотинского уезда за 
1903 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 200; Ревизская сказка тысяча восемьсот пятидесятого 
года, октября двадцать третьего дня, Бессарабской области Хотинского уезда села 
Роспопенец, помещика дворянина Александра Комара, принадлежит подданству Государству 
Российскому, о состоящих мужеска и женска пола царанах. – НАРМ, ф. 134, оп. 2. 

 
ГРИЩУК МИХАЙЛО МАТВІЙОВИЧ 

(1826–1889) 
Із селян села Розкопинці Хотинського повіту. У 1888 році затверджений на 

посаді церковного старости при церкві Успіння Пресвятої Богородиці с. Василівка 
5-го округу Хотинського повіту - на перше триріччя [1, арк. 93зв]. 

Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1888 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 
спр. 191. 

 
ГРИЩУК ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ 

(1834 р.н.) 
Із селян села Розкопинці Хотинського повіту, син Василя Самуїловича 

Грищука (1794–1852) та Ганни Василівни (1802 р.н.) [1, арк. 288]. 23 квітня 1889 
року затверджений на посаді церковного старости при церкві Успіння Пресвятої 
Богородиці села Василівка 5-го округу Хотинського повіту – на перше триріччя 
[2, арк. 97зв]. 

Джерела: 1. Бессарабская казенная палата. Ревизская сказка о царанах владельческих 
селений Хотинского уезда, 1858 год. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 636; 2. Ведомости о церквях 
Хотинского уезда за 1889 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 192. 

 
ГРІШКОВ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ 

(1849–1936) 
Народився 20 березня 1849 року [13, с. 127] в сім’ї священика Свято-Миколаївської 

церкви села Аріонешти Сорокського повіту, Павла Ілієвича Грішкова (1810 р.н.) 
та Євдокії Данилівни (1820 р.н.). У 1876 році закінчив повний курс Кишинівської 
духовної семінарії.  

15 листопада 1878 висвячений на диякона. 21 листопада 1879 року висвячений 
на священика до Василівської церкви села Корестоуци Хотинського повіту [9, с. 516]. 
27 квітня 1888 року, за власним проханням, переміщений до Свято-Олександро-
Невської церкви села Яноуци, того ж повіту [10, с. 370]. 27 жовтня того ж року 
затверджений законовчителем Яноуцького народного училища. У 1904 році, 
визначенням Єпархіальної училищної ради, призначений законовчителем церковно-
приходської школи с. Грубна 3-го округу Хотинського повіту [1, арк. 182зв – 185]. 

У листопаді 1879 року призначений помічником благочинного 5-го округу 
Хотинського повіту. У 1881 році о. Володимир призначений помічником депутата 
по 5-му округу Хотинського повіту. 20 жовтня 1890 року призначений депутатом 

415 
 



МАНДЗЯК О.С. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА СОКИРЯНЩИНІ 

 
по 3-му округу Хотинського повіту. 26 лютого 1903 року був призначений поміч-
ником благочинного по 3-му округу Хотинського повіту [11, с. 132]. 

24 вересня 1880 року о. Володимир удостоєний подяки єпархіального начальства. 
9 липня 1882 року нагороджений набедреником. У 1888 році, до дня Святої Пасхи 
Святішим Синодом, нагороджений фіолетовою скуфією [12, с. 100]. 12 березня 
1896 року йому оголошена подяка єпархіального начальства за благоустрій 
Яноуцького храму. 3 квітня 1897 року, «за відмінну службу і старанне виконання 
покладених на нього обов'язків», нагороджений камилавкою. Того ж року наго-
роджений темною бронзовою медаллю за труди під час першого загального 
перепису населення. 6 вересня 1900 року, Хотинською повітовою училищною 
радою, йому висловлена подяка «за сумлінне і старанне викладання Закону Божого 
в Яноуцькому однокласному народному училищі». 18 квітня 1903 року нагороджений 
наперсним хрестом від Святішого Синоду [7, с. 167]. 6 травня 1909 року удостоєний 
ордена Святої Анни III ступеня [3, с. 134]. 18 квітня 1910 наданий срібною медаллю 
«за завідування церковно-приходською школою села Грубна». 18 жовтня 1910 
року, «за старанну дбайливість до потреб єдиновірської церкви села Грубна», 
священику Грішкову надане архіпастирське благословення. 16 серпня 1911 року, 
Хотинською повітовою училищною радою, йому висловлена подяка «за вельми 
плідні результати викладання Закону Божого в Яноуцькому однокласному народному 
училищі» [1, арк. 182зв – 185]. 

У 1927 році, в ювілей 50-річчя служіння Церкві Божій його, з привітаннями 
отця Володимира відвідав єпископ Хотинський Віссаріон (Пую). Тоді в Яноуцах 
зібралося багато священиків з Хотинського, Сорокського та інших повітів. 

Помер В. Грішков 31 травня 1936 року [15, с. 446-447]. 
Дружина: Любов Стефанівна (14.09.1860 р.н.). 
Їхні діти: Олександр (01.10.1878 р.н.), Микола (03.12.1880 р.н.), Антоніна 

(02.06.1882 р.н.), Сосіпатр (14.04.1885 р.н.), Адріан (26.08.1889 р.н.), Олена 
(02.06.1893 р.н.), Борис (14.08.1896 р.н.) та Марія (02.06.1900 р.н.). 

Олександр – навчався в Єдинецькому духовному училищі, а слідом за цим, в 
1893-1899 рр. – в Кишинівській духовній семінарії, після закінчення якої в 1899 
році він вступив на історико-філологічний факультет Юр'ївського університету: 

«Цікаво, що А. Грішков хотів займатися одночасно 
на двох факультетах – історико-філологічному і 
юридичному, але навчальне начальство не дозволило 
цього. У 1902 р. А. Гришков був заарештований, вик-
лючений з університету, з 25 лютого по 14 вересня 
перебував під вартою і потім був висланий під 
нагляд поліції додому, в с. Яноуци Хотинського 
повіту. Мірою покарання йому була визнано заслання 
на три роки в Архангельську губернію. В університет 
він повернувся у вересні 1905 р. і закінчив його в 
1908 р.» [5, с. 124]. Далі був викладачем учительської 
семінарії в м. Рогачов Могилевської губернії. 

Микола Володимирович Грішков навчався в 
Кишинівській духовній семінарії, яку закінчив у 
1901 році. Того ж року був висвячений на священика. 
Далі служив при церквах Сорокського і Хотинського Микола Грішков, 1929 рік 

416 
 



СВЯЩЕННО- І ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛІ 

 
повітів. У 1908-1912 роках навчався в Санкт-Петербурзькій духовній академії. 
Служив священиком в Старо-Ладозькому подвір'я Санкт-Петербурзької губернії 
[8, с. 127]. З 5 липня 1918 року служив священиком у різних церквах Уфимської 
єпархії та міста Уфа. З квітня 1920 року до вересня 1922 року виконував функцію 
благочинного 7-го округу Уфимського повіту. З 23 вересня 1922 року по 23 червня 
1923 був призначений єпископом Пимоном священиком до церкви села Кулчево 
Кам'янець-Подільського повіту. Того ж року повернувся в Бессарабію. Служив 
священиком в різних парафіях. У грудні 1925 року його обрали членом Духовної 
консисторії [4, с. 272-273]. Викладав в Ізмаїльській жіночій гімназії, а потім в 
Ізмаїльській духовній семінарії [14, с. 72]. Публікувався в церковних виданнях: 
Luminătorul», «Misionarul», «Buletinul Episcopiei Cetății Albe – Ismail» та ін. 

Сосіпатр Грішков – навчався в Єдинецькому духовному училищі (за даними 
на 1895 рік) [1, арк. 21зв]. Випускник Кишинівської духовної семінарії ( 1907 р.). 
У 1911 р. закінчив Санкт-Петербурзьку духовну академію, кандидатська дисертація: 
«Св. Василь Великий (його аскетичні погляди)» [6, с. 190]. Був викладачем в 
Новгородській духовної семінарії. 

Антоніна Грішкова – вийшла заміж за Максима Тучкова, який деякий час 
перебував на посаді помічника наглядача Пінського духовного училища. 

Адріан Грішков – випускник Кишинівської духовної семінарії. Навчався в 
Київському комерційному інституті. 

Борис Грішков – випускник Кишинівської духовної семінарії. 
Марія Грішкова – навчалася в Кишинівському єпархіальному жіночому училищі 

[1, арк. 182зв – 185]. 
Джерела: 1. Бессарабский губернский статистический комитет. Листки первой всеобщей 

переписи населения 1895 года по Хотинскому уезду. Единецкое духовное училище. – НАРМ, ф. 
151, оп. 1, спр. 72; 2. Ведомость о Свято Александро-Невской церкви, состоящей Хотинского 
уезда Кишиневской епархии в селе Яноуцах, за 1914 год // Ведомости о церквях за 1914 год. – 
ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 3. Высочайшие награды // ЦВд, 1909. – № 18-19; 4. Думиника И. 
Священники служители церкви села Кирсово, Комратский район (1812─2012) // Buletin Ştiinţific 
al Tinerilor Istorici. Serie nouă. Vol. II (VII). Materialele Conferinței științifice internaționale anuale a 
tinerilor cercetători. – Chişinău, 2013; 5. Исаков С.Г. Бессарабские студенты в Тарту и их 
участие в местном революционном движении // Ученые Записки Тартуского Государст-
венного Университета. Выпкск № 380: Вопросы Истории Эстонской ССР (VIII). – Тарту, 
1974; 6. Карпук Д.А. История кафедры гомилетики Императорской Санкт-Петербургской 
духовной академии // Христианское чтение. – Издательство Санкт-Петербургской право-
славной духовной академии, 2014. - № 2-3; 7. Определение Святейшего Синода // ЦВд, 1903. – 
№ 18-19; 8. Пархомович И. Духовно-учебные заведения Кишиневской епархии. Краткий очерк к 
столетию ее (21.08.1813 – 1913) / Составил Иосиф Пархомович. – Кишинев: Епархиальная 
типография, 1913; 9. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1877. – № 24; 10. Распо-
ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1888. – № 10; 11. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1903. – № 6; 12. Список лиц духовного звания, кои, за службу по духовному 
ведомству, награждаются Святейшим Синодом ко дню Св. Пасхи в 1888 году // ЦВд, 1888. – 
№ 17-18; 13. EHDIS, 1925; 14. Figuri contemporane din Basarabia / prefaţă de N. Dunăreanu. – 
Chişinău: Editura «ARPID», 1939. – Volumul II: E-M; 15. Necroloage // Luminătorul, 1936. – №. 7. 
 

ГРОППА ДАНИЛО ІВАНОВИЧ 
(1878 р.н.) 

Син псаломщика села Кременчук Сорокського повіту. У 1897 році він вибув з  
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першого класу Кишинівської духовної семінарії (по малоуспішності) і призна-
чений законовчителем церковно-приходської школи. У 1899 році поступив на 
навчання в псаломщицький клас Кишинівської єпархії [1, арк. 99зв]. 13 березня 
1900 року визначений виконуючим обов'язки псаломщика при церкві Успіння 
Пресвятої Богородиці села Василівка 5-го округу Хотинського повіту [2, с. 157]. 
16 серпня 1900 року затверджений на посаді псаломщика при тій же церкві [3, с. 338]. 
За даними на 1908 рік був за штатом. 

Джерела: 1. Кишиневская епархия. Клировая ведомость 5-го округа Хотинского уезда 
за 1903 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 200; 2. Распоряжения епархиального начальства 
// КЕВ, 1900. – № 8; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1900. – № 17. 

 
ГРОППА ІВАН ДМИТРОВИЧ 

(1852–1904) 
Народився 24 лютого 1852 року, в сім’ї священика села Воловчинці Сорокського 

повіту, Дмитра Євфимійовича Гроппа (1816 – 11.08.1891) та Катерини Іванівни 
(1823 р.н.). Закінчив курс Кишинівської духовної семінарії. 10 червня 1875 року, 
за власним проханням, визначений вчителем у Добрушське училище. 30 серпня 
1877 року висвячений на священика до Свято-Димитріївської церкви с. Гвіздівці 
Хотинського повіту, де прослужив близько двох років [3, с. 433; 4, с. 453]. 24 
січня 1879 року переміщений на місце настоятеля Свято-Миколаївської церкви 
села Стинжинень 2-го округу Белецького повіту [5, с. 63]. У жовтні 1891 року 
переміщений на місце священика до Свято-Миколаївської церкви села Кирилени 
2-го округу Белецького повіту.  

За даними на кінець XIX ст. – початок XX ст. він був членом Кишинівського 
Православного релігійно-просвітнього Місіонерського Христо-Різдвяного братства 
(відкрито 28 грудня 1899 року в м Кишиневі). Деякий час знаходився на посаді 
благочинного 2-го округу Белецького повіту.  

Помер 27 листопада 1904 року, в селі Кирилени [2]. 
Дружина: Олімпіада Василівна (1857 р.н.) [1].  
Їхні діти: Олександр (1879 р.н.), Михайло (1883 р.н.), Федір. 
Федір Іванович Гроппа закінчив Кишинівську духовну семінарію, працював 

економом Кишинівського єпархіального жіночого училища, а у 1905 році 
висвячений на священика. 

Джерела: 1. Исповедная роспись о духовных и их семейств 2-ой половины 2-го округа 
Белецкого уезда, бывших у исповеди и Святого Причастия в течении 1895 года // Сведения о 
количестве исповедавшихся церковнослужителей по Кишиневской епархии в посты 1895 года. 
– НАРМ, ф. 208, оп. 6, спр. 1185; 2. Метрическая книга данная из Кишиневской духовной 
консистории в Свято-Николаевскую церковь села Кирилен 2-го округа Белецкого уезда для 
записи о родившихся, браком сочетавшихся и о умерших на 1904 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 1, 
спр. 517; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1877. – № 19; 4. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1877. – № 21; 5. Сведения о движении и переменах по службе 
в епархиальном управлении // КЕВ, 1879. – № 3. 

 
ГРОППА СТЕФАН ГЕОРГІЙОВИЧ 

Із сім’ї духовного звання. З 1867 року служив паламарем при Свято-Миколаївській 
церкві села Бирнова 2-го округу Хотинського повіту. У 1869 році направлений на 
місце дячка при Свято-Покровській церкві села Селище, того ж повіту [1, с. 61]. 
18 січня 1872 року переміщений паламарем до Свято-Миколаївської церкви села  
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Бричани 2-го округу Сорокського повіту [2, с. 79]. 

Дружина: Марія Георгіївна. 
Їхні діти: Малакій, Федір, Іоанн (1874 р.н.), Дмитро (11.01.1875 р.н.), Павло 

(1882 р.н.), Юстина, Анна. 
Дмитро Гроппа у 1892 році зарахований послушником (на випробуванні) в 

Каларашов-ський монастир, в Сорокському повіті [1, арк. 40зв–41]. За даними на 
1911 рік він служив псаломщиком при Свято-Миколаївській церкві села Бричани 
2-го округу Хотинського повіту [4, с. 282]. 

Павло Гроппа декілька років служив псаломщиком при церкві села Боросени-
Ноу 4-го округу Белецького повіту [4, с. 78]. З 1929 року знаходився на тій же 
посаді Архангело-Михайлівської церкви села Гелешень 4-го округу Белецького 
повіту [5, с. 57]. 

Джерела: 1. Ведомость о Каларашевском монастыре, состоящем в Кишиневской епархии 
Сорокского уезда, за 1892 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 161; 2. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1869. – № 9; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1872. – № 
4; 4. Справочная книга Кишиневской епархии на 1911 год / Составлена и издана Канцелярией 
Кишиневской духовной консистория. – Кишинев: Епархиальная типография, 1911; 5. EHA, 1930. 

 
ГРУШЕЦЬКИЙ ЄВФИМІЙ ФЕОДОСІЙОВИЧ 

(1845 р.н.) 
Із селян, народився в селі Гвіздівці, в сім'ї Феодосія Леонтійовича Грушецького 

(1809 р.н.) та Катерини Олексіївни (1808 р.н.) [2]. У 1892 році затверджений єпархі-
альним начальством на посаді церковного старости при Свято-Димитріївській 
церкви села Гвіздівці Хотинського повіту – на перше триріччя [1, с. 119]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1892. – № 8; 2. Ревизская 
сказка тысяча восемьсот пятьдесят восьмого года, ноября двадцать пятого дня, Бессараб-
ской области Хотинского уезда селения Гвоздоуц, о состоящих мужского и женского пола 
царанах, живущих на земле помещика, дворянина Димитрия Иванова Немишеско, 
принадлежащего к подданству Российской империи. – НАРМ, ф. 134, оп. 2. 

 
ГУБКА ГЕОРГІЙ ПЕТРОВИЧ 

(1966 р.н.) 
Служив священиком при Архангело-Михайлівській 

церкві села Сербичани Сокирянського району Черні-
вецької області. З 1995 року до 2000 року служив при 
Свято-Димитріївській церкві села Кормань, того ж 
району [2]. З 2004 року знаходиться на посаді насто-
ятеля Свято-Димитріївській церкві села Білоусівка 
Сокирянського району [1]. 

Отець Георгій, згідно розповідям парафіян, завжди 
активно брав участь по благоустрою ввірених йому 
церков, залучає спонсорів для ремонту та відновленню 
ікон. 

Джерела: 1. Проект «Історико-краєзнавчий портрет 
Чернівецької області». Білоусівка (Сокирянський район). – 
http://gromady.cv.ua/sk/bilousivka/history; 2. Пошукова група 
«Релігієзнавці». Кормань. Духовність. – http://bukportret.info/ 
index.php/ sokiryanskij-rajon/korman/dukhovnist Георгій Губка 
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ГУДИМА МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 

Протоієрей, священик церкви Різдва Святого Іоанна Предтечі Чернівецько-
Буковинської єпархії Української православної церкви (МП), м. Новодністровськ 
Чернівецької області. 

 
ГУМА ІОАНН 

(1885 р.н.) 
Із сім’ї духовного звання, народився 24 червня 1885 року. В служінні з 1918 

року. Деякий час служив псаломщиком при Свято-Миколаївській церкві села 
Черлена Маре Хотинського повіту. 15 жовтня 1923 року переміщений на ту ж 
саму посаду при Свято-Миколаївській церкві села Рогожень Сорокського повіту 
[2, с. 7; 1, с. 144]. 1 лютого 1942 року визначений до Свято-Анастасіївської церкви 
села Непоротове Хотинського повіту [3, с. 83]. 

Джерела: 1. EHA,1930; 2. Mișcarea în clerul de mir // Luminatorul, 1924. – № 1; 3. Transferări 
de cântăreți // EH, 1942. – № 5-6. 
 

ГУСАР ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ 
У1950–1970-х роках служив паламарем при Свято-Михайлівській церкві села 

Ломачинці Сокирянського району Чернівецької області [1, с. 16]. 
Джерела: 1. Шундрій М. М. Історія церкви с. Ломачинці. – Сокиряни, 2006. 
 

ГУСАР МИКИТА ОЛЕКСІЙОВИЧ 
(1842 р.н.) 

Із селян, син Олексія Григоровича Гусара (1806-1854) та Анастасії Василівни 
(1808 р.н.) [2, арк. 180зв. – 181]. У 1878 році затверджений на посаді церковного 
старости при церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Волошкове 5-го округу 
Хотинського повіту [1, арк. 82зв]. 

Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 
1, спр. 184; 2. Бессарабская казенная палата. Ревизская сказка о царанах владельческих 
селений Хотинского уезда (январь-декабрь 1858-1859 гг.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 429. 

 
ГУЦУ ІОАНН 

Із сім’ї духовного звання. Служив священиком при єдиновірській церкві на 
честь Введення в Храм Пресвятої Богородиці села Грубна Хотинського повіту 
(за даними на 1938 рік) [1, с. 289, 290]. 

Джерела: 1. EH, 1938. – № 19. 
 

ГУЦУЛ ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ 
(1846 р.н.) 

Із селян, син Олексія Андрійовича Гуцула (1789-1853) та Марії Олексіївни 
(1797 р.н.) [2]. У 1892 році затверджений на посаді церковного старости при 
церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Селище Хотинського повіту – на 
перше триріччя [1, с. 181]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1892. – № 13; 2. Ревизская 
сказка тысача восемьсот пятьдесят девятого года, января двадцать пятого дня, Бесса-
рабской области Хотинского уезда, селения Селища, о состояших мужеского и женского пола 
царанах, живущих на земле помещика, губернского секретаря Павла Егоровича Бурдика, 
принадлежащего к подданству Российской империи. – НАРМ, ф. 205, оп. 2, спр. 636. 
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Д 
 

ДАНИЇЛ (ГРОАПЕ) 
Ієромонах монастиря Рудь Сорокського повіту. 1 липня 1925 року, за розпо-

рядженням єпископа Хотинського Віссаріона (В. Пую), призначений тимчасово 
управляючим скитом Добруша в маєтку Сербешти, що належав Добрушському 
чоловічому монастирю в ім’я Святителя Миколая Чудотворця. З 1930-х років 
перебував в Свято-Миколаївському скиті «Галиця» біля с. Непоротове Хотинського 
повіту. У 1940 році, коли братія скиту взнала, що Бессарабія та Північна Буковина 
переходять СРСР, ієромонах Даніїл вивіз частину майна і архіви скиту «Галиця» 
на територію сучасної Республіки Молдови. 

 
 

ДАНИЛОВ ВАСИЛЬ ІОАННОВИЧ 
Син диякона. В семінарії не навчався, отримав домашню освіту. У 1863 році 

визначений паламарем до Іоанно-Богословської церкви села Атаки Хотинського 
повіту. 21 липня 1871 року, за власним проханням, звільнений за штат [1, с. 199], 
але вже в 1872 році направлений позаштатним паламарем до церкви с. Братушани 
Белецького повіту. У 1881 році переміщений до церкви Покрова Пресвятої Богородиці 
с. Волошкове 5-го округу Хотинського повіту. Прослужив там до 1884 року [2, с. 84]. 

Даниїл Гроапе з ченцями скиту Рудь і єпископом Хотинським Віссаріоном (праворуч), 1925 рік 
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Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1871. – № 16; 2. Священник 

Георгий Арвентиев. Летопись Свято-Покровской церкви села Волошково 5-го округу Хотин-
ского уезда». – Волошково, [1907-1908]. – ВАКС. 

 
ДАНИЛОВ ДИОМИД 

(1900 р.н.) 
У 1920-му році знаходився на посаді дяка-псаломщика при церкві Успіння 

Пресвятої Богородиці містечка Сокиряни 5-го округу Хотинського повіту [2, с. 4]. 
У 1921 році, після успішної здачі іспитів, висвячений на священика і направлений 
служити до Архангело-Михайлівської церкви села Ізвор 2-го округу Оргеївського 
повіту [1, с. 150]. 

Джерела: 1. AECH, 1922; 2. Mișcarea în cler // Luminatorul, 1920. – № 5. 
 

ДАНИЛОВИЧ СТЕФАН ІВАНОВИЧ 
(1818 р.н.) 

Син священика містечка Єдинці, Івана Даниловича (1777 р.н.) та Марії (1793 
р.н.). Паламар Свято-Михайлівської церкви села Кельменці Хотинського повіту. 
У 1869 році переміщений до Свято-Миколаївської церкви села Коболчин, того ж 
повіту [1, с. 75]. Того ж року переведений до Іоанно-Богословської церкви села 
Вітрянка Хотинського повіту, але, незабаром, повернений на попереднє місце 
служби [2, с. 120]. 

Джерела:1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1869. – № 11; 2. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1869. – № 15. 

 
ДАНИЛОВИЧ ФЕОДОР СТЕФАНОВИЧ 

Син паламаря Стефана Івановича Даниловича (1818 р.н.). У 1868 році визна-
чений дяком до Олександро-Невської церкви села Яноуци Хотинського повіту 
(теперішні Іванівці Кельменецького району). Того ж року переміщений на місце 
паламаря при Свято-Миколаївській церкві села Коболчин Хотинського повіту 
[2, с. 180]. І далі, того ж 1868 року, переведений до Іоанно-Богословської церкви 
с. Вітрянка – на ту ж посаду [1, с. 89]. Потім переведений до Свято-Михайлівської 
церкви села Кельменці Хотинського повіту. В 1869 році переміщений назад в 
село Коболчин [3, с. 120]. 14 лютого 1870 року визначений до Свято-Успенської 
церкви містечка Сокиряни Хотинського повіту [4, с. 92]. З 28 січня 1872 року – 
паламар Свято-Димитріївської церкви с. Бужоровка Сорокського повіту [5, с. 109]. 
На посаді виконуючого обов’язки псаломщика, там він прослужив, як мінімум до 
кінця 1877 року. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1868. – № 11-12; 2. Распо-
ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1868. – № 16; 3. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1869. – № 15; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1870. – № 
8; 5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1872. – № 5. 

 
ДАШКЕВИЧ ВАСИЛЬ ГАЛАКТІОНОВИЧ 

(1866 р.н.) 
Народився 1 січня 1866 року в сім’ї священика села Клішківці Хотинського 

повіту, Галактіона Мойсейовича Дашкевича (1825 р.н.). У 1886 році закінчив 
Кишинівську духовну семінарію.  
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22 січня 1887 року призначений на священицьке місце в село Вітрянка 3-го 

округу Хотинського повіту [1, с. 83]. 8 березня 1887 року висвячений на священика 
[3, с. 189]. 13 березня 1887 року визначений на священицьку вакансію при Свято-
Димитріївській церкві села Білоусівка 5-го округу Хотинського повіту [3, с. 189].  

Багато в чому завдяки йому в Білоусівці в 1890 році було відкрито однокласне 
народне училище (через деякий час воно було перетворено в церковно-приходську 
школу). Він же був першим законовчителем в цій школі. Практично ж в перший 
рік існування Білоусівської школи, при ній почав діяти співочий хор, який органі-
зував о. Василь. 

11 вересня 1887 року призначений помічником місіонера в межах Хотинського 
повіту. З 1888 року Василь Дашкевич – член Хотинського повітового відділення 
Єпархіальної училищної ради. 16 лютого 1891 року переміщений на священицьку 
вакансію до Хотинської Царе-Костянтинівської церкви, з залишенням на посаді 
протирозкольницького місіонера [4, с. 81]. 8 березня 1891 року був призначений 
законовчителем Хотинського повітового училища. У 1896 році визначений 
повітовим наглядачем церковно-приходських шкіл і шкіл грамоти, а потім, 16 
вересня – головою Хотинського відділення Єпархіальної училищної ради. У 1901 
році – він Повітовий наглядач церковних шкіл Хотинського повіту. 14 квітня 
1901 року переміщений до церкви містечка Єдинці [6, с. 217]. В 1902 році, за 
власним проханням, звільнений з посади Хотинського Повітового наглядача 
церковних шкіл [7, с. 106]. 

31 січня 1893 року нагороджений набедреником [5, с. 72]. За визначенням 
Кишинівської єпархіальної училищної ради від 8 січня 1903 року, 1 лютого того 
ж року, «за ревне ставлення до виконання обов'язків завідувачів і законовчителів 
церковних шкіл» йому оголошена подяка [8, с. 124]. Того ж року, визначенням 
Святішого Синоду він нагороджений камилавкою [2, с. 167]. 1 квітня 1913 року 
визначенням Святішого Синоду, «за відмінну службу», нагороджений золотим 
наперсним хрестом [9, с. 229]. 

Дружина: Марія Афанасіївна Вирабова (1871 р.н.) – дочка однодворця.  
Їхня діти: Павло (13.01.1896 р.н.); Катерина (08.11.1889–11.06.1914) – вихо-

вателька Кишинівського єпархіального жіночого училища; Євгенія (27.02.1892 р.н.) 
– отримала педагогічну освіту; Олександра (15.12.1893 р.н.). 

Джерела: 1. Епархиальные известия и распоряжения // КЕВ, 1887. – № 3; 2. Определение 
Святейшего Синода // ЦВд, 1903. – № 18-19; 3. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1887. – № 6; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1891. – № 5; 5. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1893. – № 6; 6. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1901. – № 9; 7. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1902. – № 
4; 8. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1903. – № 5; 9. Список лиц духовного 
звания, кои Святейшим Синодом удостоены награждения за заслуги по духовному ведомству, 
ко дню рождения Его Императорского Величества // ЦВд, 1913. – № 18-19. 

 
ДАШКЕВИЧ ПЕТРО КОСТЯНТИНОВИЧ 

(1858–1927) 
Народився 29 червня 1858 року в сім’ї священика села Клішківці Хотинського 

повіту, Костянтина Мойсейовича Дашкевича (1827 р.н.). У 1880 році закінчив 
курс Кишинівської духовної семінарії. 6 вересня 1881 року, в Кафедральному 
соборі м. Кишинева, після божественної літургії, преосвященний митрополит 
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Ангорський Ієрофей (який проживав на той час у Кишиневі) висвятив його на 
священика, і за розпорядженням єпархіального начальства, направив служити 
при Свято-Димитріївській церкві села Гвіздівці 5-го округу Хотинського повіту. 
Там П.К. Дашкевич прослужив недовго. З 1882 році він перебував на посаді 
священика при церкві Архангела Михаїла м. Липник 2-го округу Сорокського 
повіту. 

Був нагороджений церковними і державними нагородами: у 1897 році, за працю 
в церковно-шкільній справі, нагороджений скуфією [4, с. 290], а в 1911 році його 
удостоїли наперсного хреста від Святішого Синоду [3, с. 140]. 

Помер 15 лютого 1927 року [5, с. 50]. 
Дружина: Надія Авксентіївна.  
Їхні діти: Микола (01.07.1883 р.н.), Тетяна, Костянтин, Олена [2]. 
Микола навчався в Єдинецькому духовному училищі (за даними на 1895) [1, 

арк. 18зв]. 
Джерела: 1. Бессарабский губернский статистический комитет. Листки первой всеобщей 

переписи населения 1895 года по Хотинскому уезду. Единецкое духовное училище. – НАРМ, ф. 
151, оп. 1, спр. 72; 2. Ведомость о бывших и не бывших у исповеди священно и церковно-
служителях и их семействах, – духовника 2-го благочиннического округа Сорокского уезда. 
Священник Феофил Махо. За 1895/96 год // Сведения о количестве исповедавшихся церковно-
служителей по Кишиневской епархии в посты 1895 года. – НАРМ, ф. 208, оп. 6, спр. 1185; 3. 
Определение Святейшего Синода // ЦВд, 1911. – № 19-20; 4. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1897. – № 14; 5. EH, 1927. – № 5-6. 

 
ДВОРНІК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 

Священик при церкві Іоанна Богослова Чернівецько-Буковинської єпархії 
(МП) села Братанівка Сокирянського району Чернівецької області. 

 
ДЕЛІНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР 

(1879 р.н.) 
Із сім’ї духовного звання, народився 17 лютого 1879 року. Закінчив псалом-

щицький клас. 28 жовтня 1911 року призначений виконуючим обов'язки псалом-
щика при церкві Успіння Пресвятої Богородиці містечка Сокиряни Хотинського 
повіту. 16 жовтня 1913 року, тимчасово виконуючий обов'язки псаломщика при 
Архангело-Михайлівській церкві села Бурленешть Хотинського повіту, Володимир 
Делінський звільнений від виправлення посади [3, с. 359]. 20 січня 1915 року 
призначений тимчасово виконуючим обов'язки псаломщика при Архангело-
Михайлівській церкві села Сербичани 5-го округу Хотинського повіту [1, арк. 
172; 2, с. 161; 4, с. 32]. Далі служив при церкві с. Лекі Ізмаїльського повіту. 26 
липня 1916 року переміщений до церкви села Ципали Кишинівського повіту [5, 
с. 174]. З 1920 року – псаломщик при церкві с. Ісакова-Нижня Оргеївського 
повіту [6, с. 79]. 

Джерела: 1. Ведомость о Свято-Михайловской церкви состоящей в 5-м округе Хотинского 
уезда Кишиневской епархии в селе Сербичаны, за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 2. 
Мандзяк А.С. Священно- и церковнослужители Сокирянщины (XIX в. – 1920-е гг.): некоторые 
данные к историко-биографическому словарю // Сокирянщина: Історико-краєзнавчий 
альманах. – Вип. 3. – Мінськ – Новодністровськ, 2011; 3. Распоряжения епархиального 
начальства //КЕВ, 1913. – № 42; 4. Распоряжения епархиального начальства// КЕВ, 1915. – № 
4; 5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1916. – № 31; 6. AAC, 1930. 
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ДЕЛІНСЬКИЙ ПЕТРО ЕММАНУЇЛОВИЧ 

(1890 р.н.) 
Син псаломщика, народився 1 січня 1890 року. У 1907 році закінчив Єдинецьке 

духовне училище. З 1908 року навчався в псаломщицькому класі, який закінчив в 
1910 році. 28 березня 1911 року, резолюцією Преосвященного Никодима, призна-
чений виконуючим обов'язки псаломщика при церкві с. Кайнар-Векі Сорокського 
повіту, з зазначенням організувати там церковний хор. 28 жовтня 1911 року 
призначений виконуючим посаду псаломщика при Свято-Успенській церкві 
містечка Сокиряни 5-го округу Хотинського повіту [2, с. 369]. 15 травня 1913 року 
затверджений на посаді псаломщика при тій же церкві [1, арк. 163зв–164]. На тій 
же посаді і при тій же церкві служив і за даними на 1930 рік [3, с. 107]. 

Джерела: 1. Ведомость р Свято-Успенской церкви, состоящей Хотинского уезда Киши-
невской епархии в местечке Секурянах, за 1914 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда за 
1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, сп. 221; 2. Распоряжения Епархиального начальства // КЕВ, 
1911. – № 44-45; 3. EHA,1930. 
 

ДЕМЕШКО ІВАН ІВАНОВИЧ 
(1920 р.н.) 

Народився в селі Цибулеве Знам'янського району Кіровоградської області 
України. Заочно закінчив Інститут іноземних мов. Під час німецько-фашистської 
окупації служив псаломщиком, а з 1943 року – дияконом в Кіровоградській області. 
В 1945 році висвячений на священика єпископом Одеським Сергієм (С.І. Ларін). 
У 1946 році переїхав до Чернівецької області, де служив у різних парафіях [2, с. 346]. 

4 березня 1952 року заарештований співробітниками Управління Міністерства 
державної безпеки СРСР (УМДБ СРСР) Чернівецької області. На час арешту був 
настоятелем Петро-Павлівської церкви районного містечка Сокиряни. 12 липня 
1952 року, Особливою нарадою при Міністерстві державної безпеки СРСР (ОСО 
МГБ СРСР), за зрадницьку діяльність і антирадянську агітацію, засуджений за 
статтями 54-1 «а», 54-10 ч. 2, 54-11 КК УРСР на 25 років позбавлення волі в 
виправно-трудових таборах (ВТТ) [1, с. 485]. 

У вересні 1956 року звільнений зі зняттям судимості. Далі служив у Чернівецькій 
області. У 1956-1957 роках – у Верхніх Станівцях. У вересні 1957 року виїхав у 
Львівську область [2, с. 346]. Реабілітований Чернівецькою обласною прокура-
турою 11 квітня 1994 року [1, с. 485]. 

Мав дружину і двох дітей. 
Джерела: 1. Реабілітовані історією. Чернівецька область. Книга третя. / Чернівецьке 

обласне відділення пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України». – Чернівці, 
2013; 2. Яремчук С.С. Православна Церква на Буковині у радянську добу (державно-
церковні взаємини). – Чернівці: Рута, 2004. 
 

ДЕНТЮК ТРИФОН МИХАЙЛОВИЧ 
(1891–1965) 

Народився 1 лютого 1891 року в селянській сім’ї в селі Ясининичі, яке нині 
розташоване в Рівненському районі Рівненської області України. У 1908 році 
закінчив сім класів реального училища. З 1910 року працював молодшим теле-
графістом на станції Журавлівка, Південно-Західної залізниці [2, с. 23]. Після 
служби в російській армії (1914–1917 рр.) продовжив працю на залізниці, а з 1921 
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року і до початку німецько-радянської війни (1941–1945) трудився в сільському 
господарстві. 

У 1942 році Т.М. Дентюк закінчив Почаївські пастирські курси при Почаївській 
Свято-Успенській Лаврі. 21 червня того ж року єпископ Веніамін (С.В. Новицький) 
висвятив його в ієреї. Був призначений служити в селі Котелянка округи Шепетівка 
(Шепетівський ґебіт). У 1944–1945 роках служив при церкві села Паньківці, яке 
нині у складі Хмельницької області [1, с. 107-108]. 

У 1945 році його переводять у Чернівецьку єпархію, де він прослужив тринадцять 
років, з перервою у середині 1950-х роках. Короткий час служив священиком при 
Іоанно-Богословській церкві с. Молодове Чернівецької області. Деякий час був 
благочинним Кельменецького району. З серпня по жовтень 1954 року знаходився 
на посаді настоятеля Свято-Покровської церкви села Мамаївці Кіцманського 
району [3, с. 60]. У тому ж 1954 році грабіжники тяжко побили священика, що 
згодом стало причиною першої групи інвалідності. 

У 1958 році священик Дентюк виїхав з Чернівецької області, в зв’язку з переводом 
у село Поніковиці Бродівського району Львівської області. Там, на початку 1960-х 
років, за невиконання розпоряджень єпархіальної влади щодо усунення з сільського 
храму елементів греко-католицької символіки, неподання письмового тексту 
проповідей отцю Трифону було заборонено у священнослужінні. 

Трудячись у Поніковицях, а згодом у селі Дітковцях, отець Трифон проживав 
у Червоноармійську (Радивилові), де мав будиночок і 10 соток городу. Пенсію 
священик став отримувати на початку 1965 року, а через кілька місяців відійшов 
до Бога. 

Помер протоієрей Трифон Михайлович Дентюк 5 травня 1965 року [1, с. 108]. 
Джерела: 1. Борщевич В.Т. Волинський пом'янник. Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2004; 

2. Вестник Юго-Западных железных дорог. Еженедельный журнал. – Киев: Управление Юго-
Западными железными дорогами, 1910. – Г. 8. – №. 3; 3. Перлина Буковинського краю / 
Упорядник: священик Іоан Чокалюк. – Чернівці: Видавництво «Прут», 2010. 

 
ДІДИК ІВАН ГРИГОРОВИЧ 

(1823 р.н.) 
Із селян, народився в селі Білоусівка Хотинського повіту, в сім'ї Григорія 

Михайловича Дідика (1795 р.н.) та Тетяни Іванівни (1800 р.н.). Отримав домашню 
освіту. Святе писання вивчив під наглядом священика. 

20 вересня 1894 року Кишинівською духовною консисторією затверджений на 
посаді церковного старости при Свято-Димитріївській церкві села Білоусівка 5-
го округу Хотинського повіту [1, арк. 80зв]. 

Дружина: Софронія Авксентіївна (1830 р.н.).  
Їхні діти: за даними на місяць лютий 1859 року, виховували дочку Уляну 

(1858 р.н.) і прийомного сина Стефана [2]. 
Джерела:  
1. Ведомость о Свято-Димитриевской церкви селения Белоусовки, Хотинского уезда 

Кишиневской епархии и священно и церковнослужителях за 1896 год // Ведомости о 
церквях Хотинского уезда за 1896 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 195; 2. Ревизская сказка 
тысяча восемьсот пятьдесят девятого года февраля пятнадцатого дня, Бессарабской 
области Хотинского округа и уезда Медвежского сельского общества, казенного селения 
Белоусовки, о состоящих мужского и женского пола государственных поселянах. – НАРМ, 
ф. 134, оп. 2, спр. 659. 
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ДІМІНЯЦА МИКОЛА ДМИТРОВИЧ 

(1834 р.н.) 
Із селян, син старости Дмитра Максимовича Діміняци (1808 р.н.) та Анни Яківни 

(1809 р.н.). 7 травня 1873 року затверджений на посаді церковного старости при 
Свято-Успенській церкві містечка Сокиряни Хотинського повіту – на друге 
триріччя [1, с. 309]. 

Дружина: Аксенія Олексіївна (1838 р.н.), у шлюбі з якою народився син Іван 
(1857 р.н.) [2]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1873. – № 15; 2. Ревизская 
сказка тысяча восемьсот пятьдесят девятого года, января пятнадцатого дня, Бессарабской 
области Хотинского уезда, местечка Секурян, о состоящих мужеского и женского пола 
царанах, живущих на земле наследников генерал-майора Лишина, принадлежащего под-
данством России. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 636. 

 
ДІХТЯР ВАСИЛЬ ЗАХАРОВИЧ 

Із селян, народився в селі Ломачинці. Його тато, а потім і він самий робили 
хрести з тесаного жовтого каменю. В 1955–1980 роках служив паламарем при 
Архангело-Михайлівській церкві с. Ломачинці Сокирянського району Чернівецької 
області [1, с. 16]. 

Джерела: 1. Шундрій М.М. Історія церкви с. Ломачинці. – Сокиряни, 2006. 
 

ДІХТЯР ІВАН ДАНИЛОВИЧ 
(1824 р.н.) 

Із селян, народився в селі Ломачинці, в сім’ї Данила Ілліча Діхтяря (1798 р.н.) 
та Марії Микитівни (1803 р.н.) [1]. 27 березня 1872 року, визначенням Кишинів-
ської духовної консисторії, затверджений на посаді церковного старости при 
Архангело-Михайлівській церкві села Ломачинці Хотинського повіту – на 
перше триріччя [2, с. 235]. На цій посаді він перебував до 1876 року. 

Дружина: Марфа Мойсеївна (1829 р.н.) [2, арк. 133зв–134]. 
1. Исповедные росписи выданные из Кишиневской духовной консистории, Свято-

Михайловской церкви села Ломачинец 5-го округа Хотинского уезда (1825–1896, 1905–1911, 
1913, 1915, 1917 гг.). – ВАКС, Ломачинці; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1872. – № 10; 3. Ревизская сказка тысяча восемьсот пятьдесят девятого года, января 
тридцатого дня. Бессарабской области Хотинского уезда селения Ломачинец, царан 
общества, о состоящих мужеского и женского пола царанах, поселенных на земле имения 
помещика, дворянина Георгия Матвеева Крупенского, принадлежащего к подданству 
Российской империи. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 429. 
 

ДІХТЯР МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ 
В 1980–1984 роках служив паламарем при Свято-Михайлівській церкві села 

Ломачинці Сокирянського району Чернівецької області [1, с. 16]. 
Джерела: 1. Шундрій М.М. Історія церкви с. Ломачинці. – Сокиряни, 2006. 
 

ДИМИТРІУ ФОМА КОСТЯНТИНОВИЧ 
Син священика Костянтина Івановича Димитріу (1805 р.н.) та Порфирії 

Василівни (1810 р.н.). Навчався в Кишинівському духовному училищі, звідки в 
1895 році «звільняється за малоуспішністю і як вже з тих, хто залишався на пов-
торювальний курс в тому ж класі». 30 квітня 1900 року призначений на посаду 

427 
 



МАНДЗЯК О.С. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА СОКИРЯНЩИНІ 

 
виконуючого обов'язки псаломщика при Свято-Михайлівської церкви с. Сербичани 
5-го округу Хотинського повіту [1, с. 193]. Того ж року висвячений на священика 
до Свято-Димитріївської церкви села Білоусівка, де незабаром і помер [3; 4]. 

Дружина: Порфирія. За даними на 1901 рік, отримувала допомогу від Товариства 
взаємної допомоги духовенства Кишинівської єпархії [2, с. 672]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1900. – № 10; 2. Распо-
ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1901. – № 22; 3. Кишиневская епархия. Клировая 
ведомость 5-го округа Хотинского уезда за 1903 год.– ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 200; 4. 
Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221. 
 

ДОБРОШИНСЬКИЙ СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ 
(1849–1923) 

Народився 24 травня 1849 року, в сім’ї паламаря села Клішківці Хотинського 
повіту, Михайла Парфенійовича Доброшинського (1823 р.н.) та Єлизавети 
Григорівни (1828 р.н.). Навчався в Хотинському повітовому училищі. Закінчив 3 
класи Кишинівського повітового духовного училища. 

27 січня 1865 року визначений причетником до Свято-Димитріївської церкви 
с. Ванчиківці Хотинського повіту [1, арк. 69зв]. З 1867 року числився понадштатним 
дячком при тій же церкві. У 1869 році, за резолюцією архієпископа Кишинівського 
і Хотинського Антонія (О.А. Шокотов) переміщений другим паламарем до Свято-
Миколаївської церкви села Ширівці-Нижні 4-го округу Хотинського повіту.  

На початку 1886 року, в якості покарання за негідний вчинок, єпархіальне 
начальство його направило на два тижні в Каларашовський чоловічий монастир. 

19 березня 1886 року, за указом Кишинівської духовної консисторії, призна-
чений служити псаломщиком при Свято-Димитріївській церкві села Котела 4-го 
округу Хотинського повіту [2, арк. 110зв–111]. З 1910 року знаходився на посаді 
псаломщика при церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Шендряни, того ж 
округу Хотинського повіту [3, с. 228]. 25 квітня 1917 року, за власним проханням, 
звільнений за штат [4, с. 80]. З 1920 року – дяк при Архангело-Михайлівській 
церкві села Сербичани Хотинського повіту [5, с. 127]. 

Помер 17 червня 1923 року [6, с. 8]. 
Дружина: Єлизавета Патрикіївна Богдан (1854 р.н.) – дочка диякона Архангело-

Михайлівської церкви села Коржеуци, Патрикія Мануїловича Богдана (1834 р.н.) 
та Олени Іванівни (1836 р.н.). 

Їхні діти: Василь (1872 р.н.), Килина (1874-1875), Михайло (1875 р.н.), Іван 
(05.11.1879 р.н.). 

Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1867 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 
155; 2. Кишиневская духовная консистория (по делам Хотинского уезда). Клировые ведомости 
церковных приходов за 1886 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 188; 3. Справочная книга 
Кишиневской епархии на 1911 год / Составлена и издана Канцелярией Кишиневской духовной 
консистория. – Кишинев: Епархиальная типография, 1911; 4. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1917. – № 17; 5. AECH, 1922; 6. Mișcarea în clerul de mir // Luminatorul, 
1924. – № 1. 

 
ДОБРОШИНСЬКИЙ ТИМОФІЙ МИХАЙЛОВИЧ 

(1865–1924) 
Народився 10 червня 1865 року в селі Ванчиківці Хотинського повіту, в сім’ї 

священика Михайла Парфенійовича Доброшинського (1823 р.н.) та Єлизавети 
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Григорівни (1828 р.н.). Навчався в Кишинівській духовній семінарії: 23 серпня 
1889 року звільнений з 3-го класу – «по малоуспішності» [2, с. 576].  

Наприкінці серпня 1889 року визначений псаломщиком до Хотинської Свято-
Покровської соборної церкви [3, с. 752]. 22 лютого 1892 року єпископом Киши-
нівським і Хотинським Ісаакієм (І.К. Положенський) висвячений на диякона до 
тієї ж церкви [4, с. 57; 5, с. 57]. 11 листопада 1896 року визначений на священиче 
місце при церкві Різдва Пресвятої Богородиці с. Кулішівка 3-го округу Хотинського 
повіту [6, с. 636]. 14 листопада того ж року, єпископом Акерманським Аркадієм 
висвячений на священика [1, арк. 76зв]. 1 листопада 1921 року переміщений до 
Свято-Михайлівської церкви села Глинка Хотинського повіту [11, с. 119; 12, с. 3]. 

З 24 вересня 1890 року до 10 жовтня 1896 року знаходився на посаді завідувача 
книжковим складом Хотинської повітової Єпархіальної училищної ради. З 12 
серпня 1892 року до 10 жовтня 1896 року знаходився на посадах вчителя і законо-
вчителя Хотинської церковно-приходської школи. З 23 вересня 1893 року до 10 
жовтня 1896 року був діловодом Хотинського повітового відділення Єпархіальної 
училищної ради. З 29 грудня 1897 року знаходився на посаді завідувача і законо-
вчителя Кулішівської церковно-приходської школи. З 20 січня до 26 серпня 1899 
року безкорисливо виконував обов’язки завідувача і законовчителя церковно-
приходської школи села Непоротове Хотинського повіту. 

Нагороджений темною бронзовою медаллю «за труди» при першому загальному 
припису населення 1897 року. За визначенням Кишинівської єпархіальної училищної 
ради від 8 січня 1903 року, 1 лютого того ж року, «за ревне ставлення до виконання 
обов'язків завідувачів і законовчителів церковних шкіл» йому оголошена подяка 
[7, с. 124]. Того ж 1903 року удостоєний архіпастирського благословення: 
«Викладається архіпастирське благословення: священикові церкви с. Кулішівка 
Хотинського повіту, Тимофію Доброшинському, який заохотив громаду села 
Кормань до відпустки 5013 рублів на будівництво храму в с. Кормань і зібрав 
від приватних жертводавців 171 руб. на придбання церковного приладдя для 
цього храму» [8, с. 614]. У 1904 році йому надане архіпастирське благословення 
«за труди в будівництві храму в с. Кормань Хотинського повіту» [9, с. 1]. У 1912 
році до дня Святої Пасхи Його Преосвященством, Преосвященнішим єпископом 
Серафимом був нагороджений скуфією [10, с. 95]. У 1917 році нагороджений 
камилавкою. 

Помер 31 липня 1924 року в селі Лопатник Хотинського повіту [13, с. 3]. 
Дружина: Марія Созонтовна (1874 р.н.) [14]. 
Їхні діти: Катерина (23.11.1892 р.н.), Олександра (27.04.1895 р.н.), Євгенія 

(20.12.1896 р.н.), Єлизавета (26.08.1898 р.н.).  
Джерела: 1. Кишиневская епархия. Клировая ведомость 3-го округа Хотинского уезда за 

1902 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 199; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1889. – № 13; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1889. – № 18; 4. Распо-
ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1892. – № 4; 5. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1892. – № 6; 6. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1896. – № 
23; 7. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1903. – № 5; 8. Распоряжения епархи-
ального начальства // КЕВ, 1903. – № 24; 9. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1904. – № 1-2; 10. Распоряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1912. – № 11; 11. AECH, 
1922; 12. Mișcarea în cler // Luminatorul, 1921. – № 11-12; 13. Mișcarea în cler // Luminatorul, 1924. 
– № 26; 14. Ведомость о Рождество-Богородичной церкви с. Кулишовки 3 округа Хотинского у. 
за 1896 г. // Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1896 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 195. 
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ДОВБЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 

Уродженець села Ломачинці. Закінчив Одеську духовну семінарію. З 2008 року 
служить священиком при церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Кулішівка і 
при Свято-Димитріївській церкві села Кормань Сокирянського району Чернівецької 
області (за даними на 2009 – 2015 рр.). 

 
ДОГОТАР ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 

Із селян. Церковний староста при Свято-Михайлівській церкві села Олексіївка 
Сокирянського району Чернівецької області (за даними на 1958 рік). 

 
ДОДЕВИЧ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ 

(1903 р.н.) 
Народився в 1903 році на Волині, в сім’ї священика Федора Миколайовича 

Додевича (1870–1955). Згідно дослідженням історика С.С. Яремчука, в 1912-1922 
роках М.Ф. Додевич навчався в духовних навчальних закладах м. Кременець, 
який нині розташований в Тернопільській області України. В 1922-1925 роках 
працював – частково псаломщиком, а частково службовцем в різних радянських 
установах в Шепетівській окрузі Кам'янець-Подільської області (нині Шепетівського 
району на півночі Хмельницької області). В 1925-1932 роках працював педагогом 
у Шепетівській окрузі, а в 1932-1941 роках – у Києві. У вересні 1941 року два тижні 
перебував у концтаборі м. Києва. В лютому 1942 року Київським єпископом 
Пантелеймоном (П. Рудик) висвячений на священика і служив до вересня 1943 року 
на Київщині. З жовтня 1943 року по червень 1944 року служив у Дунаєвецькому 
районі Кам'янець-Подільської області (нині Хмельницької області). Далі служив 
при Свято-Покровській церкви села Селище Кельменецького району (тепер у 
складі Сокирянського району), обслуговуючи також сусідні села Молодове і 
Василів. 

30 грудня 1944 року його заарештували. Після звільнення в Чернівецьку 
область не повернувся [1, с. 346–347]. 

Джерела: 1. Яремчук С.С. Православна Церква на Буковині у радянську добу (державно-
церковні взаємини). – Чернівці: Рута, 2004. 

 
ДОЛІЩИНСЬКИЙ ЄРОФІЙ АНДРІЙОВИЧ 

(1808 р.н.) 
Син священика Свято-Димитріївської церкви села Фузовка Оргеївського повіту, 

Андрія Федоровича Доліщинського та Анни (1780 р.н.). В семінарії не навчався. 
Деякий час служив дячком при церкві Успіння Пресвятої Богородиці с. Сокиряни 
Хотинського повіту (за даними на 1835 рік) [1, арк. 414зв–415]. 

Дружина: Ірина (1812 р.н.). 
Їхні діти: Феодор (1830 р.н.) та ін.. 
Джерела: 1. Ревизская сказка местечек, селений и церквей Хотинского уезда, о священно-

церковнослужителях (апрель 1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100. 
 

ДОНИК МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ 
(1969 р.н.) 

При постригу в чернецтво названий ім'ям Амвросій. Був насельником Свято-
Іоано-Богословського монастиря «Хрещатик» УПЦ МП в Чернівецькій області. В 
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1999 році ієромонах Амвросій прибув в село Галиця для відродження Свято-
Миколаївського монастиря який знаходиться неподалік від цього населеного 
пункту в Сокирянському районі. В 2000 році призначений настоятелем цього 
монастиря. У травні 2007 року, в день престольного свята монастиря, за благотворний 
працю і керівництво відновленням духовної святині, указом Високопреосвящен-
нішого владики Онуфрія (О.В. Березовський), митрополита Чернівецького і 
Буковинського, ігумен Амвросій був зведений в сан архімандрита [1, с. 18]. 

Джерела: 1. Сергий (Печерский). «И на сем камне Я создам Церковь Мою…». Краткая 
история Непоротовского Свято-Николаевского мужского пещерного монастыря / По благо-
словению высокопреосвященнейшего Онуфрия, митрополита Черновицкого и Буковинского. – 
Черновцы, [Б.г.]. 

 
ДОНОС АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 

(1887 р.н.) 
Народився 30 листопада 1887 року в с. Міхалашани 

Хотинського повіту, в сім’ї священика Михайла 
Івановича Доноса (1862 р.н.) та Феодори Петрівни 
Єлаш (1862 р.н.). Закінчив Кишинівську духовну 
семінарію. 21 січня 1913 року призначений на місце 
священика при церкві Різдва Пресвятої Богородиці 
села Редю-Маре 2-го округу Сорокського повіту [2, 
с. 44]. З 1918 року служив священиком при церкві 
Успіння Пресвятої Богородиці села Шебутинці 3-
го округу Хотинського повіту [4, с. 129]. 1 вересня 
1926 року переміщений до Свято-Миколаївської 
церкви села Гріноуци Сорокського повіту – на місце 
свого батька, який того ж числа вийшов за штат [5, 
с. 173, 174]. У 1944 році виїхав в м. Ясси, Румунія [7]. 

У 1930 році до дня Святої Пасхи нагороджений 
камилавкою [6, с. 77]. 

Дружина: Євгенія Іванівна Полянська (20.01.1890 р.н.) – дочка священика 
Іоанна Савовича Полянського (1860-1926) та Тетяни Василівни (1862 р.н.); 
народилася в селі Шебутинці Хотинського повіту [1, арк. 176]. 

Джерела: 1. Ведомость о церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы, состоящей в 3-м 
округе Хотинского уезда, Кишиневской епархии, в селе Шебутинцах, за 1914 год // Ведомости о 
церквях Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, сп. 221; 2. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1913. - № 4; 3. EHA, 1930; 4. EHDIS, 1925; 5. Mișcarea în cler 
// EH, 1926. – № 15-16; 6. Mișcarea în cler // EH, 1930. – № 7; 7. Biserica din Grinăuţi-Moldova de 
la 2001 încoace. – http://grinauti.blogspot.com.by/, 29 iunie 2009. 

 
ДРАГІЧ ІСААК ГЕОРГІЙОВИЧ 

(1843–1897) 
Випускник Кишинівської духовної семінарії, в званні студента. 21 грудня 

1869 року висвячений на священика до Свято-Миколаївської церкви с. Каларашовка 
Сорокського повіту [2, с. 5]. 7 лютого 1870 року переміщений до Свято-Миколаївської 
церкви села Аріонешти 2-го округу Сорокського повіту [3, с. 91]. 22 грудня 1878 
року переміщений до Архангело-Михайлівської церкви села Романківці 3-го 

Андрій Донос 
(EHA, 1930. – P. 148.) 
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округу Хотинського повіту [6, с. 65]. 20 лютого 1879 року переміщений до Хотин-
ському собору – на місце настоятеля [7, с. 118-119]. У 1879 році залишений на 
посаді священика при Архангело-Михайлівській церкві села Романківці [12, с. 
141-142]. 8 травня 1879 року переміщений на місце священика Бендерського 
собору [8, с. 172]. 9 серпня 1879 року переміщений в с. Олександрівка 3-го округу 
Акерманського повіту. 3 березня 1887 року призначений на посаду депутата в 3-
му окрузі Акерманського повіту [9, с. 762]. 11 січня 1888 року, за власним проханням, 
звільнений з посади законовчителя Олександрівського народного училища [10, с. 
50]. 1 квітня 1892 року визначений на священиче місце до Свято-Успенської церкви 
села Талмази 2-го округу Акерманського повіту [11, с. 117]. 

3 листопада 1872 року: «Ісааку Драгічу, за проповідування слова Божого, старанну 
і корисну законовчительську службу, Його Преосвященством Павлом, єпископом 
Кишинівськім і Хотинським надане пастирське благословення» [4, с. 480]. У 1876 
році, Святішим Синодом удостоєний сану протоієрея [5, с. 104]. У 1886 році, до 
дня Святої Пасхи, Святішим Синодом, за службу по духовному відомству, наго-
роджений скуфією [1, с. 87]. 

Померла 4 грудня 1897 року, в с. Волонтіровка Акерманського повіту [13, с. 47]. 
Дружина: Порфирія Дмитрівна (1855 р.н.).  
Їхні діти: Володимир (1874 р.н.) – за даними на 1906-1907 рр. проживав в м. 

Акерман; Леонід (1875 р.н.) – випускник Кишинівського духовного училища; 
Михайло (1884 р.н.) і Ніна (1882 р.н.). 

Джерела: 1. Определения Святейшего Синода // КЕВ, 1886. – № 8; 2. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1870. – № 1; 3. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1870. – № 8; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1872. – № 22; 5. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1876. – № 7; 6. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1879. – № 3; 7. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1879. – № 
6; 8. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1879. – № 10; 9. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1887. – № 20; 10. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1888. – № 2; 11. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1892. – № 8; 12. 
Сведения о движении и переменах по службе в епархиальном управлении // КЕВ, 1879. – № 7; 
13. Умершие // КЕВ, 1898. – № 3. 

 
ДРОЦИНСЬКИЙ АНДРІЙ ЙОСИФОВИЧ 

(1773 р.н.) 
Народився в сім'ї дяка Йосифа Дроцинського та Катерини Іванівни (1757 р.н.) 

[2, арк. 397]. Отримав домашню освіту. 8 червня 1799 року єпископом Проїлавським 
Парфенієм II висвячений на священика до церкви Покрови Пресвятої Богородиці 
села Волошкове Хотинської райї. 28 червня 1819 року від митрополита Гавриїла 
(Г.Г. Бенулеску-Бодоні) отримав духовну грамоту, яка підтверджувала право на 
служіння при цій церкві [3, арк. 97-98]. 26 липня 1825 року затверджений на 
посаді депутата [1, арк. 202зв – 203]. 

Дружина: Катерина Іванівна.  
Їхні діти: Параскева (1801 р.н.), Яків (1804 р.н.) [2, арк. 397]. 
Джерела: 1. Ведомость о Покровской церкви Хотинского уезда селения Волошкова, за 1832 

год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 
48; 2. Исповедная роспись Кишиневской и Хотинской епархии селения Волошкова Покровской 
церкви о обретающих в приходе сей церкви ниже явленных чинов людям со пояснением против 
каждого имении о бытии их во святую Четыредесятницу был у исповеди и Святых тайн 
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причастия и кто исповедался токмо, не причастился и кто ж не исповедался и за каким 
винословием, и кто ха малолетством не исповедовался о Святых тайн причастился, значить 
ниже сего, за 1822 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, сп. 34; 3. Формулярная ведомость о священно и 
церковно служителях и их мужского пола детях, находящихся в селении Волошкове 
Покровской церкви, Хотинского цинута, за 1824 год // Формулярные ведомости Управляющего 
Хотинского цынута Бричанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – 
ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

 
ДРОЦИНСЬКИЙ ЯКІВ АНДРІЙОВИЧ 

(1804 р.н.) 
Народився в сім'ї священика Свято-Покровської церкви с. Волошкове Хотинської 

райї, Андрія Йосифовича Дроцинського (1773 р.н.) та Катерини Іванівни. 27 червня 
1825 року визначений служити дяком при церкві Покрови Пресвятої Богородиці 
села Волошкове Хотинського повіту [2, арк. 202зв–203]. 23 грудня 1873 року 
звільнений за штат [1, арк. 82зв]. 

Дружина: Євдокія Федорівна (1807 р.н.).  
Їхні діти: Андрій (1825 р.н.), Олексій (1838 р.н.), Феодосій (1840 р.н.), Яків 

(1844 р.н.), Анна (1835 р.н.) [3, арк. 421зв–422]. 
Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 

184; 2. Ведомость о Покровской церкви Хотинского уезда селения Волошкова, за 1832 год // 
Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 48; 3. 
Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года, апреля двадцать четвертого дня, 
Бессарабской области Хотинского уезда села Волошкова одноприходной Покровской церкви, 
состоящей на имении помещика, коллежского регистратора Ефимия Федорова Бежануцы, о 
числе священно- и церковнослужителей, их женах и их мужеска и женска пола детях обоего 
пола // Ревизская сказка местечек, селений и церквей Хотинского уезда, о священно-
церковнослужителях (апрель 1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100. 

 
ДРОЧИНСЬКИЙ ВАСИЛЬ АНТОНОВИЧ 

(1786 р.н.) 
Син дячка. Отримав домашню освіту. Деякий час служив дяком при Свято-

Покровській церкві містечка Бричани Хотинського цинуту. У 1813 році в 
Кишинівську духовну дикастерію надійшло від нього прохання щодо переміщення 
його до Архангело-Михайлівської церкви села Сербичани Хотинського цинуту, 
і призначення його священиком [3]. У 1816 вйого висвятили на диякона і визначили 
до Архангело-Михайлівській церкві села Сербичани [2]. Тоді ж до Кишинівської 
духовної дикастерії надійшов рапорт протоієрея Бричанської протопопії Хотин-
ського цинуту Г. Родостата про прохання В.А. Дрочинського затвердити його 
священиком при тій же церкві [2]. 

21 липня 1816 року єпископом Бендерським і Акерманським Димитрієм (Д. 
Сулима), за благословенням екзарха і митрополита Гавриїла (Бенулеску-Бодоні), 
Василь Дрочинський був висвячений на священика до тієї ж церкви [4, арк. 63-64]. 
16 липня 1825 року призначений депутатом. Згідно зі списками 1835 року, він 
перебував на цій посаді більше 10 років [1, арк. 155зв – 156]. 

Вирізнявся освіченістю. За невелику винагороду навчав всіх охочих грамоті, 
незалежно від їх віку та соціального стану. Відзначимо, що священику Дрочинському 
належало кілька рідкісних старовинних церковних книг. У фондах Центральної 
наукової бібліотеки «Андрій Лупан» Академії наук Республіки Молдова зберігається 
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«Божественна літургія святого Іоанна Златоуста» 
початку XIX століття, яку о. Василь отримав в 
дар від благочинного, священика села Окниця, 
Миколи Яковича Цопи (1775 р.н.), 10 січня 1820 
року. За даними на 1908-1910 роки ця книга 
належала священикові Федору Рошко, про що 
свідчать написи зроблені на полях: «Священникъ 
Феодоръ Рошка, с. Путинешты, 1908-1910» [5, 
с. 7; 6, с. 95]. 

Ще одна книга – старовинний рукописний 
ірмологіон – нотна або текстова богослужбова 
книга, що містить у собі ірмоси (різновид тропаря) 
канонів всіх восьми голосів. Згідно записам, 
зробленим на полях цього рукопису, цим ірмо-
логіоном користувалися вже в середині XVIII 
століття (на 100-му аркуші є такий запис: «Рік 
1758»). На 101-му аркуші були зроблені такі 
записи: «Свидетельствовал Благочинный свя-
щенник Георгий Феодоров Батицки. Порфирий 
Батицки». Також на полях зазначеного рукопису 
знаходимо: «1844 года Генваря 1 дня, священник 

Василий Дрочински»; «Сий иярмолог принадлежит ученику Порфирию Батицкому, 
от отца Василия Дрочинского, подарил мне 1844 года Мая 20 дня в чем 
подписуюсь Порфирий Андреив Батицки, Хотинского уезда селения Василиуц 
Успенской Богородничной церкви»; «1844 года Мая 22 дня, по указу Его Импе-
раторского Величества, Хотинского уезда, селения Василиуц, Дьячок Андрей 
Питров Батицки»; «Священник Павел Жучковскый»; «1845 года Генваря 20 дня, 
селения Василиуц Успенской Богородничной церкви, Благочинный священник 
Георгий Батицки» [6, с. 100-101]. 

Дружина: Пелагея Василівна Шкребінська (1789 р.н.) – дочка священика 
Архангело-Михайлівської церкви села Сербичани Хотинського повіту, Василя 
Прокоповича Шкребінського. 

Їхні діти: Георгій (1813 р.н.), Єфросинія (1816 р.н.), Домникия (1818 р.н.), 
Стефан (1820 р.н.), Пелагея (1829 р.н.) [4, арк. 392зв–393]. 

Джерела: 1. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви Хотинского уезда селения 
Сербичан, за 1832 год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, 
ф. 605, оп. 1, спр. 48; 2. Дело по рассмотрению рапорта протоиерея Радостата Г.О. о 
назначении дьячка м. Бричан Дрочинского В. священником церкви с. Сербичан. Того же цинута 
(15.06.1916-05.07.1816). – НАРМ, ф. 205, оп. 1; 3. Прошение дьячка с. Сербичаны Хотинского 
уезда Дрочинского В. о назначении его священником Михайловской церкви (27.03.1813). – 
НАРМ, ф. 205, оп. 1; 4. Формулярная ведомость о священно- и церковнослужителях и их 
мужского пола детях, находящихся при Архангело-Михайловской церкви в селении Сербичанах 
Хотинского цинута, за 1824 год // Формулярные ведомости Управляющего Хотинского 
цынута Бричанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, 
оп. 1, спр. 37; 5. Cereteu I. Manuscrise româneşti din fondul sectorului «Carte rară şi veche» a BŞC 
«Andrei Lupan» a AŞM // Biblio Scientia. Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării. – Chişinău, 
2014. – № 11-12; 6. Mihailovici P. Cărţi bisericeşti, manuscrise şi icoane din Basarabia, însemnări 
vechi fi inscripţii // RSIABC, 1934. – Volumul XXIV. 

«Божественна літургія святого 
Іоанна Златоуста», яка належала 
Василю Дрочинському (Молдова, 

Библиотека Институтулуй 
Молдовенеск де черчетэрь 

штиинцифиче, Рук Л 646 C/R) 
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ДРОЧИНСЬКИЙ ГЕОРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

(1813 р.н.) 
Син священика Архангело-Михайлівської церкви села Сербичани Хотинського 

повіту, Василя Антоновича Дрочинського (1786 р.н.) та Пелагеї Василівни 
Шкребінської (1789 р.н.). Народився в містечку Бричани. Отримав домашню 
освіту. Служив дяком при Архангело-Михайлівській церкві села Сербичани 
Хотинського повіту (за даними на 1835 рік) [1, арк. 392зв–393]. Пізніше його 
висвятили на священика. У 1872 році значився депутатом від духовенства від 4-
го округу Хотинського повіту, які брали участь в з'їзді Белецького училищного 
округу в місті Бельці 2 травня 1872 року. 

Джерела: 1. Ревизская сказка местечек, селений и церквей Хотинского уезда, о священно-
церковнослужителях (апрель 1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100. 

 
ДРОЧИНСЬКИЙ СТЕФАН ВАСИЛЬОВИЧ 

(1820 р.н.) 
Народився 28 листопада 1820 року, в сім’ї священика Архангело-Михайлівської 

церкви села Сербичани Хотинського повіту, Василя Антоновича Дрочинського 
(1786 р.н.) та Пелагеї Василівни Шкребінської (1789 р.н.) [3, арк. 392зв–393]. 
Отримав домашню освіту. 19 червня 1844 року визначений на місце паламаря 
при Свято-Димитріївській церкві села Бирнова Хотинського повіту. 25 червня 
1845 року архієпископом Кишинівським і Хотинським Іринархом посвячений у 
стихар. 10 травня 1846 року переміщений на місце дячка при Свято-Димитріївській 
церкві села Білоусівка Хотинського повіту [1, арк. 577]. 2 березня 1879 року 
звільнений за штат, за власним проханням [2, с. 117]. 

Дружина: Тетяна Максимівна (1827 р.н.). 
Джерела: 1. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – Державний архів 

Чернівецької області, ф. 605, оп. 1, спр. 106; 2. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1879. – № 6; 3. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года апреля 
двадцатого дня Бессарабской области Хотинского уезда селения Сербичан, одноприходной 
Архангело-Михайловской церкви, состоящей на имении помещика, дворянина и Предводителя 
дворянства Оргеевского уезда, Николая Эммануиловна Донича, – о числе наличных Священно- и 
церковнослужителях, их женах и их мужского и женского пола детях. // Ревизская сказка 
местечек, селений и церквей Хотинского уезда, о священно-церковнослужителях (апрель 1835 
г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100. 
 

ДУБИЦЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ 
(1804–1881) 

Син священика. У 1827 році закінчив повний курс Подільської духовної семі-
нарії, з званням студента, і був призначений викладачем грецької мови в званні 
лектора. На цій посаді він перебував до 18 січня 1828 року. Того ж року, 19 січня 
призначений вчителем Кам'янецького приходського училища. 20 березня 1828 
року призначений учителем в Шаргородському повітовому училищі і помічником 
інспектора училищ. 

У 1929 році семінарським правлінням він був відправлений до Київської 
духовної академії для продовження наук. У 1830 році звільнений з академії через 
хворобу: «рясофорний послушник Шаргородського Миколаївського монастиря 
Олексій Дубицький, який поступив у серпні 1829 року в академію, через хворобу 
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в грудні 1829 року відпущений в монастир для лікування, але в строк не повернувся» 
[1, с. 483]. 

У 1830 році правлінням Київської духовної академії призначений інспектором 
Кишинівських повітових і приходських училищ, а також учителем по вищому 
відділенню. На цих посадах він перебував до 1834 року включно. 

12 березня 1832 року Преосвященним Димитрієм висвячений на священика до 
Кишинівської цвинтарної Всіх Святих церкви. Того ж року, з 28 травня по 25 
жовтня виправляв посаду наглядача Кишинівського духовного училища. 

20 червня 1833 року призначений присутнім Кишинівської духовної консисторії. 
5 січня 1835 року визначений членом єпархіального духовного піклування, а 8 
квітня того ж року – членом Бессарабського статистичного комітету. 

20 червня 1835 року визначений настоятелем до Свято-Покровської церкви 
містечка Бричани Хотинського повіту, і старшим благочинним 2-ї частини того ж 
повіту. У липні 1837 року архієпископом Димитрієм призначений «особливим діячем» 
(«особым действователем») в справі стосунків розкольників в селах Кулішівка, 
Михалкове і Білоусівка Хотинського повіту, де в той час проживали великі 
громади російських старообрядців [4, с. 689]. 

У червні 1841 року, за власним проханням, звільнений з посади благочинного 
2-ї частини Хотинського повіту і визначений настоятелем Георгіївської церкви в 
м. Кишиневі. 7 грудня 1845 року визначений благочинним 2-го округу Кишинів-
ського повіту. 

У жовтні 1843 році Святішим Синодом затверджений членом Кишинівської 
духовної консисторії. Від цієї посади, за власним проханням, був звільнений в 
грудні 1866 року [3, с. 919–921]. 

8 грудня 1835 року о. Олексій підвищений до сану протоієрея. 23 квітня 1839 
року нагороджений фіолетовою скуфією від Святішого Синоду. 5 травня 1845 
року нагороджений камилавкою, а 1 червня 1849 року – наперсним хрестом. 19 
серпня 1859 року «за відмінно-старанну службу», Святішим Синодом удостоєний 
нагородження палицею. 19 лютого 1852 року «за значний приріст в Георгіївській 
церкві в 1851 р. свічкового прибутку» йому оголошена архіпастирська подяка. У 
1853, 1854, 1859, 1862, 1865, 1867, 1869 і 1870 роках удостоювався подяки від 
єпархіального начальства. 22 квітня 1854 року нагороджений орденом Святої Анни 
3-го ступеня. 25 квітня 1864 року нагороджений орденом Св. Анни 2-го ступеня. 
17 квітня 1872 нагороджений орденом Святої Анни 2-го ступеня з Імператорсь-
кою короною. 17 квітня 1876 року одержав орден Святого Володимира 4-го ступеня. 

Помер в ніч з 12 на 13 жовтня 1881 р., після тривалої хвороби [3, с. 919–921]. 
Дружина: Агафія Василівна (1816 р.н.).  
Їхні діти: Віктор (1834 р.н.), Іліодор (1837 р.н.), Єлизавета (1845 р.н.) і Катерина 

(1852 р.н.) [2]. 
Джерела: 1. Биографический словарь выпускников Киевской духовной академии: 1819–1920-

е гг.: Материалы из собрания проф. протоиерея Ф.И. Титова и архива КДА: в 4 т. / [сост. В.И. 
Ульяновский]. – Т. 1: А-Й. – Киев: Издательский отдел Украинской Православной Церкви, 
2014; 2. Исповедная роспись о людях православного исповедания бывших и не бывших у 
исповеди и Святого причастия, данная из Кишиневской духовной консистории в Кишиневскую 
Георгиевскую церковь на 1853 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 11, спр. 268; 3. Некролог. Протоиерей А. 
Дубицкий, настоятель Кишиневской Георгиевской церкви // КЕВ, 1881. – № 20; 4. Учреждение 
церковно-приходских школ в Кишиневской епархии // КЕВ, 1883. – № 20. 
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ДУБОВІКОВ ГАЛАКТІОН ІВАНОВИЧ 

(1842 р.н.) 
Народився в м. Хотин Бессарабської області, син старообрядницького священика 

Івана Панфіловича Дубовікова (1813-1899) та Домни Іванівни (1820 р.н.) [1]. У 
1880-х роках висвячений на священика, єпископом Балтським Кирилом I (К.І. 
Яблочников) [3, с. 630]. Проживав ієрей Дубовіков в селі Грубна Хотинського 
повіту, де служив при церкві старообрядців-неокружників. Також обслуговував 
старообрядців села Білоусівка і містечка Сокиряни, того ж повіту [2, с. 454]. 

Джерела: 1. Ревизская сказка тысяча восемьсот пятьдесят девятого года, февраля 
двадцать восьмого дня, Бессарабской области уездного города Хотина, Губернского 
старообрядческого общества, о состоящих мужеского и женского пола мещанах. – НАРМ, ф. 
134, оп. 2, спр. 432; 2. Сахаров И. Отчет епархиального миссионера Северного района 
Кишиневской епархии за 1899 год // КЕВ, 1900. – № 20; 3. Стадницкий А. Состояние раскола и 
сектантства в Бессарабии по миссионерским отчетам за 1889 год // КЕВ, 1890. – № 14-15. 

  
ДУБОВІКОВ ІВАН ПАНФІЛОВИЧ 

(1813–1899) 
Син старообрядницького начотника. Народився в селі Грубна Хотинського 

повіту. Довгий час проживав в м Хотин. У 1880 році з усім своїм сімейством 
повернувся на проживання в село Грубна [1]. Після цього був висвячений на 
священика єпископом Балтським Кирилом I (К.І. Яблочников). Дкякий час служив 
при старообрядницькій церкві неокружників села Грубна. До кінця життя здій-
снював треби, навіть за символічну винагороду. Православний місіонер Кишинівської 
єпархії І. Сахаров, відгукувався про нього з повагою, відзначаючи його невимог-
ливість і безкорисливість по відношенню до парафіян.  

Помер у селі Грубна 6 травня 1899 року [2, с. 482]. 
Дружина: Домна Іванівна (1820 р.н.).  
Їх діти: Галактіон (1842 р.н.), Іван (1848 -1856), Параскева (1849 р.н.), Ксенія 

(1851 р.н.), Лев (1854 р.н.), Марія (1856 р.н.). Виховували також племінника 
Дем'яна (1843 р.н.) – син Викула Панфіловича Дубовікова (1810 р.н.) та Любові 
(1812 р.н.) [1]. 

Джерела: 1. Ревизская сказка тысяча восемьсот пятьдесят девятого года, февраля 
двадцать восьмого дня, Бессарабской области уездного города Хотина, Губернского старо-
обрядческого общества, о состоящих мужеского и женского пола мещанах. – НАРМ, ф. 
134, оп. 2, спр. 432; 2. Сахаров И. Отчет епархиального миссионера Северного района 
Кишиневской епархии за 1899 год // КЕВ, 1900. – № 20. 
 

ДУБОВІКОВ ЛЕВ ІВАНОВИЧ 
(1854 р.н.) 

Народився в м. Хотин Бессарабської області, син старообрядницького священика 
Івана Панфіловича Дубовікова (1813-1899) і Домни Іванівни (1820 р.н.) [1]. 
Начотник старообрядців-неокружників села Грубна Хотинського повіту (за даними 
на 1889 рік) [2, с. 463]. 

Джерела: 1. Ревизская сказка тысяча восемьсот пятьдесят девятого года, февраля 
двадцать восьмого дня, Бессарабской области уездного города Хотина, Губернского старо-
обрядческого общества, о состоящих мужеского и женского пола мещанах. – НАРМ, ф. 
134, оп. 2, спр. 432; 2. Сахаров И. Отчет епархиального миссионера Северного района 
Кишиневской епархии за 1899 год // КЕВ, 1900. – № 20. 
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ДУДКА СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 

З 18 січня 1990 року служить священиком при Свято-Миколаївській церкві села 
Коболчин Сокирянського району Чернівецької області. 

 
ДУДНИК МИКИТА 

(1891 р.н.) 
Народився 3 вересня 1891 року. З 15 травня 1919 року, перебував на посаді 

диякона при церкви Преподобної Параскеви села Ожеве Хотинського повіту [1, 
с. 106]. У 1944 році був направлений служити в селище Молдова-Ноуе Калара-
шовського. 1 листопада 1945 року визначений до церкви села Русени Ясського 
повіту, Румунія [2, с. 13]. 

Джерела: 1. EHA,1930; 2. Monitorul Oficial. Regatul României. Partea 1-а: Legi, decrete, 
jurnale ale Consiliului de Miniştri, deciziuni ministeriale, comunicate, anunţuri judiciare (de interes 
general). – Bucureşti: Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Imprimeria Centrală, 1945. – № 269. 

 
ДУМБРОВАН МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

(1879 р.н.) 
Син псаломщика церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Тарасауци 2-го 

округу Хотинського повіту, Олександра Івановича Думбрована (16.12.1839 р.н.) 
та Євдокії Василівни (1843 р.н.) [1; 5]. Навчався в школі псаломщиків. Служив 
псаломщиком при церкві села Берестя 2-го округу Хотинського повіту. 22 березня 
1907 року переміщений до церкви Петра і Павла містечка Сокиряни 5-го округу 
Хотинського повіту [2, с. 82; 3, с. 90]. 9 березня 1910 року, за власним проханням, 
переміщений до Свято-Покровської церкви села Мошана 2-го округу Сорокського 
повіту [4, с. 52]. Там він служив і за даними на 1930 рік. 

Джерела: 1. Ведомость о церкви Рожества Пресвятой Богородицы, 2 округа Хотинского 
уезда селения Тарасауц, за 1882 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 19, спр. 31; 2. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1907. – № 13; 3. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1907. – № 14; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1910. – № 11; 5. 
Сведения о количестве исповедавшихся церковнослужителей по Кишиневской епархии в посты 
1895 года. – НАРМ, ф. 208, оп. 6, спр. 1185. 

Священик Сергій Дудка, 2011 рік. Фото Олександра Чорного 
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Е 
ЄВТУШИНСЬКИЙ ІОАНН МИХАЙЛОВИЧ 

(1776 р.н.) 
Син священика. Отримав домашню освіту. 30 березня 1807 року, митрополитом 

Молдавським Веніаміном (В. Костакі) висвячений на священика і направлений 
служити при церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Пашківці Хотинського 
повіту [3, арк. 110зв–111]. 17 липня 1822 року переміщений до церкви с. Братушани, 
а в березні 1829 року – до Свято-Димитріївської церкви с. Білоусівка Хотинського 
повіту. 20 березня 1840 року переміщений до церкви Успіння Пресвятої Богородиці 
села Василівка того ж повіту [2, арк. 589].  

Деякий час значився виконуючим посаду благочинного Коболчинського 
благочиння. З 26 червня 1849 року до 1 червня 1852 року був на посаді духівника 
благочинного округу. 

Нагороджений хрестом для духовенства в пам'ять війни 1812 року [1, арк. 
230зв – 231]. 

Дружина: Параскева Григорівна (1788 р.н.).  
Їхні діти: Іоанн (1801 р.н.), Христофор (1805 р.н.) [3, арк. 110зв–111], Микола 

(1812 р.н.), Варвара (1810 р.н.), Олена (1819 р.н.), Гликерія (1823 р.н.) [1, арк. 
230зв] 

Джерела: 1. Ведомость о Димитриевской церкви Хотинского уезда села Белоусовки за 
1832 год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 
спр. 48; 2. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 106; 
3. Кишиневская духовная консистория (по делам Хотинского уезда). Клировые ведомости 
церковных приходов Хотинского уезда за 1811 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 13. 

 
ЄВТУШИНСЬКИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ 

(1812 р.н.) 
Народився в сім'ї священика церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Пашківці 

Хотинського повіту, Іоанна Михайловича Євтушинського (1776 р.н.) та Парасковії 
Григорівни (1788 р.н.) [1, арк. 230зв]. Отримав домашню освіту. 9 березня 1834 
року призначений служити дячком при Свято-Димитріївській церкві с. Білоусівка 
Хотинського повіту. 17 лютого 1845 року архієпископом Кишинівським і Хотинським 
Іринархом (Я.Д. Попов) висвячений на священика до Свято-Димитріївської церкви 
с. Непоротове Хотинського повіту. 18 листопада 1846 року, за власним проханням, 
переміщений до церкви Різдва Пресвятої Богородиці с. Михалкове Хотинського 
повіту [2, арк. 522зв–523].  

24 жовтня 1852 року нагороджений набедреником.  
Дружина: Єфросинія Йосифівна (1823 р.н.). 
Їхні діти: Єлизавета (1841 р.н.), Марія (1844 р.н.), Ольга (1852 р.н.), Микола. 
Джерела: 1. Ведомость о Димитриевской церкви Хотинского уезда села Белоусовки 

за 1832 год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, 
оп. 1, спр. 48; 2. Ведомомость о Рождество-Богородичной церкви Хотинского уезда селения 
Михалкова за 1853 год // Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 
605, оп. 1, спр. 106. 
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ЄВФИМІЙ (ІЗМАНА) 

Ієромонах монастиря «Рудь» в Сорокському повіті. У 1927 році, єпископом 
Хотинським Віссаріоном (Пую), призначений настоятелем Свято-Миколаївського 
скиту «Галиця» біля села Непоротове Хотинського повіту [1, с. 149]. Але там 
він не зміг прижитися, і дуже скоро покинув скит, практично нічого не зробивши. 
У 1928 року звільнений з посади. 1 березня 1931 ієромонах монастиря «Рудь» 
Євфимій, за порушення постанов архієпископа і недотримання чернечого статуту 
був віддалений з Хотинської єпархії [2, с. 70]. 

Джерела: 1. Шундрій М.М. Галицький монастир // Сокирянщина: Історико-краєзнавчий 
альманах.. – Вип. 1. – Мінськ – Новодністровськ, 2011; 2. Mișcarea în cler // EH, 1931. – № 6. 

 
ЄВФОДІЄВ МИКОЛА СТЕФАНОВИЧ 

(1847 р.н.) 
Син паламаря села Вищої Кобильні Сорокського повіту, Стефана Ієремійовича 

Євфодієва (1812 р.н.) та Параскеви Григорівни (1822 р.н.) [1]. У 1868 році визна-
чений паламарем до Свято-Успенської церкви села Василівка Хотинського повіту 
[3, с. 167]. Того ж року переміщений, спочатку паламарем до Свято-Успенської 
церкви с. Дубна Сорокського повіту [4, с. 243], а потім – до Свято-Михайлівської 
церкви села Копачень Сорокського повіту [2, с. 9]. Але, незабаром був повернутий 
назад в село Василівка [2, с. 9]. Повернувшись, він тут же був переміщений до 
Свято-Михайлівської церкви села Копачень Сорокського повіту – також паламарем. 
Далі служив псаломщиком при Свято-Миколаївській церкві с. Ново-Котюжани 
4-го округу Оргеївського повіту. 

Його син Стефан (1869 р.н.) служив псаломщиком при Свято-Преображенській 
церкві села Гідулени 4-го округу Оргеївського повіту [5, с. 159]. 

Джерела: 1. Метрические книги церквей Сорокского уезда за 1853 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 
6, спр. 57; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1868. – № 1; 3. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1868. – № 15; 4. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1868. – № 23; 5. Справочная книга Кишиневской епархии на 1911 год. – Кишинев,1911. 

 
ЄВФОДІЄВ СЕМЕН СТЕФАНОВИЧ 

(1845–1897) 
Син паламаря села Верхньої Кобильні Сорокського повіту, Стефана Ієремійовича 

Євфодієва (1812 р.н.) та Параскеви Григорівни (1822 р.н.) [2]. Закінчив Кишинівську 
духовну семінарію. 10 липня 1873 року призначений виконуючим посаду псаломщика 
при Свято-Миколаївській церкві села Чубруч Аккерманського повіту [3, с. 308]. 
15 лютого 1874 року переміщений на ту ж посаду до Архангело-Михайлівської 
церкви села Фещеліца Аккерманського повіту – замість Фоми Евфодієва, перемі-
щеного в село Чубруч [4, с. 139]. 7 липня 1874 року висвячений на священика до 
Свято-Успенської церкви села Наславча Сорокського повіту [5, с. 323-324].  

30 січня 1875 року його затвердили помічником депутата. У 1887 році призна-
чений на посаду наглядача за церковно-приходськими школами 5-го округу 
Хотинського повіту [7, с. 762]. У 1890 році призначений депутатом по 5-му округу 
Хотинського повіту, а в 1892 році відійшов від цієї посади – за невиконання 
указів єпархіального начальства [1, арк 106зв–107]. 

1 листопада 1888 року затверджений законовчителем в місцевому народному  
училищі села Наславча [8, с. 826]. У 1890 році звільнений з цієї посади. 
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Будучи священиком при церкві села Наславча, періодично «наглядав» за 

церквою Покрови Пресвятої Богородиці села Волошкове Хотинського повіту, 
коли при цій церкві тимчасово не було свого священика. 

20 вересня 1879 року «за корисну і старанну службу» о. Семен нагороджений 
набедреником [6, с. 396]. 24 квітня 1888 року, до дня Святої Пасхи, Святішим 
Синодом він нагороджений фіолетовою скуфією [10, с. 100]. У 1890 році, 
визначенням Святішого Синоду, до дня Святої Пасхи, за службу по духовному 
відомству, він також нагороджений скуфією від Святішого Синоду [9, с. 339]. 

Помер 8 січня 1897 року [11, с. 51].  
Дружина: Домнікія Миколаївна (1851 р.н.). 
Їхні діти: Софія (1883 р.н.), Микола (1887 р.н.) та Іоанн (1889 р.н.) [1, арк. 

106зв – 107]. 
Джерела: 1. Ведомость о Успенско-Богородичной церкви села Наславча, 5-го округа 

Хотинского уезда Кишиневской епархии, о священно и церковнослужителях ее, за 1896 г. 
// Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1896 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 195; 2. 
Метрические книги церквей Сорокского уезда за 1853 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 57; 
3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1873. – № 15; 4. Распоряжения епар-
хиального начальства // КЕВ, 1874. – № 7; 5. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1874. – № 15; 6. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1879. – № 20; 7. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1887. – № 20; 8. Распоряжения епархи-
ального начальства // КЕВ, 1888. – № 23; 9. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1890. – № 8; 10. Список лиц духовного звания, кои, за службу по духовному ведомству, 
награждаются Святейшим Синодом ко дню Св. Пасхи в 1888 году // ЦВд, 1888. – № 17-18; 
11. Умершие // КЕВ, 1897. – № 4. 

 
ЄКСАРЬ АНДРІЙ 

(†1801 р.) 
Церковний староста при Свято-Миколаївській церкві села Коболчин Хотинської 

райї (за даними на 1790-ті роки). За переказами старожилів, записаним дослід-
никами на початку століття, він був також старшиною в селі.  

Похований біля вівтаря в коболчинській церкві (якої вже немає), а на над-
гробній плиті був зроблений наступний запис: «Зде опочивае раб Андрей Ексарь, 
житель веси Кобо[л]чина преста вися р(оку) Б(божия) 1801» [1, с. 1346-1347]. 

Джерела: 1. Курдиновский В. Южная часть Хотинского уезда (Из археологической поездки 
по Бессарабии) // КЕВ, 1906. – № 42. 

 
ЄРЕМА (ЄРЕМІЯ, ІЄРЕМІЯ) 

Священик, який служив при церкві с. Вашківці Хотинської волості (повіту) 
Молдавського князівства, за даними на 1630-1640-ті роки [1, с. 245-246]. Був 
духовником вашковецьких бояр Стирчів. Його ім'я значиться й у низці документів, 
пов'язаних як з с. Вашківцями, так і з боярами Стирчами. Остання відома нам 
згадка про нього зустрічається в грамоті господаря Молдавського князівства 
Василя Лупу від 28 червня 1646 року [2; 3; 4; 5, с. 364-365]. 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых  
упоминаний до 1812 года / А. С. Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирянщина», 2015; 2. 
Arhivele Statului Iași, Documente, DCCXCI/30, f. 35 r.; 3. Arhivele Statului Iași, Documente, CXLVI/7, 
f. 6 v.; 4. Arhivele Statului Iași, Documente, DCCXCI/512, f. 436 v.; 5. Documenta Romaniae 
Historica. Seria A: Moldova. Vol. XXVIII: 1645-1646. – Bucureşti: Editura Academiei Române, 2006. 
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ЄФОДІЄВ ЛЕОНІД СТЕПАНОВИЧ 

(1897–1980) 
Син псаломщика, народився 8 серпня 1898 року. Навчався в Кишинівському 

духовному училищі, звідки звільнився в 1916 році. З 1919 року служив псалом-
щиком при Архангело-Михайлівській церкві села Курлени Оргеївського повіту. 
15 травня 1922 року переміщений на місце псаломщика при Свято-Успенській 
церкві с. Наславча Сорокського повіту [3, с. 126; 4, с. 2]. У 1920-х роках короткочасно 
виконував обов'язки псаломщика при церкві с. Волошкове Хотинського повіту. 
З 1927 року служив псаломщиком при церкві Успіння Пресвятої Богородиці села 
Мікеуць 3-го округу Лапушнянського повіту [4, с. 58].  

В цілому, Леонід Єфодієв прослужив Святій Церкві 44 роки, із них 26 років – 
псаломщиком і 18 років – священиком. Вийшов за штат в 1970 році. 

Заштатний клірик Кишинівської єпархії Л.С. Єфодієв, помер 18 травня 1980 
року на 83-му році життя. Відспівування здійснено в храмі в села Єрмоклія 
Суворовського району Молдавської РСР. Похований отець Леонід на сільському 
кладовищі [1, с. 36]. 

Його син – Володимир Леонідович Єфодьєв (1925-1986), народився 13 січня 
1925 року в селі Наславча. У 1943 році закінчив Кишинівську школу псаломщиків. 
З 1943 по 1956 рік був псаломщиком в Кишинівській та Одеській єпархіях. У 1956 
році висвячений на диякона, а в 1957 році – у пресвітера. До виходу за штат в 
1983 році, служив в Одеській єпархії. Будучи позаштатним кліриком Кишинівської 
єпархії, помер 17 січня 1986 року. Похований протоієрей Володимир Єфодьєв на 
кладовищі в м. Дубоссари [2, с. 35]. 

Джерела: 1. Вечная память почившим // ЖМП, 1982. – №7; 2. Вечная память почившим // 
ЖМП, 1987. – №10; 3. AECH, 1922; 4. EHA, 1930; 5. Mișcarea în cler // Luminatorul, 1922. – № 10. 

 
ЄШАНУ ГЕОРГІЙ 

(1903 р.н.) 
Із сім’ї духовного звання. Закінчив Кишинівську духовну 

семінарію. У 1928 році висвячений на священика до Іоанно-
Богословської церкви села Вітрянка Хотинського повіту. У 
1931 році усунений від служби [1, с. 218]. 

Джерела: 1. Mișcarea în cler // EH, 1931. – № 19-20. 
 

 
 

ЄШАНУ РОМАН 
                             (1890 р.н.) 

Із сім’ї духовного звання, народився 1 грудня 1890 року [2, 
с. 43]. Закінчив Кишинівську духовну семінарію. У 1922 році 
був висвячений на священика до Свято-Анастасіївської церкви 
села Непоротове Хотинського повіту. У 1927 році переміщений 
до Свято-Миколаївської церкви села Бісеркань 3-го округу 
Белецького повіту [1, с. 166]. 

Джерела: 1. EH, 1927. – № 13-14; 2. EHA, 1930. 
 
 

Георгій Єшану (EHA, 1930. – P. 108.) 

Роман Єшану EHA, 1930. – P. 43.) 
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Ж 
ЖЕРЕГІЙ ПЕТРО ФІЛІПОВИЧ 

(1906–1977) 
Народився 14 грудня 1906 року в селі Корестоуци 

Хотинського повіту (нині Окницького району Республіки 
Молдова), в сім'ї псаломщика місцевої Свято-Василівської 
церкви, Філіпа Миколайовича Жерегія та Софії Микола-
ївни. 2 січня 1907 року хрещений в церкві де служив його 
батько, хресними батьками були місцевий священик Василь 
Михайлович Бирка (Бирке) (1872–1965) та матушка 
Феодосія Афанасіївна, а також псаломщик села Гліная 
Хотинського повіту (тепер Єдинецького району Республіки 
Молдова) Марк Федорович Гроссул [1]. 

У 1926 році закінчив Кишинівську духовну семінарію. 
Деякий час служив дяком при церкві села Лунга Сорок-
ського повіту. З 1928 року перебував у шлюбі з донькою 
відомого бессарабського священика М. Гербановського [3, с. 347]. 

У 1929 році висвячений на священика, а далі направлений до церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці церкви села Михалкове Хотинського повіту. 1 липня 1930 
року затверджений на посаді [4, с. 151]. В тому ж році почав вчителювати в місцевій 
«народній школі», яка розташовувалася в його будинку. У спогадах старожилів 
цього села, о. Петро більш відомий їм як Жеряга, «людиною був грамотною, знав 
українську, російську, латинську, німецьку та румунську мови».  

Служив у селі Михалкове при «перших румунах» і «других румунах» (1941-
1944 рр.), а також в часи існування Радянського Союзу. 20 жовтня 1948 року 
його арештували. Особливою нарадою при Міністерстві державної безпеки СРСР 
(ОН МДБ СРСР), він був засуджений за антирадянську агітацію, за статтями 54-
10 ч. 2, 54-11 КК УРСР, до 8-ми років позбавлення волі у виправно-трудових 
таборах (ВТТ) [2, с. 477]. 

Звільнився в 1955 році. Того ж року його визначили на місце священика до Свято-
Василівської церкви села Корестоуци Бричанського району Молдавської РСР. З 
1956 року знову служив священиком при церкві Різдва Пресвятої села Михалкове 
Сокирянського району Чернівецької області [3, с. 347].  

У 1973 році, 7 липня (24 червня), в день свята Різдва Хрестителя Господнього 
Іоанна, нагороджений палицею.  

25 грудня 1974 реабілітований Чернівецьким обласним судом.  
Помер у 1977 році в селі Михалкове. 
Джерела: 1. Метрическая книга, данная из Кишиневской духовной консистории для 

Свято-Васильевской церкви с. Корестоуц 5-го округа Хотинского уезда, для записи 
родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1907 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 19, спр. 
70; 2. Реабілітовані історією. Чернівецька область. Книга третя. / Чернівецьке обласне 
відділення пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України». – Чернівці, 2013; 
3. Яремчук С.С. Православна Церква на Буковині у радянську добу (державно-церковні 
взаємини). – Чернівці: Рута, 2004; 4. EH, 1930. – № 14. 

Петро Жерегій  
(EHA, 1930. – P. 106.) 
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ЖИТНІК ФЕДІР 

(1895 р.н.) 
Із селян, народився 8 червня 1895 року [1, с. 129]. 15 жовтня 1922 року визна-

чений на місце псаломщика при Іоанно-Богословській церкві села Вітрянка 
Хотинського повіту [2, с. 4]. З 1925 року служив 2-м псаломщиком при Свято-
Михайлівській церкві села Петрени 3-го округу Сорокського повіту. 

Джерела: 1. EHA,1930; 2. Mișcarea în cler // Luminatorul, 1922. – № 20-21. 
 

ЖОСУЛ ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1847 р.н.) 

Із селян, син Олександра Васильовича Жосула (1810 р.н.) та Домнікії Софронівни 
(1821 р.н.) [1, арк. 52зв–53]. З 1898 року перебував на посаді церковного старости 
при Архангело-Михайлівської церкви села Вашківці 3-го округу Хотинського 
повіту [2, арк. 106зв]. 

Джерела: 1. Бессарабская казенная палата. Ревизская сказка о царанах владельческих 
селений Хотинского уезда (январь-декабрь 1858-1859 гг.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 429; 
2. Кишиневская епархия. Клировая ведомость 3-го округа Хотинского уезда за 1902 год. – 
ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 199. 

 
 

ЖУШКОВ АНТОНІЙ ІВАНОВИЧ 
(1873 р.н.) 

Син псаломщика Свято-Георгіївської церкви села Дельжинери Акерманського 
повіту, Іоанна Парфентійовича Жушкова (1849 р.н.) та Кіріякії Філіповни (1852 
р.н.) [1]. Навчався в Ізмаїльському духовному училищі. У 1905 році закінчив 
Кишинівську духовну семінарію і висвячений на священика.  

У 1906 році, будучи священиком села Сарата-Резеш Кишинівського повіту, на 
увазі повного незнання їм молдавської мови, а парафіянами – російського, за 
власним проханням, переміщений, до Свято-Димитріївської церкви села Кормань 
3-го округу Хотинського повіту [2, с. 424]. 14 лютого 1911 року переміщений до 
Свято-Успенської церкви містечка Резина 2-го округу Оргеївського повіту [3, с. 72]. 
Там він служив і за даними на 1922 рік [5, с. 158] 

10 квітня 1910 року, архієпископом Кишинівській і Хотинським Серафимом 
(Л.М. Чичагов), нагороджений набедреником [4, с. 102]. 

Джерела: 1. Ведомость о священно и церковнослужителях и их семействах, Благочиния 3-
го округа, Аккерманского уезда, бывших на исповеди в 1897 году // Сведения о количестве 
исповедавшихся церковнослужителей по Кишиневской епархии за 1897 год. – НАРМ, ф. 208, оп. 
6, спр. 1373; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1905. – № 21; 3. Распо-
ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1911. – № 8; 4. Распоряжения Епархиального 
начальства // КЕВ, 1910. – № 16-17; 5. AECH, 1922. 

Запис про церковного старосту Василя Жосула в «Відомості про Архангело-
Михайлівську церкву села Вашківці 3-го округу Хотинського повіту, за 1902 рік» 
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З 
ЗАБОЛОТНИЙ ІВАН ЙОСИФОВИЧ 

(1841 р.н.) 
Із селян, народився 29 серпня 1841 року в селі Ожеве, в сім’ї Йосифа Яковича 

Заболотного (1819 р.н.) та Марії Григорівни (1823 р.н.) [3]. Більше п'ятнадцяти 
років перебував на посаді церковного старости (1880-1890 рр.) при церкві Препо-
добної Параскеви села Ожеве 5-го округу Хотинського повіту. У 1888 році 
затверджений на третє триріччя [1, арк. 87зв]. 25 травня 1893 року визначенням 
єпархіального начальства затверджений в тій же посаді на 5-е триріччя [2, арк. 90зв]. 

Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1888 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 
191; 2. Ведомость о Св. Параскевиевской Кишиневской епархии, состоящей в селе Ожево 5-го 
округа Хотинского уезда, на 1896 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1896 год. – 
ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 195; Бессарабская казенная палата. Ревизская сказка Хотинского 
уезда за январь-декабрь 1859 год. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 548. 

 
ЗАБОЛОТНИЙ МИХАЙЛО ЄВСТАФІЙОВИЧ 

(1853 р.н.) 
Із селян, син Євстафія Яковича Заболотного (1821 р.н.) та Марії Федорівни 

(1823 р.н.) [1, арк. 362зв–363]. 24 листопада 1902 року затверджений на посаді 
церковного старости при церкви Преподобної Параскеви села Ожеве 5-го округу 
Хотинського повіту [2, арк. 94зв]. 

Джерела: 1. Бессарабская казенная палата. Ревизская сказка Хотинского уезда за январь-
декабрь 1859 год. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 548; 2. Кишиневская епархия. Клировая ведомость 
5-го округа Хотинского уезда за 1903 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 200. 

 
ЗАБУДЬКО ТАРАС ІВАНОВИЧ 

(1977 р.н.) 
Народився 24 лютого 1977 року в місті Сокиряни 

Чернівецької області. Навчався в Сокирянській середній 
школі № 1. Закінчив Філософсько-теологічний факультет 
Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича (випуск 2000 р.). Протоієрей, ключар Свято-
Олександро-Невського собору в м. Кам'янець-Подільський 
Хмельницької області. Ведучий телепрограми «Православный 
взглядъ», член редакційної ради однойменного журналу 
Кам'янець-Подільської єпархії і головний редактор 
інформаційного вісника «Джерела виховання». 

Одружений. Четверо дітей. 
 

ЗАПЛІТНИЙ САВА ДОРОФІЙОВИЧ 
Із селян, син Дорофея Васильовича Заплітного (він же Гррига) (1839 р.н.). У 

1913 році сільською громадою обраний на посаду церковного старости при 
церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Шебутинці 3-го округу Хотинського 
повіту – на перше триріччя. 13 листопада 1914 року затверджений на посаді  єпар- 

Тарас Забудько 
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хіальним начальством [1, арк. 174зв]. 

Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 
1, спр. 221. 

 
ЗДОЇЧЕВСЬКИЙ ІВАН ПАРФЕНІЙОВИЧ 

(1751 р.н.) 
Син священика містечка Шаргород, розташованого нині в Вінницькій області 

України. Отримав домашню освіту. У 1773 році, після смерті батька переселився 
в Молдавське князівство, де якийсь час жив у одного з священиків в Сорокському 
цинуті – «за челядника» по мистецтву іконопису. Потім переходив від місця на 
місце, в пошуках роботи «по своєму ремеслу». У 1779 році повернувся на Поділля, 
де одружився з дочкою іконописця – Пелагеєю.  

У 1783 році, зі своїм сімейством, знову перейшов на територію Молдавського 
князівства і «оселився в с. Шинешкуцах». У 1784 році жителі зазначеного села 
обрали його в парафіяльного священика, і він з даними йому від прихожан і від 
Кишинівського цинутного протопопа Іакова свідченнями відправився до Прео-
священного митрополита Гавриїла (Калімах) в Ясси, для висвячення на священика. 
Після того як був висвячений і отримай грамоту, повернувся в прихід, де три 
роки служив при церкві Покрови Пресвятої Богоматері. В 1787 році турки розорили 
село Шинешкуци, і священик Здоічевський знову відправився на Поділля – до 
рідні в Копістени. У 1791 році вийшов у колишню тоді «Ханщину» де майже три 
роки служив священиком при церкві мучениці Анастасії в селі Настасієвка.  

У 1793 році Тираспольське духовне правління доручило протопопу Філофею 
Владевичу взяти від Здоічевського поставлену грамоту, на місце якої було йому 
свідоцтво з правління, і відправити в Полтавську духовну консисторію, звідки 
вийшов указ вислати Здоічевського назад до Молдовське князівство. 

У 1799 році померла дружина І.П. Здоїчевського і він, залишивши с. Пиріжна, 
що розташоване в південно-східній частині Поділля і ден він у той час проживав, 
в черговий раз перейшов Дністер, і оселився в селі Теленешти (нині це центр 
Теленештського району Республіки Молдова). Там в храмі пророка Іллі він писав 
ікони. Закінчивши іконостас, він прибув в скит Каларашовка. 

У 1801 році настоятелем Каларашовського скиту ієромонахом Пахомієм, 
Здоїчевський був пострижений на ієромонаха з іменем Анатолій. Того ж року 
єпископ Романський Веніамін (Костакі) благословив його здійснювати бого-
служіння в Свято-Георгіївській церкві «Високого скиту» біля села Непоротове 
Хотинської райї (теперішній Свято-Миколаївський монастир). 

Прибувши у скит, ієромонах Анатолій привів у порядок приміщення, розвів 
фруктовий сад та виноградник. Собі у допомогу прийняв трьох співмешканців – 
ієромонаха Венедикта із Городищенського монастиря в ім'я Різдва Пресвятої 
Богородиці, ченця Йосифа із монастиря Куніча, і біглого священика Миколу, без 
документів, і жив з ними, не маючи при цьому ніяких документів на землю [1, с. 
10-12]. 

У 1809 році екзарх Молдавії, Валахії і Бессарабії Гавриїл (Бенулеску-Бодон), 
який до цього нічого не знав про скит «Галиця», наказав його скасувати «за 
ненадання ніяких на оний документів і по іншим резонам» [2, с. 509-510]. Здої-
чевського екзарх відправив у Каларашовський монастир [2, с. 509-510; 5]. Там 
він знаходився і за даними на 1821-1824 роки, про зо свідчать «Формулярні 
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відомості монастиря Каларашевка», яку склав благочинний ігумен Онісифор [3, 
арк. 126зв; 4, арк. 118зв]. 

Джерела: 1. М.Г. [Ганицкий М.] Бессарабская старина. IV. Скит Галица // КЕВ, 1881. – № 
1; 2. Щеглов Д. Об упраздненных монастырях Бессарабии // КЕВ, 1898. – № 16; 3. Ведомость 
формулярная монастырей и скитов, состоящих в Ясском цинуте и в оных находящихся 
монашествующих и послушников, за 1821 год // Формулярные ведомости о службе монашест-
вующих Кишиневской епархии за 1821 год. – НАРМ, ф. 205, оп. 1, спр. 3419; 4. Формулярная 
ведомость монастырей и скитов, состоящих в ведении благочинного игумена Онисифора, о 
монашествующих и послушниках, составленная за 1824 год. – НАРМ, ф. 205, оп. 1, спр. 4422; 5. 
Дело переводе в монастырь Каларашовку иеромонаха скита Галицы, Хотинского уезда, 
Анатолия Здоичевского за пьянство (16.07.1809-21.07.1809). – НАРМ, ф. 733, оп. 1, спр. 166. 
 

ЗЕЛІНСЬКИЙ ІВАН СТЕФАНОВИЧ 
(1821 р.н.) 

Син священика села Бурдюг Хотинського повіту, Стефана Костянтиновича 
Зелінського. Отримав домашню освіту. 14 жовтня 1844 року за розпорядженням 
Кишинівської духовної консисторії призначений на посаду паламаря при Свято-
Михайлівській церкві села Ломачинці Хотинського повіту. 17 вересня 1845 
року, за власним проханням, переміщений на ту ж посаду при Свято-Успенській 
церкві села Клішківці Хотинського повіту. 27 вересня того ж року архієпископом 
Кишинівським і Хотинським посвячений у стихар. В 1849 року переміщений на 
іншу парафію, а з 1854 року служив при Свято-Миколаївській церкві с. Толбуряни 
Хотинського повіту. 29 листопада 1858 року переміщений на місце дячка при 
Свято-Миколаївській церкві села Довжок 2-го округу Хотинського повіту [1, арк. 
47зв–48]. За даними на 1873 рік перебував на посаді паламаря при Архангело-
Миколаївській церкви с. Кулевча Акерманського повіту (нині село в Саратському 
районі Одеської області). За даними на 1878 рік числився понадштатним дячком 
при церкві Преображення Господня села Керстинці 2-го округу Хотинського 
повіту [2, арк. 70зв]. 

Дружина: Катерина Василівна (1830 р.н.).  
Їхні діти: Олексій (14.03.1856 р.н.), Євдокія (1858 р.н.), Гликерія (1860 р.н.), 

Федот (08.06.1866 р.н.), Дарія (1867 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1867 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 

1, спр. 155; 2. Ведомости о церквях 2-го округа Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 
605, оп. 1, д. 183. 

 
ЗЕЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 

(1830 р.н.) 
Син псаломщика. З 1851 року він числився стихарним паламарем при Іоанно-

Богословській церкві села Молодове Хотинського повіту [1]. За даними на 1853 
рік, він служив при іншій церкві. 

Джерела: 1. Исповедные ведомости Хотинского второй части уезда, 3-ей части Бла-
гочиния, помещичьего селения Молодовы, за 1826-1858 года. – ВАКС. 

 
ЗІНКЕВИЧ ІВАН ГЕРАСИМОВИЧ 

(1893 р.н.) 
Народився 6 листопада 1893 року в селі Гірко-Полонці Луцького повіту 

Волинської губернії (тепер у Луцькому районі Волинської області України), в 
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сім’ї Герасима Зінкевича та Єфросинії. Служив священиком у приході Святого 
Георгія села Кульчин, яке нині розташоване в Ківерцівському районі Волинської 
області. У 1930 роках піддавався репресіям з боку польської окупаційної влади: 
«є симпатин українського націоналістичного руху і керівник «Просвітянська 
хата» в Кульчині. В стосунках до Панства польського – нелояльний. Священик 
Зінкевич Іван 31 липня 1938 року під час проповіді в храмі у Кульчині сказав: 
«Ворог замикає церкви на Холмщині», закликав парафіян молитись і постити за 
ворогів, за що був караний старостою Луцького повіту» [2, с. 126-127]. 

У 1945-1947 роках служив священиком при Свято-Миколаївській церкві села 
Коболчин Чернівецької області. 15 січня 1947 року заарештований Сокирянським 
районим відділом Міністерства державної безпеки СРСР (СРВ МДБ СРСР). 16 
травня 1947 року засуджений Чернівецьким обласним судом за антирадянську 
агітацію, за статтями 54-10 ч. 1, 54-11 КК УРСР, до 5-ти років позбавлення волі у 
виправно-трудових таборах. Але, 18 вересня того ж 1947 року, після перегляду 
справи, термін покарання змінено на 10 років позбавлення волі у виправно-
трудових таборах (ВТТ). Реабілітований Чернівецькою обласною прокуратурою 
22 січня 1992 року [1, с. 475; 3]. 

Джерела: 1. Реабілітовані історією. Чернівецька область. Книга третя. / Чернівецьке 
обласне відділення пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України». – Чернівці, 
2013; 2. Рожко В.Є. Українські православні святі історичної Волині ІХ-ХХ ст. Історико-
краєзнавчий нарис. – Луцьк: «Медіа», 2003; 3. Мандзяк О.С. Репресовані священики та 
церковнослужителі Сокирянщини. – http://www.ukrkovcheg.org.ua/, 23.06.2015. 

 
ЗЛИЙ МАРКО ІВАНОВИЧ 

(1868 р.н.) 
Із державних селян. В липні 1914 року затверджений єпархіальним начальст-

вом на посаді церковного старости при Свято-Димитріївській церкві с. Білоусівка 
5-го округу Хотинського повіту [1, арк. 20зв]. 

Джерела: 1. Ведомость о церкви села Белоусовки, состоящей в Хотинском уезде Киши-
невской епархии в честь Св. Великомученика Димитрия Солунского, за 1914 год // Ведомости о 
церквях Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 2. Мандзяк О.С. Право-
славна церква села Білоусівка. – http://www.ukrkovcheg.org.ua/, 17.08.2015. 

 
ЗОТОВ ГЕОРГІЙ СЕМЕНОВИЧ 

(1818 р.н.) 
Син дяка. Навчався у Приходському Кишинівському духовному училищі. Був 

послушником в Сахарнянському чоловічому монастирі Пресвятої Трійці. 15 
лютого 1841 року визначений на місце дячка при Архангело-Михайлівській церкві 
села Ломачинці Хотинського повіту. 8 листопада 1849 року архієпископом 
Кишинівським і Хотинським Іринархом висвячений на диякона до тієї ж церкви 
[2, арк. 581]. Там він прослужив до 1859 року [1]. 

Дружина: Олена Іванівна (1819 р.н.).  
Їхні діти: Іван (1843 р.н.), Христофор (1850 р.н.), Софія (1847 р.н.) [1]. 
Джерела: 1. Исповедные росписи выданные из Кишиневской духовной консистории, Свято-

Михайловской церкви села Ломачинец 5-го округа Хотинского уезда (1825–1896, 1905–1911, 
1913, 1915, 1917 гг.). – ВАКС, Ломачинці; 2. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви 
Хотинского уезда, помещичьего селения Ломачинец, за 1853 год // Клировые ведомости 
Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 106. 
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ЗОТОВ ХРИСТОФОР ГЕОРГІЙОВИЧ 

(1850 р.н.) 
Народився в селі Ломачинці Хотинського повіту, в сім’ї диякона місцевої 

Архангело-Михайлівської церкви Георгія Семеновича Зотова (1818 р.н.) та 
Олени Іванівни (1819 р.н.) [5; 6, арк. 581-582]. Деякий час був півчим хору 
Хрестової церкви Архієрейського дому в Кишиневі. В 1874 році визначений 
псаломщиком до церкви села Редень Оргеївського повіту [1, с. 226]. Далі перемі-
щений в село Онішкань Оргеївского повіту. 18 травня 1876 року призначений 
псаломщиком при Хрестовій церкві Архієрейського дому [2, с. 210]. 11 березня 
1879 року висвячений на диякона до Хотинського собору, а 15 березня того ж 
року залишений на колишній посаді псаломщика [3, с. 140]. 31 травня 1880 року 
визначений служити дияконом в Кафедральному соборі м. Кишинева [4, с. 311]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1874. – № 11; 2. Распоря-
жения епархиального начальства // КЕВ, 1876. – № 13; 3. Распоряжения епархиального 
начальства//КЕВ, 1879. – № 7; 4. Распоряжения епархиального начальства/ КЕВ, 1880. – № 14; 
5. Исповедные росписи выданные из Кишиневской духовной консистории, Свято-Михайловской 
церкви села Ломачинец 5-го округа Хотинского уезда (1825–1896, 1905–1911, 1913, 1915, 1917 
гг.). – ВАКС, Ломачинці; 6. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви Хотинского уезда, 
помещичьего селения Ломачинец, за 1853 год // Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 
год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 106. 
 

ЗУГРАВ ЄЛИСЕЙ СТЕФАНОВИЧ 
(1883 р.н.) 

Народився 12 березня 1883 року в сім’ї псаломщика Свято-Миколаївської 
церкви села Болдурешть 4-го округу Кишинівського повіту, Стефана Мануїлович 
Зуграва (1845 р.н.) та Замфіри Іоаннівни (1851 р.н.) [1; 7]. В 1905 році закінчив 
Кишинівську духовну семінарію, і тоді ж був визначений псаломщиком до Свято-
Вознесенської церкви с. Пуркарь Акерманського повіту [2, с. 413]. 26 січня 1907 
року призначений на священиче місце до церкви Покрова Пресвятої Богородиці 
села Волошкове Хотинського повіту [3, с. 22]. 14 березня 1907 року, за єпархі-
альним начальством відрахований від зазначеного приходу, тому що не з'явився 
на висвячення [4, с. 77]. 5 липня 1907 року призначений служити священиком 
при церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Михалкове Хотинського повіту [5, 
с. 216]. 6 серпня 1907 року він висвячений на священика. 15 жовтня 1910 року, за 
власним проханням, переміщений на місце священика при Свято-Покровській 
церкві села Ярове 1-го округу Сорокського повіту [6, с. 373]. З 1918 року служив 
при Свято-Миколаївській церкві села Коркмаз Акерманського повіту [9, с. 56]. З 
1 травня 1934 року знаходився на посаді настоятеля церкви Покрови Пресвятої 
Богородиці села Стара Царичанка 2-го округу повіту Четате-Албе [8, с. 38]. 

Джерела: 1. Метрическая книга, дання из Кишиневской духовной консистории в Свято-
Николаевскую церковь села Болдурешт 4 округа Кишиневского уезда, для записи родившихся, 
браком сочетавшихся и о умерших, на 1882 год. – НАРМ; 2. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1905. – № 20; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1907. – № 
5; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1907. – № 12; 5. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1907. – № 29-30; 6. Распоряжения епархиального начальства 
// КЕВ, 1910. – № 42; 7. Сведения о количестве исповедавшихся церковнослужителей по 
Кишиневской епархии в посты 1895 года. – НАРМ, ф. 208, оп. 6, спр. 1185; 8. AECAI, 1936; 9. 
AECH, 1922. 
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І 
ІВАН 

Дяк при Свято-Димитріївській церкві села Непоротове Хотинської райї, за 
даними з відомостей про погосподарський перепис Молдавського князівства 
1774 року [1, с. 453]. 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От 
первых упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – 
«Сокирянщина», 2015. 

 
ІВАН 

Дяк при Свято-Димитріївській церкві села Білоусівка Хотинської райї, за 
даними з відомостей про погосподарський перепис Молдавського князівства 
1774 року [1, с. 454]. 

Джерела:1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От 
первых упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – 
«Сокирянщина», 2015. 

 
ІВАНИШИН МАКОВЕЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

(1843 р.н.) 
Із селян, народився в містечку Сокиряни Хотинського повіту, в сім’ї Василя 

Олексійовича Іванишина (1808 р.н.) та Олени Йосипівни (1814 р.н.) [3]. Починаючи 
з 20 травня 1874 року, протягом багатьох років перебував на посаді церковного 
старости при церкві Успіння Пресвятої Богородиці містечка Сокиряни 5-го 
округу Хотинського повіту. У 1873 році був обраний членом «Секурянського 
церковно-парафіяльного піклування» – на друге триріччя [2, с. 181-182].  

19 листопада 1885 року нагороджений похвальним листом від єпархіального 
начальства за «довголітню і корисну службу» [1, с. 130]. 

Джерела: 1. Епархиальные известия // КЕВ, 1885. – № 22; 2. Распоряжение Епархиального 
начальства // КЕВ, 1873. – № 11; 3. Ревизская сказка тысяча восемьсот пятьдесят девятого 
года, января пятнадцатого дня, Бессарабской области Хотинского уезда, местечка Секурян, о 
состоящих мужеского и женского пола царанах, живущих на земле наследников генерал-
майора Лишина, принадлежащего подданством России. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 636. 

 
ІВАНИШИН ОЛЕКСАНДР МАКОВІЙОВИЧ 

(1862–1937) 
Народився 30 серпня 1862 року в містечку Сокиряни Хотинського повіту 

Бессарабської області, в сім'ї селянина Маковея Васильовича Іванишина (1843 
р.н.). З дитинства добре знав Святе писання, житія православних святих, а також 
був навчений грамоті в місцевій народній школі. У 1893 році пострижений в 
мантію з ім'ям Афанасій в Свято-Пантелеймоновому монастирі, також відомому 
як Россікон або Новий Руссік – один із 20-і «правлячих» монастирів на Святій 
Горі Афон в Греції. 6 березня 1895 року пострижений в рясофор, а 2 квітня 1894 
року – в мантію. Послух проходив на Круміце, на подвір'ї в Москві, з 1904 по 
1912 рік в обителі, і знову в Москві [6, с. 78]. 
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У 1912 році О.М. Іванишин був змушений 

повернутися на батьківщину. Справа в тому, що 
в листопаді 1912 року півострів був зайнятий 
військами Грецького Королівства. Греція фактично 
анексувала Святу Гору Афон. До цього, після 
розпаду Османської імперії існував проект 
кондомініуму, тобто участі всіх православних 
держав Європи в управлінні Святою Горою. Але 
рішучі дії Грецького уряду і Перша світова війна 
на не дали здійснитися цим проектам. 

Після повернення на батьківщину, він напра-
вляється в Московський Богоявленський чоловічий 
монастир, де став служити в монастирській Панте-
леймонівській каплиці. В 1920 році о. Афанасій 
зведений у сан ієромонаха, а з 1925 року (за 
іншими даними з 1926 р.) став служити свяще-
ником при Воскресенській церкві на Семенівському 
кладовищі в Москві. В цей період він став відомий 
багатьом віруючим Москви. За його проповідями стали стежити представники 
спецслужб нової влади атеїстів. 

13 серпня 1934 року в Московське управління НКВС, а також до прокуратури 
була передана секретна доповідна записка, в якій повідомлялося, що проживає в 
Москві ієромонах Афанасій, він же Іванишин Олександр Маковійович, спира-
ючись на широкі кола церковників, розвинув активну діяльність по підготовці 
віруючих до переходу Церкви на нелегальне становище [5, с. 79]. 20 серпня 1934 
року він заарештований Управлінням НКВС СРСР по Московській області, з 
обвинуваченням – «контрреволюційна антирадянська діяльність». «Інформатор» 
докладно показав про нелегальні служби ієрея Афанасія на таємних квартирах 
істинно-православних християн і його проповідях. Він говорив в них про руйну-
вання і осквернення храмів, про арешти невинних кліриків і віруючих, про те, що 
«диявольські колгоспи розорили всіх селян і зморив голодом», що «робітники і 
особливо селяни страшно змучені і чекають моменту для повстання», а головне 
переконував віруючих, що «радянська влада довго не протримається». При цьому, 
посилаючись на диво порятунку «спадкоємців царської сім'ї», отець Афанасій 
урочисто проголошував, що «радянська влада скоро впаде», і нарешті «на 
російському престолі буде імператор Михайло Олександрович». Звинувачувався 
також у тому, що нібито видавав якусь Н.В. Іванову-Васильєву за дочку Государя 
Імператора Миколи II, Велику Княгиню Анастасію. Від «свідків» чекістами були 
отримані відомості, що ієромонах Афанасій (Іванишин) «був відомий серед 
широких кіл церковників, як монах-подвижник Старо-Афонського монастиря, 
що мав значну кількість своїх шанувальників».  

На допитах ієромонах Афанасій відмовився підписати обвинувачення у 
створенні таємних церков на квартирах у Москві, проведенні нелегальних служб 
і присвят у чернецтво, постійно відповідаючи на всі питання слідства, що нічого 
не знає. 7 жовтня 1934 року Олександру Маковійовичу разом і іншим обвинува-
ченими був представлений «Обвинувальний висновок». Він був засуджений до 5 
років заслання в Північний край, і 11 грудня 1934 року відправлений в Архангельськ.  

Олександр Іванишин,  
1930-ті роки 
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22 вересня 1937 року Іванишин знову піддається арешту, з обвинуваченням у 

контрагітації: «Говорив про знищення віри Христової, стверджував про неминучість 
відкриття в майбутньому церков». Засуджений до вищої міри покарання через 
розстріл, який був проведений 27 жовтня 1937 року. 

Реабілітований 12 грудня 1957 року [2, с. 33; 3, с. 190-192; 4; 5]. За іншими 
даними – 16 червня 1989 року [1]. 

Джерела: 1. Афанасий (Иванишин Александр Маккавеевич), иеромонах – http:// 
arhispovedniki.ru/cardfile/461/?sphrase_id=963; 2. За веру Христову: Духовенство, мона-
шествующие и миряне Русской Православной Церкви, репрессированные в Северном крае 
(1918-1951): биографический справочник/ сост. С.В.Суворова. Архангельск: Православный 
издательский центр, 2006; 3. Мандзяк О.С. Чернець із Сокирян: Олександр Іванович Іванішин // 
Сокирянщина: Історико-краєзнавчий альманах. – Вип. 1. – 2011; 4. Николаева Т.Е., Судариков 
В.А., Чапнин С.В. Православная Москва: Справочник монастырей и храмов. Москва: Изда-
тельство братства святителя Тихона. 2001; Осипова И.И. «Сквозь огнь мучений и воду 
слёз...». Гонения на Истинно-Православную Церковь в СССР. По материалам следственных и 
лагерных дел – Москва: Серебряные нити, 1998; 5. Осипова И.И. «Сквозь огнь мучений и воду 
слёз...». Гонения на Истинно-Православную Церковь в СССР. По материалам следственных и 
лагерных дел – Москва: Серебряные нити, 1998; 6. Русский Афон XIX-XX веков. Том 2: 
Монахологий Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне / Главный редактор 
серии: иеромонах Макарий (Макиенко) духовник и первый эпитроп Русского Свято-
Пантелеимонова монастыря на Афоне. – Святая Гора Афон, 2013. 

 
ІВАНОВ ДІОНІСІЙ ІВАНОВИЧ 

(1845 р.н.) 
Син священика, народився 3 жовтня 1845 року в селі Требісоуци Хотинського 

повіту. Закінчив 3 класи Кишинівського духовного повітового училища. 30 січня 
1862 року визначений дяком до церкви Різдва Пресвятої Богородиці с. Тарасоуци 
Хотинського повіту. 19 квітня 1863 переміщений до Петро-Павлівської церкви в 
село Ленківці, того ж повіту. 28 січня 1864 року переведений на місце паламаря 
при Свято-Миколаївській церкві села Коболчин Хотинського повіту. 30 грудня 
1865 року призначений на місце паламаря при церкві Преподобної Параскеви 
села Малінешти Хотинського повіту [1, арк. 136зв]. 28 лютого 1874 року затверд-
жений виконуючим обов'язки псаломщика при тій же церкві [2, арк. 53зв]. Там 
він служив і за даними на 1901 рік [3, арк. 375]. 

Дружина: Марія Петрівна (1846 р.н.). 
Їхні діти: Катерина (1866 р.н.), Олена (1868 р.н.), Іларіон (1873 р.н.), Анастасія 

(1876 р.н.), Віра (1883 р.н.), Софія (1887 р.н.), Євгенія (1890 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1867 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 

155; 2. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 183; 3. 
Исповедные ведомости церквей 2-го округа Хотинского уезда за 1901 год. – НАРМ, ф. 208, оп. 
11, спр. 108. 

 
ІВАНОВ МИКОЛА КОСТЯНТИНОВИЧ 

(1812 р.н.) 
Із болгар, син паламаря церкви Різдва Пресвятої Богородиці колонії Каракурт 

(суч. Жовтневе) Ізмаїльського повіту, Костянтина Іванова-Грозова (1787–1862) та 
Димитри (1793 р.н.) [3, арк. 13зв–14; 4, арк. 70зв–71]. З 1832 року служив дячком 
при церкві Різдва Пресвятої Богородиці церкви села Каракурт, а «в 1845 
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висвячений на диякона с. Ташбунар, у 1847 році був висвячений на священика с. 
Білоусівка Хотинського повіту, в 1848 році (за іншими відомостями, в 1852 р.) 
переміщений священиком в с. Каракурт» [1, с. 675]. 

3 грудня 1880 року звільнений за штат [2, с. 56].  
Дружина: Феодора (1815 р.н.). 
Помер в селі Каракурт 
Їхні діти: Анна (1834 р.н.). 
Джерела: 1. Квилинкова Е. Православие – стержень гагаузской этничности. – Комрат-

София, 2013; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1881. – № 3; 3. Формуляр-
ная ведомость о священно-и  церковнослужителях и их мужеска пола детях, находящихся 
колонистского Управления в колонии Каракурт при Рождество Богородичеой церкви за 1825 
год // Формуоярные списки о службе священнослужителей Болградской протопопии 
Измаильского уезда за 1825 год. – НАРМ, ф. 205, оп. 1, спр. 4744; 4. Ревизская сказка тысяча 
восемьсот тридцать пятого года, месяца апреля второго дня, Бессарабской области 
Леовского уезда, Болгарского водворения колонии Каракурт, о состоящих при одно 
приходной церкви церковно-и священнослужителях их женах и детях обоего пола // 
Ревизская сказка Леовского уезда, состоящих при церквях священно-и церковнослужителях.  
– НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 57.  

 
ІВОНІЦА ОЛЕКСІЙ ДАНИЛОВИЧ 

(1849 р.н.) 
Із вільних селян, син Данила Лупуловича Івоніци (1820 р.н.) та Олени Іванівни 

(1825 р.н.) [2, арк. 685зв – 686]. У 1903 році затверджений єпархіальним начальством 
на посаді церковного старости при Петро-Павлівській церкві містечка Сокиряни 
5-го округу Хотинського повіту – на третє триріччя [1, арк. 125зв]. 

Джерела: 1. Ведомость о Свято-Петропавловской церкви местечка Секурян, 5-го округа 
Хотинского уезда Кишиневской епархии и о священно-и церковнослужителях за 1903 год // 
Кишиневская епархия. Клировая ведомость 5-го округа Хотинского уезда за 1903 год. – ДАЧО, 
ф. 605, оп. 1, спр. 200; 2. Ревизская сказка тысяча восемьсот пятьдесят девятого года, января 
пятнадцатого дня, Бессарабской области Хотинского уезда, местечка Секурян, о состоящих 
мужеского и женского пола царанах, живущих на земле наследников генерал-майора Лишина, 
принадлежащего подданством России // Бессарабская казенная палата. Ревизские сказки 
Хотинского уезда за 1858 год. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 636. 

 
ІГНАТОВИЧ ВІКТОР 

(1902 р.н.) 
Із сім’ї духовного звання, народився 3 березня 1902 

року [1, с. 108]. Закінчив Кишинівську духовну семінарію. 
Деякий час служив при церкві с. Волчинешти Сорокського 
повіту. Там же, 1922 року він був висвячений на священика 
і 15 червня 1923 року направлений до Свято-Успенської 
церкви села Василівка Хотинського повіту [2, с. 3].  

1 вересня 1930 року тимчасово відсторонений від 
служби – за неналежну поведінку [3, с. 228], а 1 жовтня 
1931 року остаточно звільнений від місця служби [4, с. 240]. 
Того ж року виїхав з Василівки. 

Джерела: 1. EHA, 1930; 2. Mișcarea în cler // Luminatorul, 
1923. – № 14; 3. Mișcarea în cler // EH, 1930. – № 18; 4. Mișcarea 
în cler // EH, 1931. – № 21-22. 

Віктор Ігнатович 
(EHA, 1930. – P. 108.) 
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ІОАНН 

Із сім’ї духовного звання. Деякий час служив священиком при церкві Всіх 
Святих села Романківці Хотинської райї. 27 липня 1775 року одержав від Іоакима, 
митрополита Проїлавського, Томаровського, Хотинського та всієї Бессарабії і 
України, грамоту на дозвіл служити при церкві села Бринзень Хотинського 
цинуту [1, с. 463-464; 2, с. 360-361]. 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых 
упоминаний до 1812 года . – «Сокирянщина», 2015; 2. Tomescu C.N. Diferite știri din arhiva 
consiliului eparhial Chișinău // AB, 1934. – Anul VI, № 4. 

 
ІОАНН 

Із мешканців села Карликів Хотинської райї. 16 січня 1770 року, єпископом 
Радовецьким Досифієм (Хереску) висвячений на священика до Свято-Димитріївської 
церкви села Карликів [2, с. 99; 3]. У відомостях про погосподарський перепис 
Молдавського князівства 1774 року, він записаний під іменем Ян [1, с. 449]. 
Прослужив якнайменше до 1778 року. 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых  
упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирян- 
щина», 2015; 2. Tit Simedrea. Catastivul de hirotonii al Episcopiei Rădăuțului pe anii 1752–1782 // 
Calendar creştin pe anul bisect 1944 / Mitropolia Bucovinei. ─ Cernăuţi: Tipografia Mitropoliei 
Bucovinei, 1944; 3. Tit Simedrea. Catastivul de hirotonii al Episcopiei Rădăuțului pe anii 1752–
1782. – Cernauti: Tipografia Mitropoliei Bucovinei, 1943. 
 

ІОАНН 
Із місцевих жителів Хотинської райї. З 24 червеня 1771 року служив псаломщиком 

при церкві села Вітрянка. 3 серпня 1772 року, за власним проханням, єпископом 
Радовецьким Досифієм (Хереску) висвячений на священика до церкви с. Комарів 
Хотинської райї [1, с. 101]. 

Джерела: 1. Tit Simedrea. Catastivul de hirotonii al Episcopiei Rădăuțului pe anii 1752–
1782 // Calendar creştin pe anul bisect 1944 / Mitropolia Bucovinei. ─ Cernăuţi: Tipografia 
Mitropoliei Bucovinei, 1944. 

 
ІОАНН 

Із місцевих жителів Хотинської райї. 23 червня 1771 року єпископом Радовецьким 
Досифієм (Хереску) висвячений на священика до церкви с. Сербичани Хотинської 
райї [1, с. 100]. 

Джерела: 1. Tit Simedrea. Catastivul de hirotonii al Episcopiei Rădăuțului pe anii 1752–1782 // 
Calendar creştin pe anul bisect 1944 / Mitropolia Bucovinei. ─ Cernăuţi: Tipografia Mitropoliei 
Bucovinei, 1944. 

 
ІОАНН 

Уродженець села Сокиряни Хотинської райї, де деякий час він служив дячком 
при місцевій церкві на честь Успіння Пресвятої Богородиці. 24 листопада 1771 
року єпископом Радовецьким Досифієм (Хереску) висвячений на священика до 
тієї ж церкви [1, с. 100]. 

Джерела: 1. Tit Simedrea. Catastivul de hirotonii al Episcopiei Rădăuțului pe anii 1752–1782 // 
Calendar creştin pe anul bisect 1944 / Mitropolia Bucovinei. ─ Cernăuţi: Tipografia Mitropoliei 
Bucovinei, 1944. 
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ІОАСАФ (ІАСАФ, ІОСАФ) 

Священик, ігумен Нямецького монастиря. В грамоті господаря Молдавського 
князівства Стефана, від 12 вересня 1464 року він вказаний як «піп Іосаф Нямецький» 
[2, с. 177]. Співвласник сіл Коболчин і Білоусівка в XV столітті, у якого ці села 
купив боярин Гідя, про що свідчить стверджувальна грамота господаря Землі 
Молдавської Стефана III Великого, від 18 липня 1470 (6978) року [1, с. 65-69]. 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых 
упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирян-
щина», 2015; 2. Documenta Romaniae Historica. Seria A: Moldova. Vol. II: 1449–1486. – Bucureşti: 
Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1976. 

 
ІОН 

Другий священик при церкві Святого Миколая Чудотворця села Коболчин  
Хотинської райї, за даними з відомостей про погосподарський перепис Молдавського  
князівства 1774 року [1, с. 454; 2, с. 145]. 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых 
упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирян-
щина», 2015; 2. Молдова ын епока феудализмулуй. – Волумул 7, партя 2: Реченсэминтеле 
популацией Молдовей дин аний 1772-1773 ши 1774 / алкэтуиря, кувынтул ынтродуктив ши 
коментарииле де П.Г. Дмитриев; суб редакция луй П. В. Советов кандидат ын штиинце 
историче. - Кишинэу: «Штиинца», 1975. 

ІОН 
Служив священиком при Свято-Димитріївській церкві с. Непоротове Хотинської 

райї, за даними з відомостей про погосподарський перепис Молдавського князівства 
1774 року [1, с. 453; 2, с. 144]. 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых 
упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирян-
щина», 2015; 2. Молдова ын епока феудализмулуй. – Волумул 7, партя 2: Реченсэминтеле 
популацией Молдовей дин аний 1772-1773 ши 1774 / алкэтуиря, кувынтул ынтродуктив ши 
коментарииле де П.Г. Дмитриев; суб редакция луй П. В. Советов кандидат ын штиинце 
историче. - Кишинэу: «Штиинца», 1975. 

 
ІОН 

Дяк при Свято-Димитріївській церкві села Карликів Хотинської райї, за даними 
з відомостей про погосподарський перепис Молдавського князівства 1774 року 
[1, с. 449; 2, с. 141]. 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых 
упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирян-
щина», 2015; 2. Молдова ын епока феудализмулуй. – Волумул 7, партя 2: Реченсэминтеле 
популацией Молдовей дин аний 1772-1773 ши 1774 / алкэтуиря, кувынтул ынтродуктив ши 
коментарииле де П.Г. Дмитриев; суб редакция луй П. В. Советов кандидат ын штиинце 
историче. - Кишинэу: «Штиинца», 1975. 

 
ІРІМЕНКО МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ 

(1872–1907) 
Народився 30 вересня 1872 року в сім’ї фельдшера. У 1893 році закінчив 

повний курс Кишинівської духовної семінарії. 15 жовтня 1894 року допущений 
до виправлення посади наглядача Єдинецького духовного училища [1, с. 308]. На 
цій посаді знаходився до 1897 року [9, арк. 9-10]. 
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4 вересня 1897 року визначений на місце священика при Свято-Михайлівській 

церкві села Ниморени 1-го округу Кишинівського повіту [2, с. 410]. 20 жовтня 
1897 року висвячений на священика.  17 червня 1899 року переміщений до церкви 
Преподобного мученика Анастасія с. Непоротове 3-го округу Хотинського повіту 
[3, с. 418]. 3 серпня 1901 року переміщений до Хотинської Свято-Миколаївської 
церкви [5, с. 376]. 

10 грудня 1899 року затверджений на посаді законовчителя Непоротівської 
церковно-приходської школи [4, с. 8]. 28 вересня 1905 року призначений на 
посаду законовчителя в Хотинське жіноче 2-класне народне училище.   

За визначенням Кишинівської єпархіальної училищної ради від 14 грудня 
1901 року, 27 грудня того ж року, «за ревне ставлення до виконання обов'язків 
завідувачів і законовчителів церковних шкіл» йому оголошена подяка [6, с. 119]. 
6 серпня 1903 року, «за старанну парафіяльну службу»  нагороджений набедреником 
[7, с. 214]. 

Помер 10 березня 1907 року [8, с. 78]. 
Дружина: Марія Дмитрівна Синевич – дочка диякона [9, арк. 10]. 
Дітей не мали. 
Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1894. – № 21; 2. Распоря-

жения епархиального начальства // КЕВ, 1897. – № 19; 3. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1899. – № 15; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1900. – № 
1-2; 5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1901. – № 16; 6. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1902. – № 4; 7. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1903. – № 10; 8. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1907. – № 12; 9. 
Формулярный список о службе законоучителя Хотинского женского  2-х классного приход-
ского училища, священника Михаила Васильевича Еременко. Составлен 30 ноября 1905 года // 
Формулярные списки учителей сельских приходских училищ Бессарабской губернии, за 1905 год. 
– НАРМ, ф. 152, оп. 1а, спр. 39. 

 
ІСАКЕВИЧ ЄВСТРАТІЙ МАТВІЙОВИЧ 

(1789 р.н.) 
Син псаломщика. Отримав домашню освіту. 21 березня 1816 року визначений  

в Архієрейський співочий хор. У 1817-1821 роках служив дяком у селі Біляївка. 
Потім знову переведений в Архієрейський співочий хор. 12 березня 1823 року 
висвячений на диякона і визначений до Кафедрального собору в м. Кишиневі [2]. 
27 червня 1826 року висвячений на священика до Свято-Успенської церкви села 
Василівка Хотинського повіту [1]. Там він служив до 1840 року. 

Дружина: Параскева Стефанівна (1805 р.н.). 
Їхні діти: Михайло (1830 р.н.) [3, арк] [3]. 
Джерела: 1. Ведомость о Хотинского уезда Успенской церкви селения Василиуц за 1832 год 

// Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 48; 2. 
Дело об определении дьякона Кишиневского кафедрального собора Исакевича Е. на должность 
священника в церковь с. Василиуцы Хотинского уезда (21.06.-1826– 02.09.1826) (11). – НАРМ, 
ф. 205, оп. 1, спр. 5027; 3. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года апреля 
двадцатого дня, Бессарабской области Хотинского уезда села Василиуц двуприходной 
Успенской церкви, состоящей на имении помещицы княгини Зоицы Бальшевой, о числе 
священно и церковнослужителях их женах и детях обоего пола. // Ревизская сказка местечек, 
селений и церквей Хотинского уезда о священно- и церковнослужителях (апрель 1835 г.). – 
НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100. 
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Й 
ЙОРГА АЛЕКСАНДРУ  

Син священика, уродженець Румунії. З 1936 року до 1940 року, а потім  з кінця 
1941 року, служив священиком при Свято-Димитріївській церкві села Динівці 
Хотинського повіту. 1 березня 1942 року, за розпорядженням єпархіального начальства,  
переміщений до церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Селище Хотинського 
повіту [1, с. 45]. У 1944 році виїхав до Румунії. 

Джерела: 1. Mișcarea în cler pe 1 martie 1942 // EH, 1942. – № 4. 

 
 

 
ЙОСИФ 

(1737 р.н.) 
Із селян Подільської губернії. Деякий час був послушником в монастирі 

Куніча, а з 1796 року в Каларашовському Свято-Успенському монастирі. У 1797 
році настоятелем Каларашовського монастиря Пахомієм, він був пострижений в 
монаха. У 1801 році, за дозволом єпископа Романського Веніаміна (Костакі) став 
насельником Свято-Георгіївського «Високого скиту» біля с. Непоротове Хотинської 
райї (теперішній Свято-Миколаївський монастир в Сокирянському районі). У 
1809 році, коли за розпорядженням екзарха Молдавії, Валахії і Бессарабії Гавриїла 
(Г.Г. Бенулеску-Бодоні) скит був скасований, чернець Йосиф відбув у невідомому 
напрямку [1, с. 10-12; 2, 509-510]. За даними на 1821-1824 роки – чернець Йосиф 
знаходився в Каларашовському монастирі [3, арк. 127зв; 4, арк. 119зв].  

Джерела: 1. М.Г. [Ганицкий М.] Бессарабская старина. IV. Скит Галица // КЕВ, 1881. – № 
1; 2. Щеглов Д. Об упраздненных монастырях Бессарабии // КЕВ, 1898. – № 16; 3. Ведомость 
формулярная монастырей и скитов, состоящих в Ясском цинуте и в оных находящихся 
монашествующих и послушников, за 1821 год // Формулярные ведомости о службе монашест-
вующих Кишиневской епархии за 1821 год. – НАРМ, ф. 205, оп. 1, спр. 3419; 4. Формулярная 
ведомость монастырей и скитов, состоящих в ведении благочинного игумена Онисифора, о 
монашествующих и послушниках, составленная за 1824 год. – НАРМ, ф. 205, оп. 1, спр. 4422. 

Стара церква села Динівці, яка була знищена вогнем  (Стоян Л.С. Динівці. Духовність. – 
http://bukportret.info/index.php/novoselitskij-rajon/dinivtsi/dukhovnist) 
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К 
КАДИК СТАХІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ 

Священик при старообрядницьких церквах сіл Грубна і Білоусівка Сокирянського 
району Чернівецької області (за даними на 2009-2013 рр). 

 
КАЙМАКАН ВАСИЛЬ НИКОНОВИЧ 

(1887–1978) 
Із сім’ї духовного звання, народився 1 серпня 1887 року. 7 лютого 1907 року, 

будучи учнем псаломщицького класу, призначений виконуючим посаду псалом-
щика при церкві села Трайстень (Плопь) 2-го округу Сорокського повіту [2, с. 
47]. 18 березня 1913 року призначений виконуючим посаду псаломщика при 
Свято-Димитріївській церкві села Кормань Хотинського повіту [3, с. 119]. У 
1917 році переміщений до Харлампіївської церкви села Алуат Кагульського 
повіту. У 1920 році призначений на місце псаломщика при церкві Святих Архангелів 
села Борогань Кагульського повіту [4, с. 46]. З 1 серпня 1925 року перебував на 
посаді псаломщика при Кафедральному соборі міста Кагул [5, с. 52-53]. У 1948 
році, єпископом Кишинівським і Молдавським Венедиктом (В.Г. Поляков), вис-
вячений на диякона, а потім – у пресвітера. У священному сані служив в Кишинівській 
єпархії 15 років. У 1963 році через хворобу вийшов за штат [1, с. 27]. 

Помер 3 березня 1978 року. Похований на цвинтарі м Кишинева. 
Джерела: 1. Вечная память почившим // ЖМП, 1979. – №2; 2. Распоряжения епархиального 

начальства // КЕВ, 1907. – № 7; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1913. – № 
12; 4. AECH, 1922; 5. AECAI, 1936. 

 
КАЙСИН ПЕТРО 

(1896 р.н.) 
Із сім’ї духовного звання, народився 16 січня 1896 

року [3, с. 138]. У 1914 році закінчив курс Єдинецького 
духовного училища. Навчався в Кишинівській духовній 
семінарії. 15 вересня 1921 року висвячений на священика 
до Свято-Покровської церкви села Волошкове Хотин-
ського повіту [4, с. 1]. Деякий час здійснював служби 
також при церкві сусіднього села Василівка[1, с. 150]. 1 
вересня 1929 року переведений до Свято-Покровської 
церкви села Чепеліуци 6-го округу Хотинського повіту 
[2, 103]. 

Джерела: 1. Anuarul «Socec» al României–Mari: 1924–1925. – V. 
II: Provincia. – București: Editura «Socec & Co». Soc. Anon., 1925; 2. 
EHA,1930; 3. EHDIS,1925; 4. Mișcarea în cler // Luminatorul, 1921. – 
№ 10. 

 
КАЙСИН ФЕДІР 

Із сім’ї духовного звання. Служив паламарем при церкві Успіння Пресвятої 
Богородиці села Василівка 5-го округу Хотинського повіту. Був виключений з  

Петро Кайсин  
(EHA, 1930. – P. 103.) 
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духовного звання (за даними на 1878 рік) [1, арк. 73зв]. 

Його діти: Іван (1840 р.н.), Анна (1852 р.н.), Марія (1862 р.н.), Антон (1865 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомость о Успенско-Богородичной церкви Хотинского уезда села Василиуц 

состоящей в Василиуцком приходе, за 1878 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда за 
1878 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 184. 

 
КАЛУЦЬКИЙ ВАРФОЛОМІЙ 

(†1888 р.) 
Дяк при Архангело-Михайлівській церкві с. Романківці 3-го округу Хотинського 

повіту. Помер 25 жовтня 1888 року, будучи «безмісним псаломщиком» [1, с. 827]. 
Джерела: 1. Умершие // КЕВ, 1888. – № 23. 
 

КАЛУЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ 
(1929–1987) 

Син священика Федора Петровича Калуцького 
(1903-1980). Народився 16 липня 1929 року в селі 
Вашківці Хотинського повіту (нині Сокирянського 
району Чернівецької області). 

З 1948 до 1950 року був псаломщиком при Свято-
Покровській церкві села 
Селище Сокирянського району Чернівецької області. 
У 1950 році єпископом Чернівецьким і Буковинським 
Андрієм (Є.О. Сухенко) висвячений у сан диякона, а 
потім – у пресвітера і призначений настоятелем Воз-
несенського храму в с. Бабин Кельменецького району, 
тієї ж області [1, с. 42]. У 1961 році заочно закінчив 
Ленінградську Духовну Семінарію. 

Деякий час був настоятелем Олександро-Невської 
церкви с. Іванівці Кельменецького повіту. При ньому 
в Іванівцях і Бабині був здійснений ремонт церков. 
Після закінчення ремонту, 12 вересня 1870 року єпископ 
Чернівецький і Буковинський Феодосій (І.І. Процюк) 
звершив в Олександро-Невському храмі села Іванівці всенічне бдіння. Владиці 
співслужили також протоієрей Василь Калуцький і його батько – маститий 
протоієрей Федір Калуцький [2, с. 31]. 

З 1970 року був отець Василь був настоятелем церкви Успіння Пресвятої 
Богородиці села Банилів Вижницького району та благочинним Вижницько-
Путильського округу. У 1971 році був учасником Помісного Собору Російської 
Православної Церкви. 

У 1972 році його призначили секретарем Чернівецького єпархіального 
управління. На цій посаді він перебував до 1983 року. У 1984 році затверджений 
духівником Чернівецького міського благочиння. 

У 1974 році отець Василь призначений настоятелем Петропавлівського храму 
в м. Чернівці. Там він прослужив до кінця свого життя. Був працьовитим і чуйним 
пастирем, трудолюбивим проповідником слова Божого, точно і акуратно виконував 
покладені на нього обов'язки і слухняності. Він дбав про благоліпне життя храму,  
багато уваги приділяв церковного співу. 

Василь Калуцький 
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У 1978 році, коли виповнилося 40 років з дня заснування Петропавлівського 

храму (освячений митрополитом Буковинським Віссаріоном в 1938 році), члени 
церковної ради зустрічали єпископа Варлаама (О.Т. Ільющенко), і настоятель 
Василь Калуцький виголосив вітальне слово. За літургією Владика поклав на 
настоятеля патріаршу нагороду – хрест з прикрасами [3]. 

За ревне служіння Церкві Христовій, в 1979 році о. Василь був нагороджений 
орденом Святого рівноапостольного князя Володимира III ступеня. 25 квітня 
1981 року Владика Варлааам поклав на о. Василя митру [4, с. 26]. 

В.Ф. Калуцький помер 22 вересня 1987 року. Чин відспівування в Петро-
павлівському храмі в Чернівцях звершив єпископ Чернівецький і Буковинський 
Антоній (В.І. Москаленко) у співслужінні кліриків Чернівецької єпархії. Похований 
протоієрей Калуцький на кладовищі в Чернівцях [1, с. 42]. 

Джерела: 1. Вечная память почившим // ЖМП, 1988. – №7; 2. Из жизни епархий // ЖМП, 
1971. – № 2; 3. Из жизни епархий//ЖМП, 1979. – № 10; 4. Из жизни епархий// ЖМП, 1982. – № 5. 
 

КАЛУЦЬКИЙ ГРИГОРІЙ ПЕТРОВИЧ 
(1844 р.н.) 

Син паламаря Свято-Димитріївської церкви с. Білоусівка Хотинського повіту 
Петра Миколайовича Калуцького (1805 р.н.) та Феодосії Іванівни (1807 р.н.) [6]. 
27 січня 1867 року визначений на посаду паламаря до Свято-Миколаївської церкви 
села Коболчин Хотинського повіту. 15 липня того ж року, за власним проханням 
переміщений на місце псаломщика при Архангело-Михайлівській церкві села 
Вашківці Хотинського повіту [1, арк. 106зв]. У 1905 році, за власним проханням, 
переміщений до Свято-Успенської церкви села Наславча 5-го округу Хотинського 
повіту [4, с. 413]. 12 квітня 1912 року звільнений за штат [5, с. 125]. 

Ухвалою Святішого Синоду від 23-28 березня 1911 року за № 2188, він удос-
тоєний благословення Святішого Синоду, з грамотою [2, с. 141; 3, с. 155]. 

Двічі був у шлюбі. 
Його діти: Петро (1877 р.н.), Марія (1979 р.н.), Наталія (1884 р.н.). 
Джерела: 1. Кишиневская епархия. Клировая ведомость 3-го округа Хотинского уезда. – 

ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 199; 2. Определения Святейшего Синода // ЦВд, 1911. – № 19-20; 3. 
Распоряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1911. - № 23; 4. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1905. – № 20; 5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1912. – № 
16; 6. Ведомость о Димитриевской церкви Хотинского уезда села Белоусовки за 1832 год // 
Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 48. 
 

КАЛУЦЬКИЙ ДМИТРО СЕМЕНОВИЧ 
(†1802 р.) 

Служив священиком при Свято-Димитріївській церкві села Білоусівка 
Хотинської райї до 1802 року. 

Його діти: Микола (1775–1829), Агафія, Олексій (1786 р.н.), Анастасія. 
 

КАЛУЦЬКИЙ ДОМЕТІЙ ПЕТРОВИЧ 
(1839–1903) 

Народився 15 серпня 1839 року в селі Білоусівка Хотинського повіту, в сім’ї 
паламаря Петра Миколайовича Калуцького (1805 р.н.) та Феодосії Іванівни (1807 р.н.). 
Отримав домашню освіту. 7 травня 1860 року визначений паламарем до Свято-

460 
 



СВЯЩЕННО- І ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛІ 

 
Димитріївської церкви с. Білоусівка Хотинського повіту [1, арк. 128зв]. 2 листопада 
1878 р. переміщений понадштатним причетником до Свято-Миколаївської церкви 
села Коболчин 5-го округу Хотинського повіту [3, с. 343]. 5 листопада 1879 року 
звільнений за штат.  

Помер 10 червня 1903 року [2, с. 324]. 
Декілька разів був у шлюбі. 
Його діти: Василь (1866 р.н.), Яків (1869 р.н.), Євфимія (1870 р.н.), Олександр 

(1878 р.н.), Олексій (1880 р.н.), Стефанида (1881 р.н.), Іван (1885 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомость о Свято-Николаевской церкви селения Коболчина, 5-го округа 

Хотинского уезда Кишиневской епархии, за 1896 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда 
за 1896 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 195; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1903. – № 14; 3. Сведения о движении и переменах по службе в епархии // КЕВ, 1878. – № 22. 

 
КАЛУЦЬКИЙ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ 

(1775–1829) 
Із сім’ї духовного звання. 24 червня 1802 року висвячений на священика і 

прикріплений до Свято-Димитріївської церкви села Білоусівка Хотинської райї. 
7 червня 1819 року отримав грамоту від митрополита Гавриїла (Г.Г. Бенулеску-
Бодоні), і затверджений до зазначеного храму [3, арк. 109–110]. 

У першій половині 1820-х років овдовів.  
Його діти: Кирило (1800 р.н.), Михайло (1802 р.н.), Петро (1805 р.н.), Анна 

(1812 р.н.), Марія (1815 р.н. ).  
Кирило, за даними на 1822 рік. був одружений і мав сина Григорія (1821 р.н.); 

проживали в Білоусівці [2, арк. 449]. Михайло служив священиком в с. Нагоряни 
Хотинського повіту (за даними на 1835 рік) [3, арк. 440зв–441]. 

Джерела: 1. Ревизская сказка местечек, селений и церквей Хотинского уезда, о священно- 
церковнослужителях (апрель 1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100; 2. Роспись исповедная 
Кишиневской епархии Хотинского цынута селения Белоусовки Димитриевской церкви о 
находящихся прихожанах, кто из них во святую Четыредесятницу был у исповеди и святых 
тайн причастия, кто ж исповедался токмо, а не причастился и кто ж не исповедался и за 
каким винословием, за 1822 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 34; 3. Формулярная ведомость о 
священно- и церковнослужителях и их мужского пола детях, находящейся в селении Белоусовка 
Димитриевской церкви Хотинского цынута, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

 
КАЛУЦЬКИЙ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ 

(1802 р.н.) 
Син священика села Білоусівка Хотинського повіту, Миколи Дмитровича 

Калуцького (1775–1929) [2, арк. 109–110]. Отримав домашню освіту. У 1818-
1819 роках прислужував при Свято-Димитріївській церкві села Білоусівка. За 
даними на 1835 рік – священик при церкві Різдва Пресвятої Богородиці села 
Нагоряни Хотинського повіту [1]. 

Дружина: Ірина (1807 р.н.). 
Джерела: 1. Ревизская сказка местечек, селений и церквей Хотинского уезда, о священно-

церковнослужителях (апрель 1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100; 2. Формулярная 
ведомость о священно- и церковнослужителях и их мужского пола детях, находящейся в 
селении Белоусовка Димитриевской церкви Хотинского цынута, за 1824 год // Формулярные 
ведомости Управ-ляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии священника Филиппа 
Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 
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КАЛУЦЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ 

(1786–1845) 
Син священика Дмитра Семеновича Калуцького  (†1802 р.). Отримав домашню 

освіту. За даними на 1822 рік, він служив паламарем при Свято-Димитріївській 
церкві села Білоусівка Хотинського цинуту [1, арк. 449зв]. 

Помер в селі Холохорени Хотинського повіту в 1845 році [3, арк. 3зв–4].  
Дружина: Єфросинія  (1790 р.н.). 
Їхні діти: Єфтеній (1812 р.н.), Семен (1814 р.н.), Анна (1818 р.н.), Григорій 

(1821 р.н.), Микита (1824 р.н.), Агафія (1829 р.н.), Марія (1831 р.н.), Антон (1834 р.н.) 
[1, арк. 449зв; 2, арк. 17зв–18]. Всі вони, за даними на 1850 рік, переселилися в 
казенне село Холохорени Хотинського повіту. 

Джерела: 1. Роспись исповедная Кишиневской епархии Хотинского цынута селения 
Белоусовки Димитриевской церкви о находящихся прихожанах, кто из них во святую 
Четыредесятницу был у исповеди и святых тайн причастия, кто ж исповедался токмо, а не 
причастился и кто ж не исповедался и за каким винословием, за 1822 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 
1, спр. 34; 2. Ревизская сказка 1835 года апреля 20 дня, Бессарабской области Хотинского 
уезда, казенной половины селения Белоусовки, она же и Гилишевка, о состоящих мужеска и 
женска пола казенных поселянах. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 595; 3. Ревизская сказка 1845 года 
июня 14 дня, Бессарабской области Хотинского уезда, казенного селения Белоусовки, о 
состоящих мужского и женского пола казенных поселянах, переселяющихся в вотчину 
Холохорены // Переписка Бессарабской палаты Государственных имуществ с Министерством 
государственных имуществ о переселении государственных крестьян с. Белоусовки в вотчину 
Холохорены. – НАРМ, ф. 122, оп. 1, спр. 45. 

 
КАЛУЦЬКИЙ ПЕТРО ГРИГОРОВИЧ 

(1877 р.н.) 
Із сім’ї духовного звання, народився 5 жовтня 1877 року. Закінчив Бричанське 

двокласне міністерське училище. 3 травня 1896 року призначений учителем 
церковно-приходської школі в селі Вашківці Хотинського повіту [4, с. 270]. Далі 
навчався в Кишинівській псаломщицькій школі, котру закінчив у 1898 році. Того 
ж року, 1 квітня визначений виконуючим обов'язки псаломщика, а потім 9 липня 
затверджений на посаді псаломщика при церкві с. Наславча 5-го округу Хотинського 
повіту [1, 42зв–43]. У 1905 році, за власним проханням, переміщений на місце 
псаломщика при Архангело-Михайлівській церкві села Вашківці – замість свого 
батька Григорія Калуцького (який перевівся в село Наславча) [5, с. 413]. 

Дружина: Марія Володимирівна (22.10.1877 р.н.).  
Їхні діти: Василь (28.04.1900 р.н.), Михайло (12.07.1901 р.н.) [2], Федір 

(15.12.1903 р.н.) [3], Ольга (20.12.1905 р.н.), Іван (03.11.1907 р.н.), Надія 
(01.05.1909 р.н.), Віктор (07.11.1910 р.н.), Володимир (01.03.1912 р.н.) [1, 42зв]. 

Джерела: 1. Ведомость о Св. Архангело-Михайловской церкви, состоящей в 3-м округе 
Хотинского уезда Кишиневской епархии в села Васкоуцах, за 1914 год // Ведомости о церквях 
Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 2. Метрическая книга, данная из 
Кишиневской духовной консистории в Успенско-Богородичную церковь села Наславча 5-го 
округа Хотинского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших, на 1901 
год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 524; 3. Метрическая книга, данная из Кишиневской духовной 
консистории в Успенско-Богородичную церковь села Наславча 5-го округа Хотинского уезда, 
для записи родившихся, браком сочетавшихся и о умерших, на 1904 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, 
спр. 525; 4. Распоряжения Епархиального начальства//КЕВ, 1896. – № 10; 5. Распоряжения 
епархиального начальства//КЕВ, 1905. – № 20. 
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КАЛУЦЬКИЙ ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ 

(1805 р.н.) 
Син священика с. Білоусівка Хотинського повіту, Миколи Дмитровича Калуцького 

(1775 р.н.). Отримав домашню освіту. 12 липня 1832 року визначений на місце 
паламаря при Свято-Димитріївській церкві села Білоусівка Хотинського повіту 
[2, арк. 578]. 

Дружина: Феодосія Іванівна (1807 р.н.) [1, арк. 231зв].  
Їхні діти: Юліана (1834 р.н.), Марія (1837 р.н.), Дометій (1839 р.н.), Григорій 

(1844 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомость о Димитриевской церкви Хотинского уезда села Белоусовки за 1832 

год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 
48; 2. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 106. 

 
КАЛУЦЬКИЙ ФЕДІР ПЕТРОВИЧ 

(1903-1980) 
Син священика Петра Григоровича Калуцького 

(1877 р.н.) та Марії Володимирівни. В офіційній 
біографії сказано, що він народився 15 грудня 
1902 року в с. Наславча. Насправді ж він народився 
15 грудня 1903 року, про що свідчить запис в 
метричній книзі церкви Успіння Пресвятої Бого-
родиці села Наславча 5-го округу Хотинського 
повіту за 1904 рік [2, арк. 6зв–7]. До слова, та ж 
дата вказана і на надгробній плиті. 

У 1917 році закінчив Єдинецьке духовне 
училище. Далі деякий час перебував на посаді 
псаломщика. У 1921 році був висвячений на свя-
щеника. За даними на кінець 1925 року, він служив 
священиком у містечку Новоселиця Хотинського 
повіту Чернівецької області. 12 серпня 1945 року 
єпископом Чернівецьким і Буковинським Феодосієм 
(Є.П. Ковернинський) висвячений у пресвітера до 
церкви Святої Преподобної Параскеви с. Ожеве 
Сокирянського району Чернівецької області. У 
1955 році призначений настоятелем храму в ім'я Архістратига Божого Михаїла 
села Вашківці, того ж Сокирянського району Чернівецької області, де прослужив 
22 роки, – до виходу в 1977 році через хворобу за штат. 

Нагороджений наперсним хрестом з прикрасами. 
Помер о. Федір 9 червня 1980 року. За кілька днів до смерті був соборований 

своїм сином – секретарем Чернівецького єпархіального управління, настоятелем 
Петро-Павлівської церкви міста Чернівці, протоієреєм Василем Калуцьким. 
Поховали о. Федіра на кладовищі в селі Вашківці, де знаходяться могили його 
покійних родичів [1, с. 32]. 

Джерела: 1. Вечная память почившим // ЖМП, 1981. – № 5; 2. Метрическая книга данная 
из Кишиневской духовной консистории в Успенско-Богородичную церковь села Наславча 5-го 
округа Хотинского уезда для записи о родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1904 
год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, д. 525. 

Федір Калуцький 
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КАМЕНЬЩИКОВ ЄРМИЛ ІВАНОВИЧ 

(1848–1907) 
Народився в селі Грубна Хотинського повіту, в сім’ї старообрядців Івана 

Кузьмича Каменьщикова (1796 р.н.) та Євдокії Петрівни (1826 р.н.) [7]. У 1870 
році перейшов із старообрядництва в Російську православну церкву. 10 листопада 
1876 року визначений виконуючим посаду псаломщика при Кишинівській єдино-
вірській церкві в ім'я Успіння Пресвятої Богородиці [6, с. 58]. 17 грудня 1878 
року висвячений на священика до тієї ж церкви: «О. Єрмил – родом з Бессарабії. 
Його батьківщина – село Грубна (Хотинського повіту), суцільно заселене старо-
обрядцями. О. Єрмил до приєднання до православної церкви був на своїй батьківщині 
не з останніх: він займав там посаду уставщика при церкві ... У листопаді 1876 
року Преосвященним Павлом він визначений виконуючим обов'язки псаломщика 
до кишинівської єдиновірської церкви, а 17 грудня 1878 року висвячений до тієї 
ж церкви на священика. О. Єрмил священнодіяв в Кишиневі цілих десять років і 
був любий для своїх парафіян. Він був досить начитаний, так що виголошував 
проповіді, і навіть власне їм складені» [8, с. 62]. 

У 1888 році Є.І. Каменьщиков переїхав у м. Москву [5, с. 46]. Служив там 
священиком при церкві «Всіх-Святській єдиновірського дівочого монастиря у 
Рогожській Заставі» [1, с. 422]. 

У 1877 році в «Кишинівських єпархіальних відомостях» була опублікована 
його стаття «Моє звернення з розколу до св. Церкви» (№ 10), в якій він розпо-
відав про причини його переходу в РПЦ [2, с. 408-420]. Пізніше, в 1888 році ця ж 
стаття була перевидана в збірнику «Світло в темряві розколу: Чудові випадки 
звернення розкольників в православ'я» [3, с. 22-31]. 

Визначенням Святішого Синоду від 13 квітня 1901 року о. Єрмил нагород-
жений камилавкою від Святійшого Синоду [4, с. 137]. 

Помер ієрей Єрмил Каменьщиков 18 січня 1907 року. За іншими даними це 
сталося в 1908 році [5, с. 46]. 

Джерела: 1. Журнальные постановления общеепархиального съезда депутатов от духо-
венства Кишиневской епархии от 3-17 июня 1892 года // КЕВ, 1892. – № 20-21; 2. Каменьщиков Е. 
Мое обращение из раскола к св. церкви // КЕВ, 1877. – № 10; 3. Каменьщиков Е. Мое обращение 
из раскола к св. церкви // Свет во тьме раскола: Замечательные случаи обращения расколь-
ников в православие. Из поповщинской секты. Сборник Составленный учителем Владимир-
ского духовного училища П.Ф. Новгородским. Ч. 1. – Владимир: Лито-тип. П.Ф. Новгородского, 
1888; 4. Определения Святейшего Синода // ЦВд, 1901. – № 18; 5. Пархомович И. Краткий 
исторический очерк противо-раскольнической миссии в Кишиневской епархии с 1813 до 1910 
года. – Кишинев: Епархиальная типография, 1910; 6. Распоряжения епархиального начальства 
// КЕВ, 1877. – № 3; 7. Ревизская сказка тысяча восемьсот пятьдесят девятого года, февраля 
двадцать восьмого дня, Бессарабской области уездного города Хотина, Губернского 
старообрядческого общества, о состоящих мужеского и женского пола мещанах. – НАРМ, ф. 
134, оп. 2, спр. 432; 8. С.М. Единоверческий приход в г. Кишиневе // КЕВ, 1892. – № 22. 

 
КАМЕНЬЩИКОВ ПРОКОПІЙ ОВДІЙОВИЧ 

(1883 р.н.) 
Народився в сім’ї єдиновірців с. Грубна Хотинського повіту, Овдія Семеновича 

Каменьщикова (1850 р.н.). Навчався в Єдинецькому духовному училищі (за 
даними на 1895 р.) [1, арк. 21зв]. Далі проходив навчання в Кишинівській духовній 
семінарії [2, с. 324]. 
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Джерела: 1. Бессарабский губернский статистический комитет. Листки первой всеобщей 

переписи населения 1895 года по Хотинскому уезду. Единецкое духовное училище. – НАРМ, ф. 
151, оп. 1, спр. 72; 2. Разрядный список воспитанников I – V классов Кишиневской духовной 
семинарии, составленный на основании годовых баллов по успехам и поведению за 1901–1902 
учебный год // КЕВ, 1902. – № 12. 

 
КАМІНСЬКИЙ (КАМЕНСЬКИЙ, КАЛЕНСЬКИЙ) ДАНИЛО 

(1765–1826) 
Із сім’ї духовного звання, родом з Подільської губернії. Деякий час проживав 

в селі Ожеве Хотинської райї, звідки була родом його дружина. 12 червня 1797 
року, єпископом Проїлавським Парфенієм II, висвячений на священика до церкви 
Успіння Пресвятої Богородиці села Василівка Хотинської райї. 28 червня 1819 
року одержав духовну грамоту від екзарха Гавриїла (Г.Г. Бенулеску-Бодоні) [2, 
арк. 99-100]. 

Дружина: Ірина Заболотна Заболотна (1779 р.н.) – уродженка села Ожеве. 
Їхні діти: Тетяна (1807 р.н.), Марія (1810 р.н.), Домникия (1812 р.н.), Євфимій 

(1819 р.н.) [1, арк. 405]. 
Домникия булу у шлюбі з священиком Дорофієм Козакевичем. Тетяна до 

кінця свого життя проживала з сім’єю Домникії і померла в с. Ржавинці Хотинського 
повіту.  

Джерела: 1. Роспись исповедная Кишиневской и Хотинской епархии селения Василевец 
Свято Успенской Богородичной церкви о находящихся в приходе кто из них во святую 
Четыредесятницу был у исповеди и святого причастия и кто исповедался токмо, не 
причастился и кто ж не исповедался и за каким винословием, за 1822 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 
1. – спр. 34; 2. Формулярная ведомость о священно- и церковнослужителях и их мужского пола 
детях, находящейся в селении Василевцах Успенской Богородичной церкви Хотинского цинута, 
за 1824 год // Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской 
протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

 
КАПАЦИН СТЕФАН ГАВРИЛОВИЧ 

(1792–1831) 
Народився в селянській сім’ї, в селі Карликів Хотинської райї [3, арк. 85-86]. 

У 1815 році затверджений дяком при Свято-Димитріївській церкві того ж села 
Карликів. У 1830 році разом з селянами переселився в Акерманський повіт. 
Деякий час служив дяком при новоспоруджуваній Свято-Димитріївській церкві в 
селі Райлянка.  

Помер у 1831 році. 
Дружина: Олександра Костянтинівна Топорницька (1800 р.н.) – дочка свяще-

ника Костянтина Семеновича Топорницького (1769 р.н.) та Анастасії Євстафіївни 
(1780 р.н.). 

Їхні діти: Феофанія (1820 р.н.) [2, арк. 350]; Стефан (1822 р.н.) – учень 
Кишинівського приходського духовного училища (за даними на 1835 рік) [1]; 
Іоанн (1824 р.н.) – також навчався в Кишинівському приходському духовному 
училищі. 

Джерела: 1. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года апреля семнад-
цатого дня, Бессарабской области Аккерманского уезда казенного селения Райлянки о состо-
ящих при двух приходной новостроящейся Димитриевской церкви, священно и церковно-
служителях, их женах и детях обоего пола. – НАРМ, ф. 11, оп. 19, спр. 2; 2. Роспись 
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исповедная Кишиневской и Хотинской епархии Бессарабской области Хотинского цинута 
селения Карликова Димитриевской церкви, прихожан которые были у исповеди во святую 
Четыредесятницу, кто исповедовался и приобщался, кто исповедался токмо, а не приобщался, 
и кто не исповедовался и не приобщался, и за каким винословием, за 1822 год. – ДАЧО, ф. 605, 
оп. 1. – спр. 34; 3. Формулярная ведомость Кишиневской епархии Бессарабской области 
Хотинского цинута села Карликова Димитриевской церкви о священно- и церковнослужителях 
и их мужского пола детях, за 1824 год // Формулярные ведомости Управляющего Хотинского 
цынута Бричанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, 
оп. 1, спр. 37. 

 
КАРП МИКОЛА ІВАНОВИЧ 

(1853 р.н.) 
Із селян. У 1885 році затверджений на посаді церковного старости при Архангело-

Михайлівській церкві села Мендиківці 5-го округу Хотинського повіту [1, арк. 
130зв]. 

Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1888 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 
спр. 191. 

 
КАРП ТОАДЕР 

В першій половині 1780-х роках служив псаломщиком в одному з приходів 
Хотинської райї. 12 липня 1785 року від Кирила, митрополита Проїлавського, 
Томаровського, Хотинського та всієї Бессарабії і України, він отримав грамоту 
яка підтверджувала, що він висвячений на священика і має право служити при 
Свято-Михайлівській церкві села Романківці Хотинської райї [1, с. 466; 3, с. 294]. 
Далі служив при церкві села Ширівці-Верхні, про що свідчить акт про різного 
роду зловживання протопопа Лазаря Азакієвича від 16 березня 1791 року [2, с. 30]. 

Грамота епітропа та архімандрита Серафима від 24 травня 1804 року свідчить 
про те, що в той рік отець Тоадер вийшов з Проїлавської єпархії. 8 червня 1804 
року єпископ Хушської єпархії Мелетій Лефтер направив Теодора Карпа служити при 
церкві села Тирнова Сорокського цинута (нині в Єдинецькому районі Республіки 
Молдова). Після п'яти років служби в тому селі, він залишився без приходу і 
поневірявся від села до села в Хотинському повіті. На той час він уже був вдівцем, 
а своїх трьох малолітніх дочок залишив під опікою якогось Іоанна Хуцу [1, с. 
466; 3, с. 294]. 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых 
упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирян-
щина», 2015; 2. Bârlădeanu V.P. Vechea episcopie a Hotinului / Extras din revista «Biserica 
Ortodoxă Română» pe 1932. – Bucureşti: Tipografia Cărților Bisericești, 1933; 3. Tomescu C.N. 
Diferite știri din arhiva consiliului eparhial Chișinău // AB, 1932. – Anul IV, № 4. 

 
КАРЮКОВ ІОАНН ІОАННОВИЧ 

(1837 р.н.) 
Син священика Полтавської губернії. За даними на 1868-1872 роки, він свяще-

ником при Свято-Михайлівській церкві села Романківці Хотинського повіту і 
працював законовчителем в місцевому народному училищі.  

У 1868 році «по увазі до старанної пастирської дбайливості і оздоблення 
ввіреного йому храму Божого, благословенний Його Високопреосвященством 
вживати при богослужінні знак церковної відмінності набедреник» [2, с. 75-76]. 
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Дружина: Марія Семенівна (1833 р.н.). 
Їхні літи: Ольга (1860 р.н.), Костянтин, Павло (1865 р.н.), Семен (1868 р.н.).  
Костянтин Карюков, вже після смерті батька, за розпорядженням єпископа 

Кишинівського і Хотинського Павла (П.В. Лєбєдєв), 15 червня 1878 року 
зарахований до Добрушської монастирської школи, як «сирота, який має мати». 

Ольга була одружена з протоієреєм міста Трубчевськ Орловської губернії, 
Миколою Кубінцовим [1, арк. 113зв]. 

Джерела: 1. Ведомость о Кишиневской епархии Хотинского уезда, Архангело-Михайлов-
ской церкви селения Романкоуц и священно- церковнослужителях за 1902 год .– ДАЧО, ф. 605, 
оп. 1, спр. 199; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1868. – № 9-10. 

 
КЕДРИК ГРИГОРІЙ МИРОНОВИЧ 

(1838 р.н.) 
Із селян, син Мирона Яковича Кедрика (1817 р.н.) та Параскеви Єреміївни 

(1817 р.н.). Церковний староста при Архангело-Михайлівській церкві села 
Романківці Хотинського повіту. У 1902 році обраний і затверджений на 4-те 
триріччя [1, арк. 113зв].  

У 1905 році нагороджений медаллю на Станіславській стрічці, для носіння на 
грудях, з написом «за старанність» [2, с. 363; 3, с. 373]. 

Джерела: 1. Ведомость о Кишиневской епархии Хотинского уезда, Архангело-Михайлов-
ской церкви селения Романкоуц и священно- церковнослужителях за 1902 год // Кишиневская 
епархия. Клировая ведомость 3-го округа Хотинского уезда за 1902 год.– ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 
спр. 199; 2. Высочайшие награды // ЦВд, 1905. – № 29; 3. Высочайшие награды //КЕВ, 1905. – № 16. 

 
КІГНІЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 

(1950 р.н.) 
Народився в багатодітній сім’ї православного 

священика Івана Дмитровича Кігніцького (1913–
1980) [3, с. 25–26]. Закінчивши школу, в будні дні 
працював в колгоспі, а в свята та неділі прислуго-
вував псаломщиком в церкві села Луківці Вижни-
цького району Чернівецької області, де його брат 
Ілля був священиком. Після служби в армії був 
псаломщиком зі своїм батьком у селі Коритне 
Вижницького району Чернівецької області [2]. 

В 1977 році, успішно склавши іспити, вився-
чений на диякона, а згодом на священика. Хіротонію 
здійснив єпископ Чернівецький і Буковинський 
Варлаам (О.Т. Ільющенко). Практику проходив в 
Свято-Миколаївському соборі міста Чернівці, а 
потім був призначений священиком до церкви 
села Сербичани Сокирянського району Черні-
вецької області, де прослужив 7 років. Згодом був 
переведений до Свято-Успенської церкви міста 
Сокиряни [2]. 

В 1990 році призначений священиком Свято- 
Юріївської та Свято-Михайлівської церков смт. 

О. Василь Кігніцький (в центрі) 
з синами Іваном та Дмитром 
(Служать вірою і правдою //  
Ва-Банк, 2014, №37 (681). – 

http://vabank.co) 
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Берегомет Вижницького району Чернівецької області. В останній, митрофорний 
протоієрей о. Василь править Служби Божі й по сьогоднішній день. 

За сумлінну працю о. В.І. Кігніцьк нагороджений численними церковними 
нагородами, остання з них – Митра. 

Дружина: Марія Василівна (1958 р.н.) – псаломщик храму Архистратига 
Божого Михаїла смт. Берегомет Вижницького району Чернівецької області [1]. 

Діти: Іван (1977 р.н.), Дмитро (1978 р.н.), Оксана (1981р.н.) і Олександр (1988р.н.). 
Іван і Дмитро – священики Української православної церкви Київського 

патріархату (УПЦ КП).  
Олександр – диякон храму Архистратига Божого Михаїла смт. Берегомет 

Вижницького району Чернівецької області УПЦ КП [1]. 
Джерела: 1. Кафедральний собор Різдва Христового м. Чернівці. – Кіцманська єпархія, 

Українська православна церква Київського патріархату. – http://cerkva.cv.ua/sobor/sekretar.htm; 
2. Служать вірою і правдою // Ва-Банк. Міжрегіональний тижневик, 2014, №37 (681). – 
http://vabank.co; 3. Вечная память почивши // ЖМП, 1982. – № 2. 

 
КІГНІЦЬКИЙ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ 

(1978 р.н.) 
Народився 9 вересня 1978 року в селі Сербичани 

Сокирянського району Чернівецької області, в сім’ї 
священика Василя Івановича Кігніцького і матушки 
Марії Василівни (1958 р.н.) У 1995 році закінчив Бере-
гометську загальноосвітню школу №1 І-ІІІ ступеня 
Вижницького району Чернівецької області. В тому ж 
році був зарахований в Чернівецький Національний 
Університет імені Юрія Федьковича на філософсько-
теологічний факультет. У 2001 році одержав диплом 
спеціаліста за спеціальністю «Релігієзнавство» та 
здобув кваліфікацію релігієзнавця. Також у 2001 році 
одержав диплом Київської духовної академії Української 
православної церкви Київського патріархату (УПЦ 
КП) [1]. 

5 вересня 2004 року в Соборі Різдва Христового м. 
Чернівці, архієпископом Чернівецьким і Буковинським 
Варлаамом (Пилипишин), висвячений у сан диякона. 

11 вересня 2004 року в храмі Святого Пророка Іллі в селі Долішній Шепіт 
Вижницького благочиння Кіцманської єпархії Української православної церкви 
Київського патріархату висвячений на священика. Призначений настоятелем 
Свято-Іллівської церкви села Долішній Шепіт Вижницького району Чернівецької 
області. 

2 серпня 2005 року до дня престольного свята парафії, архієпископом Черні-
вецьким і Буковинським Варлаамом (Пилипишин), нагороджений наперсним 
хрестом. 9 березня 2010 року, до Дня Святої Пасхи, патріархом Київським і всієї 
Русі-України Філаретом возведений в сан протоієрея [1]. 

Дружина: Калинюк Анна Михайлівна (1985 р.н.). Одружилися в 2004 році. 
Джерела: 1. Свято-Іллівська церква с. Долишній Шепіт. – Кіцманська єпархія, Українська 

православна церква Київського патріархату. – http://cerkva.cv.ua/vizh/shepit.htm 

Дмитро Кігніцький 
(Свято-Іллівська церква с. 

Долишній Шепіт. – 
http://cerkva.cv.ua/) 
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КІМЕРЧУЛА ІОАНН 

(† 1827 р.) 
Із селян. У 1825-1827 роках – церковний староста при церкві Успіння Пресвятої 

Богородиці села Василівка Хотинського повіту [1]. 
Джерела: 1. Дело по отправлению в дикастерию документов умершего старосты 

Успенской церкви села Василиуцы Хотинского уезда Кимерчулы И. (11.01.1827-12.01.1827). 
– НАРМ, ф. 205, оп. 1. 

 
КІРІЯК ГЕОРГІЙ 

(1890–1924) 
Із сім’ї духовного звання. Закінчив школу псаломщиків. 9 вересня 1913 року 

призначений тимчасово виконуючим обов'язки псаломщика при церкві села 
Синжерей Хотинського повіту [1, с. 313]. 9 січня 1916 року переміщений на ту ж 
посаду до церкви села Білівці Хотинського повіту [2, с. 13]. 8 квітня 1917 року, за 
власним проханням, звільнений за штат [3, с. 76]. У 1919 році визначений на місце 
псаломщика до церкви Різдва Пресвятої Богородиці с. Михалкове Хотинського 
повіту. 1 серпня 1922 року переміщений до Свято-Димитріївської церкви села 
Росошани Хотинського повіту [4, с. 2]. 

Помер у 1924 році [5, с. 4]. 
Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1913. – № 37; 2. Распо-

ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1916. – № 3; 3. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1917. – № 15-16; 4. Mișcarea în cler // Luminatorul, 1922. – № 16; 5. Mișcarea 
în cler // Luminatorul, 1924. – № 11. 
 

КІРІЯК ІОАНН ФЕДОРОВИЧ 
(1826 р.н.) 

Син священика Федора Кіріяковича Кіріяка (1797 р.н.). В семінарії не 
навчався. 1 березня 1847 року, за власним проханням, визначений паламарем до 
Свято-Михайлівської церкви села Вережани Сорокського повіту [2]. 23 червня 
1850 року висвячений на диякона і направлений до Свято-Миколаївської церкви 
села Бирнова Сорокського повіту [3]. 2 квітня 1864 року за резолюцією єпископа 
Антонія переміщений на ту ж посаду при Свято-Миколаївській церкві села 
Коболчин Хотинського повіту [1, арк. 56зв–57]. 28 квітня 1876 року, за образу 
благочинного священика, І.Ф. Кіріяк відбував двотижневу єпитимію в Калара-
шовському чоловічому монастирі. 2 листопада 1878 року переміщений до Свято-
Димитріївської церкви сусіднього села Білоусівка – на вакансію псаломщика [5, 
с. 343]. 19 березня 1880 року переведений понадштатним псаломщиком до Свято-
Георгіївської церкви села Русяни, 5-го округу Хотинського повіту [4, с. 141]. 

Дружина: Параскева Іванівна (1831 р.н.).  
Їхні діти: Олександр (1848 р.н.), Надія (1850 р.н.), Іван (1852 р.н.) [3], Любов 

(1855 р.н.), Віра (1858 р.н.), Василь (1860 р.н.), Георгій (1862 р.н.), Федір (1870 
р.н.) [1, арк. 56зв–57]. 

Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 
184; 2. Ведомость о Свято-Николаевской церкви Сорокского уезда селения Бырновы, за 1851 
год // Коллекция метрических книг Сорокского уезда. Клировые ведомости. – НАРМ, ф. 211, оп. 
6, спр. 49; 3. Ведомость о Свято-Николаевской церкви Сорокского уезда селения Бырновой за 
1853 год.. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 57; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1880. – № 8; 5. Сведения о движении и переменах по службе в епархии // КЕВ, 1878. – № 22. 
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КІРІЯКОВ ГЕОРГІЙ САМУЇЛОВИЧ 

(1845 р.н.) 
Син священика Архангело-Михайлівської церкви села Котелева Хотинського 

повіту, Самуїла Яковича Кіріякова (1814 р.н.) та Катерини Петрівни (1814 р.н.). 
Отримав домашню освіту. 20 травня 1864 року, за власним проханням і за указом 
Кишинівської духовної консисторії, визначений на місце паламаря при церкві 
Успіння Пресвятої Богородиці села Василівка Хотинського повіту. 28 липня 
1867 року, за власним проханням, переведений до Свято-Введенської церкви села 
Тарасоуци, того ж повіту [1, арк. 64зв–65]. 

Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1867 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 155. 
 

КИРИЛОВИЧ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ 
(1834 р.н.) 

Народився 30 січня 1834 року в селі Клокушна Хотинського повіту, в сім’ї 
священика Григорія Стефановича Кириловича (1794 р.н.) та Олександри (1799 
р.н.) [7, с. 354зв–355]. Отримав домашню освіту. 11 березня 1852 року був 
визначений на один рік дячком до Архангело-Михайлівської церкви с. Романківці 
Хотинського повіту [1, арк. 483]. 15 березня 1858 року архієпископом Кишинівським і 
Хотинським Іринархом (Я.Д. Попов), висвячений на диякона до собору в місті 
Хотин. 5 березня 1859 року він переміщений до іншої церкви. 1 червня 1865 року 
висвячений на священика до Іоанно-Богословської церкви с. Мошанець Хотинського 
повіту. З 1873 року служив священиком при Свято-Димитріївській церкві села 
Кормань 3-го округу Хотинського повіту [8, арк. 72зв]. У 1875 році: «Благочинний 
3-го округу Хотинського повіту, при рапорті від 31 минулого жовтня за № 131, 
представив рапорт священика ввіреного йому округу с. Кормань, Василя Кириловича, 
від 25 жовтня за № 18, який доносить, що він, священик Василь Кирилович, щоб 
заохотити парафіян до пожертвувань на церкву пожертвував з власності своєї на 
лагодження місцевої церкви 50 рублів. Таким пожертвуванням своїм він схилив 
своїх парафіян до різних пожертв, а саме: на лагодження церкви пожертвувано 
ними 400 рублів сріблом і крім того куплено тими ж парафіянами 4 підсвічники 
перед намістними іконами, бронзові посріблені і два підсвічники напрестольне в 
шести свічках в 52 рубля. Також придбано: богослужбові книги, октоїх, требник, 
пісна триод в 15 р., два ручних кипарисових хреста в 15 р., хрест процесійний в 
22 р., 3 хоругви, плащаниця напівбархатна кавового кольору в 70 р., ящик на 
плащаницю в 10 руб., дві пари парчових священицьких шат, з усім приладом в 70 р., 
напрестольне парчове вбрання в 18 руб., пожертвувано на поновлення двох чаш і 
двох дисків 18 руб., хрестильниця, таза і рукомийника 10 руб., а всього на придбання 
речей і виробництво лагодження церкви вжито 750 рублів сріблом» [2, с. 62]. 

1 липня 1866 року нагороджений набедреником. Ухвалою Святішого Синоду 
від 16-30 червня 1876 року, надане благословення Святішого Синоду з видачею 
встановленої грамоти: «прихожанам сіл. Кормань і священику того ж села Василю 
Кириловичу» [3, с. 338]. 24 квітня 1880 року за наказом Його Імператорської 
Величності і визначенню Святішого Синоду, нагороджений благословенням 
Святішого Синоду без грамоти [4, с. 196]. У 1888 році, до дня Святої Пасхи, 
Святішим Синодом нагороджений скуфією [6, с. 100]. 

19 січня 1903 року, за власним проханням, звільнений за штат [5, с. 68]. 
Його діти: Марія, Анна (1860 р.н.), Феофан (1862 р.н.), Григорій (1870 р.н.). 
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Джерела: 1.Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 

106; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1876. – № 4; 3. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1876. – № 21; 4. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1880. – № 10; 5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1903. – № 3; 6. Список 
лиц духовного звания, кои, за службу по духовному ведомству, награждаются Святейшим 
Синодом ко дню Св. Пасхи в 1888 году // ЦВд, 1888. – № 17-18. 7. Ревизская сказка местечек, 
селений и церквей Хотинского уезда, о священно-церковнослужителях (апрель 1835 г.). – 
НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100; 8. Кишиневская епархия. Клировая ведомость 3-го округа 
Хотинского уезда за 1902 год.– ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 199. 

 
КИРИЛОВИЧ ВАСИЛЬ СТЕФАНОВИЧ 

(1790–1846) 
«Із росіян, син священицький». Отримав домашню освіту. З 13 червня 1810 року 

служив дяком при Іоанно-Богословській церкві села Клокушна Хотинського 
повіту [1]. 13 червня 1816 року єпископом Бендерським Димитрієм (Д.І. Сулима), 
за благословенням митрополита Гавриїла (Бенулеску-Бодоні), висвячений на 
священика до Архангело-Михайлівської церкви села Гвіздівці Хотинського повіту 
[3, арк. 37–38]. 16 червня 1825 року отримав підтвердну грамоту. Служив там до 
кінця свого життя. 

Дружина: Феодосія Лук'янівна (1794 р.н.).  
Їхні діти: Дмитро (1818 р.н.), Григорій (1829 р.н.), Анна (1821 р.н.), Олена 

(1829 р.н.), Єфросинія (1832 р.н.), Олександра (1833 р.н.) [2, арк. 358зв - 359]. 
Джерела: 1. Дело по рассмотрению рапорта протоиерея Хотинского цынута Радостата 

Г. о назначении дьячка церкви с. Клокушны Кирилловича В. священником церкви с. Гвоздоуц 
(15.06.1816-31.08.1816). – НАРМ, ф. 205, оп. 1; 2. Ревизская сказка тысяча восемьсот 
тридцать пятого года апреля двадцать первого дня, Бессарабской области Хотинского уезда 
села Гвоздоуц двухприходной Архангело-Михайловской церкви, состоящей на имении помещика 
Александра Фомова Томульца, о числе священно- и церковнослужителях их женах и детях 
обоего пола. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100; 3. Формулярная ведомость о священно и церковно 
служителях и их мужского пола детях, находящихся в селении Гвоздовец Архангело-Михай-
ловской церкви, цинута Хотинского, за 1824 год // Формулярные ведомости Управляющего 
Хотинского цынута Бричанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – 
ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

 
КИРИЛОВИЧ ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ 

(1835–1898) 
Народився в с. Мендиківці Хотинського повіту, в сім'ї дячка Федора Стефановича 

Кириловича (1802-1876) та Анни Василівни (1806 р.н.) [2, арк. 362зв–363]. 20 
червня 1860 року визначений дячком до Свято-Введенської церкви села Маркоуци 
Хотинського повіту. 6 серпня 1863 року переміщений служити дяком при Архангело-
Михайлівській церкві села Мендиківці, того ж повіту. У 1868 році затверджений 
на посаді. У лютому 1892 року переміщений на посаду псаломщика до Архангело-
Михайлівської церкви села Сербичани 5-го округу Хотинського повіту [1, арк. 
73зв–74]. Потім був направлений псаломщиком до Іоанно-Богословської церкви 
села Вітрянка 3-го округу Хотинського повіту, але прослужив там недовго і був 
повернутий назад в село Сербичани. 

Помер 11 квітня 1898 року [3, с. 198]. 
Двічі перебував в офіційному шлюбі. Друга дружина: Марія Іванівна (1844 р.н.).  
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Після смерті чоловіка отримувала допомогу від Товариства взаємної допомоги 
духовенства Кишинівської єпархії (1900 р.). 

Його діти: Наталія (1860 р.н.), Іоанн (1862 р.н.), Марія (1863 р.н.), Катерина 
(1868 р.н.), Ольга (1870 р.н.), Василь (1874 р.н.). 

Наталя вийшла заміж за псаломщика Василя Комерзана. Катерина і Ольга 
були одружені з селянами села Сербичани [1, арк. 73зв]. 

Джерела: 1. Ведомость о Архрангело-Михайловской церкви селения Сербичан 5-го округа 
Хотинского уезда Кишиневской епархии за 1896 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда 
за 1896 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 195; 2. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать 
пятого года апреля двадцатого дня Бессарабской области Хотинского уезда селения 
Мендыкоуц, одноприходной Архангело-Михайловской церкви, состоящей на имении помещика, 
дворянина Константина Димтриева Кируша – о числе наличных священно- и церковно-
служителях, их женах и их мужского и женского пола детях. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100; 
Умершие // КЕВ, 1898. – № 11. 

 
КИРИЛОВИЧ ГАВРИЇЛ ГРИГОРОВИЧ 

(1843–1906) 
Народився 13 червня 1843 року в селі Клокушна Хотинського повіту, в сім’ї 

священика Іоанно-Богословської церкви Григорія Стефановича Кириловича 
(1794 р.н.) та Олександри (1799 р.н.). В семінарії не навчався. 14 травня 1863 
року, за власним проханням, визначений дячком до Архангело-Михайлівської 
церкви села Романківці Хотинського повіту. 25 березня 1865 року архієпископом 
Кишинівським і Хотинським висвячений на диякона до Свято-Миколаївської 
церкви села Гріноуци Сорокського повіту [1, арк. 115зв]. 23 січня 1868 році 
переміщений до Свято-Вознесенської церкви села Медвежа Хотинського повіту 
[2, с. 193]. 12 березня 1892 року визначений на священиче місце при церкві села 
Мендиківці 5-го округу Хотинського повіту [3, с. 98]. 25 березня 1892 року 
висвячений на священика, до тієї ж церкви [4, с. 117]. 

2 квітня 1902 року, єпископом Кишинівським і Хотинським Преосвященним 
Іаковом (І.О. Пятницький), нагороджений набедреником [5, с. 207]. 

Помер 1906 року [6, с. 136]. 
Дружина: Катерина Василівна Постолакій (1846 р.н.) – дочка священика.  
Їхні діти: Анна (1870 р.н.), Марія (1873 р.н.), Віра (24.05.1884 р.н.). 
Віра вийшла заміж за священика Миколу Георгійовича Гербановського (1876-

1941). Анна після заміжжя проживала в селі Ларга. 
Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1886 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 

188; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1868. – № 17; 3. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1892. – № 7; 4. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1892. – № 8; 5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1902. – № 8; 6. Умершие 
// КЕВ, 1906. – № 17. 
 

КИРИЛОВИЧ ГАВРИЇЛ ФЕДОРОВИЧ 
(1848–1902) 

Народився в селі Мендиківці Хотинського повіту, в сім'ї дячка Архангело-
Михайлівської церкви, Федора Стефановича Кириловича (1802-1876) та Анни 
Василівни (1806 р.н.). Отримав домашню освіту. У 1867 році визначений паламарем 
до Свято-Введенської церкви села Маркоуци Хотинського повіту [3, с. 78]. 7 
березня 1881 року переміщений до приписної Архангело-Михайлівської церкви 
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села Балкоуци 5-го округу Хотинського повіту – позаштатним паламарем [4, с. 103]. 

Помер 21 серпня 1902 року[5, с. 726]. 
Дружина: Анисія Василівна Солтицька (1850 р.н.). Вінчались у 1869 році, в 

Свято-Введенській церкві села Маркоуци [2].  
Їхні діти: Василь (1869-03.02.1875), Іоанн (1872 р.н.), Віра (1874 р.н.), Анна 

(1876 р.н.), Петро (05.06.1879 р.н.), Андрій (18.08.1882 р.н.), Павло (01.12.1884 р.н.), 
Антоній (1886 р.н.) [42зв]. 

Джерела: 1. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви 5-го округа Хотинского уезда 
Кишиневской епархии, с. Балкоуц, за 1889 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1889 
год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 192; 2. Метрическая книга данная из Кишиневской духовной 
консистории для Введенской церкви, 4-го округа Хотинского уезда, села Маркоуц, для записи 
родивщихся, браком сочетавшихся и умерших, на 1869 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 19, спр. 7; 3. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1867. – № 7; 4. Распоряжения епархиального 
начальства //КЕВ, 1881. – № 7; 5. Распоряжения епархиального начальства//КЕВ, 1902. – № 23. 

 
КИРИЛОВИЧ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ 

(1818 р.н.) 
Син священика села Гвіздівці, Василя Стефановича Кириловича (1790–1846) 

та Феодосії Лук'янівни (1794 р.н.) [2, арк. 358зв - 359]. Отримав домашню освіту. 
31 грудня 1837 року, архієпископом Кишинівським і Хотинським Димитрієм (Д.І. 
Сулима) посвячений у стихар і призначений служити дячком при Архангело-
Михайлівській церкві села Гвіздівці Хотинського повіту. 11 липня 1847 року 
архієпископом Кишинівським і Хотинським Іринархом (Я.Д. Попов) висвячений 
на диякона до тієї ж церкви – на окладі причетника [1, арк. 565]. Надалі, висвячений 
на священика до Свято-Димитріївської церкви села Котела 4-го округу Хотинського 
повіту, де і помер (до 1886 року) [3, арк. 111зв]. 

Дружина: Олена Іванівна (1824 р.н.).  
Їхні діти: Іоанн (12.07.1842 р.н.), Михайло (1844 р.н.), Василь (1851 р.н.), 

Матвій (1853 р.н.), Микола (1858 р.н.), Іларіон (1862 р.н.). 
Іоанн народився в с. Гвіздівцях, за даними за 1867-1911 роки служив паламарем 

і псаломщиком при Свято-Вознесенській церкві села Медвежа 4-го округу 
Хотинського повіту. 

Джерела: 1. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 
106; 2. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года апреля двадцать первого 
дня, Бессарабской области Хотинского уезда села Гвоздоуц двухприходной Архангело-
Михайловской церкви, состоящей на имении помещика Александра Фомова Томульца, о числе 
священно- и церковнослужителях их женах и детях обоего пола. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 
100; 3. Кишиневская духовная консистория (по делам Хотинского уезда). Клировая ведомость 
церквей 4-го округа Хотинского уезда за 1886 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 188. 

 
КИРИЛОВИЧ МАТВІЙ ДМИТРОВИЧ 

(1853 р.н.) 
Син священика Свято-Димитріївської церкви села Котела 4-го округу Хотин-

ського повіту, Дмитра Васильовича Кириловича (1818 р.н.) та Олени Іванівни 
(1824 р.н.). За даними на 1886 рік, служив псаломщиком при Іоанно-Богословській 
церкві села Вітрянка 3-го округу Хотинського повіту [1, арк. 111зв]. 

Джерела: 1. Кишиневская духовная консистория (по делам Хотинского уезда). Клировая 
ведомость церквей 4-го округа Хотинского уезда за 1886 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 188. 
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КИРИЛОВИЧ ТИМОФІЙ 

(†1896 р.) 
Син священика. 30 січня 1880 року визначений до Архангело-Михайлівської 

церкви села Сербичани 5-го округу Хотинського повіту – на місце псаломщика 
[2, с. 78]. Через деякий час був переміщений на місце псаломщика при Іоанно-
Богословській церкві села Вітрянка 3-го округу Хотинського повіту. Там він 
проживав в орендованому будинку. Вийшов за штат у 1896 році.  

Помер 13 серпня 1896 року [3, с. 518]. 
Дружина: Віра. Після смерті чоловіка отримувала допомогу від Товариства 

взаємної допомоги духовенства Кишинівської єпархії (за даними на 1900 р.). 
Їхні діти: Павло (1895 р.н.), Олена (1888 р.н.), Анна (1891 р.н.) [1, арк. 81зв]. 
Джерела: 1. Кишиневская епархия. Клировая ведомость 3-го округа Хотинского уезда за 

1902 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 199; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1880. – № 5; 3. Умершие // КЕВ, 1896. – № 19. 

 
КИРИЛОВИЧ ФЕДІР СТЕФАНОВИЧ 

(1802–1876) 
«Із росіян, син священика». Отримав домашню освіту. 21 вересня 1827 року 

призначений служити дяком при Архангело-Михайлівській церкві с. Мендиківці 
Хотинського повіту [1, арк. 105зв]. У 1850-х роках переміщений до Свято-Введенської 
церкви села Маркоуци Хотинського повіту. У 1867 році, за власним проханням, 
звільнений за штат. Останні роки життя був прикутий до ліжка (за даними на 1875 р.). 

Дружина: Анна Василівна (1806 р.н.) 
Їхні діти: Георгій (1833 р.н.), Василь (1835–1898), Гавриїл (1848–1902). 
Джерела: 1. Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, 

оп. 1, спр. 48. 
 

КИСЛІЦЕН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
(1978 р.н.) 

Священик при Свято-Михайлівській церкві села Олексіївка і церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці села Новоолексіївка Сокирянського району Чернівецької 
області (за даними на 2011 рік). 

 
КИЧИНСЬКИЙ (КИЧИНЧИЙСЬКИЙ, КИЧИНЧИСЬКИЙ) ІОАНН 

Священик при церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Волошкове 
Хотинської райі (за даними на 1776 рік). Як мінімум до 1780 року перебрався «за 
Дністер» – на територію Поділля. 

Йому належав «Евангелион, сиречь благовестие Богодухновенных Евангелист», 
виданий Львівським Успенським братством в 1636 році38, який він отримав в дар 
від жителя села Сокиряни, Кирила Руснака, під умовою молиться за здоров'я і 
відпущення гріхів жертводавця: «āψōϛ (1776) М[іся]ця Мая дня ā (1) сію книгу 
рεкомую Єв[ан]г[е]ліε купилъ εи Кирило Руснакъ ωбиватεлъ вεси Сокиріанъ, и 
вручилъ εи чεстъному ωтцу Іωанови, назвискомї Кичинчїскому вεси Волошкова, 

38 У 1639 році це «Євангеліє» придбали «раби Божі Феодор і Іоанн» і «за своє відпущення 
гріхів» віддали його отцю Василію, під умовою, що він буде молитися за них при житті і 
по смерті. 
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за своε здравіε і за спасεніε и за ωтпущεніε грѣхов 
своїх: при томъ будучи свѣдитεлъ Івасъ, Гаврилεнка; 
вεси Волошкова» [1, с. 465]. 

Втім, історія цієї книги в подальшому не була 
пов'язана з Сокирянщиною. Як свідчать маргіналії, 
тобто записи на полях книги, на початку XIX століття 
це Євангеліє належало Свято-Миколаївській церкві 
села Перекоринці Ушицького повіту. 2 червня 1836 
року староста цього села Іван Чернецький передав 
«Євангеліон» для Свято-Богородичної церкви села 
Посухів «на віки вічні» [2, с. 802-803; 5, с. 98-99]. 

На початку XX ст. ця книга зберігалася в Музеї 
Подільського церковного історико-археологічного 
товариства і була описана видатним істориком, 
археологом і культурно-громадським діячем Поділля, 
Юхимом Йосиповичем Сіцінським (1859–1937) в 
праці «Опис стародруків музею Подільського церков-
ного історико-археологічного товариства» (1904 р.) 
[3, с 7, № 8,1; 4, № 8,1]. В даний час цей пам'ятник 
національного значення зберігається в Національній бібліотеці України імені В.І. 
Вернадського (відділ стародруків, Кир. 2515п.) [5, с. 98-99, № 132]. 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых 
упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирян-
щина», 2015; 2. Н.Я. Черты из религиозной и бытовой жизни Подолии в минувшие века 
(Продолжение) // ПЕВ. – Каменец-Подольск, 1905. – № 35; 3. Сецинский Е. Опись старопечат-
ных книг / Музей Подольского Церковного Историко-археологического Общества (быв. Древне-
хранилища Историко-статистического Комитета). – Каменецъ-Подольск: Тип. С. П. 
Киржацкаго, 1904; 4. Сецинский Е.И. Опись старопечатных книг Музея Подольского церков-
ного историко-археологического общества // Труды Подольского церковного историко-
археологического общества (бывшего историко-статистического комитета) / под ред. Е.И. 
Сецинского, Н. И. Яворовского. – Каменец-Подольск: Тип. С.П. Киржацкого, 1904. – Вып. 10; 5. 
Шамрай М.А. Маргіналії в стародруках кириличного шрифту 15-17 ст. з фонду Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Упорядник: М. Шамрай. – Київ, 2005. 

 
КЛІМОВ СТЕФАН ХАРИТОНОВИЧ 

(1845–1894) 
Народився в селі Рингач Хотинського повіту, в сім’ї паламаря Харитона 

Клімова та Софії Лук’янівни (1825 р.н.). Отримав домашню освіту. З 11 грудня 
1865 року служив паламарем при Свято-Успенській церкві містечка Сокиряни 
Хотинського повіту. 14 лютого 1870 року переміщений до Свято-Миколаївської 
церкви села Коболчин, того ж повіту [4, с. 92]. 5 листопада 1879 року понад-
штатний причетник Стефан Клімов звільнений за штат [5, с. 445]. 4 грудня 1880 
року призначений виконуючим посаду псаломщика при Свято-Михайлівській 
церкві села Сосєни 5-го округу Оргеївського повіту [6, с. 57].  

Помер в селі Сосєни 16 вересня 1894 року [2]. 
Дружина: Марія Гаврилівна (1854 р.н.).  
Їхні діти: Василь (1874 р.н.), Катерина (1876 р.н.), Георгій (1877 р.н.) [1, арк. 

57зв], Іоанн (1885 р.н.), Кірияк (14.07.1893 р.н.) [3]. 

«Евангелион, сиречь 
благовестие Богодухновенных 

Евангелист», 1636 року 
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Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 

184; 2. Метрическая книга, данная из Кишиневской духовной консистории в Свято-Михай-
ловскую церковь села Сесен 5-го округа Оргеевского уезда для записи родившихся, браком 
сочетавшихся и о умерших, на 1893 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 5, спр. 436; 3. Метрическая книга, 
данная из Кишиневской духовной консистории в Свято-Михайловскую церковь села Сесен 5-го 
округа Оргеевского уезда для записи родившихся, браком сочетавшихся и о умерших, на 1894 
год. – НАРМ, ф. 211, оп. 5, спр. 441; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1870. – 
№ 8; 5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1879. – № 23; 6. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1881. – № 3. 

 
КОБИЛЯНСЬКИЙ СЕМЕН 

Дяк при церкві Успіння Пресвятої Богородиці містечка Сокиряни, за даними 
на 1840-і роки [1, арк. 557]. 

Дружина, після смерті чоловіка в друге вийшла заміж – за місцевого селянина. 
Їхні діти: Гликерія (1843 р.н.). 
Джерела: 1. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 

спр. 106. 
 

КОБОРСЬКИЙ ІВАН ГРИГОРОВИЧ 
(1763 р.н.) 

«Роду дворянського», 25 червня 1795 року, Проїлавським єпископом Парфенієм 
II, висвячений на священика до Іоанно-Богословської церкви с. Вітрянка Хотин-
ського цинуту [2, арк. 65–66]. У 1814 році отримав грамоту від митрополита 
Кишинівського і Хотинського Гавриїла (Г.Г. Бенулеску-Бодоні). 

Дружина: Олена Олексіївна (1769 р.н.) [1, арк. 151зв]. 
Джерела: 1. Ведомость о Иоанно-Богословской церкви Хотинского уезда селения Ветрянки 

за 1832 год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 
1, спр. 48; 2. Формулярная ведомость Кишиневской и Хотинской епархии Бессарабской 
области Хотинского цинута селения Ветрянки Иоанно-Богословской церкви, сколько при ней 
обретает духовного звания, детей мужеска и женска пола дущ, за 1824 год // Формулярные 
ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии священника Филиппа 
Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 
 

КОВАЛЬ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ 
(1900 р.н.) 

Із селян. Псаломщик на посаді дячка при Свято-Димитріївській церкві села 
Гвіздівці Сокирянського району Чернівецької області (за даними на 1953-1965 рр.). 

 
КОВАЛЬ МАКСИМ ІВАНОВИЧ 

(1833 р.н.) 
Із селян, син Івана Яковича Коваля (1787-1849) та Марії Нигалатіївни (1788 

р.н.) [2]. 1 липня 1871 року затверджений на посаді церковного старости при 
Свято-Покровській церкві села Селище Хотинського повіту – на перше триріччя 
[1, с. 197]. У 1875 році затверджений на тій же посаді – на друге триріччя. 

Дружина: Марія Феодосіївна (1834 р.н.) [3]. 
Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1971. – № 16; 2. Ревизская 

сказка тысяча восемьсот пятидесятого года, октября седьмого дня, Бессарабской области 
Хотинского уезда, селения Селища, губернского секретаря Павла Егорова Бурдика, и посессора 
отставного подполковника Иордаки Михайлова Лисовского, принадлежащих подданству 
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Российской империи, о состояших мужеского и женского пола царанах; Ревизская сказка 
тысача восемьсот пятьдесят девятого года, января двадцать пятого дня, Бессарабской 
области Хотинского уезда, селения Селища, о состояших мужеского и женского пола царанах, 
живущих на земле помещика, губернского секретаря Павла Егоровича Бурдика, 
принадлежащего к подданству Российской империи. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 281; 3. 
Ревизская сказка тысача восемьсот пятьдесят девятого года, января двадцать пятого дня, 
Бессарабской области Хотинского уезда, селения Селища, о состояших мужеского и женского 
пола царанах, живущих на земле помещика, губернского секретаря Павла Егоровича Бурдика, 
принадлежащего к подданству Российской империи. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, д. 636. 
 

КОВБАСЮК ГАВРИЛО ВАСИЛЬОВИЧ 
(1888 р.н.) 

Із селян, освіта початкова. Після звільнення Сокирянщини від фашистських 
окупантів в 1944 році, служив при церкві Різдва Пресвятої Богородиці села 
Михалкове Сокирянського району Чернівецької області. 

20 жовтня 1948 року він був заарештований. 26 лютого 1949 року, особливою 
нарадою при Міністерстві державної безпеки СРСР (ОН МДБ СРСР), засуджений 
за антирадянську агітацію, за статтями 54-10 ч. 2, 54-11 КК УРСР, до 5-ти років 
позбавлення волі у виправно-трудових таборах (ВТТ).  

Реабілітований Чернівецьким обласним судом 25 грудня 1974 року [1, с. 477]. 
Джерела: 1. Реабілітовані історією. Чернівецька область. Книга третя. / Чернівецьке 

обласне відділення пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України». – Чернівці, 
2013. 

 
КОЖОКАРУ ГЕОРГІЙ 

(1905 р.н.) 
Навчався в загальноосвітній школі. З 1928 року служив псаломщиком при 

церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Василівка Хотинського повіту [1, с. 
108].1 січня 1931 року вийшов за штат [2, с. 10]. 

Джерела: 1. Anuarul Arhiepiscopiei Chişinăului. – Chişinău: Tipografia Eparhială, 1930; 
2. Mișcarea în cler // EH, 1931. – № 1-2. 

 
КОЗАК ГЕОРГІЙ ДМИТРОВИЧ 

(1883 р.н.) 
Із сім’ї духовного звання. Закінчив псаломщицький клас. У 1910 році визначений 

на місце псаломщика при Свято-Димитріївській церкві села Бурдюг 3-го округу 
Хотинського повіту [4, с. 216]. 10 червня 1913 року призначений виконуючим 
посаду псаломщика при Свято-Михайлівській церкві села Батирь Бендерського 
повіту [1, с. 223]. 1 травня 1914 року визначений до церкви села Леушени 
Оргеївського повіту [2, с. 207]. 12 листопада 1914 року, за власним проханням, 
переміщений із села Христич Сорокського повіту на посаду псаломщика до 
Архангело-Михайлівської церкви села Вашківці Хотинського повіту [3, с. 121]. 
9 лютого 1915 року звільнений за штат за неявку до церкви. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1913. – № 27; 2. Распо-
ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1914. – № 19-20; 3. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1914. – № 47; 4. Справочная книга Кишиневской епархии на 1911 год / 
Составлена и издана Канцелярией Кишиневской духовной консистория. – Кишинев: 
Епархиальная типография, 1911. 
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КОЗАК ПОРФИРІЙ 

Із сім’ї духовного звання. Вчився в Кишинівській духовній семінарії. 1 березня 
1938 року визначений на посаду псаломщика при Свято-Димитріївській церкві 
села Кормань Хотинського повіту [1, с. 132]. 

Джерела: 1. Mișcarea în cler // EH, 1938. – № 21. 
 

КОЗИЦЬКИЙ ЯКІВ ІВАНОВИЧ 
(1791 р.н.) 

Син священика Подільської губернії. Отримав домашню освіту. 25 липня 1818 
року затверджений на посаді дячка при церкві Різдва Пресвятої Богородиці села 
Михалкове Хотинського цинуту [2, арк. 107-108]. Там він прослужив до 1835 
рік. У списках, які стосується кліру церкви села Міхалкова, починаючи з 1836 
року його ім’я не зустрічається.  

Дружина: Анна Петрівна (1795 р.н.).  
Їхні діти: Євдокія (1816 р.н.), Варвара (1818 р.н.), Федір (1821 р.н.), Григорій 

(1923 р.н.) і Яків (1826 р.н.) [1, арк. 437зв–438]. 
Джерела: 1. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года, апреля двадцать 

четвертого дня, Бессарабской области Хотинского уезда села Михалкова, одноприходной 
Рождество Богородичной церкви, состоящей на имении помещика г. статского советника и 
кавалера Матвея Григориева Крупенского, о числе наличном священно – церковнослужителях 
их женах и их мужеска и женска пола детях // Ревизская сказка местечек, селений и церквей 
Хотинского уезда, о священно-церковнослужителях (апрель 1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, д. 
100; 2. Формулярная ведомость о священно и церковнослужителях и их мужеска пола детях, 
находящихся в селении Михалкове, Рождества Богородичной церкви Хотинского цинута, за 
1824 год // Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской прото-
попии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

 
КОЗЛОВ ЄВСТАФІЙ 

Уставник громади старообрядців-попівців (які зберегли священство і таїнства) 
містечка Сокиряни Хотинського повіту (за даними на 1889 рік) [1, с. 641]. 

Джерела: 1. Стадницкий А. Состояние раскола и сектантства в Бессарабии по мис-
сионерским отчетам за 1889 год // КЕВ, 1890. – № 14-15. 

 
КОЗЛОВ МАРК 

Начотник громади старообрядців-попівців (які зберегли священство і таїнства) 
містечка Сокиряни Хотинського повіту (за даними на 1889 рік) [1, с. 641].  

Джерела: 1. Стадницкий А. Состояние раскола и сектантства в Бессарабии по мис-
сионерским отчетам за 1889 год // КЕВ, 1890. – № 14-15. 

 
КОЗЛОВ СТАХІЙ АНДРІЙОВИЧ 

Уставник громади старообрядців–неокружників містечка Сокиряни Хотин-
ського повіту. «Людина здатна від природи і досить начитана, Козлов вважається 
опорою секурянських розкольників і в Хотинському повіті справедливо користу-
ється репутацією кращого старообрядницького начотника», – писав про нього у 
своєму звіті за 1899 рік місіонер Північного району Кишинівської єпархії, Іван 
Андрійович Сахаров [1, с. 469-470]. 

Джерела: 1. Сахаров И. Отчет епархиального миссионера Северного района Кишиневской 
епархии за 1899 год // КЕВ, 1900. – № 20. 
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КОЗМОЛИЧ (КОЗМУЛИЧ) КОСТЯНТИН ГАВРИЛОВИЧ 

(1825–1875) 
Син священика Свято-Миколаївської церкви села Гріноуци Хотинського повіту, 

Гаврила Васильовича Козмолича (1787 р.н.) та Марії Іванівни (1782 р.н.). В семі-
нарії не навчався. Отримав домашню освіту. 7 листопада 1844 року, указом 
Кишинівської духовної консисторії, за власним проханням, визначений дяком до 
Свято-Успенської церкви містечка Сокиряни Хотинського повіту. 25 серпня 
1851 року висвячений на диякона до церкви села Гечу-Ноу 1-ої частини Ясського 
повіту. 17 вересня 1851 року прикріплений до Свято-Миколаївської церкви села 
Гріноуци Сорокського повіту, де в той час священиком був його батько [1]. 

Помер 20 червня 1875 року. 
Дружина: Олександра Василівна (1830–08.12.1873). 
Їхні діти: Василь (1848 р.н.), Марія (1850 р.н.), Катерина. 
Джерела: 1. Ведомость о Свято-Николаевской церкви Сорокского уезда селения Гринауц, 

за 1851 год // Коллекция метрических книг Сорокского уезда. Клировые ведомости. – НАРМ, ф. 
211, оп. 6, спр. 49. 

 
КОЛАЧКОВСЬКИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ 

(1888 р.н.) 
Народився 21 листопада 1888 року в сім’ї псалом-

щика села Долиняни Хотинського повіту, Івана 
Миколайовича Колачковського (27.01.1849 р.н.) [3] 
та Олександри Єлевферівни (1860 р.н.). Закінчив 
Кишинівську духовну семінарію. 27 жовтня 1912 
року визначений на місце священика при Іоанно-
Богословській церкві с. Вітрянка 3-го округу Хотин-
ського повіту [1, с. 359]. 20 листопада 1912 року 
переміщений до церкви Різдва Пресвятої Богородиці 
села Михалкове 3-го округу Хотинського повіту [2, 
с. 379]. У 1919 році переміщений до Хрестовоздви-
женської церкви села Нелипівці, того ж повіту. Там 
він служив і за даними на 1930 рік [4, с. 91]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1912. – № 43; 2. Распоряжения епархиального началь-
ства // КЕВ, 1912. – № 47; 3. Список лиц священно- и 
церковнослужителей 2-го Благочиннического округа Хотинского уезда бывших и не бывших у 
исповеди во все посты в продолжении 1895 г. // Сведения о количестве исповедавшихся 
церковнослужителей по Кишиневской епархии в посты 1895 года. – НАРМ, ф. 208, оп. 6, спр. 
1185; 4. EHA,1930. 

 
КОМЕРЗАН ВАСИЛЬ ІСАЙОВИЧ 

(1861–1926) 
Народився 8 липня 1861 року в сім’ї священика Свято-Михайлівської церкви 

села Маркоуць Оргеївського повіту, Ісаї Івановича Комерзана (1819 р.н.) та 
Єлизавети Григорівни (1830 р.н.). Навчався в Єдинецькому духовному училищі. 
1 травня 1878 року вибув з 4-го класу «через хворобу». 14 грудня 1879 року 
визначений виконуючим обов'язки псаломщика при церкві Успіння Пресвятої 

Микола Колачковський (EHA, 
1930. – P. 91.) 

479 
 



МАНДЗЯК О.С. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА СОКИРЯНЩИНІ 

 
Богородиці села Шебутинці 3-го округу Хотинського повіту [5, с. 37]. 10 травня 
1880 року, за власним проханням, переміщений на місце псаломщика до Свято-
Георгіївської церкви села Бедраж, того ж повіту [6, с. 239]. 21 червня 1881 року, 
за розпорядженням єпархіального начальства, переміщений назад в с. Шебутинці. 
8 серпня 1881 року, за власним проханням, переведений до Іоанно-Богословської 
церкви села Вітрянка 3-го округу Хотинського повіту. 24 липня 1882 року знову 
таки, за власним проханням, переміщений на місце псаломщика при Архангело-
Михайлівській церкві села Сербичани, того ж повіту [3]. З 20 лютого 1892 року 
перебував на посаді псаломщика при Архангело-Михайлівській церкві села 
Мендиківці 5-го округу Хотинського повіту [2, арк. 108зв]. 

Ухвалою Святішого Синоду від 23-28 березня 1911 року за № 2188, він 
удостоєний благословення Святішого Синоду, з грамотою [4, с. 141; 7, с. 155]. 

Помер 1 березня 1926 року [8, с. 6]. 
Двічі був одружений. Одна з них: Марія Василівна Кирилович (1863 р.н.) – 

дочка псаломщика Архангело-Михайлівської церкви с. Сербичани Хотинського 
повіту, Василя Федоровича Кириловича (1835-1898) [1, арк. 73зв]. 

Його діти: Стефан (1885 р.н.), Порфирій (16.08.1888 р.н.), Марія (01.10.1890 р.н.), 
Никанор (17.10.1891 р.н.), Лука (06.12.1893 р.н.), Софія (14.08.1895 р.н.), Іван 
(01.02.1898 р.н.), Валентина (04.10.1901 р.н.), Людмила (29.04.1905 р.н.) [2, арк. 109зв]. 

Джерела: 1. Ведомость о Архрангело-Михайловской церкви селения Сербичан 5-го округа 
Хотинского уезда Кишиневской епархии за 1896 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда 
за 1896 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 195; 2. Ведомость о церкви состоящей Хотинского 
уезда Кишиневской епархии в селе Мендыкоуцах за 1914 год // Ведомости о церквях Хотинского 
уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 3. Метрическая книга данная из Кишиневской 
духовной консистории Михайловской церкви села Сербичан, 5-го округа Хотинского уезда, для 
записи родившихся, браком сочетавшихся и о умерших, на 1885 год. – ВАКС; 4. Определения 
Святейшего Синода // ЦВд, 1911. – № 19-20; 5. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1880. – № 2; 6. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1880. – № 11; 7. Распо-
ряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1911. – № 23; 8. Mișcarea în cler // EH, 1926. – № 4. 

 
КОМЕРЗАН ДМИТРО ФЕОФІЛОВИЧ 

(1902 р.н.) 
Народився 24 жовтня 1902 року в селі Бирнова Хотинського повіту, в сім'ї 

псаломщика Феофіла Ісаєвича Комерзана (1866 р.н.) та Надії Самуїловни Сливинської 
(1864 р.н.). Закінчив 2 класи Кишинівської духовної семінарії. 1 квітня 1923 року 
визначений служити псаломщиком при Іоанно-Богословській церкві села Вітрянка 
Хотинського повіту [1, с. 2]. 15 липня того ж року затверджений на посаді. 1 квітня 
1926 року переміщений до Архангело-Михайлівської церкви села Мендиківці 
Хотинського повіту [2, с. 6]. 1 січня 1931 року вийшов за штат [3, с. 58]. 

Джерела: 1. Mișcarea în cler // Luminatorul, 1923. – № 16; 2. Mișcarea în cler // EH, 1926. – № 
4; 3. Mișcarea în cler // EH, 1931. – № 5. 

 
КОМЕРЗАН ФЕОФІЛ ІСАЙОВИЧ 

(1866 р.н.) 
Син священика Свято-Михайлівської церкви села Маркоуць Оргеївського 

повіту, Ісаї Івановича Комерзана (1819 р.н.) та Єлизавети Григорівни (1830 р.н.). 
Служив псаломщиком при Свято-Успенській церкві села Василівка Хотинського 
повіту. 3 серпня 1883 року визначений виконуючим обов'язки псаломщика при 
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церкві с. Балкоуци Хотинського повіту [3, с. 155]. 
Після цього служив на тій же посаді при Архангело-
Михайлівській церкві села Окниця (за даними на 
1902 рік) і при Свято-Миколаївській церкві села 
Бирнова 5-го округу Хотинського повіту. 8 липня 
1913 року, за власним проханням, звільнений з 
посади за штат [4, с. 232]. 

Дружина: Надія Самуїловна Сливинська (1864 
р.н.) – дочка псаломщика Самуїла Васильовича 
Сливинського (1838-1899) та Єлизавети Федорівни 
Кирилович (1841 р.н.).  

Їхні діти: Олександр (23.04.1889 р.н.), Петро 
(29.06.1893 р.н.), Севастян (03.03.1901 р.н.), Олімпіада 
(03.03.1901 р.н.), Дмитро (24.10.1902 р.н.). 

Олександр – навчався в Єдинецькому духовному 
училищі і псаломщицькому класі. 3 грудня 1907 року призначений на посаду 
псаломщика при Архангело-Михайлівській церкві с. Окниця 5-го округу Хотин-
ського повіту [2, арк. 136зв–137]. У 1925 році переміщений до церкви с. Нагоряни 
4-го округу Хотинського повіту [5, с. 128]. 

Петро – навчався в Єдинецькому духовному училищі і Кишинівській духовній 
семінарії (1907-1914 рр.). 29 червня 1914 року висвячений на священика до 
церкви с. Бліндешти Белецького повіту. У 1915 році вступив до Київської духовної 
академії [1, с. 91-92]. 

Джерела: 1. Биографический словарь выпускников Киевской духовной академии: 1819 –
1920-е гг.: Материалы из собрания проф. протоиерея Ф.И. Титова и архива КДА: в 4 т. / Сост. 
В.И. Ульяновский. – Т. 2: К-П. – Киев, 2015; 2. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви, 
состоящей в 5-м округе Хотинского уезда Кишиневской епархии в селе Окнице, за 1914 год // 
Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221 3. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1883. – № 18; 4. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1913. – № 28; 5. EHDIS,1925. 

 
КОНДРЮК ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ 

(†1898 р.) 
Із селян. Церковний староста при Архангело-Михайлівській церкві с. Вашківці 

3-го округу Хотинського повіту – до 1898 року [1]. 
Джерела: 1. Кишиневская епархия. Клировая ведомость 3-го округа Хотинского уезда за 

1902 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 199. 
 

КОРМУШ ОЛЕКСАНДР 
(1892 р.н.) 

Народився 13 серпня 1892 року. Закінчив школу псаломщиків [2, с. 132]. З 
1918 року служив псаломщиком при Свято-Миколаївській церкві села Коболчин 
5-го округу Хотинського повіту. 1 листопада 1921 року переміщений до 
Архангело-Михайлівської церкви Глинка Хотинського повіту [3, с. 4]. 1 серпня 
1924 року переміщений до Свято-Василівської церкви м. Єдинці, того ж повіту 
[4, с. 3]. Там він служив і за даними на 1930 рік [1, с. 98]. 

Джерела: 1. EHA, 1930; 2. EHDIS,1925; 3. Mișcarea în cler // Luminatorul, 1921. – № 11-12; 4. 
Mișcarea în cler // Luminatorul , 1924. – № 26. 

Олександр Комерзан 
(EHA, 1930. – P. 100.) 

481 
 



МАНДЗЯК О.С. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА СОКИРЯНЩИНІ 

 
КОРНЄЙ ДАНИЛО ІВАНОВИЧ 

(1879 р.н.) 
Народився 18 січня 1879 року. Здобув педагогічну 

освіту, мав звання вчителя. У 1903 році призначений 
тимчасово виконуючим посаду вчителя в церковно-
приходській школі села Рестео-Атаки Хотинського повіту 
[1, с. 323]. У 1906 році був висвячений на диякона, а в 
1910 році – на священика, і направлений служити до 
Свято-Михайлівської до церкви села Пригородок 1-го 
округу Хотинського повіту [4, с. 125]. 27 жовтня 1916 
року переміщений до Архангело-Михайлівської церкви 
с. Ломачинці 5-го округу Хотинського повіту [3, с. 246]. 

За спогадами старожилів села 
Ломачинці, отець Данило мав дуже 
гарний голос, послухати його спів 
приходили навіть із сусідніх парафій. 
Володів величезною силою (важив 

близько 150 кг.), За переказами, які записав краєзнавець М.М. 
Шундрій, Данило Корнєй двічі на ярмарках – в м. Окниці і 
Сокирянах (1920-1921 рр.), боровся з всесвітньо відомим 
борцем Іваном Заікіним (1880-1948). І хоча отець Данило 
здобув поразку, почув гарну оцінку від Заікіна, приблизно 
наступного змісту: «Якби не Ваш духовний сан, то був би 
борець світового рівня». 

У 1931 році о. Данило був переміщений до церкви Покрова 
Пресвятої Богородиці села Мошана 2-го округу Сорокського 
повіту (нині в Дондушенському районі Республіки Молдова) 
[9, с. 56]. Там, в кінці 1930-х років він помер і похований. 

2 квітня 1915 року, архієпископом Кишинівськім і Хотин-
ським Платоном (П.Ф. Рождественський), Д. Корнєй нагород-
жений набедреником [2, с. 208]. 

Дружина: Надія (1876 р.н.). Мали четверо дітей. 
Віра Данилівна Корнєй вийшла заміж за Журакова і 

працювала вчителькою в селі Ломачинцях, де померла 
в 1927 році. 

Ілля Данилович Корнєй (20.12.1903 р.н.) закінчив 
курс Кишинівської духовної семінарії. В 1925 році був 
висвячений на священика до Свято-Троїцької церкви 
села Ларга Хотинського повіту [6, с. 99]. 1 березня 1931 
переміщений до церкви с. Клішківці 1-го округу Хотин-
ського повіту [10, с. 69]. 1 лютого 1941 року «убитий 
Совєтами» [5, с. 40; 7, с. 236; 8, с. 657; 11]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1903. – № 14; 2. Распоряжения Епархиального начальства 
// КЕВ, 1915. – № 13-14; 3. Распоряжения епархиального началь-
ства // КЕВ, 1916. – № 45; 4. AECH, 1922; 5. Clerici decedați // 
EH, 1941. – № 2; 6. EHA,1930; 7. Locaşuri Sfinte din Basarabia / 

Данило Корнєй 
(EHA, 1930. – P. 105.) 

Могила Віри 
Корнєй. 

Фото Юрія 
Кривого, 2016 р. 

Ілля Данилович Корнєй 
(EHA, 1930. – P. 99.) 
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Col. de red.: Iurie Babii (red.-coord.),... ; Au colab. Sergiu Tabuncic, Maria Brânzan, Maria 
Praporşcic,.... – Chişinău: «Alfa şi Omega», 2001; 8. Martiri pentru Hristos, din România, în perioada 
regimului comunist / Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. – Bucureşti, 2007; 
9. Mișcarea în cler // EH, 1931. – № 5; 10. Mișcarea în cler // EH, 1931. – № 6; 11. Protoiereu Ioan 
Lisnic. Preoți basarabeni martirizați în primul an de ocupație sovietică (1940-1941). – 
http://basarabia-bucovina.info/ 

 
КОРОГОД ГРИГОРІЙ 

(1789 р.н.) 
«Із поселян». У 1817 році затверджений на місце дячка при церкві Успіння 

Пресвятої Богородиці села Шебутинці Хотинського повіту. [2, арк. 71-72]. 
Служив при цій церкві до 1825 року. 

Дружина: Євдокія (1793 р.н.).  
Їхні діти: Кирило (1819 р.н.) і Марія (1818 р.н.) [1, арк. 282]. 
Джерела: 1. Исповедная роспись Кишиневской епархии Бессарабской области Хотинского 

цинута селения Шобутинец, Успенской Богородичной церкви о обретающихся в приходе сей 
церкви ниже явленных чинов людям с изъяснением против каждого имени о бытии их во 
святую Четыредесятницу у исповеди и Святых тайн причастия, и кто исповедовался токмо, 
а не причастился и за каким винословием, и кто за малолетством не исповедовался, а Святых 
тайн причастился, значит ниже сего, за 1822 год . – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 34; 2. Формуляр-
ная ведомость о священно и церковнослужителях и их мужеского пола детях, находящихся в 
селении Шобутинце, за 1824 год // Формулярные ведомости Управляющего Хотинского 
цынута Бричанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, 
оп. 1, спр. 37. 

 
КОСТІН АВТОНОМ (АРТЕМОН) МИХАЙЛОВИЧ 

(1870 р.н.) 
Син паламаря, народився 19 березня 1870 року [5, с. 86]. Навчався в Кишинів-

ському духовному училищі, яке закінчив в 1887 році – без права вступу в семінарію 
[1, с. 489]. 27 вересня 1891 року призначений псаломщиком при Свято-Троїцькій 
церкві села Блещеноуци 4-го округу Оргеївського повіту [2, с. 316]. У 1894 році 
визначений псаломщиком до Свято-Успенської церкви села Стурдзовка 1-го 
округу Белецького повіту, але практично відразу повернутий назад на колишнє 
місце служби. У 1903 році він переміщений до Свято-Михайлівської церкви села 
Чорешти 4-го округу Кишинівського повіту [3, с. 258]. З 1910 року А. Костін 
служив псаломщиком при Петро-Павлівській церкві села Ворнічени 1-го округу 
Кишинівського повіту [4, с. 114]. У 1914 році повернутий на колишнє місце 
служби – в Стурдзовку. У 1930 році знову переміщений – на місце псаломщика 
при Свято-Анастасіївській церкві села Непоротове 4-го округу Хотинського 
повіту [6, с. 106]. 

Дружина: Гликерія Афвнасіївна Тарноруцька (1875 р.н.) – дочка псаломщика 
села Каларашовка Сорокського повіту. Вінчалися 26 серпня 1892 року в Свято-
Троїцькій церкві села Блещеноуци. 

Джерела: 1. Разрядный список учеников Кишиневского духовного училища, составленный 
после испытаний, бывших в мае и начале июня 1886/7 учебного года // КЕВ, 1887. – № 13; 2. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1892. – № 20; 3. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1903. – № 12; 4. Справочная книга Кишиневской епархии на 1911 год / 
Составлена и издана Канцелярией Кишиневской духовной консистория. – Кишинев: 
Епархиальная типография, 1911; 5. EHDIS,1925; 6. Mișcarea în cler // EH, 1930. – № 7. 
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КОСТРИЦЬКИЙ АФАНАСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

(1891 р.н.) 
Народився 9 березня 1891 року в колонії Нерушай Ізмаїльського повіту Бессараб-

ської губернії (нині село в Татарбунарському районі Одеської області України), в 
сім’ї псаломщика місцевої Іоанно-Богословської церкви, Василя Никифоровича 
Кострицького (1859 р.н.) та Ксенії Василівни (1859 р.н.). 

Закінчив Кишинівську духовну семінарію. 1 травня 1915 року визначений 
псаломщиком до церкви Різдва Пресвятої Богородиці с. Михалкове 3-го округу 
Хотинського повіту [4, с. 256]. 12 лютого 1920 року висвячений на священика до 
Петро-Павлівської церкви с. Хаджи-Курда Суворівського району Ізмаїльської області 
(сучасне с. Комишівка Ізмаїльського району Одеської області України) [5, с. 22].  

28 квітня 1941 року заарештований співробітниками УНКВС по Ізмаїльської 
області. Його звинуватили за ст.ст. 54-10 ч. 1 і 54-13 КК УРСР, у тому, що він 
«був активним членом контрреволюційної фашистської партії кузістів, мав 
тісний зв’язок з керівниками Ізмаїльської повітової організації Руссу та Мунтяну. 
В 1937 р. по завданню Мунтяну прийняв керівництво місцевою організацією 
партії в селі Хаджи-Курда. Провадив контрреволюційну пропаганду в церкві та 
агітацію проти Радянського Союзу. Після встановлення радянської влади 
проводив антирадянську роботу, направлену на зрив заходів партії та уряду на 
селі. Підбурював жінок села до відкритого виступу проти членів сільради з 
метою їх усунення. Висловлював побажання поразки СРСР у можливій війні з 
Німеччиною…» [1, с. 438; 3, с. 357-358]. 

На початку війни разом з іншими ув'язненими Ізмаїльської в'язниці його 
направили в Свердловську область і утримували у в'язниці № 2 села Нижня Тура. 
В обвинувальному висновку від 15 січня 1942 року слідчий НКВС пропонував 
розстріляти «попа-кузіста». Однак Особлива нарада при НКВС СРСР 12 березня 
1942 року постановила за участь у контрреволюційній партії ув’язнити А.В. 
Кострицького і направити у виправно-трудові табори на 10 років. Відбував термін 
ув'язнення в Івдельському таборі НКВС (Свердловська область) [1, с. 438-439; 2, 
с. 43-44]. 

Джерела: 1. Михайлуца М. Здійснення органами ДПУ–НКВС України репресій проти 
Православної церкви на Одещині (1930-ті – 1940-ві рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 
Науковий і документальний журнал. – Київ: Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2004. – № 1/2 
(22/23); 2. Михайлуца М.І. Релігійна політика румунської окупаційної влади в Південній 
Бессарабії і Трансністрії (кінець 1930-х - 1944 рр.). – Одеса: Optimum, 2006; 3. Михайлуца М.І. 
Репресії духовенства на Одещині у 1940-1945 рр. (на матеріалах архіву УСБУ в Одеській 
області) //Історія України. Маловідомі імена, події, факти: збірник наукових статтей. Вип. 34. 
– Київ, 2007; 4. Распоряжения епархиального начальства//КЕВ, 1915. – № 17-18; 5. AECAI, 1936. 

 
КОТОВИЧ СЕМЕН ФЕДОРОВИЧ 

(1800 р.н.) 
Син священика. Отримав домашню освіту. 16 травня 1816 року, Кишинівською 

духовною дикастерією, визначений дяком до Свято-Миколаївської церкви села 
Каларашовка (нині в Окницькому районі Республіки Молдова). 9 березня 1823 
року переведений на ту ж посаду при Архангело-Михайлівській церкві с. Ломачинці 
Хотинського повіту [1, с. 217зв - 218]. Там він прослужив до 1841 року. 

Дружина: Олександра Антонівна (1806 р.н.).  
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Їхні діти: Петро (1824 р.н.), Марія (1825 р.н.), Пелагея (1827 р.н.), Домникия 

(1831 р.н.). Федір (1833 р.н.), Тетяна (1837 р.н.), Стефан (1839 р.н.) [2]. 
Джерела: 1. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви Хотинского уезда селения 

Ломачинец за 1832 год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, 
ф. 605, оп. 1, спр. 48; 2. Исповедные росписи выданные из Кишиневской духовной консистории, 
Свято-Михайловской церкви села Ломачинец 5-го округа Хотинского уезда (1825–1896, 1905–
1911, 1913, 1915, 1917 гг.). – ВАКС, Ломачинці. 
 

КОТЮЖИНСЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ 
(1787 р.н.) 

Священик при Архангело-Михайлівській церкві села Мендиківці Хотинського 
цинуту (за даними на 1822 рік) [3, арк. 150]. Деякий час займав посаду благо-
чинного. За даними на 1835 рік служив при церкві села Маркоуци Хотинського 
повіту [2, арк. 331зв–332]. 

Дружина: Євдокія Гаврилівна (1796 р.н.)  
Їхні діти: Тетяна (1813 р.н.), Анастасія (1815 р.н.), Ксенія (1819 р.н.), Никифор 

(1821 р.н.), Онимофор (1822 р.н.), Яків (1823 р.н.), Олександр (1833 р.н.). 
Володимир багато років служив псаломщиком. 12 грудня 1876 року висвяче-

ний на священика до церкви села Зарожани Хотинського повіту [1, с. 57]. 
Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1877. – № 3; 2. Ревизская 

сказка местечек, селений и церквей Хотинского уезда, о священно-церковнослужителях (апрель 
1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, д. 100; 3. Исповедная ведомость Кишиневской и Хотинской 
епархии Хотинского цинута селения Мендиковец Архангело-Михайловской церкви, прихожан, 
кто из них был во святую Четыредесятницу у исповеди и святых тайн причастия, кто ж 
исповедался токмо, а не причастился и кто ж не исповедался и за каким винословием, за 1822 
год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 34. 

 
КОЧУРОВСЬКИЙ МИХАЙЛО СТЕФАНОВИЧ 

(1827 р.н.) 
Син дячка с. Гвіздівці Хотинського повіту, Стефана Івановича Кочуровського 

(1782-1837) та Феодосії Олексіївни (1794 р.н.) [3, арк. 101зв]. Деякий час був 
півчим Архангело-Михайлівської церкви села Гвіздівці. 4 травня 1849 року, за 
розпорядженням єпархіального начальства, визначений на місце паламаря при 
Архангело-Михайлівській церкві села Пригородок Хотинського повіту [1]. 1 
червня 1850 року, архієпископом Кишинівським і Хотинським Іринархом (Я.Д. 
Попов), посвячений у стихар. 1 листопада 1851 року, за власним проханням, 
переміщений на місце паламаря до Архангело-Михайлівської церкви с. Вережани 
Сорокського повіту [2]. 

Дружина: Марія Федорівна (1833 р.н.). 
Їхні діти: Петро (1851 р.н.), Іоанн. 
Джерела: 1. Ведомость о Свято-Михайловской церкви Сорокского уезда селения Вережен, 

за 1851 год // Коллекция метрических книг Сорокского уезда. Клировые ведомости за 1851 год. 
– НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 49; 2. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви, Сорокского 
уезда села Вережан, за 1853 год // Коллекция метрических книг Сорокского уезда. Клировые 
ведомости за 1851 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 57; 3. Формулярная ведомость о священно- и 
церковнослужителях и их мужеска и женска пола душ детях, находящихся в селении 
Гвоздовцах при Архангело-Михайловской церкви Хотинского уезда, за 1832 год // Клировые 
ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 48. 
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КОЧУРОВСКИЙ СТЕФАН ІВАНОВИЧ 

(1782–1837) 
«Син дворянський», родом з Ушицького повіту Подільської губернії. Отримав 

домашню освіту. У 1806 році визначений на посаду дячка при Архангело-
Михайлівській церкві села Гвіздівці Хотинського повіту [3, арк. 37-38]. 23 червня 
1810 року затверджений на посаді [4, арк. 101зв]. Періодично виконував також 
обов’язки псаломщика і керував церковним хором. Служив при цій гвіздовецькій 
церкві до 1837 року. 

Дружина: Феодосія Олексіївна (1794 р.н.).  
Їхні діти: Марія (1816 р.н.), Захарій (1818 р.н.), Михайло (1827 р.н.), Авраам 

(1832 р.н.), Ірина (1821 р.н.), Олександра (1823 р.н.) [1, арк. 157; 2, арк. 358зв–359]. 
Джерела: 1. Исповедная ведомость Кишиневской и Хотинской епархии села Гвоздовец 

Архангело-Михайловской церкви прихожан которые во святую Четыредесятницу был у 
исповеди и святого причастия и кто исповедался токмо, не причастился и кто ж не 
исповедался и за каким винословием, за 1822 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 34; 2. Ревизская 
сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года апреля двадцать первого дня, Бессарабской 
области Хотинского уезда села Гвоздоуц двухприходной Архангело-Михайловской церкви, 
состоящей на имении помещика Александра Фомова Томульца, о числе вященно и церковно-
служителях их женах и детях обоего пола. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, д. 100; 3. Формулярная 
ведомость о священно и церковно служителях и их мужского пола детях, находящихся в 
селении Гвоздовец Архангело-Михайловской церкви, цинута Хотинского, за 1824 год // 
Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии 
священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37; 4. Формулярная 
ведомость о священно- и церковнослужителях и их мужеска и женска пола душ детях, находя-
щихся в селении Гвоздовцах при Архангело-Михайловской церкви Хотинского уезда, за 1832 год 
// Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 48. 

 
КРАВЧЕНКО ТИМОФІЙ ПЕТРОВИЧ 

(1885 р.н.) 
Народився 10 червня 1885 року [4, с. 122]. В служінні з 1905 року [3, с. 117]. З 

1908 року служив псаломщиком при Свято-Димитріївській церкві села Кормань 
3-го округу Хотинського повіту. 9 лютого 1913 року, за власним проханням, 
переміщений виконуючим обов’язки псаломщика при церкві Різдва Пресвятої 
Богородиці села Кишло-Замжиєво 4-го округу Хотинського повіту (сучасне село 
Подвір'ївка Кельменецького району Чернівецької області) [2, с. 77]. 19 грудня 
1925 року затверджений на посаді. Прослужив там до кінця життя і похований на 
території церкви. 

В селі Подвір'ївка про дяка-псаломщика Кравченка згадують і в наші дні: «До 
нас дійшли розмови про дяка Кравченка. Коли в 1939 році румуни змушені були 
повернутися за Прут, пішов з ними і священник Думінтей. Дяк залишився сам. 
Жив він поруч із церквою, день і ніч наглядав за нею. І коли нова влада почала 
вимагати, аби розібрати добротний кам’яний паркан, яким було обнесено храм, 
він категорично відмовився. Розумів, що ризикує життям своїм і своїх рідних, 
але відстояв недоторканість церковного майна. А по смерті похований на 
території церкви» [1]. 

Джерела: 1. Бабинчук І. Подвір'ївка. Духовність. – http://bukportret.info/index.php/ 
kelmenetskij-rajon/podvir-jivka/dukhovnist; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1913. – № 7-8; 3. AECH, 1922; 4. EHDIS,1925. 
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КРАЧКОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 
(1786–1831) 

«Дворянський син», родом з Подільської губернії. З 1806 року, відповідно 
«указу Ясської екзаршської духовної дикастерії» служив паламарем при Свято-
Архангело-Михайлівській церкві с. Вашківці Хотинського повіту [1, арк. 87-88]. 

Рано овдовів. Його діти: Анна (1806 р.н.), Микола (1814 р.н.), Кипріян (1821 
р.н.), Григорій (1823 р.н.). 

Джерела: 1. Формулярная ведомость о священно и церковно служителях и их мужского 
пола детях, находящихся в селении Вашковцах при Архангело-Михайловской церкви, за 1824 год 
// Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии 
священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

 
КРІСТЯ ЕФТЕНІЙ 

Син псаломщика. 1 січня 1942 року визначений на місце псаломщика при церкві 
Успіння Пресвятої Богородиці с. Шебутинці Секурянської волості Хотинського 
повіту [1, с. 85]. У 1944 році виїхав до Румунії. 

Джерела: 1. EH, 1942. – № 5-6. 
 

КРИВИЙ ІВАН КІНДРАТОВИЧ 
Народився в містечку Сокиряни Хотинського повіту, в сім’ї селянина Кіндрата 

Миколайовича Кривого (1853 р.н.). Навчався в Секурянському чоловічому училищі. 
Значився ченцем з ім'ям Ісидор в Свято- Пантелеймонівському Афонському 

монастирі, також відомому як Россікон або Новий Руссік – один із 20 «правлячих» 
монастирів на Святій Горі Афон в Греції.  

На початку XX ст. став прихильником релігійного догматичного і містичного 
руху «Ім'яслав'я» (ономатодоксія), який отримав розповсюдження на початку XX 
століття серед православних руських ченців на святій горі Афон. Це стало при-

Церковний хор села села Кишло-Замжиєво,  
організований псаломщиком Тимофієм Кравченко 

487 
 



МАНДЗЯК О.С. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА СОКИРЯНЩИНІ 

 
чиною його видворення з Греції назад в Російську імперію. Його ім'я знаходимо 
в «Списку ченців Російського на Афоні Пантелеймонова монастиря, прямуючих 
на пароплаві «Херсон» в Росію за розпорядженням російського Уряду 3 липня 
1913 року» [1, с. 261; 2, с. 73]. 

Джерела: 1. «Дело об афонских монахах» в Канцелярии Святейшего Синода Российской 
Церкви. Материалы подготовлены к печати епископом Венским и Австрийским Иларионом 
(Алфеевым) // Богословские труды. Сборник тридцать девятый. – Москва: Издательский 
совет Русской Православной Церкви, 2004; 2. Забытые страницы русского имяславия. Сборник 
документов и публикаций по афонским событиям 1910-1913 гг. и движению имяславия в 1910-
1918 гг. / Сост. А.М. Хитров, О.Л. Соломина. – Москва: «Паломникъ», 2001. 

 
КРИВИЙ Ф. 

Уродженець Сокиряншини. З 1944 року служив псаломщиком при Свято-
Анастасіївській церкві села Непоротове Сокирянського району [2]. В 1949 році, за 
розпорядженням єпископа Чернівецького і Буковинського Андрія (Є.О. Сухенко) 
перебував на посаді сторожа в Свято-Миколаївському монастирі «Галиця», 
розташованого неподалік від села Непоротове [1, с. 67]. В 1957 році, за власним 
проханням і після отримання дозволу від єпархіального начальства, Ф. Кривий 
покинув Гадицький скит і перебрався на проживання до своїх родичів. 

Джерела: 1. Яремчук С.С. Православна Церква на Буковині у радянську добу: 
Державно-церковні взаємини. – Чернівці: «Рута», 2004; 2. ВАКС. 

 
КРИЦЬКИЙ АВТОНОМ МИКОЛАЙОВИЧ 

(1864 р.н.) 
Народився 12 вересня 1864 року в місті Бельці, в сім'ї протоієрея Соборної 

Свято-Миколаївської церкви, Миколи Самуїловича Крицького (1832 р.н.) та 
Євгенії Миколаївни. Навчався в Кишинівському духовному училищі. В 1888 році 
закінчив Кишинівську духовну семінарію, зі свідоцтвом 2-го розряду. 17 жовтня 
1890 року, вікарієм Кишинівської єпархії, єпископом Акерманським (О.Є. Філонов) 
висвячений на диякона [1, арк. 94зв]. Тим же єпископом, 21 жовтня 1890 року 
висвячений на священика і направлений до церкви Успіння Пресвятої Богородиці 
села Василівка 5-го округу Хотинського повіту [3, с. 917]. 16 червня 1897 року 
переміщений до церкви на честь Успіння Пресвятої Богородиці села Вулканешти 
Ізмаїльського повіту [4, с. 238]. 17 березня 1908 року направлений на місце 
другого священика при Болградському соборі [5, с. 76]. У 1911 році переміщений 
до Архангело-Михайлівської церкви с. Кірютня Бендерського повіту [6, с. 171], 
але вже 14 червня повернутий назад в Болград [7, с. 194]. 

У 1931 році висвячений на протоієрея [8, с. 7]. 
Дружина: Марія Георгіївна Жушкова (1872 р.н.) – дочка священика Георгія 

Космовича Жушкова (1839 р.н.) [2, с. 673] та Катерини Тимофіївни (1850 р.н.). 
Народилася 23 жовтня 1872 року в селі Авдарм Бендерського повіту. 

Їхні діти: Микола (20.06.1891 р.н.), Євген (10.12.1892 р.н.), Олександр 
(24.08.1894 р.н.), Катерина (24.06.1896 р.н.) [1, арк. 94зв]. 

Джерела: 1. Ведомость о Успенско Богородичной церкви Кишиневской епархии, состоящей 
в селах Василиуцы и Роспопенцы 5-го округа Хотинского уезда, на 1896 год // Ведомости о 
церквях Хотинского уезда за 1896 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 195; 2. Квилинкова Е. 
Православие – стержень гагаузской этничности. – Комрат-София, 2013; 3. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1890. – № 21; 4. Распоряжения епархиального начальства // 
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КЕВ, 1897. – № 13; 5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1908. – № 13; 6. Распо-
ряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1911. – № 24; 7. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1911. – № 25; 8. Ranguri onorifice // BECAI, 1931. – № 5. 

 
КРИЦЬКИЙ ВАРСОНОФІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ 

(1857–1917) 
Син священика села Новоселиця Хотинського повіту, Георгія Самуїловича 

Крицького (1834-1897). Закінчив курс Єдинецького духовного училища. 1 
листопада 1876 року призначений учителем народного училища села Вашківці 
Хотинського повіту. 10 жовтня 1879 року призначений виконуючим посаду 
псаломщика при церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Зелена Хотинського 
повіту. 11 грудня того ж року переміщений до Свято-Катерининської церкви містечка 
Липкани, того ж повіту. 20 лютого 1884 року, єпископом Акерманським, вікарієм 
Кишинівської єпархії Августином (А.Ф. Гуляницький) висвячений на диякона до 
тієї ж церкви. З 16 квітня 1885 року до 6 жовтня 1889 року перебував на посаді 
економа в Єдинецькому духовному училищі. 14 вересня 1885 року призначений 
дияконом домової Олександро-Невської церкви при Єдинецькому духовному 
училищі [1, арк. 9зв]. 5 грудня 1899 року висвячений на священика до Свято-
Миколаївської церкви села Кетрошика-Ноу 4-го округа Белецького повіту. Там 
він прослужив до кінця свого життя. 

У 1889-1897 роках був завідувачем Єдинецької свічковий лавки. 5 грудня 1899 
року єпископом Кишинівським і Хотинським Іаковом (І.О. Пятницький), висвячений 
на священика до Свято-Миколаївської церкви села Кетрошика-Ноу 4-го округу 
Белецького повіту. У тому ж селі, в 1901-1910 роках викладав спів у місцевій 
церковно-приходській школі, а в 1902-1904 рр. – був законовчителем [2, арк. 131]. 

Єпископом Кишинівській і Хотинським Серафимом (Л.М. Чичагов) нагороджений 
набедреником. 

Дружина: Олімпіада Артемівна (1861–1888).  
Їхні діти: Параскева (1886 р.н.), Анна (1887 р.н.) 
Параскева вийшла заміж за вчителя Федора Флоровича Гриба. 
Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1888 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 

191; 2. Клировые ведомости церквей 4-го округа Белецкого уезда, за 1915 год. – НАРМ, ф. 211, 
оп. 1, спр. 9. 
 

КРИЦЬКИЙ ГЕОРГІЙ САМУЇЛОВИЧ 
(1834–1897) 

Син диякона Соборної Свято-Миколаївської церкви міста Бельці, Самуїла 
Васильовича Крицького (1797 р.н.) та Катерини (1810 р.н.) [2]. Деякий час 
служив священиком при Свято-Димитріївській церкві села Непоротове Хотин-
ського повіту. Далі перебував на посаді священика при церкві села Новоселиця 
Хотинського повіту. 10 листопада 1890 року звільнений від виправлення посади 
благочинного по 3-му округу Хотинського повіту [1, с. 969]. 

Помер 18 січня 1897 року в Новоселиці [3, с. 51]. 
Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1890. – № 22; 2. Ревизская 

сказка 1835 года, августа 1-го дня, Бессарабской области Ясского уезда, города Бельцы 
Соборной Свято-Николаевской церкви, о состоящем при оной мужского и женского пола душ 
духовенства. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 120; Умершие // КЕВ, 1897. – № 4. 
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КРОВЕЦЬКИЙ АФАНАСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

(1827–1895) 
Народився 2 травня 1827 року в селі Романківці Хотинського повіту, в сім’ї 

священика Василя Захаровича Кровецького (1790-1851) та Домнікії Онуфріївни. 
Після звільнення з Вищого відділення Кишинівського духовного училища, 3 грудня 
1848 року визначений паламарем до Свято-Димитріївської церкви села Бирнова 
Хотинського повіту. 8 червня 1849 року, за власним проханням, переведений на 
місце паламаря до Архангело-Михайлівської церкви с. Романківці, того ж повіту. 3 
жовтня 1849 року затверджений дяком при тій же церкві. 1 січня 1856 року 
висвячений на диякона до тієї ж Архангело-Михайлівській церкві. 1 червня 1862 
року висвячений на священика до Свято-Миколаївської церкви села Черлена Маре 
Хотинського повіту (сучасне с. Черленівка в Новоселицькому районі Чернівецької 
області) [1].  

8 листопада 1873 року о. Афанасій затверджений на посаді 
помічника окружного депутата. 31 березня 1875 року зат-
верджений на посаді окружного депутата 2-го округу 
Хотинського повіту. У 1878-1881 роках виправляв посаду 
помічника благочинного. 8 березня 1892 року звільнений 
за штат через хворобу [3, с. 98]. 

У 1868 році, «за хорошу поведінку і старанне виконання 
обов'язків», він нагороджений набедреником. 28 вересня 
1872 р. йому надана архіпастирська подяка. 29 листопада 
1879 року йому надане благословення Святішого Синоду, з 
грамотою. Ухвалою Святішого Синоду від 15-20 березня 
1884 року, за заслуги по духовному відомству, о. Афанасій 
нагороджений скуфією [2, с. 33]. 

Помер священик Кровецький 15 січня 1895 року в селі 
Черленівка, де і похований. 

Дружина: Параскева Василівна (1837 р.н.).  
Їхні діти: Василь (1850 р.н.), Міна (1852 р.н.), Яків (1855 

р.н.), Захарій (1861 р.н.), Дмитро (1864 р.н.), Олександр 
(1867–1908), Юлітта ( 1869 р.н.) [1]. 

Джерела: 1. Ведомость о Свято-Николаевской церкве, 2-й округи Хотинского уезда, села 
Черлена Маре, за 1882 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 19, спр. 31; 2. Награды // КЕВ, 1884. – № 7; 3. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1892. – № 7. 

 
КРОВЕЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ЗАХАРОВИЧ 

(1790–1851) 
Cин священика села Романківці, Захарія Гавриловича Кровецького (†1818 р.). 

Служив дячком при Архангело-Михайлівській церкві села Романківці Хотинського 
цинуту (за даними на 1815-1817 рр.). 13 січня 1818 року, митрополитом Гавриїлом 
(Г.Г. Бенулеску-Бодоні) висвячений на священика до тієї ж церкви. Того ж року 
призначений виконуючим обов'язки благочинного Романівського (Романківського) 
благочиння. В жовтні 1818 року затверджений на цій посаді [1; 2]. У 1828 році, за 
власним проханням, звільнений з посади благочинного «через хворобу» [3]. 

Дружина: Домникия Онуфріївна (1796 р.н.). 
Їхні діти: Яків (1816 р.н.), Анастасія (1818 р.н.), Захарій (1820 р.н.), Афанасій  

Могила А.В. 
Кровецького біля 

церкви с.Черленівка 
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(02.05.1827 р.н.), Марія (1833 р.н.) [4, арк. 395зв–396; 5, арк. 61зв]. 

Джерела: 1. Дело о назначении дьячка села Романовец Хотинского уезда Кровецкого В. 
священником Михайловской церкви (08.12.1815). – НАРМ, ф. 205, оп. 1; 2. Дело о назначении 
священника церкви с. Романкоуцы Хотинского уезда Кровецкого В. благочинным того же уезда 
(16.06.1818 –30.10.1818). – НАРМ, ф. 205, оп. 1; 3. Дело по рассмотрению прошения священника 
церкви с. Романковцы Хотинского уезда Кравецкого Василия об освобождении его от занима-
емой должности (08.07.1827-11.01.1828). – НАРМ, ф. 205, оп. 1; 4. Ревизская сказка местечек, 
селений и церквей Хотинского уезда, о священно-церковнослужителях (1835 г.). – НАРМ, ф. 
134, оп. 2, спр. 100; 5. Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской 
протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

 
КРОВЕЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ІОАННОВИЧ 

(1819 р.н.) 
Cин дячка Архангело-Михайлівської церкви села Романківці Хотинського 

повіту, Іоанна Захаровича Кровецького (1789 р.н.) та Пелагеї (1800 р.н.) [2, арк. 
395зв–396]. Отримав домашню освіту. 25 липня 1844 року, за власним проханням, 
призначений служити паламарем при Свято-Димитріївській церкві села Рукшин 
Хотинського повіту. 13 серпня 1845 року, архієпископом Кишинівським і Хотин-
ським Іринархом (Я.Д. Попов) посвячений у стихар. 26 квітня 1851 року, за власним 
проханням і по резолюції Преосвященного Іринарха, переміщений на місце 
паламаря при Архангело-Михайлівській церкві села Вашківці Хотинського повіту 
[1, арк. 489]. У 1899 році вийшов за штат.  

За даними на 1902 рік його не було серед живих [3, арк. 106зв]. 
Дружина: Анна Олексіївна (1836 р.н.) – із селян. 
Джерела: 1. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 

106; 2. Ревизская сказка местечек, селений и церквей Хотинского уезда, о священно-церковно-
служителях (апрель 1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100; 3. Кишиневская епархия. Клировая 
ведомость 3-го округа Хотинского уезда за 1902 год.– ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 199. 

 
КРОВЕЦЬКИЙ ЄЛЕВФЕРІЙ ІВАНОВИЧ 

(1839–1890) 
Народився 5 березня 1839 року в селі Романківці Хотинського повіту, в сім'ї 

дяка Іоанна Захаровича Кровецького (1789–1846) та Тетяни Прокопіївни (1810 
р.н.). В 1849 році вступив до першого класу Кишинівського духовного училища. 
В 1857 році переведений до Кишинівської духовної семінарії, яку закінчив у 1863 
році в званні студента. Того ж року поступив на службу – виконуючим посаду вчителя 
латинської мови і поєднаних з нею предметів у паралельних класах Кишинівського 
духовного училища. У 1864 році, радою Київської духовної академії, затверджений 
на посаді вчителя і знаходився на ній по 1873 рік. Окрім головних обов'язки 
вчителя, також виконував такі обов'язки: в 1864-1868 рр. – помічник інспектора 
училища; в 1864-1865 рр. – п'ятий наставник училища в основних класах; в 1865-
1866 рр. – на посаді економа семінарії; в 1867 році – інспектор училища; 1867-
1868 рр. – викладач старослов'янської мови і священної історії в паралельних 
класах; 1868 рік – вчитель латинської мови в основних класах; в 1869 році – вчитель 
чистописання в паралельних класах; в 1870-1871 рр. – вчитель священної історії в 
паралельних класах; в 1872-1873 рр. – вчитель старослов'янської мови. В 1873 
році, за власним проханням, звільнений зі служби. 

Під час учительської служби, в 1867 році Єлевферій Іванович висвячений на  
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священика до Свято-Миколаївської церкви села Дрепкоуци Хотинського повіту, 
з залишенням на посаді вчителя училища і прирахуванням до семінарської Трьох-
Святительської церкви міста Кишинева. При семінарії він числився священиком 
два роки. У 1870 році визначений до церкви Всіх Святих, там же в м. Кишинів. В 
1873 році призначений законовчителем Однокласного народного жіночого училища 
і був обраний помічником благочинного міських церков. У 1874 році призначений 
членом екзаменаційної комісії для церковнослужителів і членом будівельної комісії 
по заготовленню матеріалів для споруди будівель під приміщення чоловічого 
духовного училища в місті Кишиневі. В 1877 році обраний членом ради жіночого 
єпархіального училища і в цьому званні два роки виконував посаду голови ради 
училища. З 1881 до 1885 року знову був помічником благочинного міських церков, 
а також законовчителем в першому і четвертому приходських народних училищах. 

У 1883 році, за власним проханням, переміщений на священицьку вакансію 
при Кишинівському кафедральному соборі. У 1884 році призначений членом 
ревізійного комітету для перевірки звіту Кишинівської духовної семінарії за 1883 
рік. У 1884-1885 роках був законовчителем в сьомому приходському народному 
училищі м. Кишинева. В 1885 році призначений членом Кишинівської духовної 
консисторії, а в 1886 році – членом єпархіальної училищної ради. У березні 1890 
року призначений настоятелем Вознесенського собору [2, с. 696-698]. 

В 1870-му році нагороджений набедреником, в 1874 році – синодальною 
скуфією, в 1877 році – камилавкою, а в 1881 році – наперсним хрестом. У 1885 році 
удостоєний ордена Святої Анни III ступеня. В 1889 році нагороджений орденом 
Святої Анни II ступеня. 8 квітня 1890 року підвищений до сану протоієрея [3, с. 387]. 

Помер 2 липня 1890 року в м. Кишинів. 
Дружина: Килина Іванівна Бабченко (1851–1890) – дочка священика. Померла 

на 12 днів раніше чоловіка. За кілька місяців до своєї кончини склала духовний 
заповіт, згідно з яким, будинок отриманий нею від батьків як придане заповіла на 
просвітницькі установи (5000 руб.), сиротам (1000 руб.) і двох рідних братів (по  
1000 руб. кожному) [1, с. 40]. 

Джерела: 1. Дорук С. К годовщине смерти протоиерея Е.И. Кровецкого // КЕВ, 1891. – № 1-
2; 2. Лашков Л. Памяти протоиерея Елефрерия Ивановича Кровецкого // КЕВ, 1890. – № 16; 3. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1890. – № 9. 

 
 

 

Захоронення Єлевферія Кровецького та його дружини в церкві Всіх Святих, 
розташованої на центральному кладовищі міста Кишинів. Фото Юрія Швеця 

(http://oldchisinau.com) 
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КРОВЕЦЬКИЙ ЗАХАРІЙ ГАВРИЛОВИЧ 

(†1818 р.) 
Був висвячений на священика єпископом Проїлавським Парфенієм II. Настоятель 

Архангело-Михайлівської села Романківці (за даними на 1799-1818 рр.). В 1812 
році судився з поміщиком сіл Романківці і Карликів, Костянтином (Костакі) Гікою 
(1745–1818), «за відібрання маєтку, купленого у турецько-підданого М. Ділівнра». 

Його діти: Пелагія, Іоанн (1789 р.н.), Василь (1790 р.н.) 
 

КРОВЕЦЬКИЙ ІОАНН ЗАХАРОВИЧ 
(1789–1846) 

Син священика села Романківці, Захарія Гавриловича Кровецького (†1818 р.). 
1 листопада 1819 року затверджений на посаді дячка при Архангело-Михайлівській 
церкві села Романківці: «Бідний був дяк Іван Кравецький, дуже бідний, але він, 
мабуть, задоволений був своїм становищем і не тільки не подумував бути коли-
небудь багатим, але навіть не дбав про те, щоб забезпечити хоча б як-небудь в 
майбутньому свою дружину: напівзруйнована хата, дружина і троє дітей становили 
все його майно, багатство і майбутнє забезпечення сім'ї. Тому коли він помер, то 
сім'я його залишилася абсолютно безпритуленою: ні двора, ні кола, а в хаті хоч 
конем грай» [1, с. 700]. 

Двічі був одружений. Перша дружина: Пелагея (1800 р.н.). 
Друга дружина: Тетяна Прокопіївна (1810 р.н.) 
Його діти: Єфросинія (1815 р.н.), Василь (1819 р.н.), Феодосія (1821 р.н.), 

Омелян (1822 р.н.), Іоанн (1826 р.н.), Федір (1829 р.н.), Єлевферій (1839 р.н.), 
Гликерія (1835 р.н.) [2, арк. 395зв–396; 3]. 

Джерела: 1. Лашков Л. Памяти протоиерея Елефрерия Ивановича Кровецкого // КЕВ, 1890. 
– № 16; 2. Ревизская сказка местечек, селений и церквей Хотинского уезда, о священно-
церковнослужителях (апрель 1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100; 3. Клировые ведомости 
приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 48. 

КРОВЕЦЬКИЙ ІОАНН ІОАННОВИЧ 
(1826–1903) 

Син дячка Архангело-Михайлівської церкви села Романківці Хотинського 
повіту, Іоанна Захаровича Кровецького (1789–1846) та Пелагеї (1800 р.н.). 
Отримав домашню освіту. 12 травня 1853 року, за власним проханням і за розпо-
рядженням Кишинівської духовної консисторії, призначений на місце дячка при 
церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Михалкове Хотинського повіту [1, арк. 523].  
9 травня 1854 року затверджений на посаді псаломщика [2, арк. 85зв]. 

Помер 22 травня 1903 року. 
Дружина: Марія Михайлівна (1842 р.н.). 
Джерела: 1. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 

106; 2. Кишиневская епархия. Клировая ведомость 3-го округа Хотинского уезда за 1902 год. – 
ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 199. 

 
КРОКОС АНДРОНИК ФЕДОРОВИЧ 

(1797 р.н.) 
Син сокирянського селянина Феодора Крокоса та Євдокії (1755 р.н.). З 12 липня 

1819 року служив паламарем при церкві Успіння Пресвятої Богородиці села 
Сокиряни Хотинського цинуту [3, арк. 93-94]. На цій посаді він перебував і за  
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даними на 1853 рік [1, арк. 557зв]. 

Дружина: Олександра Іванівна (1802 р.н.).  
Їхні діти: Надія (1826 р.н.), Філіп (1829 р.н.), Іоанн (1832 р.н.), Федір (1834 р.н.), 

[2, арк. 380], Георгій (1836 р.н.), Семен (1841 р.н.), Феодосія (1843 р.н.) [1, арк. 557зв]. 
Джерела: 1. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 

106; 2. Роспись исповедная Кишиневской епархии Хотинского цинута селения Сокирян 
Успенской Богородичной церкви о обретающих в приходе сей церкви ниже явленных чинов и 
людям со изъяснением про каждого имени и бытии их во святую Четыредесятницу у исповеди 
и святых тайн причастия, и кто исповедался токмо, а не причастился и за каким винословием, 
и кто за малолетством не исповедывался и святых тайн причастился, за 1822 год. – ДАЧО, ф. 
605, оп. 1, спр. 34; 3. Формулярная ведомость о священно- и церковнослужителях и их муж-
ского пола детях, находящихся в селении Сокирянах при Успенской Богородичной церкви 
Хотинского уезда за 1829 год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1829 год. – 
ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр 42. 

 
КРОКОС ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ 

(1864 р.н.) 
Син диякона Петра Дмитровича (1820 р.н.) та Марії Феодосіївни (1823 р.н.) 

[1, арк. 70зв]. Закінчив Кишинівську духовну семінарію, за другим розрядом. 27 
серпня 1889 року висвячений на диякона [2, арк. 98зв]. 9 серпня 1889 року, 
єпископом Акерманським Аркадієм висвячений на священика до церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці села Цахноуци 3-го округу Оргеївського повіту [3, с. 939]. 
25 серпня 1897 року, за резолюцією архієпископа Кишинівського і Хотинського 
Неофіта (М.В. Неводчиков), переміщений до церкви Успіння Пресвятої Богородиці 
села Василівка 5-го округу Хотинського повіту [4, с. 386]. 31 грудня 1903 року 
визначений до Іоанно-Богословської церкви села Клокушна, того ж повіту [7, с. 
4]. Там він прослужив до 1919 року. В 1904-1910 роках, кілька разів підміняв (на 
час відлучки) священика Свято-Димитріївської церкви села Гвіздівці 5-го округу 
Хотинського повіту. 

У 1898 році за старанну єпархіальну службу нагороджений набедреником [5, 
с. 518]. За визначенням Кишинівської єпархіальної училищної ради від 8 січня 
1903 року, 1 лютого того ж року, «за ревне ставлення до виконання обов'язків 
завідувачів і законовчителів церковних шкіл» йому оголошена подяка [6, с. 124]. 

Дружина: Марія Андріївна (1871 р.н.). 
Їхні діти: Людмила (1890 р.н.), Валентина (1892 р.н.), Клавдія (1894 р.н.), Віра 

(1898 р.н.), Любов (1900 р.н.), Лідія (1902 р.н.) [2, арк. 98зв]; 
Джерела: 1. Ведомости о церквях 2-го округа Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 

605, оп. 1, спр. 183; 2. Кишиневская епархия. Клировая ведомость 5-го округа Хотинского уезда 
за 1903 год.– ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 200; 3. Распоряжения Епархиального начальства // КЕВ, 
1889. – № 22; 4. Распоряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1897. – № 17; 5. Распоря-
жения Епархиального начальства // КЕВ, 1898. – № 24; 6. Распоряжения епархиального 
начальства //КЕВ, 1903. – № 5; 7. Распоряжения епархиального начальства//КЕВ, 1904. – № 1-2. 

 
КРОКОС ГРИГОРІЙ АНДРОНИКОВИЧ 

(1836–1880) 
Народився в селі Сокиряни Хотинського повіту, в сім'ї паламаря Свято-

Успенської церкви Андроника Федоровича Крокоса (1797 р.н.) та Олександри 
Іванівни (1802 р.н.). 9 червня 1857 року призначений паламарем до церкви села 
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Нелипівці Хотинського повіту. Того ж року, 22 липня посвячений у стихар. 11 
листопада 1862 року визначений до Свято-Димитріївської церкви села Поляни, 
того ж повіту. 12 лютого 1865 року переведений на місце паламаря при Архангело-
Михайлівській церкві с. Сербичани Хотинського повіту. У 1872 році переміщений 
до Архангело-Михайлівської церкви с. Гінкоуци 5-го округу Хотинського повіту 
[1, арк. 20зв – 21зв]. 

Помер 12 травня 1880 року [4, с. 316]. 
Дружина: Ольга Георгіївна (1838 р.н.).  
Їхні діти: Афанасій (1857 р.н.), Іван (1859 р.н.), Микола (1864–1886), Фома 

(1866 р.н.), Венедикт (1868 р.н.), Єрофій (01.01.1876 р.н.). 
Іван, за даними на 1888 рік, служив священиком при Свято-Покровській церкві 

с. Мошана 2-го округу Сорокського повіту [2, арк. 31зв]. Далі служив при Іоанно-
Богословській церкві села Малинці 2-го округу Хотинського повіту [3, с. 211].  

Венедикт навчався в Єдинецькому духовному училищі [2, арк. 31зв], а потім в 
Кишинівській духовній семінарії. Протягом багатьох років служив священиком 
при Архангело-Михайлівській церкві села Сухулучени 4-го округу Оргеївського 
повіту [3, с. 164]. 

Джерела: 1. Ведомости о церквях 5-го округа Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 
605, оп. 1, спр. 184; 2. Ведомости о церквях 5-го округа Хотинского уезда за 1888 год. – ДАЧО, 
ф. 605, оп. 1, спр. 191; 3. Справочная книга Кишиневской епархии на 1911 год / Составлена и 
издана Канцелярией Кишиневской духовной консистория. – Кишинев: Епархиальная 
типография, 1911; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1880. – № 14. 

 
КРОКОС ДМИТРО ФЕДОРОВИЧ 

(1781–1830) 
Син сокирянського селянина Феодора Крокоса та Євдокії (1755 р.н.). 14 березня 

1808 року єпископом Григорієм Ієрапольським за благословенням митрополита 
Веніаміна, висвячений на священика до церкви Успіння Пресвятої Богородиці 
села Сокиряни Хотинського цинуту [2, арк. 93-94]. 

Дружина: Єфросинія (1791 р.н.).  
Їхні діти: Ірина (1813 р.н.), Петро (1820 р.н.) [1, арк. 380]. 
Джерела: 1. Роспись исповедная Кишиневской епархии Хотинского цинута селения 

Сокирян Успенской Богородичной церкви о обретающих в приходе сей церкви ниже явленных 
чинов и людям со изъяснением про каждого имени и бытии их во святую Четыредесятницу у 
исповеди и святых тайн причастия, и кто исповедался токмо, а не причастился и за каким 
винословием, и кто за малолетством не исповедывался и святых тайн причастился, за 1822 
год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 34; 2. Формулярная ведомость о священно и церковнослужителях 
и их мужского пола детях находящихся в селении Сокирянах при Успенской Богородичной 
церкви Хотиннского уезда, за 1824 год // Формулярные ведомости Управляющего Хотинского 
цынута Бричанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, 
оп. 1, спр. 37. 

 
КРОКОС ІВАН АНДРОНИКОВИЧ 

(1832–1898) 
Народився в селі Сокиряни Хотинського повіту, в сім'ї паламаря Свято-

Успенської церкви Андроника Федоровича Крокоса (1797 р.н.) та Олександри 
Іванівни (1802 р.н.). 24 червня 1853 року, указом Кишинівської духовної консисторії, 
визначений дяком до Свято-Миколаївської церкви села Строешти Хотинського 
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повіту. 24 березня 1855 року, за власним проханням, переміщений до Петро-
Павлівської церкви села Ружниця Сорокського повіту. 18 серпня 1855 року, за 
поданням старшого благочинного, переведений на посаду дячка при Сорокському 
соборі. 18 серпня 1874 року перепризначений виконуючим обов'язки псаломщика 
при тій же церкві. 9 жовтня 1880 переміщений на посаду псаломщика при Свято-
Василівській церкві містечка Єдинці [1, арк. 4зв–5зв]. 

Помер 16 липня 1898 року [2, с. 309]. 
Дружина: Домна Іванівна (1842 р.н.).  
Їхні діти: Афанасій (1870 р.н.), Павло (1874 р.н.), Антоніна (1877 р.н.), Анна 

(1878 р.н.). 
Павло 10 серпня 1898 року призначений на місце батька - виконуючим посаду 

псаломщика при церкві містечка Єдинці [2, с. 308]. 
Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1888 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 

1, спр. 191; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1898. – № 17. 
 

КРОКОС ПЕТРО ДМИТРОВИЧ 
(1821–1874) 

Син священика. Отримав домашню освіту. 27 червня 1837 року, указом Кишинів-
ської духовної консисторії, визначений на посаду дяка при церкві Успіння Пресвятої 
Богородиці с. Шебутинці Хотинського повіту. 1 вересня 1838 року, архієпископом 
Кишинівським і Хотинським Димитрієм (Д.І. Сулима) посвячений у стихар. 19 
жовтня 1847 року, архієпископом Кишинівським і Хотинським Іринархом (Я.Д. 
Попов) висвячений на диякона до тієї ж церкви – на окладі дячка [2]. Далі був 
висвячений на священика до Іоанно-Богословської церкви с. Довжок Хотинського 
повіту [1, арк. 70зв]. 

Дружина: Марія Феодосіївна (1823 р.н.).  
Їхні діти: Євфимія (1842 р.н.), Марія (1847 р.н.), Єфросинія (1849 р.н.), Ірина 

(1852 р.н.), Григорій (1860–1927), Євсевій (1861–1936), 
Василь (1864 р.н.) [1, арк. 70зв]. 

Григорій Петрович Крокос народився в Шебутинцях. З 
28 лютого 1892 р. до 1927 року служив священиком при 
церкві села Бешалма Бендерського повіту [3, с. 126]. 

Євсевій Петрович Крокос народився в селі Шилівці. У 
1885 році закінчив Кишинівську духовну семінарію. Тоді 
ж був висвячений на священика до церкви села Чукур-
Менжир, з 1886 р. – Хан-Кішла Акерманського повіту [4, 
с. 652] З 1892 року служив при церкві села Бешалма 3-го 
округа Бендерського повіту. З 1894 до 1935 року був 
настоятелем Свято-Миколаївської церкви села Баурчі 3-го 
округу Бендерського повіту. 

Джерела: 1. Ведомости о церквях 2-го округа Хотинского уезда 
за 1878 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 183; 2. Клировые ведомости 
Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 106; 3. 
Думиника И. К вопросу о межэтнических отношениях в Буджаке в 
XIX веке // Identități naționale în dialog intercultural: Unitate prin 
diversitate. Chișinău, 2016; 4. Квилинкова Е. Православие – стержень 
гагаузской этничности. – Комрат-София, 2013. 

Поховання о. Григорія 
Петровича Крокоса 

при церкві с. Бешалма 
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КРОКОС СЕМЕН АНДРОНИКОВИЧ 

(1840–1891) 
Народився в м. Сокиряни Хотинського повіту, в сім'ї паламаря Андроника 

Федоровича Крокоса (1797 р.н.) та Олександри Іванівни (1802 р.н.). 25 лютого 
1861 року визначений на місце паламаря при церкві Успіння Пресвятої Богородиці 
містечка Сокиряни Хотинського повіту. 10 грудня 1865 року висвячений на 
диякона до тієї ж церкви [1, арк. 91зв]. З 20 липня 1871 року служив дияконом на 
вакансії псаломщика при тій же церкві.  

Помер 18 травня 1891 року [2, с. 159]. 
Дружина: Онисія Григорівна (1844 р.н.).  
Джерела: 1. Ведомости о церквях 5-го округа Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 

605, оп. 1, спр. 184; 2. Исключены из списков за смертью // КЕВ, 1891. – № 13-14. 
 

КРОКОС ФЕОДОР АНДРОНИКОВИЧ 
(1834–1909) 

Народився 22 квітня 1844 року в селі Сокиряни Хотинського повіту, в сім'ї 
паламаря Свято-Успенської церкви Андроника Федоровича Крокоса (1797 р.н.) 
та Олександри Іванівни (1802 р.н.). Деякий час прислужував при церкві Успіння 
Пресвятої Богородиці в містечку Сокирянах.  

22 грудня 1853 року, архієпископом Кишинівським і Хотинським Іринархом 
(Я.Д. Попов) посвячений у стихар і визначений причетником до Свято-Покровської 
церкви містечка Бричани. 6 серпня 1862 року архієпископом Кишинівським і 
Хотинським Антонієм (О.А. Шокотов) висвячений на диякона до церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці села Шилівці Хотинського повіту. 23 січня 1866 року тим 
же архієпископом висвячений на священика до Іоанно-Богословської церкви села 
Атаки Хотинського повіту [1, арк. 46зв]. У 1871 року призначений депутатом по 
1-му округу Хотинського повіту. 27 травня 1872 року переміщений до Свято-
Покровської церкви с. Вартиківці, того ж повіту [5, с. 337]. З березня до серпня 
1872 року наглядав за церквою в селі Пригородок Хотинського повіту [9, с. 323]. 
20 жовтня 1872 року переміщений до Хресто-Воздвиженської церкви с. Чепоноси 
1-го округу Хотинського повіту [6, с. 477]. З 4 червня 1888 року, за власним 
проханням, служив священиком при Царе-Костянтинівській церкві с. Маркоуци 
5-го округу Хотинського повіту [8, с. 471]. 

18 жовтня 1871 року «священику Іоанно-Богословської церкви села Атак 
Хотинського повіту Феодору Крокосу, по клопотанню благочинного за старання 
в будівництві парафіяльної церкви і ретельне повчання своїх парафіян, Його 
Преосвященством Павлом (П.В. Лєбєдєв), дозволено вживати при Богослужінні 
набедреник» [4, с. 523-524]. 9 квітня 1877 року нагороджений фіолетовою 
скуфією. Ухвалою Святішого Синоду від 9-22 березня 1882 року за № 422 про 
нагородження духовних осіб по Кишинівській єпархії, отець Феодор жалуваний 
камилавкою [8, с. 425]. Ухвалою Святішого Синоду від 24 квітня 1902 року за № 
1687 року він нагороджений наперсним хрестом [3, с. 272]. 

Помер 1 травня 1909 року – «від старості» [2, арк. 143]. 
Дружина: Марія Федорівна Гербановська (1839 р.н.) – дочка священика Хотин-

ського повіту. 
Їхні діти: Федір (1870 р.н.), Євфимій (1872 р.н.), Василь (1877 р.н.), Петро 

(16.07.1879 р.н.), Євсевій (1863–1936). 
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Петро у 1902 році закінчив Кишинівську духовну 

семінарію, за другим розрядом. У 1904 році висвячений 
на священика. З 1909 року служив священиком при 
Царе-Костянтинівській церкві с. Маркоуци 5-го округу 
Хотинського повіту [10, с. 231; 11, с. 90]. 

Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 
1888 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 191; 2. Метрическая книга 
данная из Кишиневской духовной консистории для Царе-
Константиновской церкви села Маркоуц, 5-го округа 
Хотинского уезда, для записи родивщихся, браком сочетав-
шихся и о умерших, на 1909 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 19, спр. 
129; 3. Определения Святейшего Синода // КЕВ, 1902. – № 10; 
4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1871. – № 
22; 5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1872. – 
№ 14; 6. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1872. – № 22; 7. Распоряжения епархиального начальства // 

КЕВ, 1882. – № 9; 8. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1888. – № 13; 9. 
Романчук Г. Историческо-статистические сведения о селе Пригородке, Хотинского уезда // 
КЕВ, 1892. – № 14; 10. Справочная книга Кишиневской епархии на 1911 год / Составлена и 
издана Канцелярией Кишиневской духовной консистория. – Кишинев: Епархиальная 
типография, 1911; 11. EHA, 1930. 

 
КРОКОС ФІЛІП АНДРОНИКОВИЧ 

(1829–1896) 
Народився в селі Сокиряни Хотинського повіту, в сім'ї паламаря Свято-

Успенської церкви Андроника Федоровича Крокоса (1797 р.н.) та Олександри 
Іванівни (1802 р.н.). Отримав домашню освіту. 9 квітня 1850 року архієпископом 
Кишинівським і Хотинським Іринархом (Я.Д. Попов) посвячений у стихар і 
визначений дячком до церкви Успіння Пресвятої Богородиці містечка Сокиряни 
Хотинського повіту [2, арк. 556]. 15 червня 1891 року, будучи позаштатним 
псаломщиком при церкві м. Сокиряни, затверджений штатним псаломщиком 
при тій же церкві – на місце померлого Семена Крокоса [3, с. 158]. 

Помер 22 липня 1896 року [4, с. 460]. 
Двічі був у шлюбі [1, арк. 91зв]. Перша дружина: Параскева Яківна (1830 

р.н.); друга: Ірина Павлівна (1836 р.н.). 
Його діти: Пимін (1852 р.н.), Марія (1851 р.н.), Іван (1858 р.н.), Володимир. 
Джерела: 1. Ведомости о церквях 5-го округа Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 

605, оп. 1, д. 184; 2. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 
спр. 106; 2. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, д. 184; 3. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1891. – № 13-14; 4. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1896. – № 17. 
 

КРУПЕНСЬКИЙ МАТВІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ 
(1859–1919) 

Син поміщика села Ломачинці Хотинського повіту, Георгія Матвійовича 
Крупенського (1823–1864) та Софії Миколаївни Краснокутської (1830 р.н.) [6, с. 
111-113]. Народився 15 червня 1859 року. Закінчив Миколаївське кавалерійське 
училище, випущений корнетом (07.08.1882 р.). Служив у Лейб-гвардії Гусарському 

Петро Федорович Крокос 
(EHA, 1930. – P. 90.) 
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Його Величності полку, поручик (07.08.1886 р.), 
штаб-ротмістр (30.08.1887 р.), ротмістр (30.08.1890 ), 
ад'ютант великого князя Миколи Миколайовича (з 
1891 р.), полковник (06.12.1896 р.), генерал-майор 
(21.01.1905 р.), генерал-лейтенант (14.04.1913 р.) [8, 
с. 372; 9, с. 1340; 10, с. 350; 11, с. 37]. Звільнений 
від служби за хворобою 26 березня1917 року. 

За свою службу був нагороджений орденами: 
Святої Анни 2-го ст. (1898 р.), Святого Володимира 
3-го ст. (1906 р.), Святого Станіслава 1-го ст. 
(1909 р), а також медалями: «В пам'ять коронації 
імператора Олександра III», «В пам'ять коронації 
Імператора Миколая II». Крім того, мав іноземні 
нагороди: Австрійський Орден Залізної Корони 3 
ступеню, Хрест кавалера італійської корони, 
чорногорський орден Данила I 4 ст., французький 
Орден Почесного легіону, турецький орден Нішан-
Іфтікар, орден Бухарської Золотої зірки, болгарський 
орден Святого Олександра 2 ступеня [7, с. 353]. 

Окрім військової служби вів громадську діяльність. Так, наприклад, в часи 
проживання у Санкт-Петербурзі був на посаді секретаря «Товариства заохочення 
польових достоїнств мисливських собак». До того ж, деякий час був головою 
Товариства допомоги колишнім вихованцям Миколаївського кадетського корпусу 
[1, с. 470].  

Співпрацював з Ново-Александрійським інститутом сільського господарства і 
лісництва. Приймав студентів цієї установи на практику в своєму маєтку в селі 
Ломачинцях [2, с. 31; 3, с. 46; 4, с. 65]. 

Не був байдужим генерал і до церковного життя. У своєму рідному селі 
Ломачинцях він та його дружина жертвували гроші на ремонт церву, купували 
книги і речі для неї. Мало того, з 15 липня 1898 року і до 1904 року він перебував 
тимчасово виконуючим посаду церковного старости при Архангело-Михайлівській 
церкві села Ломачинці 5-го округу Хотинського повіту [5, арк. 89зв]. 

Помер 29 липня 1919 року. 
Дружина: лютеранка, баронеса Марія (Марія-Луізі) Георгіївна фон Вінекен 

(1869–1936) – дочка Георгія фон Вінекен (1834–1881) та Євгенії (Еви) Петрівни 
Дараган (1839 р.н.). 

Їхні діти: Євгена (1897 р.н.), Георгій (1898 р.н.), Матвій (1906 р.н.; помер 
малолітнім) [12, с. 303-304] 

Джерела: 1. Весь Петербург на 1912 год. Алфавитный указатель жителей. – СПб., 1912; 2. 
Записки Ново-Александрийского института сельского хозяйства и лесоводства. – Том XXI. –
Петроград 1911; 3. Записки Ново-Александрийского института сельского хозяйства и 
лесоводства. – Том XXIV. – Петроград 1915; 4. Записки Ново-Александрийского института 
сельского хозяйства и лесоводства. – Том XXV. – Вып. 1. – Петроград 1916; 5. Кишиневская 
епархия. Клировая ведомость 5-го округа Хотинского уезда за 1903 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 
спр. 200; 6. Мандзяк О.С., Шундрій М.М. Рід Крупенських на Сокирянщині: дані для подальшого 
дослідження // Сокирянщина: Історико-краєзнавчий альманах.. – Вип. 3. – 2011; 7. Придворный 
календарь на 1911 год. – СПб., 1911; 8. Список полковников по старшинству. Составлен по 1-е 

Генерал Матвій Георгійович 
Крупенський 
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мая 1902 г. – СПб., 1902; 9. Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е мая 1905 г. – 
СПб., 1905; 10. Список генералам по старшинству. Составлен по 15-е апреля 1914 г. – СПб., 
1914; 11. Список генералам по старшинству. Составлен по 10-е июля 1916 г. – СПб., 1916. 12. 
Almanach de St-Petersbourg. Cour, monde et ville. 1912. - St-Petersbourg: Societe M.O.Wolff, 1912. 
 

КРУПСЬКИЙ ПЕТРО ГРИГОРОВИЧ 
(1836–1890) 

Народився 16 січня 1836 року в сім’ї священика, в с. Цибулівка Ольгопольського 
повіту Подільської губернії. Закінчив Кишинівське духовне повітове училище. У 
1859 році поступив на службу в Кишинівську духовну консисторію. 17 грудня 
1861 року, архієпископом Кишинівським і Хотинським Антонієм (О.А. Шокотов) 
висвячений на диякона до Свято-Миколаївської церкви с. Коболчин Хотинського 
повіту. 5 квітня 1864 року, тим же єпископом, висвячений на священика до Свято-
Димитріївської церкві села Білоусівка Хотинського повіту. 19 грудня 1869 року 
переміщений до Свято-Успенської церкви села Василівка Хотинського повіту 
[8, с. 13-14]. 31 грудня призначений настоятелем парафії, в яку увійшли села 
Ожеве, Василівка і Розкопинці [2, арк. 99зв].  

8 грудня 1864 року призначений наглядачем за церковно-приходськими школами 
4-го округу Хотинського повіту. 26 січня 1868 року призначений помічником 
благочинного священика 4-го округу Хотинського повіту [1, арк. 72зв]. 7 лютого 
1878 року затверджений помічником благочинного по 5-му округу Хотинського 
повіту [10, с. 96]. 14 серпня, за власним проханням звільнений з цієї посади [13, 
с. 645]. 12 березня 1881 року затверджений помічником благочинного по 5-му 
округу Хотинського повіту [12, с. 100]. 14 серпня 1887 року, за власним проханням 
звільнений з цієї посади [13, с. 645]. 

В 1868 році «по увазі до старанної пастирської дбайливості і оздоблення 
ввіреного йому храму Божого, благословенний Його Високопреосвященством 
Антонієм вживати при богослужінні знак церковної відмінності набедреник» [7, 
с. 75-76]. У 1874 році нагороджений синодальною фіолетовою скуфією [9, с. 169]. 
20 квітня 1880 року «за відмінно-старанну службу» нагороджений наперсним хрестом 
[11, с. 244]. У 1884 р. дарований благословенням Святішого Синоду [5, с. 33; 6, с. 47].  

Помер 23 червня 1890 року в селі Василівка, де й похований [4, с. 673]. 
Дружина: Анастасія Василівна (29.10.1843 р.н.) – уродженка міста Ямпіль 

Подільської губернії.  
Їхні діти: Олександр (1868 р.н.), Микола (1881 р.н.), Анна (1879 р.н.), Марія 

(1884 р.н.) [3, арк. 96зв]. 
Олександр Петрович Крупський служив псаломщиком при церкві села Стецівка 

Олександрійського повіту Херсонської єпархії, а потім дияконом, на посаді 
псаломщика, при Петропавлівській церкві м. Єлисаветград [14, с. 398-399]. 

Джерела: 1. Ведомости о церквях 5-го округа Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 
605, оп. 1, спр. 184; 2. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1888 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 
спр. 191; 3. Ведомость о Успенско Богородичной церкви Кишиневской епархии, состоящей в 
селах Василиуцы и Роспопенцы 5-го округа Хотинского уезда, на 1896 год // Ведомости о 
церквях за 1896 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 195; 4. Исключены из списков за смертью // 
КЕВ, 1890. – № 16; 5. Награды // КЕВ, 1884. – № 7; 6. Награды // ЦВ, 1884. – № 13–14; 7. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1868. – № 9-10; 8. Распоряжения епархи-
ального начальства // КЕВ, 1870. – № 2; 9. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1874. – № 9; 10. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1878. – № 9; 11. Распоряжения 
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епархиального начальства // КЕВ, 1880. – № 12; 12. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1881. – № 7; 13. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1887. – № 17; 14. 
Справочная книга Херсонской епархии / Издание Херсонской духовной консистории. – Одесса: 
Типография Е.И. Фесенко, 1906. 

 
КРУЧЕРЕСКУ КОСТЯНТИН ДЕМ'ЯНОВИЧ 

                              (1902 р.н.) 
Син священика, народився 2 березня 1902 року [4, с. 35]. 

Закінчив Кишинівську духовну семінарію. У 1925 році 
призначений на місце священика при Іоанно-Богословській 
церкві села Вітрянка Хотинського повіту [1, с. 129]. 1 
листопада 1926 року затверджений на посаді священика 
при церкві Святих рівноапостольних Костянтина і Олени 
села Чучулени (Чучулі) 2-го округу Белецького повіту [2, 
с. 14]. Там він служив і за даними на 1931 рік [3, с. 259]. 

Джерела: 1. EHDIS,1925; 2. Mișcarea în cler // EH, 1927. – № 
1-2; 3. Mișcarea în cler // EH, 1931. – № 23-24; 4. EH, 1930. 
 

КУДРИЦЬКИЙ ФЕДІР ІВАНОВИЧ 
(1789–1850) 

Син селян, отримав домашню освіту. 20 березня 1816 року визначений на 
місце дячка при церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Вовчинець, розташо-
ваного нині в Кельменецькому районі. 31 березня 1831 року переведений на ту ж 
посаду до церкви Преподобної Параскеви с. Ожеве Хотинського повіту [1, арк. 211зв]. 
У 1832 році переведений на місце паламаря при Архангело-Михайлівській церкві 
селище Липник, того ж повіту [3]. За даними на 1849 рік знаходився за штатом. 
Помер в селі Ломачинці Хотинського повіту,4 вересня 1850 року [2]. 

Дружина: Єфросинія Прокопівна (1793 р.н.).  
Дітей не мали.  Його рідний брат Андрій Іванович Кудрицький (1780–1835) 

служив священиком у містечку Атаки. 
Джерела: 1. Ведомость о Приподобно-Парасковской церкви Хотинского уезда села 

Ожогова, за 1832 год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, 
ф. 605, оп. 1, спр. 48; 2. Метрическая книга, данная из Кишиневской духовной консистории, 
Свято-Михайловской церкви села Ломачинец 5-го округа Хотинского уезда. Часть ІІІ: О 
умерших, 1847–1885 гг. – ВАКС, Ломачинці; 3. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать 
пятого года апреля двадцатого дня, Бессарабской области Хотинского уезда селения Липника 
двуприходной Архангело-Михайловской церкви, состоящей на вотчине принадлежащей 
Молдавского княжества монастырю Бордюжан, о числе священно и церковнослужителях их 
женах и детях обоего пола. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100. 

 
КУЗИК АФАНАСІЙ ГРИГОРОВИЧ 

(1827 р.н.) 
Із селян, син Григорія Федоровича Кузика (1796-1847) та Євдокії Лук'янівни 

(1801 р.н.) [1, арк. 211зв–212]. За даними на 1888 рік, перебував на посаді 
церковного старости при Архангело-Михайлівській церкві села Сербичани 5-го 
округу Хотинського повіту [3, арк. 69зв]. 

Перша дружина: Ірина Коновнівна (1830 р.н.). 
Друга дружина: Тетяна Федорівна (1828 р.н.). 

Костянтин Кручереску 
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Їхні діти: Леонтій (1852 р.н.), Лукерія (1856 р.н.) [2, арк. 635зв - 636]. 
Джерела: 1. Бессарабская казенная палата. Ревизская сказка о царанах и бурлаках селений 

Хотинского уезда с буквы «С» по «Х» (октябрь 1850 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 281; 2. 
Бессарабская казенная палата. Ревизская сказка о царанах владельческих селений Хотинского 
уезда, 1858 год. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 636; 3. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 
1888 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 191. 

 
КУКУЛЬСКИЙ АФАНАСІЙ МИХАЙЛОВИЧ 

(1818–1877) 
Син священика церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Унгор Сорокського 

повіту, Михайла Кукульського, (1780 р.н.) та Анастасії Петрівни (1799 р.н.). 
Отримав домашню освіту. 3 березня 1840 року, за наказом Кишинівської духовної 
консисторії, призначений на місце паламаря при церкві Успіння Пресвятої Богородиці 
містечка Сокиряни Хотинського повіту [2, арк. 557]. 2 січня 1873 року переведений 
на місце дячка при Свято-Димитріївській церкві села Непоротове, того ж повіту. 
17 листопада того ж року, переміщений до Свято-Миколаївської церкви села 
Коболчин. 19 жовтня 1874 року переведений на посаду понадштатного паламаря 
при Свято-Миколаївській церкві села Глинна Хотинського повіту [1, арк. 12зв]. 

Помер до 1877 року в селі Глинна. 
Дружина: Олена Гаврилівна (1825 р.н.).  
Їхні діти: Стефанида (1843 р.н.), Петро (1845 р.н.), Іван (1848 р.н.), Михайло 

(1851 р.н.), Юліта (1852 р.н.), Артемій (1856 р.н.), Дмитро (1859 р.н.), Василь 
(1863 р.н.), Федір (1865 р.н.). 

Джерела: 1. Ведомости о церквях 5-го округа Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 605, 
оп. 1, д. 184; 2. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 106. 

 
КУКУЛЬСКИЙ ПЕТРО АФАНАСІЙОВИЧ 

(1845 р.н.) 
Син паламаря Свято-Успенської церкви містечка Сокиряни Хотинського 

повіту, Афанасія Михайловича Кукульського (1818 р.н.) та Олени Гаврилівни 
(1825 р.н.). 17 грудня 1872 року визначений послушником в Курковський Різдва 
Пресвятої Богородиці чоловічий монастир. 19 серпня 1877 року переміщений в 
Архієрейський дім [1]. В подальшому одружився і проживав у м. Кишиневі. 

Джерела: 1. Формулярные списки монашествующих и послушников Добрушского Свято-
Михайловского монастыря за 1879 год. – НАРМ, ф. 208, оп. 6, спр. 938. 

 
КУЛЬЧИЦЬКИЙ МИХАЙЛО ПРОХОРОВИЧ 

(1882 р.н.) 
Народився в селі Ставчани Хотинського повіту, в сім’ї псаломщика Прохора 

Миколайовича Кульчицького (28.07.1856 р.н.) та Анни Василівни (1860 р.н.) [2; 
6]. Навчався в Єдинецькому духовному училищі (за даними на 1895 рік) [1, арк. 
16зв]. Закінчив курс Кишинівської духовної семінарії. 9 вересня 1903 року приз-
начений на священиче місце до Свято-Димитріївської церкви с. Кормань Хотин-
ського повіту [4, с. 448]. У 1905 році переміщений на друге священицьке місце 
при церкві Григорія Богослова с. Колінківці Хотинського повіту, де до цього часу 
служив священиком його батько [5, с. 413]. За даними на 1908 рік М. Кульчицький 
вступив в число братії Спасо-Єлеазарівської пустелі Псковської губернії [3, с. 86]. 
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Діти: Сергій (1904 р.н.). 
Джерела: 1. Бессарабский губернский статистический комитет. Листки первой всеобщей 

переписи населения 1895 года по Хотинскому уезду. Единецкое духовное училище. – НАРМ, ф. 
151, оп. 1, спр. 725; 2. Ведомость о Успенско-Богородичной церкви, 2-го округа Хотинского 
уезда села Санковец, за 1882 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 19, спр. 31; 3. Журналы съезда депутатов 
духовенства Кишиневской епархии 1908 года. – Кишинев: Епахиальная типография, 1909; 4. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1903. – № 18; 5. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1905. – № 20; 6. Список лиц священно- церковнослужителей 2-го 
Благочиннического округа Хотинского уезда бывших и не бывших у исповеди во все посты в 
продолжении1895 года // Сведения о количестве исповедавшихся церковнослужителей по 
Кишиневской епархии в посты 1895 года. – НАРМ, ф. 208, оп. 6, спр. 1185. 
 

КУЛЬЧИЦЬКИЙ ФЕДІР 
Із сім’ї духовного звання. Закінчив Кишинівську духовну семінарію. 15 березня 

1936 року визначений на місце псаломщика при Іоанно-Богословській церкві 
села Молодове Хотинського повіту [1, с. 223]. 

Джерела: 1. Mișcarea în cler // EH, 1936. – № 9. 
 

КУНИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ 
(1846 р.н.) 

Син дяка Дмитра Ілієвича Куницького (1820 р.н.). 13 грудня 1867 року визна-
чений паламарем до Архангело-Михайлівської церкви с. Ломачинці Хотинського 
повіту [8, с. 167]. 30 грудня 1873 року, Благочинницькою радою, переміщений на 
місце понадштатного паламаря при Свято-Успенській церкві села Наславча 5-го 
округу Хотинського повіту. В 1881 році звільнений за штат [1, арк. 107зв]. Через 
деякий час повернувся до служби, на тій же посаді. 

У 1911 році , «ревне служіння» йому оголошено благословення Святішого 
Синоду, з грамотою [6, с. 141]. 

Дружина: Єфросинія Петрівна (1849 р.н.).  
Їхні діти: Григорій (1868 р.н.), Федір (1875–27.05.1878) [3], Марія (1877–

15.05.1878) [3], Іоанн (08.05.1879 р.н.) [4], Олена (1883 р.н.), Феодосій (1886 р.н.). 
Олена 28 липня 1902 року вийшла заміж за вчителя земського народного училища 

села Наславча, Федора Івановича Довгого [5]. 
Григорій закінчив Кишинівську духовну семінарію. 5 вересня 1891 року вис-

вячений на священика і направлений служити при церкві с. Чепоноси Хотинського 
повіту [9, с. 284]. Там же він служив і за даними на 1896 рік [1, арк. 107зв]. Овдовівши 
вийшов з духовного звання. У 1905 році вступив на медичний факультет Юр'ївського 
університету, який закінчив в 1911 році. Далі був на посаді земського лікаря в 
місті Байрамчі Бессарабської губернії [7, с. 143]. 

Іоанн закінчив курс Церковно-вчительської школи. З 1911 року перебував на 
посаді старшого вчителя в Барабойській чоловічій школі в Оргеївському повіті 
[2, с. 285]. 

Джерела: 1. Ведомость о Успенско-Богородичной церкви села Наславча, 5-го округа 
Хотинского уезда Кишиневской епархии, о священно и церковнослужителях ее, за 1896 год // 
Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1896 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 195; 2. Именной 
список лиц, служащих по церковно-школьному управлению, заведующих и учащих в церковно-
учительских и второклассных школах на 1912 год / Издание Училищного совета при 
Святейшем Синоде. – СПб.: Синодальная типография, 1912; 3. Метрические книги 
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Хотинского уезда за 1878 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 19, спр. 25; 4. Метрические книги 
Хотинского уезда за 1878 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 19, спр. 28; 5. Метрическая книга, данная из 
Кишиневской духовной консистории в Успенско-Богородичную церковь села Наславча 5-го 
округа Хотинского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших, на 1902 
год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 524; 6. Определения Святейшего Синода // ЦВд, 1911. – № 19-
20; 7. Пархомович И. Духовно-учебные заведения Кишиневской епархии. Краткий очерк к 
столетию ее (21.08.1813 – 1913) / Составил Иосиф Пархомович. – Кишинев: Епархиальная 
типография, 1913; 8. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1868. – № 15; 9. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1891. – № 18. 

 
КУНИЦЬКИЙ ГЕОРГІЙ ПАФНУТІЙОВИЧ 

(1876 р.н.) 
Народився 23 квітня 1876 року, в сім’ї псалом-

щика села Вовчинець Хотинського повіту, Пафнутія 
Куницького (†14.12.1892). 10 жовтня 1897 р. допущений 
до виправлення посади наглядача-репетитора при 
Єдинецькому духовному училищі [4, с. 484]. Будучи 
студентом Кишинівської духовної семінарії, 9 вересня 
1900 року визначений на місце священика при Свято-
Успенській церкві с. Наславча 5-го округу Хотинського 
повіту [5, с. 354-355]. У серпні 1902 року, резолюцією 
Преосвященного Іакова, єпископа Кишинівського і 
Хотинського, призначений депутатом від духовенства 
на окружні училищні з'їзди від 5-го округу Хотинського 
повіту [6, с. 487]. В 1905 році призначений духовним 
слідчим по 5-му округу Хотинського повіту [7, с. 
376]. В 1907 році затверджений на посаді благочин-
ного 5-го округу Хотинського повіту [8, с. 96]. В 

1912 році переміщений до церкви містечка Липкани 4-го округу Хотинського 
повіту, з призначенням благочинним 4-го округу Хотинського повіту [9, с. 311]. 

20 березня 1909 року, єпископом Кишинівським і Хотинським Серафимом, до 
дня Святої Пасхи удостоєний скуфією [10, с. 120]. 1 квітня 1913 р. Святішим Синодом 
«за заслуги по духовному відомству» нагороджений камилавкою [11, с. 229]. 

Дружина: Анна Костянтинівна.  
Їхні діти: Клавдія (04.11.1903–27.12.1904) [1; 2], Семен (01.09.1908 р.н.) [3]. 
Джерела: 1. Метрическая книга, данная из Кишиневской духовной консистории в Успенско-

Богородичную церковь села Наславча 5-го округа Хотинского уезда, для записи родившихся, 
браком сочетавшихся и о умерших, на 1903 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 524; 2. 
Метрическая книга, данная из Кишиневской духовной консистории в Успенско-Богородичную 
церковь села Наславча 5-го округа Хотинского уезда, для записи родившихся, браком сочетав-
шихся и о умерших, на 1904 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 525; 3. Метрическая книга, данная 
из Кишиневской духовной консистории в Успенско-Богородичную церковь села Наславча 5-го 
округа Хотинского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и о умерших, на 1908 
год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 527; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1897. – 
№ 20; 5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1900. – № 18; 6. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1902. – № 16; 7. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1905. – № 16; 8. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1907. – № 15; 9. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1912. – № 36; 10. Список священнослужи-
телей, удостоенных Его Преосвященством, Преосвященнейшим Серафимом, епископом 

Георгій Куницький 
(EHA, 1930. – P. 84.) 
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Кишиневским и Хотинским, ко дню Святой Пасхи награждения 20 марта 1909 года // КЕВ, 
1909. – № 15; 11. Список лиц духовного звания, кои Святейшим Синодом удостоены награж-
дения за заслуги по духовному ведомству, ко дню рождения Его Императорского Величества // 
// ЦВд, 1913. – № 18-19. 

 
КУРМЕЙ ІЛЛЯ ТИМОФІЙОВИЧ 

(1824 р.н.) 
Син священика. Навчався в Кишинівському духовному парафіяльному училищі, 

а потім, з 1843 до 1849 року – в Кишинівській духовній семінарії. 13 березня 
1850 року архієпископом Кишинівським і Хотинським Іринархом (Я.Д. Попов), 
висвячений на священика до церкви Успіння Пресвятої Богородиці м. Секуряни 
Хотинського повіту. 23 червня 1851 року призначений настоятелем тієї ж церкви. 
Надалі переведений на іншу парафію. У 1871 році обраний і затверджений 
цензором 3-го округу Ясського повіту [3, с. 14-15]. 

27 червня 1851 року, указом Кишинівської духовної консисторії, призначений 
членом Імператорського Російського Географічного товариства. 7 серпня 1853 
року одержав подяку від цього товариства за складені кліматичні відомості [2, 
арк. 554-555]. У 1874 році нагороджений скуфією [1, с. 169]. 

Дружина: Марія Михайлівна (1833 р.н.).  
Їхні діти: Василь (1852 р.н.). 
Джерела: 1. Высочайшие награды // КЕВ, 1874. – № 9; 2. Клировые ведомости Хотинского 

уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 106; 3. О выборах в среде духовенства Кишиневской 
епархии // КЕВ, 1872. – № 1. 

 
КУХАРСЬКИЙ ІОАНН ЄВФИМОВИЧ 

(1836–1909) 
Народився в с. Татаровка Сорокського повіту, в сім’ї дячка Євфимія Антоновича 

Кухарського (1797 р.н.) та Марії Іванівни (1815 р.н). 30 червня 1858 року, указом 
Кишинівської духовної консисторії, визначений служити дячком при Свято-
Георгіївській церкві села Бедраж Хотинського повіту. 14 червня 1863 року 
переміщений на ту ж посаду до Свято-Михайлівської церкви села Бурланешти. 
23 серпня 1865 року повернувся в село Бедраж [1, арк. 58зв]. 3 грудня 1879 року 
переміщений до Архангело-Михайлівської церкви с. Віішори 4-го округу Хотинського 
повіту [2, с. 444]. 22 вересня 1880 року визначений на місце паламаря при церкві 
Успіння Пресвятої Богородиці села Шебутинці 3-го округу Хотинського повіту 
[3, с. 407] . Далі повернутий в с. Віішори – на ту ж посаду. 23 лютого 1883 року 
виконуючим обов’язки псаломщика при тій же церкві, а 2 грудня 1884 року 
переведений понадштатним причетником. 

Помер 6 травня 1909 року [5, с. 175]. 
Дружина: Олена Федорівна (1839 р.н.). 
Їхні діти: Василь (1863 р.н.), Євгенія (1867 р.н.), Юліана, Євфимій (1870 р.н.). 
Євфимій (1870 р.н.) – закінчив Кишинівську духовну семінарію. Багато років 

служив священиком при Свято-Миколаївській церкві села Стингачени 4-го округу 
Белецького повіту [4, с. 81]. 

Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1886 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 
188; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1879. – № 23; 3. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1880. – № 21; 4. Справочная книга Кишиневской епархии на 
1911 год. – Кишинев: Епархиальная типография, 1911; 5. Умершие // КЕВ, 1909. 
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КУЧЕРЯВИЙ АНДРІЙ ГАВРИЛОВИЧ 

Із селян, син Гаврила Васильовича Кучерявого (1825 р.н.) та Оксани Яківни 
(1831 р.н.). 3 грудня 1903 року, єпархіальним начальством затверджений на 
посаді церковного старости при Свято-Димитріївській церкві села Гвіздівці 5-го 
округу Хотинського повіту – на перше триріччя [1, арк. 138зв]. 

Джерела: 1. Кишиневская епархия. Клировая ведомость 5-го округа Хотинского уезда за 
1903 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 200. 

 
КУЧЕРЯН ІОАНН АВРАМІЙОВИЧ 

Син дячка села Пиржота Ясського повіту. В 1865 році служив псаломщиком 
при Свято-Михайлівській церкві села Ломачинці Хотинського повіту [1, с. 16].  

Джерела: 1. Шундрій М. М. Історія церкви с. Ломачинці. – Сокиряни, 2006. 
 

КУШНІР ВАСИЛЬ ГАВРИЛОВИЧ 
12 липня 1990 року призначений на місце священика при церкві Петра і Павла 

міста Сокиряни Чернівецької області [1, с. 128]. Далі – настоятель Свято-
Успенської церкви в тому же місті Сокиряни. 

Джерела: 1. Чорний О.Д. Місто, де сходить сонце. – Чернівці: «Прут», 2010. 

 
 

КУШНІРОВ АФАНАСІЙ ЄВСТАХІЙОВИЧ 
(1786–1837) 

Із селян. Церковний староста при Архангело-Михайлівській церкві с. Гвіздівці 
Хотинського повіту (за даними на 1835 рік). 

Дружина: Олена (1793 р.н.). 
Їхні діти: Михайло (1817 р.н.), Власій (1824 р.н.) [1, 11зв–12; 2, арк. 342зв–343]. 

Отець Василій Кушнір з парафіянами. Фото Олександра Чорного, 2015 рік 
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Джерела: 1. Ревизская сказка 1835 года апреля 21 дня, Бессарабской области Хотинского 

уезда, селения Гвоздоуц, помещика дворянина Сандулакия Томульца, принадлежащего поддан-
ством Российской империи, о состоящих мужеска и женска пола царанах // Бессарабская 
казенная палата. Ревизская сказка селений Хотинского уезда о свободных земледельцах, 
рупташах, бояринашах и мазилах (апрель-август 1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 98;2. 
Ревизская сказка тысяча восемьсот пятидесятого года, октября месяца двадцатого дня, 
Бессарабской области Хотинского уезда, селения Гвоздоуц, вотчины помещика Дмитрия 
Ивановича Немишеска, принадлежащего подданством России, о состоящих мужеска и 
женска пола детях // Бессарабская казенная палата. Ревизская сказка о царанах селений 
Хотинского уезда за 1850 год, буквы «Г». – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 279. 

 
 

КУШНІРУК ПЕТРО АНДРІЙОВИЧ 
(1917–1986) 

Народився 22 червня 1917 року в селі Білоуци 
Хотинського повіту (сучасне с. Білівці Хотинського 
району Чернівецької області), в сім'ї селянина. 
Після закінчення курсів псаломщиків при Черніве-
цькому єпархіальному управлінні, з 1947 до 1950 
року був псаломщиком при Свято-Михайлівському 
храмі рідного йому села Білівці. В 1949 році, 
єпископом Чернівецьким і Буковинським Андрієм 
(Сухенко) висвячений на диякона, а в 1950 році – у 
пресвітера і призначений настоятелем храму Різдва 
Пресвятої Богородиці с. Подвірне Новоселицького 
району, тієї ж області.  

З 1958 року, до виходу за штат в 1984 році, він 
служив настоятелем Свято-Михайлівського храму 
в селі Романківці Сокирянського району. В цей 
період о. Петро багато уваги надавав оновленню 
довіреного йому храму і організації церковного 
хору. 

З 1959 року був духівником кліриків храмів 
Сокирянсько-Кельменецького благочиння.  

Нагороджений медалями як учасник Другої 
світової війни. В 1985 році, в честь 40-річча великої 
перемоги над фашизмом нагороджений орденом Вітчизняної війни I ступеня. За 
ревне служіння Церкві Христовій Святішим Патріархом Пимоном в 1978 році 
нагороджений хрестом з прикрасами.  

Помер 26 квітня 1986 року. Похований протоієрей Петро Кушнірук на цвинтарі в 
рідному селі [1, с. 28-29]. 

Джерела: 1. Вечная память почившим // ЖМП, 1987. – №1. 

Петро Кушнирюк 

Запис про склад сім’ї Афанасія Кушнірова в «Ревізькій казці» села Гвіздівці за 1835 рік 
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Л 
ЛАБУТІН ГАВРИЇЛ КСЕНОФОНТОВИЧ 

(1860 р.н.) 
Із міщан-старообрядців м. Хотин, народився 18 березня 1860 року [4, с. 127]. 

Отримав домашню освіту. З 1899 року був помічником вчителя єдиновірської 
школи в Хотині. У жовтні 1898 року призначений помічником протирозкольницького 
місіонера Північного району Кишинівської єпархії [2, с. 76]. На цій посаді він 
перебував до листопада 1904 року. 4 вересня 1904 призначений учителем єдино-
вірської школи с. Грубна Хотинського повіту. 5 листопада 1910 року визначений 
виконуючим обов'язки псаломщика при Свято-Введенській єдиновірській церкві 
села Грубна 3-го округу Хотинського повіту. Там він служив і за даними на 1922 
рік [3, с. 112]. 

Удостоєний срібної медалі в пам'ять 25-річчя церковно-приходських шкіл. 
Дружина: Домникия Петрівна Лемешева (1862 р.н.).  
Їхні діти: Ірина (1890 р.н.), Петро (1893 р.н.), Єфросинія (1899 р.н.) і Євдокія 

(1901 р.н.) [1, арк.191зв–192]. 
Джерела: 1. Ведомость о Св.-Введенской единоверческой церкви, состоящей 3-го округа 

Хотинского уезда Кишиневской епархии в селе Грубно, за 1914 год // Ведомости о церквях 
Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 2. Пархомович И. Краткий 
исторический очерк противо-раскольнической миссии в Кишиневской епархии с 1813 до 1910 
года. – Кишинев: Епархиальная типография, 1910; 3. AECH, 1922; 4. EHDIS,1925. 

 
ЛАШНЄВ АФІНОГЕН 

Головний наставник старообрядців-безпопівців (які не бачили необхідності в 
духовенстві і церковній організації) містечка Сокиряни Хотинського повіту (за 
даними на 1889 рік) [1, с. 641]. 

Джерела: 1. Стадницкий А. Состояние раскола и сектантства в Бессарабии по 
миссионерским отчетам за 1889 год // КЕВ, 1890. – № 14-15. 
 

ЛЕВИЦЬКИЙ ЙОСИФ 
(1886 р.н.) 

Уродженець села Сербичани Хотинського повіту, онук псаломщика того ж 
села Семена Васильовича Левицького. У 1920 році вступив до монастиря Рудь в 
Сорокському повіті. У жовтні 1921 року, за підтримки архієпископа Віссаріона 
(Пую) цей монастир, після того як був закритий в 1846 році, був знову відкритий. 
В цьому монастирі Й. Левицький знаходився на послуху до 1929 року. Далі був 
переведений в Буковинську митрополію. В 1930-х роках проходив послух у 
монастирях Буковини: Свято-Миколаївському Яблунівці, Іоано-Богословському 
монастирі «Хрещатик» та ін. В 1939-1944 роках знову проживав у монастирі 
Рудь. В кінці 1944 року оселився в Свято-Миколаївському монастирі «Галиця» 
біля села Непоротове. У квітні 1945 року ієродиякон Йосиф звернувся до єпископа 
Чернівецького Феодосія (Є.П. Ковернинський) з проханням прийняти його у 
молитовне спілкування з Московським Патріархатом і призначити в скит Галиця, 
що і було позитивно вирішено. В листопаді 1945 року Йосиф був висвячений в 
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ієромонаха і призначений священиком Свято-Миколаївської церкви скиту Галиця 
[2, с. 63]. 

У січні 1947 року єпископ Феодосій вирішив призначити в монастир нового 
настоятеля, а ієромонаху Йосифу запропонував одержати антимінс для монастир-
ського храму та іноді служити також у Свято-Анастасіївській церкві с. Непоротове 
Сокирянського району. 

1 жовтня 1949 року єпископ Чернівецький і Буковинський Андрій (Є.О. Сухенко) 
видав розпорядження про заборону ієромонаху Йосиф Левицькому у священнодії. 
Розпорядження зобов’язувало Йосифа здати все монастирське майно і прибути в 
Єпархіальне управління, звідки направитись в один із монастирів Молдови. В 
1950 році Йосиф Левицький був вимушений покинути скит [2, с. 66-67]. За одними 
даними далі він проживав у селі Непоротове, а за іншими – повернувся у рідне 
село Сербичани, де він і помер [1, с. 22-23]. 

Джерела: 1. Шундрій М. М. Історія церкви с. Ломачинці. – Сокиряни, 2006; 2. Яремчук С.С. 
Православна Церква на Буковині у радянську добу (державно-церковні взаємини). – Чернівці: 
Рута, 2004. 

 
ЛЕВИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 

(1844–1895) 
Народився в селі Липник Сорокського повіту, в сім'ї дячка. 1 вересня 1862 

року, за власним проханням, визначений єпархіальним начальством на місце 
дячка при Іоанно-Богословській церкві села Вітрянка Хотинського повіту. 24 
березня 1879 року переведений понадштатним псаломщиком до Свято-Троїцької 
церкви села Тіцкани 4-го округу Хотинського повіту [1, арк. 55зв]. Резолюцією 
єпископа Кишинівського і Хотинського Сергієм (М.Я. Ляпідевський), від 17 березня 
1884 року, понадштатний причетник О. Левицький затверджений штатним при-
четником при тій же церкві [3, арк. 29]. 

Помер 2 червня 1895 року [2, арк. 235; 4, с. 159]. 
Джерела: 1. Кишиневская духовная консистория (по делам Хотинского уезда). Клировые 

ведомости церковных приходов за 1886 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 188; 2. Метрическая 
книга, данная из Кишиневской духовной консистории в Св.-Троицкую церковь села Тицканы 4-го 
округа Хотинского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших, на 1895 
год. – НАРМ, ф. 211, оп. 19, спр. 156; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1884. 
– № 6; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1895. – № 13. 

 
ЛЕВИЦЬКИЙ СЕМЕН ВАСИЛЬОВИЧ 

(1820–1900) 
Народився в с. Липник Хотинського повіту, в сім’ї паламаря Василя Михайловича 

Левицького (1795 р.н.) [5]. Отримав домашню освіту. 25 липня 1845 року визначений 
псаломщиком до Архангело-Михайлівської церкви села Сербичани Хотинського 
повіту, з посвяченням у стихар [1, арк. 73зв–74]. За даними на 1896 рік – понад-
штатний дяк при церкві села Сербичани. Повторно затверджений на посаді 30 
червня 1898 року [4, с. 300]. 

За 50-ти річну службу, 15 травня 1899 року С. Левицький нагороджений золотою 
медаллю з написом «за старанність» для носіння на шиї на Аннінській стрічці [2, 
с. 198; 3, с. 377]. 

Помер 9 березня 1900 року [6, с. 193]. 
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Двічі був в офіційному шлюбі. Друга дружина: Марія Іллівна (1834 р.н.). 

Після смерті чоловіка їй надавалася допомога від Товариства взаємної допомоги 
духовенства Кишинівської єпархії (за даними на 1900 рік.). 

Його діти: Іоанн (1850 р.н.), Єлевферій (1857 р.н.), Петро (1859 р.н.) і Василь 
(1861 р.н.). Всі проживали в Сербичанах, де займалися сільським господарством 
[1, арк. 73зв]. 

Джерела: 1. Ведомость о Архрангело-Михайловской церкви селения Сербичан 5-го округа 
Хотинского уезда Кишиневской епархии за 1896 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда 
за 1896 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 195; 2. Высочайшие награды // ЦВд, 1899. – № 22; 3. 
Правительственные распоряжения // КЕВ, 1899. – № 14; 4. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1898. – № 16; 5. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года 
апреля двадцатого дня Бессарабской области Хотинского уезда селения Липник, двуприходной 
Архангело-Михайловской церкви, состоящей на вотчине принадлежащей Молдавского 
княжества монастырю Бурдужан, - о числе наличных Священно- и церковнослужителях, их 
женах и их мужского и женского пола детях // Ревизская сказка местечек, селений и церквей 
Хотинского уезда, о священно-церковнослужителях (апрель 1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 
100; 6. Умершие // КЕВ, 1900. – № 10. 

 
ЛЕКА ІВАН ПАВЛОВИЧ 

(1887 р.н.) 
Народився 4 січня 1887 року в сім’ї псаломщика Свято-Миколаївської церкви 

села Валя-Пержа 3-го округу Бендерського повіту, Павла Івановича Лекі (1842 
р.н.) та Олени Парамоновни (1860 р .р.) [2, арк. 444зв–445]. Будучи учнем 
псаломщицького класу, 25 жовтня 1907 року він призначений на місце псалом-
щика при Спасо-Вознесенській церкві села Кацалени 3-го округу Кишинівського 
повіту [3, с. 274]. 21 лютого 1908 року переміщений до Архангело-Михайлівської 
церкви с. Сербичани Хотинського повіту [4, с. 50]. Далі був на посаді виконуючого 
обов'язки псаломщика при церкві села Заїм Бендерського повіту. 20 лютого 1912 
року знову переміщений до Архангело-Михайлівської церкви с. Сербичани. Тим 
же числом зазначено, що він переміщений до церкви села Кобилка Оргеївського 
повіту [1, с. 169; 5, с. 8]. Там він служив і за даними на 1922 рік [6, с. 167].  

Джерела: 1. Мандзяк А.С. Священно- и церковнослужители Сокирянщины (XIX в. – 1920-е 
гг.): некоторые данные к историко-биографическому словарю // Сокирянщина: Історико-
краєзнавчий альманах. – В. 3. – Мінськ–Новодністровськ, 2011; 2. Метрическая книга, данная 
из Кишиневской духовной консистории в Св.-Николаевскую церковь селения Валя-Пержа 3-го 
округа Бендерского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших, на 1887 
год. – НАРМ, ф. 211, оп. 2, спр. 254 Т-2(2); 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1907. – № 45; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1908. – № 9; 5. Распо-
ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1912. – № 8; 6. AECH, 1922. 

 
ЛЕМНІ МИКОЛА ЄЛИСЕЙОВИЧ 

(1803 р.н.) 
Син священика села Ширівці Хотинського повіту, Єлисея Івановича Лемні 

(1769 р.н.) та Катерини (1778 р.н.). За даними на 1835 рік служив дяком при Свято-
Михайлівській церкві села Котилева Хотинського повіту [2, арк. 178зв]. 14 червня 
1836 року затверджений на посаді. 8 листопада 1846 року переміщений на ту ж 
посаду до Свято-Миколаївської церкви села Чебрева Хотинського повіту. 31 
серпня 1859 року переміщений до Свято-Миколаївської церкви села Коболчин 
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Хотинського повіту. 29 вересня 1860 року, за проханням поміщика села Чебрева, 
повернутий на колишнє місце служби [1, арк. 97зв]. 

Його діти: Параскева (1844 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1867 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 

155; 2. Ревизская сказка местечек, селений и церквей Хотинского уезда, о священно-церковно-
служителях (апрель 1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100. 
 

ЛЕСЬКОВ ДІОНІСІЙ ДМИТРОВИЧ 
(1882 р.н.) 

Із селян села Селище Романкоуцької волості Хотинського повіту. Навчався в 
народному училищі. 29 червня 1909 року поступив на послух в Каларашовський 
Свято-Успенський чоловічий монастир [1, арк. 88зв–88]. 

Джерела: Ведомость о церквях и имуществе Каларашовского Св.-Успенского монастыря, 
состоящего в Сорокском уезде, Кишиневской епархии, за 1912 год. – НАРМ, ф. 208, оп. 2, спр. 3368. 

 
 
 

 
ЛЕСЬКОВ ЮСТИН ДМИТРОВИЧ 

(1893 р.н.) 
Із селян села Селище Романкоуцької волості Хотинського повіту. Навчався в 

народному училищі. 4 вересня 1908 року поступив на послух в Каларашовський 
Свято-Успенський чоловічий монастир [3, арк. 85зв–86]. Через деякий час, 
навчався в Кишинівській школі псаломщиків. В служінні з 1920 року. 1 жовтня 
1926 року призначений псаломщиком до церкви Покрова Пресвятої Богородиці 

Каларашовський монастир на березі Дністра (Бессарабия. Графический, исторический, 
статистический, экономический, этнографический, литературный и справочный 

сборник / Издание газеты «Бессарабец» – Москва, 1903. – С. 142.) 
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села Селище Хотинського повіту [1, с. 176]. Там він служив і за даними на 1930 
рік [2, с. 92]. 

Джерела: 1. EH, 1926. – № 15-16; 2. EHA, 1930; 3. Ведомость о церквях и имуществе Кала-
рашовского Св.-Успенского монастыря, состоящего в Сорокском уезде, Кишиневской епархии, 
за 1912 год. – НАРМ, ф. 208, оп. 2, спр. 3368. 
 

ЛІСЬКО ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ 
Священик при церкві Різдва Пресвятої Богородиці с. Михалкове Сокирянського 

району Чернівецької області (за даними на 2011–2013 рр.). 
Джерела: ВАКС. 
 

ЛІШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
(1827 р.н.) 

Син власника містечка Сокиряни, Петра Степановича 
Лішина (1792–1858) та Марії Федорівни Бейн [3, с. 77-
78]. Народився 30 серпня 1827 року в місті Могилів-
Подільському Подільської губернії [1, с. 169]. Вчився в 
Миколаївському кавалерійському училищі. За даними 
на 1849 рік він служив прапорщиком в Лейб-гвардії 3-ої 
артилерійської бригади. Дослужився до звання полков-
ника. Разом з рідним братом і сестрами ділив власність 
у містечку Сокиряни і селі Ходороуци. 

У 1872 році О.П. Лішин обраний головою Сокирян-
ського церковнопарафіяльного піклування. У 1880 році 
став першим церковним старостою при новозбудованій 
Петро-Павлівській церкві містечка Сокиряни 5-го округу 
Хотинського повіту. 

23 липня 1882 року, «за заслуги на посаді церковного 
старости і за пожертви» нагороджений орденом Святої 
Анни 2-го ступеня [2, с. 1029]. 

Джерела: 1. Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. Том третий: Л-О. – Киев: 
Типо-литография С.В. Кульженко, 1908; 2. Награды // КЕВ, 1882. – № 19; 3. Чорний О.Д., 
Мандзяк О.С. Сокирянська бистрина. – Чернівці: «Прут», 2011. 

 
ЛИСИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ 

(1850 р.н.) 
Із селян, народився 4 червня 1850 року [3, арк. 97зв] в сім’ї Григорія Івановича 

Лисого (1822 р.н.) та Онисії Яківни (1825 р.н.) [4, арк. 197зв–198]. У 1892 році 
обраний сільською громадою і затверджений єпархіальним начальством на посаді 
церковного старости при церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Василівка 
5-го округу Хотинського повіту – на перше триріччя [1, с. 310]. 12 серпня 1896 
року затверджений на тій же посаді – на друге триріччя [2, с. 44]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1892. – № 17; 2. Распоря-
жения епархиального начальства // КЕВ, 1896. – № 3; 3. Ведомость о Успенско Богородичной 
церкви Кишиневской епархии, состоящей в селах Василиуцы и Роспопенцы 5-го округа 
Хотинского уезда, на 1896 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1896 год. – ДАЧО, 
ф. 605, оп. 1, спр. 195; 4. Ревизская сказка о царанах владельческих селений Хотинского уезда, 
1858 год. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр 429. 

Олександр Лішин 
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ЛОЄВСЬКИЙ ІОАНН МАТВІЙОВИЧ 

(1783–1830) 
Син священика. Служив дячком при Архангело-Михайлівській церкви села 

Мендиківці Хотинського повіту (за даними на 1822 рік) [1, арк. 150]. 
Дружина: Марія Антонівна (1792 р.н.). 
Джерела: 1. Исповедная ведомость Кишиневской и Хотинской епархии Хотинского цинута 

селения Мендиковец Архангело-Михайловской церкви, прихожан, кто из них был во святую 
Четыредесятницу у исповеди и святых тайн причастия, кто ж исповедался токмо, а не 
причастился и кто ж не исповедался и за каким винословием, за 1822 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 
1, спр. 34. 

 
ЛОЄВСЬКИЙ МАТВІЙ СТЕФАНОВИЧ 

Дяк при Архангело-Михайлівській церкві села Мендиківці Хотинської райї. 4 
листопада 1772 року, за власним проханням, єпископом Радовецьким Досифієм 
(Хереску) висвячений на священика до тієї ж церкви [1; 2, с. 101]. 

Джерела: 1. Tit Simedrea. Catastivul de hirotonii al Episcopiei Rădăuțului pe anii 1752–1782. – 
Cernăuți: Tipografia Mitropoliei Bucovinei, 1943; 2. Tit Simedrea. Catastivul de hirotonii al 
Episcopiei Rădăuțului pe anii 1752–1782 // Calendar creştin pe anul bisect 1944 / Mitropolia 
Bucovinei. ─ Cernăuţi: Tipografia Mitropoliei Bucovinei, 1944. 

 
ЛОЄВСЬКИЙ СТЕФАН ІВАНОВИЧ 

(1786–1849) 
«Із дворян». Отримав домашню освіту. Служив дячком при Свято-Успенській 

церкві села Сокиряни Хотинської райї [4]. 1 вересня 1812 року, єпископом Григорієм 
Ієропольским, за благословенням митрополита Гавриїла (Г.Г. Бенулеску-Бодоні), 
висвячений на священика і призначений служити при Архангело-Михайлівській 
церкві села Вашківці Хотинського повіту [1, арк. 165зв–166]. 

Був нагороджений хрестом для духовенства в пам'ять війни 1812 року, яким, 
як відомо, нагороджували всіх священиків Російської православної церкви, від 
митрополитів до парохів включно, які перебували в сані до 1 січня 1813 року [3, 
арк. 87-88]. 

Рано овдовів. В «Метричній книзі Кишинівської єпархії Бессарабської області 
Хотинського цинуту с. Карликова, Димитріївської церкви за 1927 рік» згадана 
його дочка Євфимія (1812 р.н.) [2]. 

Джерела: 1. Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, 
оп. 1, спр. 48; 2. Метрическая книга Кишиневской епархии Бессарабской области Хотинского 
цинута селения Карликова Димитриевской церкви, за 1927 год. – ВАКС; 3. Формулярная 
ведомость о священно и церковнослужителях и их мужского пола детях, находящихся в 
селении Вашковцах при Архангело-Михайловской церкви, за 1824 год // Формулярные ведомости 
Управляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, 
за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37; 4. Дело по рассмотрению дьячка с. Сокирян, 
Хотинского уезда Лоевского Стефана о возведении его в сан священника (28.08.1812 г.). – 
НАРМ, ф. 733, оп. 1, спр. 240. 
 

ЛОЗАН ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ 
(1798–1840) 

Народився в селі Ломачинці, в сім’ї священика Семена Афанасійовича Лозана 
(1758–1828) та Пелагеї Андріївни (1767 р.н.). В 1816 році отримав «письмовий 
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вид» з призначенням служіння дяком при Архангело-Михайлівській церкві села 
Ломачинці Хотинського повіту [3, арк. 103-104]. 17 липня 1818 року одержав 
указ з Кишинівської духовної дикастерії [1, арк. 103-104]. 

Дружина: Анастасія Іванівна (1806 р.н.).  
Їхні діти: Катерина (1824 р.н.), Дмитро (1825 р.н.), Стефан (1827 р.н.), Анастасія 

(1831 р.н.), Тимофій (1833 р.н.) Євтимій (1835 р.н.), Олександр (1836 р.н.), 
Параскева (1838 р.н.) [2]. 

Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1829 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 
42; 2. Исповедные росписи выданные из Кишиневской духовной консистории, Свято-Михай-
ловской церкви села Ломачинец 5-го округа Хотинского уезда (1825–1896, 1905–1911, 1913, 
1915, 1917 гг.). – ВАКС, Ломачинці; 3. Формулярные ведомости Управляющего Хотинского 
цынута Бричанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, 
оп. 1, спр. 37. 

 
ЛОЗАН СЕМЕН АФАНАСІЙОВИЧ 

(1758–1828) 
Уродженець села Ожеве Хотинської райї. Деякий час служив там дяком при 

церкві Преподобної Параскеви. В 1797 році, єпископом Проїлавським Парфенієм II, 
висвячений на священика до Архангело-Михайлівської церкви села Ломачинці 
Хотинської райї [3, арк. 103-104]. 20 грудня 1811 року одержав духовну грамоту 
від єпископа Бендерського і Акерманського Димитрія (Сулима). Деякий час був 
на посаді благочинного Коболчинського благочиння (1812–1818) [1].  

Помер у 1828 році в Ломачинцях [4, арк. 103-104]. 
Дружина: Пелагея Андріївна (1767 р.н.). 
Їхні діти: Василь (1798 р.н.), Федір (1804 р.н.), Григорій (1812 р.н.) [2; 3, арк. 

103-105; 4, арк. 103-104]. 
Джерела: 1. Дело по рассмотрению раппорта хотинского протоирея Родостата Г. о  

назначении священника церкви села Кобольчин Хотинского уезда, Лозана С. благочинным в 
том же уезде (29.10.1818 – 06.11.1818). – НАРМ, ф. 205, оп. 1; 2. Исповедные росписи 
выданные из Кишиневской духовной консистории, Свято-Михайловской церкви села Ломачинец 
5-го округа Хотинского уезда (1825–1896, 1905–1911, 1913, 1915, 1917 гг.). – ВАКС, Ломачинці; 
3. Формулярная ведомость о священно и церковно служителях и их мужеского пола детях, 
находящихся в селении Ломачинцах Архангело-Михайловской церкви, Хотинского цинута, за 
1824 год // Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской прото-
попии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37; 4. Форму-
лярная ведомость о священно и церковно служителях и их мужеского пола детях, находящихся 
в селении Ломачинцах Архангело-Михайловской церкви, Хотинского цинута, за 1829 год // 
Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии 
священника Филиппа Лукиянова, за 1829 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 42. 

 
ЛОТОЦЬКИЙ АРЕФА ЄВСТРАТІЙОВИЧ 

(1846–1902) 
Син паламаря Свято-Вознесенської церкви села Бабин Хотинського повіту, 

Євстратія Григоровича Лотоцького (1803 р.н.). Отримав домашню освіту. 3 жовтня 
1868 року визначений паламарем до церкви Успіння Пресвятої Богородиці села 
Василівка Хотинського повіту. У 1873 році, за власним проханням, переміщений 
до церкви Покрова Пресвятої Богородиці села Волошкове, того ж повіту [4, арк. 
101зв.–102]. У 1874 році переміщений до Свято-Георгіївської церкви села Русяни 
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5-го округу Хотинського повіту, але вже 25 жовтня 1876 року повернутий назад 
до церкви села Волошкове – понадштатним причетником [3, с. 61]. Далі затверджений 
на посаді псаломщика. Прослужив в різних парафіях близько 35 років.  

Помер 27 серпня 1902 року [4, с. 19]. 
Дружина: Марія Іванівна Гловатинська (1855 р.н.) – дочка диякона Архангело-

Михайлівської церкви села Романківці Хотинського повіту, Івана Петровича 
Гловатинського (1827 р.н.) та Анни Григорівни (1836 р.н.) [1, арк. 158зв]. 

 Їхні діти: Павло (29.06.1878 - 1947), Федір (1880 р.н.), Надія (1887 р.н.), Іван 
(1894 р.н.), Євгенія (1896 р.н.) [2]. 

Джерела: 1. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви, состоящей в 3 округе Хотин-
ского уезда Кишиневской епархии в селе Романкоуцах, за 1914 год // Ведомости о церквях 
Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 2. Священник Георгий Арвентиев. 
Летопись Свято-Покровской церкви села Волошково 5-го округу Хотин-ского уезда». – 
Волошково, [1907-1908]. – ВАКС; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1877. – 
№ 3; 4. Умершие // КЕВ, 1903. – № 1-2; 4. Ведомость о Свято-Покровской церкви Хотинсуого 
уезда селения Волошкова за 1880 год // Ведомости о церквях 5-го округа Хотинского уезда за 
1889 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 192 

 
ЛОТОЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ФІЛІПОВИЧ 

(1889 р.н.) 
Народився 1 серпня 1889 року в сім'ї чиновника (надвірного радника) в місті 

Бар Подільської губернії. У 1910 році закінчив Кишинівську духовну семінарію. 
5 жовтня 1910 року висвячений на диякона, а потім – 10 жовтня, того ж року – на 
священика, і призначений настоятелем церкви села Санківці Хотинського повіту. 
22 листопада 1912 року переміщений до Свято-Димитріївської церкви с. Білоусівка 
5-го округу Хотинського повіту [2, с. 379]. 19 березня 1914 року переміщений до 
церкви с. Верхні Ширівці Хотинського повіту, для користі служби: «З віддачею 
під особливий нагляд благочинного» [3, с. 151]. 13 вересня 1914 року відрахо-
ваний від місця [4, с. 374]. В цей час він числився священиком Хотинської 
прикордонної бригади. 

Під час Першої світової війни, 14 серпня 1914 року він був заарештований 
австрійцями. З полону був звільнений тільки через чотири роки – 15 серпня 1918 
року. Далі: «польовий священик 2-го Пластунського полку Добровольчої армії на 
західному фронті (16.5.1919-1920), емігрував до Німеччини, настоятель Св.-
Іоанно-Богословської церкви при російському військовому таборі в Вюнсдорфі 
під Берліном (15.8.1920-1922) , законовчитель російсько-німецької гімназії в 
Берліні (1.12.1920-1.5.1921), одночасно навчався на богословському факультеті 
Берлінського університету» [1, с. 299]. 

Джерела: 1. Нивьер А. Православные священнослужители, богословы и церковные деятели 
русской эмиграции в Западной и Центральной Европе: 1920-1995: Биографический справочник. 
/ Библиотека-фонд «Русское Зарубежье». – Москва: Русский путь, 2007; 2. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1912. – № 47; 3. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1914. – № 12; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1914. – № 38. 

 
ЛОТОЦЬКИЙ ПАВЛО АРЕФОВИЧ 

(1878–1947) 
Народився 29 червня 1878 року в сім'ї паламаря села Волошкове Хотинського 

повіту, Арефи Євстратійовича Лотоцького (1846–1902) та Марії Іванівни Глова-
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тинської (1855 р.н.) [2]. Початкову освіту отримав в народному училищі в 
містечку Сокиряни Хотинського повіту і Єдинецькому духовному училищі 
(1889-1894 рр.). Після закінчення останнього, в 1894 році вступив до Кишинівської 
духовної семінарії, яку закінчив в червні 1900 року [5, с. 1015-1016]. Далі був 
направлений на казенний рахунок в Київську духовну академію. 4 червня 1904 
року по закінченні академічного курсу, радою Київської духовної академії удос-
тоєний наукового ступеня кандидата богослов'я, з правом отримання ступеня 
магістра, без нових усних випробувань. Рукопис кандидатського твору: «К вопросу 
об отношении веры к знанию: основание для решения указанного вопроса, зак-
лючающегося в сочинениях В. Соловьёва (критическое исследование)» (Київ, 
1904.) [1, с. 230-231]. 

8 грудня 1904 року визначенням Святішого Синоду (за № 12392) призначений 
на посаду викладача в Кишинівську духовну семінарію – на кафедру Святого 
Письма Старого Завіту (3 і 4 класи). 1 січня 1907 року циркулярним відношенням 
пана обер-прокурора Святішого Синоду (від 30 листопада 1906 р. № 16151) 
переміщений на кафедру загальної та російської церковної історії. З 1 жовтня 
1906 року до 15 вересня 1907 року, по журнальній постанові Правління семінарії 
від 21-29 грудня 1906 року за № 42, затвердженої резолюцією єпископа Киши-
нівського і Хотинського, Преосвященного Володимира (Ф.О. Сеньковський), 
єпископа Кишинівського і Хотинського, викладав уроки по новоіудейству в 5 і 6 
класах семінарії з 1 січня 1907 року. З 15 серпня 1908 року викладав словесність 
в 3 і 4 відділеннях 1 класу семінарії, а також французьку мову в молодших 
класах семінарії [6, с. 80]. Відношенням пана попечителя Одеського навчального 
округу від 17 вересня 1908 року за № 25465, П.А. Лотоцький допущений до 
викладання російської мови в Кишинівській 3-й гімназії, до кінця 1908-1909 
навчального року [1, с. 230-231]. Педагогічним зібранням Правління семінарії по 
журналу від 5-го лютого 1910 року за № 3, затвердженим єпископом Кишинівським 
і Хотинським, Преосвященним Серафимом (Л.М. Чичагов), обраний бібліотекарем 
фундаментальної бібліотеки семінарії. З 28 жовтня до 24 листопада 1910 року і 
до 5 січня 1911 року він був на посаді інспектора Кишинівської духовної семінарії 
[5, с. 1015-1016]. За журнальною постановою Правління семінарії, від 9-16 
вересня 1913 року за № 17, затвердженою Високопреосвященним Серафимом, 
П.А. Лотоцький рахувався класним вихователем в 5-му основному класі – з 1 
вересня 1913 року [1, с. 230-231]. 

Його перу належать відомі багатьом праці: «Список и краткие биографии окон-
чивших полный курс Кишиневской духовной семинарии за сто лет ее существования 
(1813-1913)» [4] и «История Кишиневской Духовной Семинарии» [3]. Протоієрей 
Микола Флоринський відзначає, що роботи Лотоцького «витримані в строго науко-
вому стилі. Це дозволяє цілком об’єктивно ознайомитися з історичним, культурним 
й іншими аспектами відкриття перших духовних шкіл у Бессарабії» [7, с. 8]. 

Найвищим наказом по цивільному відомству від 2 березня 1909 року за № 14 
П.А. Лотоцький затверджений за вислугу років в чині колезького асесора зі 
старшинством з 8 грудня 1908 року. Наказом по цивільному відомству від 19 
жовтня 1909 року за № 72, за вислугу років зведений в надвірні радники. За 
старанну службу 6 травня 1910 року нагороджений орденом Святого Станіслава 
III ступеня [5, с. 1015-1016]. 
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Дружина: Катерина Василівна Єрхан (1878 р.н.) – дочка священика. Вінчалися 

8 червня 1905 року.  
Їхні діти: Галина (07.12.1906 р.н.). 
Джерела: 1. Биографический словарь выпускников Киевской духовной академии: 1819–1920-

е гг.: Материалы из собрания проф. протоиерея Ф.И. Титова и архива КДА: в 4 т. / [сост. В.И. 
Ульяновский]. – Т. 2: К-П. – Киев: Издательский отдел Украинской Православной Церкви, 
2015; 2. Ведомость о Свято-Покрово-Богородичной церкви села Волошкова, 5 округа 
Хотинского уезда за 1908 год // Священник Георгий Арвентиев. Летопись Свято-Покровской 
церкви села Волошково 5-го округу Хотинского уезда». – Волошково, [1907-1908]. – ВАКС; 3. 
Лотоцкий П.А. История Кишиневской Духовной Семинарии. Вып. 1-й: 1813–1823 гг. – 
Кишинев: Типография Бессарабского Губернского Правления, 1913; 4. Лотоцкий П.А. Список и 
краткие биографии окончивших полный курс Кишиневской духовной семинарии за сто лет ее 
существования (1813-1913). – Кишинев, 1913; 5. Пархомович А. Список ректоров и инспекто-
ров Кишиневской духовной семинарии за время столетнего (с 31 января 1813 г.) существования 
ее (окончание) // КЕВ, 1911. – № 27; 6. Пархомович А. Список ректоров и инспекторов 
Кишиневской духовной семинарии за время столетнего (с 31 января 1813 г.) существования ее 
// ТБЦИАО. 1912. – Вып. VII; 7. Протоирей Николай Флоринский. Жизнь и деятельность 
митрополита Гавриила Банулеску-Бодони. – Кишинев: Парагон, 2005. 

 
 

ЛУКА 
Уродженець села Сокиряни Хотинської райї. Деякий час служив дяком при 

церкві Успіння Пресвятої Богородиці с. Сокиряни. 22 серпня 1772 року, за власним 
проханням, єпископом Радовецьким Досифієм (Хереску) висвячений на священика 
до церкви села Табань Хотинського цинуту (нині розташоване в Бричанському 
районі Республіки Молдова) [1; 2, с. 101]. 

Джерела: 1. Tit Simedrea. Catastivul de hirotonii al Episcopiei Rădăuțului pe anii 1752–1782. – 
Cernăuți: Tipografia Mitropoliei Bucovinei, 1943; 2. Tit Simedrea. Catastivul de hirotonii al 
Episcopiei Rădăuțului pe anii 1752–1782 // Calendar creştin pe anul bisect 1944 / Mitropolia 
Bucovinei. ─ Cernăuţi: Tipografia Mitropoliei Bucovinei, 1944. 

 
ЛУК'ЯНОВ СЕМЕН ІВАНОВИЧ 

(1868 р.н.) 
Із сім’ї духовного звання, народився 1 жовтня 1968 року. Навчався в Киши-

нівській псаломщицькій школі [5, с. 129]. 30 травня 1892 року призначений вико-
нуючим посаду псаломщика при Свято-Михайлівській церкві села Кельменці 
Хотинського повіту [1, с. 173]. 22 січня 1915 року переміщений до церкви Успіння 
Пресвятої Богородиці с. Шебутинці Хотинського повіту [3, с. 32]. 6 квітня 1917 року 
переміщений до церкви с. Ганасени-Ноу 4-го округу Ізмаїльського повіту [4, с. 74]. У 
1918 році повернутий на попереднє місце служби. У 1924 році переміщений до 

Запис про Павла Лотоцького і його родичів у відомості про церкву села Валошкове за 1903 рік 
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Свято-Димитріївської церкви села Росошани Хотинського повіту [6, с. 3]. Там він 
служив і за даними на 1930 рік. 

У 1902 році йому надане архіпастирське благословення за придбання для 
Кельменецької церкви плащаниці вартістю 103 рубля 53 копійки [2, с. 203]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1892. – № 12; 2. Распоря-
жения епархиального начальства // КЕВ, 1902. – № 8; 3. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1915. – № 4; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1917. – № 
15-16; 5. EHDIS,1925; 6. Mișcarea în cler // Luminatorul, 1924. – № 11. 

 
ЛУНГА ІВАН КОСТЯНТИНОВИЧ 

(1853 р.н.) 
Народився 25 липня 1853 року, в сім’ї священика Архангело-Михайлівської 

церкви села Патрушани Ясського повіту. Закінчив Белецьке духовне училище [1, 
арк. 7зв]. 1 листопада 1876 року, за розпорядженням єпархіального начальства, 
призначений виконуючим посаду псаломщика при Іоанно-Богословській церкві 
села Молодове 3-го округу Хотинського повіту [2, с. 58]. 26 серпня 1877 року, 
коли він був безмісним паламарем, знову таки за розпорядженням єпархіального 
начальства, його визначили на посаду виконуючого обов'язки псаломщика при 
Свято-Єлисаветській церкві села Сталінешти 4-го округу Хотинського повіту [3, с. 
433]. 

Дружина: Марія Георгіївна (1856 р.н.). 
Їхні діти: Олександра (1881 р.н.), Наталія (1883 р.н.), Георгій (1885 р.н.). 
Джерела: 1. Кишиневская духовная консистория (по делам Хотинского уезда). Клировые 

ведомости церковных приходов за 1886 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 188; 2. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1877. – № 3; 3. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1877. – № 19. 
 

ЛУНГА КСЕНОФОНТ АНДРІЙОВИЧ 
(1847–1917) 

Народився в містечку Бричани Хотинського повіту, від батьків духовного 
звання. Отримав домашню освіту. 22 вересня 1866 року визначений на місце 
паламаря при церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Шебутинці 3-го округу 
Хотинського повіту [3]. 18 лютого 1867 року переміщений на місце дячка при 
Свято-Миколаївській церкві села Коболчин 5-го округу Хотинського повіту. 1 
березня 1879 року призначений виконуючим посаду псаломщика при тій же 
церкві [1, арк. 127зв–128зв; 5, с. 118]. 

Ухвалою Святішого Синоду від 23-28 березня 1911 року за № 2188, 6 травня 
1911 року «за старанну службу» йому оголошено Благословення Святішого 
Синоду, з грамотою [2, арк. 73зв–74; 4, с. 141; 6, с. 155]. 

Помер 3 квітня 1917 року в Коболчині [7, с. 82]. 
Дружина: Ксенія Георгіївна (1850 р.н.)  
Їхні діти: Олександра (1870 р.н.), Софія (1873 р.н.), Федір (08.08.1874 р.н.), 

Михайло (1877 р.н.), Катерина (1881 р.н.), Дмитро (1883 р.н.), Анна (1886 р.н.), 
Василь (1889 р.н.) і Марія (1892 р.н.) [1, арк. 127зв–128зв]. 

Дмитро і Федір закінчили Єдинецьке духовне училище. Олександра вчилася в 
Кишинівському єпархіальному жіночому училищі, вийшла заміж за учителя. 
Катерина, Анна і Марія вчилися в народному училищі.  
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Джерела: 1. Ведомость о Архрангело-Михайловской церкви селения Сербичан 5-го округа 

Хотинского уезда Кишиневской епархии за 1896 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда 
за 1896 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 195; 2. Ведомость о Свято-Николаевской церкви состо-
ящей в селе Коболчин Хотинского уезда Кишиневской епархии за 1914 год // Ведомости о 
церквях Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 3. Кишиневская епархия. 
Клировая ведомость 5-го округа Хотинского уезда за 1903 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 200; 
4. Награды // ЦВд, 1911. – № 19-20; 5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1879. – 
№ 6; 6. КЕВ, 1911. – № 23; 7. Умершие // КЕВ, 1917. – № 17. 

 
ЛУНГА ФЕДІР КСЕНОФОНТОВИЧ 

(1874 р.н.) 
Народився 8 серпня 1874 року в селі Шебутинці Хотинського повіту, в сім’ї 

псаломщика Ксенофонта Андрійовича Лунги (1847–1917) та Ксенії Георгіївни 
(1850 р.н.) [1]. У 1892 році закінчив повний курс Єдинецького духовного училища. 
Деякий час учителював у церковно-приходських школах Бессарабської губернії, 
в тому числі короткочасно в селі Коболчин, де його батько був псаломщиком. З 
1899 року служив виконуючим посаду псаломщика при Свято-Миколаївській 
церкві села Ґріноуци Сорокського повіту. 5 червня 1900 року затверджений на 
посаді псаломщика при тій же церкві [2, с. 230]. Там він служив і за даними на 
1930 рік [3, с. 148].  

Протягом багатьох років керував церковним хором, який за даними на 1943 
рік складався із 44 осіб [4]. 

Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1896 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 
195; 2. Распоряжения Епархиального начальства // КЕВ,1900. – № 12; 3. EHA,1930; 4. Biserica 
din Grinăuţi-Moldova de la 2001 încoace. – http://grinauti.blogspot.com.by/, 29 iunie 2009. 

 
ЛУНГУЛ ФЕДІР 

З листопада 1990 року по 2004 рік служив священиком при Свято-Димитріївській 
церкві села Білоусівка Сокирянського району Чернівецької області. 

Джерела: Територіальні громади Чернівецької області. Білоусівка (Сокирянський район). 
Історія. – http://gromady.cv.ua/sk/bilousivka/history 

 
ЛЬВОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 

(1822 р.н.) 
Син благочинного священика Свято-Троїцької церкви с. Городище Хотинського 

повіту, Григорія Яковича Львовського (1791 р.н.) та Іоанни (1796 р.н.) [2, арк. 495зв]. 
Отримав домашню освіту. 15 червня 1845 архієпископом Кишинівським і Хотинським 
Іринархом (Я.Д. Попов) посвячений у стихар і визначений дяком до Свято-
Введенської церкви села Тарасоуци Хотинського повіту. 17 березня 1853 року, тим 
же архієпископом, висвячений на диякона до Архангело-Михайлівської церкви 
села Романківці Хотинського повіту [1, арк. 481]. 2 листопада 1853 переміщений 
до церкви села Ленківці Хотинського повіту, а потім до іншої церкви. 

Дружина: Олена Григорівна (1826 р.н.).  
Їхні діти: Мавра (1846 р.н.), Марія (1849 р.н.), Олена (1852 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви Хотинского уезда села 

Романкоуц за 1853 год // Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, 
оп. 1, спр. 106; 2. Ревизская сказка местечек, селений и церквей Хотинского уезда, о священно-
церковнослужителях (апрель 1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100. 
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М 
МАДАН ІОАНН АНДРІЙОВИЧ 

(1874 р.н.) 
Із сім’ї духовного звання. Закінчив Кишинівську духовну семінарії, в званні 

студента. У 1901 році призначений на місце священика при Іоанно-Богословській 
церкві села Молодове 3-го округу Хотинського повіту [3, с. 219]. Був законо-
вчителем в Молодовському однокласному народному училищі [1, с. 250]. 4 
лютого 1916 року звільнений за штат, за причиною надходження до військового 
відомства [2, с. 30]. 

Значився членом Кишинівського відділу Імператорського Православного 
Палестинського товариства. Згідно «Звіту Духовного комітету по приходу 
грошових пожертвувань на військові потреби», жертвував гроші на допомогу 
учасникам Першої світової війни. 

У 1906 році І.А. Мадан нагороджений набедреником. Удостоювався подяки 
Імператорського Православного Палестинського товариства. 

Джерела: 1. Годовой отчет о наблюдении за законоучительством и духовно-нравственном 
воспитанием в земских и министерских училищах Бессарабской губернии. 1909 год. – Кишинев: 
Епархиальная типография, 1909; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1916. – № 
7; 3. Справочная книга Кишиневской епархии на 1911 год / Составлена и издана Канцелярией 
Кишиневской духовной консистория. – Кишинев: Епархиальная типография, 1911. 

 
МАКАРЕВИЧ КОСТЯНТИН ГЕОРГІЙОВИЧ 

(1885 р.н.) 
Народився 17 червня 1885 року, в сім’ї священика Григорія Івановича Макаревича 

(1862 р.н.). 2 вересня 1901 року здав іспит на звання вчителя однокласної церковно-
приходської школи. У 1902 році закінчив курс Кишинівського духовного училища. 
17 січня 1911 року тримав іспит на звання псаломщика при випробувальній комісії 
Псаломщицького класу. 23 листопада 1911 року призначений тимчасово виконуючим 
обов'язки псаломщика при Свято-Михайлівській церкві села Заїм 1-го округу 
Бендерського повіту [1, арк. 171зв–172]. 2 лютого 1912 року визначений виконуючим 
обов'язки псаломщика при Архангело-Михайлівській церкві села Сербичани 5-
го округу Хотинського повіту [2, с. 74]. 13 червня 1914 року затверджений вико-
нуючим посаду псаломщика при тій же церкві [3, с. 259]. 10 січня 1915 року 
переміщений до Свято-Успенської церкви села Кірютня 3-го округу Бендерського 
повіту [4, с. 11]. Там він служив і за даними на 1922 рік [5, с. 216]. З 1 червня 
1936 року знаходився на посаді псаломщика при Свято-Успенській церкві села 
Дунерянка (Задунаївка) Акерманського повіту. 

Дружина: Олена Іоакімовна (1889 р.н.).  
Їхні діти: Михайло (1911 р.н.), Марія (1912 р.н.) [1, арк. 171зв–172]. 
Джерела: 1. Ведомость о Свято-Михайловской церкви состоящей в 5-м округе Хотинского 

уезда Кишиневской епархии в селе Сербичаны, за 1914 год // Ведомости о церквях Хотинского 
уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 2. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1912. – № 8; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1914. – № 25; 4. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1915. – № 3; 5. AECH, 1922. 
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МАККОВЕЇВ КОСТЯНТИН ДМИТРОВИЧ 

(1854 р.н.) 
Син священика. Закінчив Кишинівську духовну семінарію. 6 жовтня 1877 року 

визначений на місце священика при Свято-Миколаївській церкві села Коболчин 
Хотинського повіту [2, с. 456]. 4 листопада 1877 року висвячений на священика 
до Свято-Геогіївської церкви с. Шерпени 1-го округу Бендерського повіту [1, с. 516]. 
Там він прослужив понад 40 років (за даними на 1922 рік) [3, с. 44; 4, с. 210]. 

У грудні 1923 року нагороджений камилавкою [5, с. 3]. 
Джерела: 1.Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1877. – № 24; 2. Сведения о 

движении и переменах в службе в епархиальном управлении // КЕВ, 1877. – № 21; 3. Справочная 
книга Кишиневской епархии на 1911 год / Составлена и издана Канцелярией Кишиневской 
духовной консистория. – Кишинев: Епархиальная типография, 1911; 4. AECH, 1922; 5. Ranguri 
onorifice // Luminatorul, 1924. – № 1. 

 
МАКОВСЬКИЙ ІВАН СИДОРОВИЧ 

В 1990-1992 роках служив священиком при Свято-Михайлівській церкві села 
Ломачинці Сокирянського району Чернівецької області [1, с. 14]. Далі переміщений 
служити до церкви Святих апостолів Петра і Павла міста Сокиряни Чернівецької 
області. Митрофорний протоієрей. Служить там дотепер. В його віданні знахо-
диться також Церква Ікони Божої матері «Всіх скорботних Радість» Сокирянської 
виправної колонії відділу Державної пенітенціарної служби України в Чернівецькій 
області 

Дружина: Флоріка Миколаївна.  
Мають четверо дітей. 
Джерела: 1. Шундрій М. М. Історія церкви с. Ломачинці. – Сокиряни, 2006. 

 
 

Митрофорний протоієрей Іоанн Маковський (в центрі). Фото Олександра Чорного, 2016 рік 
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МАЛЕНЬКИЙ СЕМЕН ЯКОВИЧ 

(1832 р.н.) 
З державних селян, син Якова Савовича Маленького (1809–1845) та Тетяни 

Василівни (1815) [2, арк. 40зв–41; 3, арк. 13зв–14]. У 1878 році затверджений на 
посаді церковного старости при Свято-Димитріївській церкві села Білоусівка 5-
го округу Хотинського повіту – на перше триріччя [1, арк. 64зв]. 

Джерела: 1. Ведомости о церквях 5-го округа Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 
605, оп. 1, спр. 184; 2. Ревизская сказка тысяча восемьсот пятидесятого года, октября месяца 
четырнадцатого дня, Бессарабской области Хотинского округа и уезда Медвежского сельс-
кого общества, казенного селения Белоусовки, о состоящих мужского и женского пола госу-
дарственных крестьянах. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 287; 3. Ревизская сказка тысяча восемь-
сот пятьдесят девятого года февраля пятнадцатого дня, Бессарабской области Хотинского 
округа и уезда Медвежского сельского общества, казенного селения Белоусовки, о состоящих 
мужского и женского пола государственных поселянах. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 659. 

 
МАЛЕР МІХАЙ (МИХАЙЛО) 

Родом із Сорокського цинуту Молдавського князівства. За даними погоспо-
дарського перепису Молдавського князівства 1774 року, служив на місці третього 
священика при церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Сокиряни Хотинської 
райї [1, с. 458]. 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От 
первых упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – 
«Сокирянщина», 2015. 

 
МАМАВКО ІВАН 

Із селян. У 1914 році затверджений на посаді церковного старости при Свято-
Миколаївській церкві села Коболчин Хотинського повіту [1, арк. 70зв]. 

Джерела: 1. Ведомость о Свято-Николаевской церкви состоящей в селе Коболчин Хотин-
ского уезда Кишиневской епархии за 1914 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1914 
год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221. 

 
МАНДЗЮК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ 

(1775 р.н.) 
Із селян. За даними на 1835 перебував на посаді церковного старости при 

Іоанно-Богословській церкві села Вітрянка Хотинського повіту. 
 

МАНЯ МИХАЙЛО ХАРИТОНОВИЧ 
(1879 р.н.) 

Народився 26 липня 1879 року в селі Речешть Сорокського повіту, в сім’ї 
місцевого псаломщика Харитона Георгійовича Мані (1834 р.н.) та Марії Іванівни 
[1, арк. 178зв–179]. 26 червня 1903 року призначений виконуючим обов'язки 
псаломщика при Свято-Михайлівській церкві того ж села – на місце батька, 
звільненого в той же день за штат [2, с. 322]. 10 січня 1914 року звільнений з 
посади – «за нездатністю» [3, с. 89]. 15 травня 1922 року визначений служити 
псаломщиком при церкві села Рогожень Сорокського повіту [4, с. 198]. Далі 
переміщений на місце псаломщика при Свято-Димитріївській церкві с. Білоусівка 
Хотинського повіту. 15 травня 1922 року повернутий назад до церкви села Рогожень 
Сорокського повіту [6, с. 2]. З 1924 року перебував на посаді псаломщика при  
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Свято-Михайлівській церкві села Герман 3-го округу Белецького повіту [5, с. 47]. 

Джерела: 1. Метрическая книга данная из Кишиневской духовной консистории для Михай-
ловской церкви 4-го округа Сорокского уезда, для записи о родившихся, браком сочетавшихся, и 
умерших, на 1879 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 15, спр. 36; 2. Распоряжения епархиального началь-
ства // КЕВ, 1903. – № 14; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1914. – № 6; 4. 
AECH, 1922; 5. EHA,1930; 6. Luminatorul, 1922. – № 10. 

 
МАРГАРІТОВ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ 

(1861–1921) 
Син священика селища Єголдаєво Рязанської 

губернії, Дмитра Олексійовича Маргарітова (1826–
1897). Навчався в Рязанській духовній семінарії 
(1881-1885). Після закінчення курсу Московської 
духовної академії зі ступенем кандидата з правом 
здобуття ступеня магістра, без нового усного 
іспиту, 11 листопада 1885 року він визначений 
викладачем грецької мови до Кишинівської духовної 
семінарії. 15 серпня 1887 року переміщений на посаду 
викладача історії, викриття російського розколу і 
викривального богослов'я. З 26 січня 1886 року 
викладав в семінарії німецьку мову. З 6 лютого 
1892 року С.Д. Маргарітов перебував на посаді 
секретаря Правління семінарії. 

З 28 серпня 1895 року знаходився на посаді 
Попечителя Одеського навчального округу. У 1902 
році призначений інспектором народних училищ 
Кишинівського повіту. Директор Феодосійського вчительського інституту. У 1910 
році – директором народних училищ Таврійської губернії. 

26 лютого 1887 року призначений діловодом Кишинівського семінарського 
Трьохсвятительського братства. Також був членом Кишинівського православного 
Христо-Різдвяного братства. Брав активну участь в роботі Місіонерського комітету 
Кишинівської єпархії. У 1897 році був делегований на 3-й Всеросійський місіо-
нерський з'їзд в Казані. 

У 1890 році з метою вивчення старообрядництва і з місіонерським наванта-
женням він перебував у відрядженні в Хотинському повіті, в тому числі в ряді 
сіл Сокирянщини, зокрема в селах Грубна, Білоусівка, Селище і містечку 
Сокиряни. Сам він пояснює мету свого приїзду в такий спосіб: «Влітку 1890 
року нам довелося зробити поїздку по північній частині Бессарабії. Під час цієї 
поїздки ми намагалися зупинятися переважно в тих місцях, де є старообрядці» [1, 
с. 17]. Свої спостереження він виклав у серії статей «Старообрядці північної 
частини Бессарабії» опублікованих в Кишинівських єпархіальних відомостях 
(1893 р.) [1, с. 17-25; 2, с. 55-68]. 

До інших, найбільш відомим його праць відносяться: Руководство по истории 
и обличению русских рационалистических и мистических сект» (1894 г.) [3; 6], 
«Лютеранское учение в его историческом развитии при жизни Мартина Лютера» 
(магистерская диссертация) (1895 г.) [4; 5], «История русских мистических и 
рационалистических сект» (2-е издание, Симферополь, 1910), «Памятная книга  

Сергій Маргарітов, 1885 рік 
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Таврической губернии» (Симферополь, 1917). 

Розстріляний більшовиками в 1921 році. 
Дружина: Катерина Гаврилівна.  
Їхні діти: Сергій (1895-1927), Олександр (1897-1919), Людмила (1898-1936), 

Дмитро (1902-1982), Марія (1907-?), Анна (1909-1989). Всі в еміграції – Франція, 
Бельгія. 

Джерела: 1. Маргаритов С. Старообрядцы северной части Бессарабии // КЕВ, 1893. – № 1-
2; 2. Маргаритов С. Старообрядцы северной части Бессарабии // КЕВ, 1893. – № 3; 3. 
Маргаритов С.Д.. Руководство по истории и обличению русских рационалистических и 
мистических сект. Выпуск I. – Кишинев: Типография Э. Шлиомовича, 1894; 4. Маргаритов 
С.Д. Лютеранское учение в его историческом развитии при жизни Мартина Лютера / 
[Сочинение] преподавателя Кишинев. духовной семинарии Сергея Маргаритова. – Москва: 
Печ. А. И. Снегиревой, 1895; 5. Маргаритов С.Д. Лютеранское учение в его историческом 
развитии при жизни Мартина Лютера. / 2-е издание. – Кишинев, 1898; 6. Маргаритов С.Д. 
Руководство по истории и обличению русских рационалистических и мистических сект. / 4-е 
издание. — Симферополь, 1914. 

 
МАРЕЦЬКИЙ МАКСИМ ТИМОФІЙОВИЧ 

(1800 р.н.) 
Син священика села Непоротове, Тимофія Івановича Марецького (1767 р.н.) 

та Олени. Отримав домашню освіту [2, арк. 105-106]. 23 жовтня 1825 року 
визначений дяком до Свято-Покровської церкви містечка Бричани Хотинського 
повіту. 30 листопада 1831 року переміщений на ту ж посаду до Свято-Димитріївської 
церкви села Непоротове Хотинського повіту [1, арк. 519]. 

Тричі був у шлюбі. Перша дружина: Єфросинія Андріївна (1813 р.н.).  
Третя дружина: Ксенія Григорівна (1826 р.н.). 
Його діти: Олександр (1832 р.н.), Іван (1834 р.н.), Федір (1836 р.н.), Марія 

(1843 р.н.), Трохим (1852–1884). 
Джерела: 1. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 

106; 2. Формулярная ведомость о священно- и церковнослужителях и их мужского пола детях, 
находящихся в селении Непоротове, Димитриевской церкви Хотинского цинута, за 1824 год // 
Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии 
священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

 
МАРЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ 

(1832–1893) 
Син дячка села Непоротове, Максима Тимофійовича Марецького (1800 р.н.) 

та Єфросинії Андріївни (1813 р.н.) [3, арк. 434зв–435]. Деякий час служив дяком 
при Свято-Димитріївській церкві села Непоротове, без затвердження. У 1851-
1853 роках перебував на посаді паламаря при Архангело-Михайлівській церкві 
села Пригородок Хотинського повіту [4, с. 324]. Служив дияконом при Свято-
Михайлівській церкві села Кельменці Хотинського повіту. 26 лютого 1892 року 
визначений на священиче місце до Іоанно-Богословської церкви села Вітрянка 
Хотинського повіту [1, с. 80]. 1 березня, того ж року, висвячений на священика 
[2, с. 101].  

Помер 12 липня 1893 року [5, с. 209]. 
Його син Костянтин Олександрович Марецький, за даними на 1906 рік проживав 

в м. Хотин і був на посаді вчителя (у нього була дочка Анна). 
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Джерела: 1.Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1892. – № 6; 2. Распоряжения 

епархиального начальства // КЕВ, 1892. – № 7; 3. Ревизская сказка местечек, селений и церквей 
Хотинского уезда, о священно-церковнослужителях (апрель 1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 
100; 4. Романчук Г. Историческо-статистические сведения о селе Пригородке, Хотинского 
уезда // КЕВ, 1892. - № 14; 5. Умершие // КЕВ, 1893. – № 15. 

 
МАРЕЦЬКИЙ ТИМОФІЙ ІВАНОВИЧ 

(1767 р.н.) 
Син священика. 9 червня 1795 року, єпископом Проїлавським Парфенієм II, 

висвячений на священика до Свято-Димитріївської церкви с. Непоротове Хотинської 
райї. 27 лютого 1820 року отримав грамоту від митрополита Кишинівського та 
Хотинського Гавриїла (Г.Г. Бенулеску-Бодоні) [2, арк. 105-106].  

Нагороджений хрестом для духовенства в пам'ять війни 1812 року [1, арк. 221зв]. 
Двічі перебував в офіційному шлюбі. Першу дружину звали Олена (померла 

після 1814 року); другу – Параскева Іванівна (1775 р.н.).  
Діти: Яків (1789 р.н.), Максим (1800 р.н.), Ірина (1806 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомость о Свято-Димитриевской церкви Хотинского уезда селения 

Непоротова за 1832 г. // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, 
ф. 605, оп. 1, спр. 48; 2. Формулярная ведомость о священно- и церковнослужителях и их 
мужского пола детях, находящихся в селении Непоротове, Димитриевской церкви Хотинского 
цынута, за 1824 г.//Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской 
протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

 
МАРЕЦЬКИЙ ТРОХИМ МАКСИМОВИЧ 

(1852–1884) 
Син дяка села Непоротове Хотинського повіту, Максима Тимофійовича 

Марецького (1800 р.н.) та Ксенії Григорівни (1826 р.н.) [1, арк. 519]. Деякий час 
служив дяком, без затвердження, при Свято-Димитріївській церкві села 
Непоротове. 26 жовтня 1872 року визначений паламарем до Свято-Успенської 
церкви села Редени Кишинівського повіту, до зрівняння парафій [2, с. 476]. 28 
жовтня 1880 року переміщений до Свято-Духівської церкви села Селіште 4-го 
округу Кишинівського повіту [3, с. 436]. 

Помер 27 квітня 1884 року [4, с. 131]. 
Джерела: 1. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 

106; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1872. – № 22; 3. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1880. – № 22; 4. Умершие // КЕВ, 1884. – № 14. 

 
МАРЕЦЬКИЙ ЯКІВ ТИМОФІЙОВИЧ 

(1789–1830) 
Син священика села Непоротове, Тимофія Івановича Марецького (1767 р.н.) 

та Олени. У 1820 році затверджений на посаді дячка при Свято-Димитріївській 
церкві села Непоротове Хотинського повіту [1, арк. 105-106]. 

Дружина: Тетяна Онуфріївна (1803 р.н.). 
Їхні діти: Григорій. 
Джерела: 1. Формулярная ведомость о священно- и церковнослужителях и их мужского 

пола детях, находящихся в селении Непоротове, Димитриевской церкви Хотинского цынута, 
за 1824 год // Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской 
протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 
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МАРКОЧ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 

(1823 р.н.) 
Син священика села Окниця Хотинського повіту, Миколи Івановича Маркоча 

(1777 р.н.) та Євдокії (1785 р.н.) [4, арк. 443зв–444]. Отримав домашню освіту. 4 
вересня 1842 року, за розпорядженням єпархіального начальства, призначений 
служити дячком при Свято-Михайлівській церкві села Ломачинці Хотинського 
повіту. 7 лютого 1849 року висвячений на диякона до Архангело-Михайлівської 
церкви села Окниця, того ж повіту [1, арк. 107зв]. 

У 1869 році зачислений в число братства Каларашовського чоловічого 
монастиря. У 1875 році, із-за хвороби, вибув із цього монастиря. У 1879 році, 
будучи позаштатним дияконом, зачислений в число братії Жабського Вознесіння 
Господнього монастиря в Сорокському повіті [3, с. 399]. 

Його діти: Георгій (1855–1906), Філіп (1857 р.н.), Костянтин (1863 р.н.). 
Георгій Олександрович Маркоч – в 1877 році закінчив Кишинівську духовну 

семінарію і був призначений вчителем арифметики в Єдинецьке духовне училище. 
В 1878 році висвячений на священика до Архангело-Михайлівської церкви села 
Гура-Роши, де прослужив до кінця свого життя. Помер 16 вересня 1906 року [2, 
с. 1518–1523]. 

Філіп Олександрович Маркоч – вчився в Єдинецькому духовному училищі, 
закінчив Кишинівську духовну семінарію. За даними на 1911 рік, більше 30 років 
він служив священиком, із них біля 20 років при Свято-Успенській церкві села 
Талмази 2-го округу Акерманського повіту [5, с. 23]. 

Костянтин вчився в Єдинецькому духовному училищі [1, арк. 107зв]. 
Джерела: 1. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви Хотинского уезда села Окницы, 

состоящей в Окницком приходе за 1878 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1878 
год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 184; 2. Гепецкий Н. Протоиерей с. Гура-Роши о. Георгий 
Александрович Маркоч (некролог) // КЕВ, 1906. – № 46; 3. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1879. – № 20; 4. Ревизская сказка местечек, селений и церквей Хотинского 
уезда, о священно-церковно-служителях (апрель 1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100; 5. 
Справочная книга Кишиневской епархии на 1911 год / Составлена и издана Канцелярией 
Кишиневской духовной консистория. – Кишинев: Епархиальная типография, 1911. 
 

МАРЧЕВСЬКИЙ ЄВСТАФІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
(1783 р.н.) 

Із селян. 6 червня 1806 року, в Яссах, висвячений на священика і визначений 
служити при Свято-Покровській церкві села Селище Хотинської райї [1, арк. 
125зв]. Після 1832 року переміщений до церкви Успіння Пресвятої Богородиці 
села Наславча Хотинського повіту, де помер і похований (до 1840 року) [2]. 

Двічі перебував в офіційному шлюбі. Друга дружина: Катерина Григорівна 
(1790 р.н.). 

Його діти: Василь (16.03.1817–18.06.1817) [3, арк. 36, 39зв]. 
Джерела: 1. Ведомость о Свято-Покровской церкви, Хотинского уезда селения Селище, за 

1832 год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 
спр. 48; 2. Ведомость о церкви Успенской Богородичной, Сорокского уезда, селения Наславча, 
принадлежащего помещику, статскому советнику Матфею Георгиеву Крупенскому, живу-
щему в Хотинском уезде в селении Ломачинцах, 1840 года // Метрические книги церквей 
Сорокского уезда за 1840 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 145; 3. Книга регистрации рождения 
жителей коммуны Селище (15 января 1809 – 8 января 1829). – ДАЧО, ф. 605, о. 1, спр. 9. 
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МАРЧЕВСЬКИЙ СПИРИДОН ЄВСТАФІЙОВИЧ 

(1808 р.н.) 
Син священика села Селище Хотинського повіту, Євстафія Васильовича 

Марчевського (1783 р.н.). Отримав домашню освіту. 17 березня 1825 року визначений 
на місце паламаря до церкви Покрова Пресвятої Богородиці с. Селище Хотинського 
цинуту [1, арк. 126зв–127].  

Дружина: Василина Авксентіївна (1804 р.н.) [2, арк. 374зв–375]. 
Дітей не мали. 
Джерела: 1. Ведомость о Свято-Покровской церкви, Хотинского уезда селения Селище, за 

1832 год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 
спр. 48; 2. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года, апреля двадцатого дня, 
Бессарабской области Хотинского уезда селения Селища, двуприходной Покровской церкви // 
Ревизская сказка местечек, селений и церквей Хотинского уезда, о священно-церковно-
служителях (апрель 1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100. 
 

МАРЧУК СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ 
(1923 р.н.) 

Із селян. Учасник другої світової війни. У 1985 році нагороджений Орденом 
Вітчизняної війни I ступеня. Деякий час знаходився на посаді церковного старости 
при Архангело-Михайлівській церкві с. Вашківці Сокирянського району [1, с. 96]. 

Джерела: 1. Чорний О.Д. Вашківці на сивих вітрах минувшини. – Чернівці: «Прут», 2009. 
 

МАР'ЯН ГЕОРГІЙ 
(1889 р.н.) 

Навчався в школі псаломщиків. В служінні з 1911 року. 15 вересня 1921 року 
призначений на посаду псаломщика при Свято-Миколаївській церкві с. Кугурешти 
Сорокського повіту [3, с. 3]. У 1925 році переміщений на місце дяка при церкві 
Успіння Пресвятої Богородиці с. Василівка Хотинського повіту [2, с. 138]. 1 травня 
1928 року переміщений назад до Свято-Михайлівської церкви села Кугурешти-
Верхні Сорокського повіту – на місце диякона [1, с. 72]. Там він служив і за даними 
на 1930 рік [4, с. 135].  

Джерела: 1. EH, 1928. – № 9-10; 2. EHDIS,1925; 3. Mișcarea în cler // Luminatorul, 
1921. – № 10; 3. EHA, 1930. 

 
МАТКОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ДАНИЛОВИЧ 

(1791 р.н.) 
Із селян. Дяк при церкві Святої Преподобної Параскеви села Ожеве Хотинського 

повіту (за даними на 1817-1825 рр.). 
Дружина: з листопада 1818 року перебував в шлюбі з Параскевою Гаврилівною 

Томачинською (1798 р.н.) – дочка священика села Ожеве, Гавриїла Стефановича 
Томачинсько (1858–1812) та Анна Прокопіївни (1765 р.н.) [1].  

Їхні діти: Марія (1821 р.н.), Анастасія (1837 р.н.), Юліанна (1841 р.н.), 
Гаврило (1822 р.н.), Феодор (1825 р.н.).  

У 1840-х роках, після смерті Григорія Матковського, його діти були виключені 
з духовного звання. 

Джерела: 1. Книга метричная Кишиневской и Хотинской епархии Хотинского цинута села 
Ожогова Свято Преподобно Параскеевой приходской церкви, о родившихся, сочетавшихся 
браком и умерших, за 1818 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 23. 
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МАТФІЄВИЧ МАТВІЙ ІВАНОВИЧ 

(1821–1891) 
Син дяка села Ходороуци Хотинського повіту, Івана Матвійовича Матвієвича 

(1787 р.н.) та Анни (1791 р.н.). Отримав домашню освіту. З 20 січня 1849 року 
служив псаломщиком при Архангело-Михайлівській церкві села Мендиківці 
Хотинського повіту [1, арк. 99зв]. За даними на 1888 рік значився понадштатним 
псаломщиком при тій же церкві. 

Помер 2 липня 1891 року [2, с. 261]. 
Друга дружина: Єлизавета Григорівна (1835 р.н.).  
Його діти: Іоанн (1843 р.н.), Микола (1859 р.н.), Олександр (1860 р.н.), Антоній 

(1863 р.н.), Віра (1866 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 

спр. 184; 2. Исключены из списков за смертью // КЕВ, 1891. – № 16. 
 

МЕЛЬНИК ІГНАТІЙ 
(1902 р.н.) 

Навчався в школі псаломщиків. У 1925 році призначений псаломщиком до 
Свято-Георгіївської церкви села Чепоноси Хотинського повіту [3, с. 113]. У 1930 
році призначений служити псаломщиком при кафедральному Соборі міста Хотин 
[2, с. 66]. 1 лютого 1931 року переміщений до церкви Успіння Пресвятої Богородиці 
села Василівка 6-го округу Хотинського повіту [1, с. 57]. 

Джерела: 1. EH, 1931. – № 5; 2. EHA,1930; 3. EHDIS,1925. 
 

МЕЛЬНИК СТЕФАН МИКИТОВИЧ 
(1838 р.н.) 

Із селян, син Микити Петровича Мельника (1808–1857) та Анни Стефанівни 
(1812 р.н.) [2, арк. 302зв–303]. 18 лютого 1876 року затверджений на посаді 
церковного старости при Архангело-Михайлівській церкві села Мендиківці 5-го 
округу Хотинського повіту – на перше триріччя [1, арк. 99зв]. 

Дружина: Параскева Кузьмінічна (1834 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 

184; 2. Ревизская сказка тысяча восемьсот пятьдесят девятого года, января первого дня, 
Бессарабской области Хотинского уезда селения Мендикоуц, о состоящих мужеска и женска 
пола царанах, живущих на земле помещика, дворянина Александра Ивановича Скорделли, 
принадлежащего к подданству Российской империи. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 431. 

 
МІЗЮМСЬКИЙ ГРИГОРІЙ МИКИТОВИЧ 

(1870 р.н.) 
Син псаломщика Свято-Успенської церкви села Пояна-Кунича 4-го округу 

Сорокського повіту, Микити Луковича Мізюмського (1846 р.н.). Навчався в 
Кишинівській духовній семінарії. В служінні з 1903 року. Деякий час знаходився 
на посаді виконуючого обов'язки псаломщика при Свято-Георгіївській церкві 
села Орак 3-го округу Кишинівського повіту. 23 вересня 1908 року переміщений 
до Свято-Благовіщенської церкви села Клішово 4-го округу Оргеївського повіту, 
на ту ж посаду. Того ж року призначений псаломщиком до Свято-Успенської 
церкви села Салча 4-го округу Сорокського повіту [1, с. 198]. Звідти, 1 серпня 
1920 року переміщений на місце псаломщика при церкві Успіння Пресвятої 
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Богородиці села Василівка Хотинського повіту [2, с. 127; 4, с. 2]. 1 червня 1924 
року переміщений до церкви села Кошерніца Сорокського повіту [5, с. 2]. З 1927 
року служив псаломщиком при церкві села Салча Сорокського повіту [3, с. 136]. 

Джерела: 1. Справочная книга Кишиневской епархии на 1911 год / Составлена и издана 
Канцелярией Кишиневской духовной консистория. – Кишинев: Епархиальная типография, 
1911; 2. AECH, 1922; 3. EHA, 1930; 4. Mișcarea în clerul de mir // Luminatorul, 1920. – № 9; 5. 
Mișcarea în cler // Luminatorul , 1924. – № 26. 

 
МІЗЮМСЬКИЙ ІОАНН МИКИТОВИЧ 

(1881 р.н.) 
Син псаломщика Свято-Успенської церкви села Пояна-Кунича 4-го округу 

Сорокського повіту, Микити Луковича Мізюмського (1846 р.н.) та Олени Олександ-
рівни. Народився 1 листопада 1881 року [1, арк. 675зв–676]. Навчався в духовному 
училищі. З 15 листопада 1921 року – виконуючий посаду псаломщика при Свято-
Миколаївській церкві села Коболчин Хотинського повіту [3, с. 2]. 1 травня 1923 
року затверджений на посаді [4, с. 1]. 1 травня 1938 року вийшов за штат [2, с. 133]. 

Джерела: 1. Метрическая книга данная из Кишиневской духовной консистории в Свято-
Успенскую церковь села Пояна-Кунич 4-го округа Сорокского уезда, для записи о родившихся, 
браком сочетавшихся и о умерших на 1881 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 207; 2. EH, 1938. – 
№ 9; 3. Luminatorul, 1921. – № 11-12; 4. Luminatorul, 1923. – № 14. 

 
МІКІРІН ВАСИЛЬ ЄВФИМОВИЧ 

(1828 р.н.) 
Із селян, син Євфимія Мікірінова (1771 р.н.) та Євдокії (1776 р.н.). У 1878 році 

затверджений єпархіальним начальством на посаді церковного старости при 
церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Василівка Хотинського повіту - на 
друге триріччя [1, арк. 73зв]. 

Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 
1, спр. 184. 

 
МІКІРІН ЯКІВ ІВАНОВИЧ 

(1796 р.н.) 
Із селян. Церковний староста при Свято-Успенській церкві села Василівка 

Хотинського повіту (за даними на 1822 рік.) [1, арк. 405зв]. 
Дружина: Марія (1800 р.н.).  
Їхні діти: Анна (1819 р.н.), Дмитро (1821 р.н.), Костянтин (1831 р.н.) 
Джерела: 1. Роспись исповедная Кишиневской и Хотинской епархии селения Василевец 

Свято Успенской Богородичной церкви о находящихся в приходе кто из них во святую Четыре-
десятницу был у исповеди и святого причастия и кто исповедался токмо, не причастился и 
кто ж не исповедался и за каким винословием, за 1822 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 34. 

 
МІЛКІН ГРИГОРІЙ АНДРІЙОВИЧ 

(1842 р.н.) 
Народився в сім'ї старообрядців-поморців в м. Сизрань Симбірської губернії. 

Там же закінчив народне училище [7, с. 524-525]. Був начотником. Перейшов в 
Російську православну церкву. 7 липня 1874 року в Богоявленській церкві при 
Московському Богоявленському монастирі, єпископом Можайським Ігнатієм, 
висвячений на священика. 5 серпня 1874 року вступив на посаду настоятеля Киши- 
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нівської єдиновірської церкви Успіння Пресвятої Богородиці [3, с. 46]. 

В якості місіонера побував в селищах, де проживали громади старообрядців. 
У 1876 році відвідував села Грубна і Білоусівка, а також містечко Сокиряни 
Хотинського повіту. Відомості про ці поїздки він помістив в статтях, які були 
опубліковані в «Кишинівських єпархіальних відомостях»; серед них: «Серед 
старообрядців Хотинського повіту» [1, с. 337-340], «Серед старообрядців с. 
Грубна, Хотинського повіту» [2, с. 708-713] та ін. 

 14 жовтня 1878 року, Григорій Мілкін, за власним проханням, прийнятий в 
Симбірську єпархію, з допущенням його до тимчасового виконання обов'язків 
священика при Свято-Троїцькій єдиновірській церкві села Мордовської Темрязані 
Сенгилеївського повіту [4, с. 581]. 17 листопада 1878 року затверджений на посаді 
[5, с. 636]. 18 вересня 1885 року переміщений до Сизранської Миколаївської 
єдиновірської церкви [6, с. 502]. У 1896 році відкрив в Сизрані місіонерський 
гурток по боротьбі з розколом і сектантством. 

Дружина: Килина Єсегніївна (1846 р.н.) [8]. 
Їхні діти: Гнат (1870 р.н.), Ольга (1873 р.н.), Феодосій (10.011875 р.н.), Ілля 

(20.07.1876–12.02.1878), Іоанн (21.08.1878 р.н.) [7]. 
Іван Григорович Мілкін – закінчив Сизранське духовне училище. Служив 

псаломщиком при Чотирьохсвятительську храмі міста Ісилькуль – нині центр 
Ісилькульского району Омської області Російської Федерації. 

Джерела: 1. Милкин Г. Среди старообрядцев Хотинского уезда // КЕВ, 1876. – № 10; 2. 
Милкин Г. Среди старообрядцев с. Грубно, Хотинского уезда // КЕВ, 1876. – № 19; 3. 
Пархомович И. Краткий исторический очерк противо-раскольнической миссии в Кишиневской 
епархии с 1813 до 1910 года. – Кишинев: Епархиальная типография, 1910; 4. Распоряжения 
епархиального начальства // СЕВ, 1878. – № 21; 5. Распоряжения епархиального начальства // 
СЕВ, 1878. – № 23; 6. Распоряжения епархиального начальства // СЕВ, 1885. – № 19; 7. С.М. 
Единоверческий приход в г. Кишиневе // КЕВ, 1892. – № 22; 7. Актовые записи о рождении, 
браке и смерти единоверческой церкви г. Кишинева (1873–1889). – НАРМ, ф. 211, оп. 11, спр. 
213; 8. Исповедная роспись Единоверческой церкви г. Кишинева за 1873-1889 года. – НАРМ, ф. 
211, оп. 11, спр. 212. 

 
МІНКІН ПЕТРО ІВАНОВИЧ 

(1907 р.н.) 
Із селян. У 1945-1946 роках служив псаломщиком при Свято-Димитріївській 

церкві села Гвіздівці Секурянської волості Чернівецькій області. В 1947 році 
єпископ Чернівецький і Буковинський Феодосій (Є.П. Ковернинський) висвятив 
його на священика і призначив служити при тій же церкві. В 1952 році перемі-
щений до Петро-Павлівської церкви районного містечка Сокиряни Чернівецької 
області і призначений благочинним Сокирянського району. Надалі – протоієрей, 
благочинний храмів Кельменецького та Сокирянського районів (в 1960-1980-х рр.). 

27 травня, в 6-й тиждень після Пасхи 1980 року в Сокирянах перебував 
єпископ Чернівецький і Буковинський Варлаам (О.Т. Ильющенко), який вручив 
Петру Мінкіну Патріаршу грамоту. 

Дружина: Марія Василівна (1912 р.н.).  
Їхні діти: Раїса (1936 р.н.), Леонід (1938 р.н.), Анатолій (1940 р.н.) [1], 

Володимир (1953 р.н.). 
Джерела: 1. Похозяйственная книга Гвоздоуцкого сельсовета на 1944–1946 г. (№ 1–

118). – АВСРДА, ф. 15, оп. 2, спр. 1. 
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МІТРЯН ЛУПАШКО ПЕТРОВИЧ 

Із селян, син церковного старости Петра Іоанновича Мітряна (1747–1823). Після 
смерті батька, він заступив на посаду церковного старости при Свято-Димитріївській 
церкві с. Білоусівка Хотинського цинуту (за даними на 1824 рік) [1, арк. 634зв]. 

Його діти: Григорій (1805 р.н.) [2, арк. 17зв].  
Джерела: 1. Перепись населения Хотинского цинута и города Хотина 1824 года. – НАРМ, 

ф. 134, оп. 2, д. 780; 2. Ревизская сказка 1835 года апреля 20 дня, Бессарабской области 
Хотинского уезда, казенной половины селения Белоусовки, она же и Гилишевка, о состоящих 
мужеска и женска пола казенных поселянах. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 595. 

 
МІТРЯН ПЕТРО ІОАННОВИЧ 

(1747–1823) 
Із селян, народився на території Оргеївського цинуту. Церковний староста 

при церкві Великомученика Диимитрія Солунського с. Білоусівка Хотинського 
цинуту (за даними на 1822 рік) [1, арк. 449зв]. 

Дружина (друга): Онисія (1773 р.н.). 
Їхні діти: Лупашко, Григорій (1797 р.н.), Олексій (1804 р.н.). 
Джерела: 1. Роспись исповедная Кишиневской епархии Хотинского цинута села Белоусовки 

Димитриевской церкви о находящихся прихожанах, кто из них во святую Четыредесятницу 
был у исповеди и святых тайн причастия, кто ж исповедался токмо, а не причастился и кто 
ж не исповедался и за каким винословием, за 1822 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 34. 

 
МІХАЙ 

За даними погосподарського перепису Молдавського князівства 1774 року, 
служив на місці другого священика при церкві Успіння Пресвятої Богородиці 
села Сокиряни Хотинської райї [1, с. 458]. 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых 
упоминаний до 1812 года. – «Сокирянщина», 2015. 

 
МІХАЙ 

За даними погосподарського перепису Молдавського князівства 1774 року, 
він служив священиком церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Волошкове 
Хотинської райї [1, с. 457]. 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От 
первых упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – 
«Сокирянщина», 2015. 

 
МІХНЕВИЧ ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ 

(1880 р.н.) 
Народився 18 лютого 1880 року, син священика Свято-Успенської церкви міста 

Ришкановка Белецького повіту, Василя Федоровича Міхневича (1845–1917) та 
Єлизавети Петрівни [1, арк. 247]. Закінчив 3 класи Єдинецького духовного 
училища.  

З 1 вересня 1899 року знаходився на посаді вчителя церковно-приходської 
школи села Дуруітор Белецького повіту.  З 1 вересня 1890 року викладав в церковно-
приходській школі с. Проскуряни того повіту. З 1 листопада 1901 року був на посаді 
вчителя церковно-приходської школи містечка Бричани Хотинського повіту. За 
пропановою директора Дирекції народних училищ Бессарабської губернії, 15 
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березня 1906 року Л.В. Міхневич призначений другим вчителем міністерського 
училища с. Романківці Хотинського повіту.  

З 1-го вересня 1907 року до 1 жовтня 1913 року, за указом Хотинської повітової 
Училищної ради, призначений завідуючим, а також учителем співу Романкоуцького 
училища і регентом хору Свято-Михайлівської церкви с. Романківці 3-го округу 
Хотинського повіту.  

З 1 жовтня 1909 року до 1 жовтня 1913 року, за обранням Хотинського повітового 
Земського зібрання, був на посаді завідуючого 9-ою військово-кінською ділянкою.  

В лютому 1913 року витримав іспити і 20 жовтня висвячений на диякона. 16 
вересня 1913 року, за резолюцією архієпископа Кишинівського і Хотинського 
Серафіма (Л.М. Чичагов) визначений дияконом до Царе-Костянтинівської церкви 
Кишинівської 2-ї гімназії [2, арк. 1-3]. У 1915 році висвячений на священика. З 
1920 року служив при Іоанно-Богословській церкві с. Ферапонтієвка Бендерського 
повіту [3, с. 220].  

Дружина: Неоніла Феодосіївна Шостаковська (27.10.1884 р.н.) – дочка титу-
лярного радника. Вінчалися 15 жовтня 1905 року. 

Їхні діти: Галина (16.08.1906 г.р.), Клавдія (31.01.1908 г.р.), Василь (01.01.1910 
р.н.), Марія (18.11.1911 г.р.) [2, арк. 2]. 

Джерела: 1. Клировые ведомости церквей 4-го округа Белецкого уезда, за 1915 год. – НАРМ, 
ф. 211, оп. 1, спр. 9;  2. Формулярный список о службе диакона Царе-Константиновской церкви 
Кишиневской 2-й гимназии имени Его Императорского Высочества наследника цесаревича  и 
Великого князя Алексея Николаевича, Леонида Васильевича Михневича. Составлен по 1 августа 
1915 года. – НАРМ, ф. 1772, оп. 7, спр. 580; 3. AECH, 1922. 

 
МІХНЕВИЧ ПЕТРО МАТВІЙОВИЧ 

(1830 р.н.) 
Син паламаря Царе-Костянтинівської церкви м. Хотин, Матвія Олексійовича 

Міхневича (1799 р.н.) та Ірини Лук'янівни (1801 р.н.) [4, арк. 12]. Деякий час служив 
паламарем при Архангело-Михайлівській церкві села Романківці Хотинського 
повіту. В кінці 1867 року переміщений до Свято-Миколаївської церкви с. Коболчин, 
того ж повіту [1, с. 180]. В 1869 році переміщений до Свято-Михайлівської 
церкви с. Кельменці Хотинського повіту [2, с. 75]. 16 квітня 1888 року звільнений 
з посади – «через хворобу» [3, с. 370]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1868. – № 16; 2. Распо-
ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1869. – № 11; 3. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1888. – № 10; 4. Ревизская сказка местечек, селений и церквей Хотинского 
уезда, о священно-церковнослужителях (апрель 1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100. 

 
МИКИТЮК (НИКИТЮК) ІОАКИМ ВАСИЛЬОВИЧ 

(1854 р.н.) 
Із селян, син Василя Стефановича Микитюка (1815-1856) та Домнікії Михайлівни 

(1821 р.н.) [1, арк. 190зв–191]. У 1901 році затверджений на посаді церковного 
старости при церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Волошкове 5-го округу 
Хотинського повіту – на третє триріччя [2, арк. 105зв]. 

Джерела: 1. Бессарабская казенная палата. Ревизская сказка о царанах владельческих 
селений Хотинского уезда (январь-декабрь 1858-1859 гг.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 429; 2. 
Кишиневская епархия. Клировая ведомость 5-го округа Хотинского уезда за 1903 год. – ДАЧО, 
ф. 605, оп. 1, спр. 200. 
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МИРЗА ДМИТРО КИРИЛОВИЧ 

(1845–1897) 
Син священика Свято-Михайлівської церкви с. Бешгіоз Бендерського повіту. 

Був звільнений із середнього відділення Кишинівської духовної семінарії. У 1869 
році був висвячений на диякона до церкви Успіння Пресвятої Богородиці села 
Василівка Хотинського повіту [1, с. 94]. Після кількох місяців служби, в тому ж 
році переміщений до Свято-Михайлівської церкви колонії Бешігіоз Бендерського 
повіту – позаштатним дияконом без права на доходи [2, с. 159]. 7 березня 1870 
року переміщений на місце псаломщика при церкві Різдва Пресвятої Богородиці 
Бендерського повіту.  

Диякон Свято-Димитріївської церкви с. Райлянка 3-го округу Акерманського 
повіту Дмитро Мирза помер 26 лютого 1897 року [3, с. 121; 4, с. 210]. 

Дружина: Зіновія Георгіївна (1850 р.н.).  
Їхні діти: Євгеній (1873 р.н.), Микола (1876 р.н.), Федір (1885 р.н.), Олексій  

(1888 р.н.), Нимфадора (1878 р.н.), Минодора (1883 р.н.), Феодор (1885 р.н.), 
Олексій (1888 р.н.). 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1869. – № 13; 2. Распоря-
жения епархиального начальства // КЕВ, 1869. – № 19; 3. Умершие // КЕВ, 1897. – № 7; 4. 
Умершие // КЕВ, 1897. – № 12. 

 
МИХАЙЛО 

Уродженець села Романківці Хотинської райї. 10 листопада 1773 року, єпис-
копом Радовецьким Досифієм (Хереску) висвячений на священика до церкви села 
Романківці [1, с. 101].  

Джерела: 1. Simedrea. T. Catastivul de hirotonii al Episcopiei Rădăuțului pe anii 1752–1782 // 
Calendar creştin pe anul bisect 1944. ─ Cernăuţi: Tipografia Mitropoliei Bucovinei, 1944. 

 
МИХАЙЛОВ ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ 

Благочинний священик парафій Сокирянського району Чернівецької області 
(за даними на 1954 рік). 

 
МИХАЙЛЮК МАКАРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

(1890–1970) 
Народився в сім’ї заможних селян Миколи і Палагни Михайлюків, в с. Рудківці 

Подільської губернії, нині розташованого в Новоушицькому районі Хмельницької 
області України. З дитячих років багато читав, дотримувався посту і часто бував 
в церкві. Прислуговував у церкві, звідки його забрали на фронт Громадянської війни в 
Росії (1917–1921). Після повернення став священиком у рідному селі. У 1930 році 
на Великдень комсомольці підлили соляної кислоти замість святої води в чашу – 
ледве вижив. За опікунство прихожан отримав десять років в'язниці [3, с. 160-161].  

З 1945 до 1970 року служив священиком при Архангело-Михайлівській церкві 
с. Ломачинці Сокирянського району Чернівецької області. Мав велику повагу 
від односельців: безкорисний, простий, сам вів своє господарство. Старожили 
Ломачинців розповідають дуже цікаву історію, яка пов'язана з батюшкою Макарієм. У 
середині 1960-х років, коли колгоспникам нараховували трудодні і у мирян 
практично не було грошей, церкву обклали високим податком. Де взяти гроші? 
Представники районної комісії раз по раз приїжджали до церкви. Одного разу 
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вирішили заарештувати батюшку, а церкву закрити. Члени комісії навідалися до 
нього додому, а він був в церкві і все це бачив. Закрив церкву і на дворі навпроти 
вівтаря став на коліна і просив Пресвяту Богородицю покровительку Небесну 
врятувати церкву і його. Розповідають, що з Божої волі отець Макарій для членів 
комісії був невидимий. Вони шукали його в будинку, біля церкви цілий день, а 
він весь цей час молився. Вони ходили як сліпі, знаючи, що він десь є, але нічого 
не бачили. Так і поїхали без нічого [1, с. 18-19; 2, с. 127-128].  

Помер у 1970 році у Ломачинцях, похований на сільському цвинтарі. 
Дружина: Марії (1896 р.н.).  
Їхні діти: Фекла (1922 р.н.), в заміжжі Ожеван. 
Джерела: 1. Шундрій М.М. Історія церкви с. Ломачинці. – Сокиряни, 2006; 2. Шундрій М.М. 

Історія церкви села Ломачинці // Сокирянщина: Історико-краєзнавчий альманах. – Вип. 1. – 
2011; 3. Шундрій М.М. Гордість і слава села Ломачинці // Сокирянщина: Історико-краєзнавчий 
альманах. – Вип. 4. – Мінськ–Новодністровськ, 2011. 

 
 

 
МИХАЛЕВИЧ ЄЛЕВФЕРІЙ ЄЛИСЕЙОВИЧ 

(1851–1901) 
Народився в селі Гвіздівці Хотинського повіту, в багатодітній сім’ї священика 

Єлисея Лукича Михалевича (1808 р.н.) та Євфимії Стефанівни (1816 р.н.). За 
офіційними даними, сталося це 2 січня 1851 року [25, с. 1006]. За наполяганням 
батька Єлевферій поступив на навчання Кишинівське духовне училище, а після –
в Кишинівську духовну семінарію, яку успішно закінчив у 1873 році. Того ж року 
він вступає до Київської духовної академії, навчання в якій, зі званням дійсного 
студента, закінчив у 1877 році. Рукопис кандидатського твору: «Молдаво-влахийские 
господари из греков и деятельность их на пользу греческого духовенства» (Киев,  
1877) [2, с. 319]. 

Священик Макарій Михайлюк з парафіянами села Ломачинці.  
Фото із зібрання Юрія Кривого 
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20 січня 1878 року його призначають на посаду вчителя російської та церковно-

слов’янської мови в Кишинівському духовному училищі. З 20 листопада 1878 
року до 1 серпня 1880 року працював на посаді помічника наглядача Єдинецького 
духовного училища. Потім, з 15 серпня 1880 року до 30 липня 1883 року вдруге 
проходив службу на посаді вчителя російської та церковнослов’янської мови в 
Кишинівському духовному училищі [1, с. 272]. 

Перебуваючи на зазначених посадах, Є.Є. Михелевич продовжує самоосвіту, 
багато читає старих книг по релігії, історії та археології, вивчає іноземні мови. 
Багато часу проводить в архівах. З 28 березня по 11 квітня 1881 року за розпо-
рядженням архієпископа Сергія (М.Я. Ляпідєвського) був у відрядженні – оглядав 
стародавні церкви в Бессарабії і складав метрики 
про такі церкви для надання в академію мистецтв. 

31 серпня 1881 року радою Київської духовної 
академії удостоєний звання кандидата богослов'я. 
Його співпраця з академією тривала протягом 
багатьох років, аж до самої смерті. Приміром, 
зусиллями Є. Михалевича був поповнений архео-
логічними знахідками Церковно-археологічний 
музей при Київській духовній академії [31, с. 233]. 
Зокрема, з публікацій в Відомостях Церковно-
археологічного товариства при Київській Духовній 
академії, відомо, що в 1892 р. в музей і бібліотеку 
надійшли такі надходження: 

«Від члена-кореспондента, викладача Киши-
нівської духовної семінарії Єлевферія Єлисейовича 
Михалевича: 1) рукописна фізика молдавською 
мовою, минулого сторіччя, із цікавими кабалі-
стическими примітками наприкінці; 2-3) два 
бронзових наконечники стріл, з яких один знай-
дений у землі біля села Дресличен, Кишинівського 
повіту, у верстах 15 від Кишинева, а іншої знайдений у землі при оранці біля 
села Моровой, Оргєївського повіту; 4) бронзова дужка від серги, знайдена жерт-
вувателем в землі біля села Требужен, Оргеївського повіту; 5-9) п’ять срібних 
монет, з яких одна золотоординська, одна чеська Венцеслава III, одна угорська 
Матфія й дві молдавські Стефана Великого, знайдена на місці Старого Орхєя, 
біля села Бугучен, Оргеївського повіту; 10) зворотна сторона мідного складного 
енколпіону, з зображенням Богородиці, що молитовно здійняла руки, і написами: 
«Зграя Богаоце допомагай, Козма, Дем’ян», і ін. знайдені в селі Требуженах; 11) 
зворотна сторона подібного енколпіону із зображенням Богородиці, що здійняла 
молитовно руки, і символами євангелістів, знайдена в землі, у місцевості, що 
називають «Скитом», де тепер фруктовий сад одного власника-резеша Івана 
Албу й досі зберігаються залишки маленької церкви, купа складених каменів на 
місці престолу й залишки кам’яних надгробних хрестів» [5, с. 675-676]. 

14 червня 1883 року Єлевферій Михалевич, правлінням Кишинівської духовної 
семінарії обраний і затверджений викладачем загальної та російської громадянської 
історії в Кишинівській духовній семінарії. 7 вересня того ж року затверджений 
бібліотекарем семінарії [27, с. 637]. В 1885, 1886, 1887, 1888 і 1889 роках кілька 

Книга Єлевферія Михалевича 
«Курковский монастырь в 

Бессарабии» (Кишинев, 1896 г.) 
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місяців тимчасово виконував посаду інспектора Кишинівської духовної семінарії. 
З 27 серпня 1890 по 1900 рік був викладачем закону Божого (законовчителем) в 
Кишинівському жіночому приватному училищі Н. Годлевської, згодом Кишинівської 
жіночої гімназії княгині Наталії Григорівни Дадіані. З 8 серпня 1898 року перебував 
членом педагогічного зібрання правління Кишинівської духовної семінарії. 

У ці ж роки в Кишинівських єпархіальних відомостях друкуються його дос-
лідження з історії Бессарабії, в яких він оперує великим фактичним матеріалом, 
поглибленим вивченням історичних фактів і даних: «Молдовлахийские господари 
из греков» [7, с. 574-579; 8, с. 653-663; 9, с. 733-745], «Курковский монастырь» 
[10, с. 217-226; 11, с. 246-249; 12, с. 278-290; 13, с. 311-318], «Сказания молдавских 
летописцев о происхождении молдован и об основании молдавского княжества» 
[14, с. 342-347; 15, с. 380-385; 16, с. 413-420; 17, с. 458-465] і «Былое Бессарабии» 
[18, с. 263-267; 19, с. 304-314; 20, с. 389-396; 21; 22, с. 457-505; 23, с. 527-545]. 

Його праці отримали позитивну оцінку багатьох відомих істориків. Так, 
зібрана Є. Михалевичем інформація щодо стародавніх церков Бессарабії була 
задіяні в роботі В. Курдіновського «Список древнейших церквей Бессарабской 
губернии» [6]. Історичні дослідження Є.Є. Михалевича були використані в пос-
мертному виданні Помпея Миколайовича Батюшкова (1811-1892) «Бессарабия. 
Историческое описание. Посмертный выпуск исторических изданий П.Н. Батюшкова» 
(СПб., 1892.). 

Консультаціями Є.Є. Михалевича, як авторитетного місцевого історика й 
краєзнавця користувалися приїжджі вчені. Так, наприклад, його послугами 
скористалися літератор, історик і археолог Митрофан Іванович Городецький 
(1846–1893) і професор Київської духовної академії, письменник і історик Микола 
Іванович Петров (1840–1921), які в 1890 році подорожували Бессарабією. М.І. 
Городецький в описі цієї поїздки опублікованому в «Історичному віснику» про 
це пише наступне: 

«Як знавців місцевості й аматорів історії краю, нам рекомендували викладачів 
місцевої духовної семінарії Є.Є. Михалевича та А.Г. Стадницького. Обої вони 
відвідали найважливіші пункти Бессарабії та здійснювали археологічні пошуки. 
В одну з таких поїздок перший з них, роки три тому, знайшов у селі Бутученах 
Оргеївського повіту, кілька древніх монет, і в тому числі дві досить рідкісні монети 
молдавського господаря Стефана Великого зі слов’янським написом <…> Для 
переговорів про історичні пам’ятники Бессарабії ми були запрошені до дому Є.Є. 
Михалевича. Тут, серед розмов по предметах, що цікавили нас, ми вперше почули 
церковно-молдаванський наспів» [4, с. 787, 790]. 

В середині 1890-х років, з невідомих нам причин Єлевферій Єлисейович 
вирішує присвятити своє подальше життя служінню Богу і церкві. 5 травня 1896 
року він висвячений на диякона, а вже 5 травня – на священика до Кишинівського 
кафедрального собору понад штату. На цьому терені, 16 березня 1898 року о. 
Єлевферій нагороджений набедреником [28, с. 149]. 12 листопада 1899 року «за 
старанну єпархіальну службу» нагороджений скуфією [29, с. 5]. За свою вик-
ладацьку і громадську діяльність він також був нагороджений орденами Святого 
Станіслава і Святої Анни 3-го ступеня, а також медаллю в пам'ять Імператора 
Олександра III. З 8 лютого 1894 року – статський радник [26, с. 70]. 

Помер Єлевферій Єлисейович Михалевич 21 липня 1901 року в Кишиневі – 
після тривалої хвороби [3, с. 376 -379; 30, с. 379-383]. 
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Дружина: Надія Андріївна Руссо [25, с. 1007]. 
Їхній син Володимир (1878 р.н.), після закінчення Кишинівської духовної 

семінарії в 1900  році, вступив на Юридичний факультет Юр'ївського університету, 
після закінчення якого був кандидатом на судові посади при Кишинівському окруж-
ному суді. Далі займав посаду судового слідчого в Оренбурзькій губернії [24, с. 148]. 

Джерела: 1. Административный строй Кишиневской духовной семинарии по уставу 1801-
14, 1867 и 1884 г. // КЕВ, 1913. – № 6; 2. Биографический словарь выпускников Киевской 
духовной академии: 1819–1920-е гг.: Материалы из собрания проф. протоиерея Ф.И. Титова и 
архива КДА: в 4 т. / [сост. В.И. Ульяновский]. – Т. 2: К-П. – Киев: Издательский отдел 
Украинской Православной Церкви, 2015; 3. В.Ш. Преподаватель Кишиневской духовной 
семинарии священник Е.Е. Михалевич († 21 июля 1901 г.) // КЕВ, 1901. - № 15; 4. Городецкий 
М.И. Поездка в Холм, Подолию и Бессарабию // Исторический вестник. Историко-
литературный журнал. – Том 42. – Год одиннадцатый, декабрь. – Киев, 1890; 5. Известия 
Церковно-археологического общества при Киевской Духовной академии // Труды Киевской 
Духовной академии. – Том 1. – Киев, 1892; 6. Курдиновский В. Список древнейших церквей 
Бессарабской губернии // ТБЦИАО, 1909. – Вып. 1; 7. Михалевич Е. Молдовлахийские господари 
из греков… (начало) // КЕВ, 1883. – № 17; 8. Михалевич Е. Молдовлахийские господари из 
греков… (продолжение) // КЕВ, 1883. – № 19; 9. Михалевич Е. Молдовлахийские господари из 
греков… (окончание) // КЕВ, 1883. – № 21; 10. Михалевич Е. Курковский монастырь (начало) // 
КЕВ, 1896. – № 7; 11. Михалевич Е. Курковский монастырь (продолжение) // КЕВ, 1896. – № 8; 
12. Михалевич Е. Курковский монастырь (продолжение) // КЕВ, 1896. – № 9; 13. Михалевич Е. 
Курковский монастырь (окончание) // КЕВ, 1896. – № 10; 14. Михалевич Е. Сказания 
молдавских летописцев о происхождении молдован и об основании молдавского княжества 
(начало) // КЕВ, 1898. – № 11; 15. Михалевич Е. Сказания молдавских летописцев о проис-
хождении молдован и об основании молдавского княжества (продолжение) // КЕВ, 1898. – № 
12; 16. Михалевич Е. Сказания молдавских летописцев о происхождении молдован и об 
основании молдавского княжества (продолжение) // КЕВ, 1898. – № 13; 17. Михалевич Е. 
Сказания молдавских летописцев о происхождении молдован и об основании молдавского 
княжества (окончание) // КЕВ, 1898. – № 14-15; 18. Михалевич Е. Былое Бессарабии (начало) // 
КЕВ, 1903. – № 10; 19. Михалевич Е. Былое Бессарабии (продолжение) // КЕВ, 1903. – № 11; 20. 
Михалевич Е. Былое Бессарабии (продолжение) // КЕВ, 1903. – № 14; 21. Михалевич Е. Былое 
Бессарабии (продолжение) // КЕВ, 1903. – № 14-16; 22. Михалевич Е. Былое Бессарабии 
(продолжение)// КЕВ, 1903. – № 19; 23. Михалевич Е. Былое Бессарабии (окончание) // КЕВ, 
1903. – № 20; 24. Пархомович И. Духовно-учебные заведения Кишиневской епархии. Краткий 
очерк к столетию ее (21.08.1813 – 1913) / Составил Иосиф Пархомович. – Кишинев: Епархи-
альная типография, 1913; 25. Пархомович А. Список ректоров и инспекторов Кишиневской 
духовной семинарии за время столетнего (с 31 января 1813 г.) существования ее (окончание) // 
КЕВ, 1911. – № 27; 26. Пархомович А. Список ректоров и инспекторов Кишиневской духовной 
семинарии за время столетнего (с 31 января 1813 г.) существования ее // ТБЦИАО, 1912. – 
Вып. VII; 27. Разные известия и заметки // КЕВ, 1883. – № 18; 28. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1898. – № 7; 29. Распоряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1900. – № 
1-2; 30. Слово при погребении преподавателя семинарии священника Елеферия Е. Михалевича // 
КЕВ, 1901. - № 15; 31. Указатель Церковно-археологического музея при Киевской духовной 
академии / Сост. Н.И. Петров. – Второе издание, исправленное и дополненное. – Киев, 1897. 
 

МИХАЛЕВИЧ ЄЛИСЕЙ ЛУКИЧ 
(1808 р.н.) 

Син священика Свято-Димитріївської церкви села Бирнова, Луки Андрійовича 
Михалевича (1780 р.н.) та Матрони (1793 р.н.). Отримав домашню освіту. 17 
грудня 1832 року призначений на місце дячка при Йосифівській церкві с. Осипівка 
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Тираспольського повіту Херсонської єпархії. 10 липня 1834 року переміщений на 
ту ж посаду до Петро-Павлівської церкви містечка Павлівка. 10 жовтня 1838 року 
перевівся в Кишинівську єпархію. 2 грудня того ж року визначений дячком до 
Свято-Георгіївської церкви міста Кишинів, де прослужив до 1842 року [1, с. 737]. 
9 вересня 1842 року архієпископом Кишинівським і Хотинським Димитрієм (Д.І. 
Сулима), Є.Л. Михалевич був висвячений на священика до церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці села Нагоряни Хотинського повіту. 29 січня 1845 року, за власним 
проханням, переміщений до Іоанно-Богословської церкви села Малинці, того ж 
повіту. 6 червня 1846 року переведений священиком до Архангело-Михайлівської 
церкви села Гвіздівці Хотинському повіту [2, арк. 564].  

За власною ініціативою навчав місцевих дітей грамоті. Його ідею підтримав 
тодішній благочинний округу, отець Георгій Батицький – священик Архангело-
Михайлівської церкви с. Ломачинці, який мав прогресивні погляди на важливість 
освіти серед селян. Як відомо з доступних нам документів, дітей, які приходили 
до о. Єлисея вчитися читати і писати було небагато – не більше 8-ми. За навчання 
він грошей не брав і відпрацювання на церковній землі від їх батьків не вимагав [3]. 

30 травня 1853 року, архієпископом Кишинівським і Хотинським Іринархом 
(Я.Д. Попов) нагороджений набедреником. 

Дружина: Євфимія Стефанівна (1816 р.н.).  
Їхні діти: дочки Олександра (1836 р.н.), Фекла (1843 р.н.), Анна (1844 р.н.), 

Єрмоген (1848 р.н.) і Єлевферій (1851-1901) [4, с. 185-188]. 
Джерела: 1. Историко-статистическое описание кишиневской Георгиевской церкви, 

составленное протоиереем сей церкви Лукою Лашковым (Продолжение) // КЕВ, 1878. – № 17; 
2. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 106; 3. 
Кучерявий О., Мандзяк О. Шкільна освіта в Гвіздівцях в ХІХ – на початку ХХ століття. – 
http://gvizdivtsi.org.ua/; 4. Мандзяк А.С. Рожденный в Гвоздовцах: Елевферий Михалевич // 
Сокирянщина: Історико-краєзнавчий альманах. – Вип. 1. – Мінськ–Новодністровськ, 2011. 

 
МИХАЛЕВИЧ КИРИЛО ЛУКИЧ 

(1819 р.н.) 
Син священика села Бирнова, Луки Андрійовича Михалевича (1781 р.н.) та 

Матрони ( 1793 р.н.) [1, арк. 59]. Закінчив Хотинське повітове училище. 8 червня 
1836 року визначений дяком до церкви Різдва Пресвятої Богородиці с. Вороновиця 
Хотинського повіту. 20 вересня 1838 року переміщений на місце дячка при Іллінській 
церкві міста Кишинева. 28 березня 1842 року висвячений на священика [2, арк. 
36зв–37]. У 1849 році переведений до Архангело-Михайлівської церкви села 
Романківці Хотинського повіту: «В селі Романкоуцах був у той час священик 
Михалевич, одружений на Анастасії Кравецькій, яка припадала двоюрідною 
сестрою дякові Івану Кравецька» [1, арк. 700]. 8 жовтня 1853 року, за проханням 
поміщика і громади села Логанешть, переведений до Свято-Михайлівської церкви 
цього села. В 1870-х роках також наглядав за Свято-Димитріївською церквою 
села Пашкани Оргеївського повіту.  

У 1874 році йому надане благословення Святішого Синоду [3, с. 323]. 
Дружина: Анастасія Василівна Кровецька (1818 р.н.) – дочка священика 

Архангело-Михайлівської церкви села Романківці Хотинського повіту, Василя 
Захаровича Кровецького (1790 р.н.) та Домнікії Онуфріївни. За даними на 1853 
рік – вдівець [2, арк. 36зв–37].  
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Їхні діти: Костянтин Кирилович Михалевич (1841–29.06.1871) – редактор  

Кишинівських обласних відомостей; Анна (1845 р.н.). 
Джерела: 1. Лашков Л. Памяти протоиерея Елефрерия Ивановича Кровецкого // КЕВ, 1890. 

– № 16; 2. Метрические книги церквей Кишиневского уезда за 1853 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 3, 
спр. 101; 3. Распоряжения Святейшего Синода // КЕВ, 1874. – № 15; 4. Ревизская сказка 
тысяча восемьсот тридцать пятого года апреля двадцать второго дня, Бессарабской 
области Хотинского уезда селения Бырновы, принадлежащего помещику Георгию Васильеву 
Ботезату, о состоящих при двуприходной Димитревской церкви священно и церковно-
служителях их женах и детях обоего пола. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100. 

 
МИШКА ІВАН 

Із селян. У 1889 році затверджений на посаді церковного старости при Свято-
Миколаївській церкві с. Коболчин 5-го округу Хотинського повіту [1, арк. 123зв]. 

Джерела: 1. Ведомости о церквях 5-го округа Хотинского уезда за 1889 год. – ДАЧО, 
ф. 605, оп. 1, спр. 192. 

 
МОЙСЕЄВ ПАВЛО 

(1903 р.н.) 
Народився 10 вересня 1903 року [3, с. 106]. Закінчив Кишинівську духовну 

семінарію. З 1 серпня 1922 року служив псаломщиком при церкві Різдва Пресвятої 
Богородиці села Михалкове Хотинського повіту [1, с. 1]. У 1938 році відсторонений 
від приходу за проступки [2, с. 332]. 

Джерела: 1. Mișcarea în cler // Luminatorul, 1922. – № 16; 2. Mișcarea în cler // EH, 
1938. – № 22; 3. EHA, 1930. 
 

МОЙСІУ ОМЕЛЯН 
1 липня 1931 року, за розпорядженням єпархіального  начальства, призначений 

на місце 2-го священика до Архангело-Михайлівської церкви села Романківці 
Хотинського повіту [1, с. 182]. 

Джерела: 1. Mișcarea în cler // EH, 1931. – № 15-16. 
 

МОНДРЕНКО ВАРФОЛОМІЙ ІОАННОВИЧ 
(1807 р.н.) 

Син священика Свято-Успенської церкви села Василівка Хотинського повіту, 
Іоанна Мондренко (1770-1824) та Параскеви Матвіївни (1786 р.н.). Отримав 
домашню освіту. За даними на 1832-1835 роки – указний паламар при церкві 
Успіння Пресвятої Богородиці села Василівка Хотинського повіту [1, арк. 207зв–
208; 2, арк. 424зв – 425]. 

Джерела: 1. Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, 
оп. 1, спр. 48; 2. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года апреля двадцатого 
дня, Бессарабской области Хотинского уезда села Василиуц двуприходной Успенской церкви, 
состоящей на имении помещицы княгини Зоицы Бальшевой, о числе священно и церковно-
служителях их женах и детях обоего пола. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100. 

 
МОНДРЕНКО ІОАНН МАТВІЙОВИЧ 

(1770–1824) 
Священик церкви Успіння Пресвятої Богородиці села Василівка Хотинського 

повіту (згадується в документах 1811-1824 рр.). 

539 
 



МАНДЗЯК О.С. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА СОКИРЯНЩИНІ 

 
Дружина: Параскева Матвіївна (1786 р.н.).  
Їхні діти: Варфоломій (1807 р.н.), Феодор (1811 р.н.), Іван (1819 р.н.), 

Феодосія (1808 р.н.), Євгенія (1809 р.н.), Єфросинія ( 1814 р.н.), Анастасія (1817 
р.н.) [1, арк. 405; 2, арк. 99-100]. 

Джерела: 1. Роспись исповедная Кишиневской и Хотинской епархии селения Василевец 
Свято Успенской Богородичной церкви о находящихся в приходе кто из них во святую Четыре-
десятницу был у исповеди и святого причастия и кто исповедался токмо, не причастился и 
кто ж не исповедался и за каким винословием, за 1822 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 34; 2. 
Формулярная ведомость о священно- и церковнослужителях и их мужского пола детях, 
находящейся в селении Василевцах Успенской Богородичной церкви Хотинского цинута, за 
1824 год // Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской прото-
попии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

 
МОНДРЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ 

(1819 р.н.) 
Син священика села Василівка, Іоанна Матвійовича Мондренко (1770-1824) та 

Параскеви Матвіївни (1786 р.н.) [3, арк. 99-100]. Отримав домашню освіту. 14 
травня 1842 року визначений на місце паламаря при Свято-Покровській церкві 
села Волошкове Хотинського повіту. 20 серпня 1843 року переміщений на місце 
паламаря при церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Василівка Хотинського 
повіту. 13 травня 1845 року, архієпископом Кишинівським і Хотинським Іринархом 
(Я.Д. Попов)посвячений у стихар [2, арк. 589-590]. В подальшому був звільнений 
з духовного звання [1, арк. 73зв]. 

Дружина: Олена Василівна (1827 р.н.).  
Їхні діти: Іоанн (1847 р.н.), Марія (1850 р.н.), Семен (1852 р.н.), Порфирія 

(1860 р.н.), Євдокія (1862 р.н.), Ольга (1866 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомости о церквях 5-го округу Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 

605, оп. 1, спр. 184; 2. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 
1, спр. 106; 3. Формулярная ведомость о священно- и церковнослужителях и их мужского пола 
детях, находящейся в селении Василевцах Успенской Богородичной церкви Хотинского цинута, 
за 1824 год // Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской 
протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

 
МОНДРЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ 

(1847–1908) 
Народився 7 січня 1847 року в сім’ї дячка Свято-Успенської церкви с. Василівка 

Хотинського повіту, Івана Івановича Мондренко (1819 р.н.) та Олени Василівни 
(1827 р.н.). Отримав домашню освіту. 9 жовтня 1867 року визначений паламарем 
до Архангело-Михайлівської церкви села Романківці, того ж повіту [3, с. 149]. 
22 березня 1879 року переміщений до Свято-Димитріївської церкви с. Білоусівка 
5-го округу Хотинського повіту – на місце понадштатного паламаря [4, с. 119]. 
24 травня 1883 року, указом Кишинівської духовної консисторії, перейменований 
в псаломщика при тій же церкві [1, арк. 79зв–80].  

Помер 16 квітня 1908 року [5, с. 91]. 
Дружина: Євдокія Стефанівна Дрочинська (1849 р.н.) – дочка дяка с. Білоусівка 

Хотинського повіту, Стефана Васильовича Дрочинського. (1820 р.н.) 
Їхні діти: Ольга (1873 р.н.), Микола (1875 р.н.), Стефан (1877 р.н.), Анна (1883 р.н.), 

Марія (1885 р.н.), Олександра (1888 р.н.), Володимир (1891 р.н.), Іван (1893 р.н.)  
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[1, арк. 79зв–80]. 

Ольга була одружена з учителем Мефодієм Подлєсним (вчителював у церковно-
приходських школах сіл Білоусівка, Ходороуци, Клокушна). 

Анна вийшла заміж за псаломщика церкви Різдва Пресвятої Богородиці села 
Кулішівка 3-го округу Хотинського повіту, Євфимія Нагачевського (1869 р.н.). 

Марія була одружена з учителем села Липник Сорокського повіту, Дмитром 
Міхневичем [2, арк. 17зв]. 

Олександра одружилася з селянином Григоровським, який проживав в с. Мошана. 
Володимир закінчив Кишинівську духовну семінарію. 
Іван вчителював у церковно-приходських школах і школах грамоти. 
Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1896 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 

195; 2. Ведомость о церкви с. Белоусовки, состоящей в Хотинском уезде в Кишиневской 
епархии, в честь Св. великомученика Димитрия Солунского, за 1914 год // Ведомости о церквях 
Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221 3. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1868. – № 13; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1879. – № 
6; 5. Умершие // КЕВ, 1908. – № 18. 

 
МОНДРЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ 

(1893 р.н.) 
Народився в селі Білоусівка Хотинського повіту, в сім’ї псаломщика Івана 

Івановича Мондренко (1847-1908) та Євдокії Стефанівни Дрочинської (1849 р.н.) 
[1, арк. 17зв]. За даними на 1914 рік, знаходився на посаді вчителя церковно-
приходської школи в с. Рашків Хотинського повіту. Далі перевівся в церковно-
приходську школу села Білоусівка. У першій половині 1920-х років тимчасово 
перебував на посаді псаломщика при Свято-Димитріївській церкві с. Білоусівка 
Хотинського повіту. Його ім'я знаходимо у другому томі адресного покажчика 
всієї Румунії на 1924-1925 роки, – тоді він був на тій же посаді [2, с. 128]. 

Джерела: 1. Ведомость о церкви с. Белоусовки, состоящей в Хотинском уезде в Кишинев-
ской епархии, в честь Св. великомученика Димитрия Солунского, за 1914 год // Ведомости о 
церквях Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 2. Anuarul «Socec» al 
României–Mari: 1924–1925. – V. II: Provincia. – București: Editura «Socec & Co». Soc. Anon., 1925. 

 
МОНДРЕНКО ФЕОДОР ІВАНОВИЧ 

(1811 р.н.) 
Син священика села Василівка, Іоанна Матвійовича Мондренко (1770-1824) та 

Параскеви Матвіївни (1786 р.н.) [3, арк. 99-100]. Закінчив Кишинівську духовну 
семінарію. 12 липня 1832 року визначений дяком до Свято-Димитріївської церкви 
села Білоусівка, того ж повіту. 13 грудня 1833 року переведений на теж місце до 
церкви Преподобної Параскеви села Ожеве Хотинського повіту [1, арк. 230зв–
231]. В подальшому переміщений до Свято-Вознесенської церкви села Колінківці 
2-го округу Хотинського повіту. За даними на 1878 рік знаходився за штатом [2, 
арк. 27зв]. 

Дружина: Юліанія Федорівна (1815 р.н.). 
Їхні діти: Йосиф (1841 р.н.), Арефа (1846 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомость о Димитриевской церкви Хотинского уезда села Белоусовки за 1832 

год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 
48; 2. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 183; 3. 
Формулярная ведомость о священно- и церковнослужителях и их мужского пола детях, 
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находящейся в селении Василевцах Успенской Богородичной церкви Хотинского цинута, за 
1824 год // Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской 
протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

 
МОРОЗ ГЕОРГІЙ 

Священик Архангело-Михайлівської церкви села Вашківці Сокирянського 
району Чернівецької області (за даними на 1980-1982 рр.). У 1982 році він 
приймав в храмі цього села єпископа Чернівецького і Буковинського Варлаама 
(О.Т. Ильющенко), про що в «Журналі Московської Патріархії» було сказано 
наступне: «16 серпня, в Неділю 9-ю після П'ятидесятниці, Преосвященний Варлаам 
звершив Божественну літургію в Архангело-Михайлівському храмі в с. Вашківці 
Сокирянського району. Безліч прихожан на чолі з настоятелем священиком Георгієм 
Морозом і членами виконавчого органу з радістю зустріли свого архіпастиря 
хлібом-сіллю. Владика Варлаам оглянув храм, який насилу і пожертвами прихожан 
був оновлений, і похвалив ревних благооздоблювачів. Після молебню і хресного 
ходу архіпастир дав усім благословення». 

Далі Г. Мороз переміщений до церкви села Санківці Хотинського району, тієї 
ж області (за даними на 1986-1987 рр.). 

 
МОРОШАН СЕМЕН МИКОЛАЙОВИЧ 

(1879–1913) 
Із селян, народився 27 квітня 1879 року в селі Клокушна Секурянської волості 

Хотинського повіту, в сім’ї Миколи Григоровича Морошана (1854 р.н.) та 
Євфимії Петрівни [1, арк. 452зв]. Навчався в Секурянському чоловічому 
училищі. 24 грудня 1900 року прийнятий в Свято-Пантелеїмонів монастир на 
Афоні в Греції. 20 березня 1903 року пострижений в рясофор, 10 квітня 1907 
року – в мантію, а 28 листопада 1911 року – в схиму. Послух проходив на 
Круміце – невеликий скит від Свято-Пантелеімонівського монастиря, сусідить з 
монастирем Хиландар.  

Помер 28 листопада 1913 року [2, с. 230]. 
Джерела: 1. Метрическая книга, данная из Кишиневской духовной консистории а Св. 

Иоанно-Богословскую церковь села Клокушны 5 округа Хотинского уезда, для записи 
родившихся, браком сочетавшихся и умерших, на 1879 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 19, спр. 28; 2. 
Русский Афон XIX-XX веков. Том 2: Монахологий Русского Свято-Пантелеимонова монастыря 
на Афоне / Главный редактор серии: иеромонах Макарий (Макиенко) � духовник и  
эпитроп Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. – Святая Гора Афон, 2013. 

 
МОСТИЦЬКИЙ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ 

(1892–1983) 
Син священика, народився 25 червня 1892 року в селі Куліковка Воронезької 

губернії. Навчався в Павловському духовному училищі (в м. Павловськ), яке 
закінчив по 2-му розряду в 1907 році [2, с. 463]. У 1913 році закінчив Воронезьку 
духовну семінарію. Того ж року визначений псаломщиком до Преображенської 
церкви міста Воронеж. До 1921 року був викладачем в Павловському Духовному 
училищі. Брав участь в роботі Всеросійського Помісного Собору Російської 
Православної Церкви 1917-1918 років, на якому митрополит Московський Тихон 
(Белавін) був обраний Святішим Патріархом Московським і всієї Русі. 
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У 1921 висвячений в сан пресвітера. Служив в храмах 

Воронезької та Кишинівської єпархій. За даними на 
1945 рік знаходився на посаді настоятеля Архангело-
Михайлівської церкви с. Романківці Сокирянського 
району Чернівецької області, але за розпорядженням 
єпископа Чернівецького і Буковинського був звільнений 
з цієї посади, тому що у нього були відсутні документи 
про висвячення [3, с. 40]. 

Був настоятелем Преображенського кафедрального 
собору в м. Іваново. З 1957 року отець Павло служив 
в храмах м. Москви. Останнім місцем служіння був 
храм на честь ікони Божої Матері «Несподівана 
Радість» в Мар'їному гаї. 

У 1972 році через хворобу вийшов за штат. Але до 
останніх днів життя він здійснював богослужіння в 
московських храмах замість хворих священиків. 
Багато священиків і дияконів сповідалися у батька Павла. 

Заштатний клірик Московської єпархії, протоієрей Павло Петрович Мостицький39, 
помер 14 жовтня 1983 року [1, с. 37]. 

Джерела: 1. Вечная память почивщим // ЖМП, 1984. - № 5; 2. Разрядный список ученикам 
4-го класса Павловского духовного училища, составленный после испытаний, бывших в июне 
1907 г. // ВЕВ, 1907. – № 15; 3. Яремчук С.С. Православна Церква на Буковині у радянську добу 
(державно-церковні взаємини). – Чернівці: Рута, 2004. 

 
МОШАК ПОРФИРІЙ НИКИФОРОВИЧ 

Із селян, народився в селі Ожеве, в сім’ї місцевого селянина Никифора Федо-
ровича Мошака (1844 р.н.). 15 серпня 1913 року, єпархіальним начальством, 
затверджений на посаді церковного старости при церкві Преподобної Параскеви 
села Ожеве 5-го округу Хотинського повіту [1, арк. 128зв]. 

Джерела: 1. Ведомость о церкви Преподобной Матери Параскевы, состоящей в с. 
Ожево, 5-го округа Хотинского уезда Кишиневской епархии, за 1914 год // Ведомости о 
церквях Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221. 

 
МОШУЛЬКЕВИЧ ЄФРЕМ ПЕТРОВИЧ 

(1775–1840) 
Син дяка. Отримав домашню освіту. 21 травня 1821 року, архієпископом 

Кишинівським і Хотинським Димитрієм (Сулима), висвячений на священика до 
Свято-Покровської церкви села Селище Хотинського повіту [1, арк. 125зв–126]. 

Дружина: Олена Стефанівна (1783 р.н.) – із сім’ї духовного звання. Останні 
роки життя проживала в селі Бабин Хотинського повіту, при своїй дочці, яка 
була одружена з священиком Тимофієм Гладчуком. 

Їхні діти: Іван (1805 р.н.), Феодосія (1811 р.н.), Дмитро (1817 р.н.), Параскева 
(1817 р.н.) [2, арк. 374зв–375]. 

39 На надмогильному пам'ятнику і в багатьох дореволюційних письмових джерелах прізвище 
священнослужителя написано як Мастицкий (через «а»), а в некролозі вміщеному в «Журналі 
Московської Патріархії» – Мостицький (через «о»). 

Павло Мостицький 
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Джерела: 1. Ведомость о Свято-Покровской церкви, Хотинского уезда селения Селище, за 

1832 год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 
спр. 48; 2. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года, апреля двадцатого дня, 
Бессарабской области Хотинского уезда селения Селища, двуприходной Покровской церкви // 
Ревизская сказка местечек, селений и церквей Хотинского уезда, о священно-церковно-
служителях (апрель 1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100. 

 
МОШУЛЬКЕВИЧ ІВАН ЄФРЕМОВИЧ 

(1805-1849) 
Син священика с. Селище Хотинського повіту, Єфрема Петровича Мошулькевича  

(1775–1840) та Олени Стефанівни (1783 р.н.). З 1819 року служив дячком при 
церкві Покрови Пресвятої Богородиці с. Селище Хотинського повіту. У 1821 році 
отримав підтвердження від Кишинівської духовної дикастерії [2, арк. 125зв–126; 
3, арк. 75-76]. В кінці 1830-х років висвячений на священика до Іоанно-
Богословської церкви села Молодове Хотинського повіту [1]. 

Помер у 1849 році в селі Молодове. 
Дружина: Марія Євстафіївна (1808 р.н.). Після смерті чоловіка проживала в 

селі Молодове (за даними на 1853 рік). 
Дітей не мали. 
Джерела: 1. Исповедные ведомости Хотинского второй части уезда, 3-ей части 

Благочиния, помещичьего селения Молодовы, за 1826-1858 года. – ВАКС; 2. Ведомость о 
Свято-Покровской церкви, Хотинского уезда селения Селище, за 1832 год // Клировые 
ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 48; 3. 
Формулярная ведомость о священно- и церковнослужителях мужского пола Хотинского 
цынута селения Селища за 1824 год // Формулярные ведомости Управляющего Хотинского 
цынута Бричанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 
605, оп. 1, спр. 37. 

 
МУНТЯН АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ 

(1868 р.н.) 
Народився 17 жовтня 1868 року в селі Шилівці 

Хотинського повіту, в сім’ї диякона Георгія Мико-
лайовича Мунтяна (21.01.1845 р.н.) та Олександри 
Іванівни (1848 р.н.) [1, арк. 2зв]. Закінчив Киши-
нівську духовну семінарію. В служінні з 1891 року. 
З 1914 року знаходився на посаді священика при 
Свято-Михайлівській церкві села Балкауци-Верхні 
Хотинського повіту [2, с. 99]. За даними поміщеним 
у другому томі адресного покажчика всієї Румунії 
на 1924-1925 роки, о. Андрій перебував на посаді 
священика при церкві Різдва Пресвятої Богородиці 
села Михалкове Хотинського повіту [3, с. 141]. 
Далі повернутий назад в с. Балкауци-Верхні. Там 
він служив і за даними на 1930 рік [4, с. 67]. 

Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 
1878 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 183; 2. AECH, 1922; 3. 
Anuarul «Socec» al României–Mari: 1924–1925. – V. II: 

Provincia. – București: Editura «Socec & Co». Soc. Anon., 1925; 4. EHA, 1930. 

Андрій Мунтян  
(EHA, 1930. – P. 67) 
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МУНТЯН ЯКІВ МИХАЙЛОВИЧ 

(1869 р.н.) 
Cин диякона Михайла Миколайовича Мунтяна (1837 р.н.) та Юліани Федотівни 

(1841 р.н.). Закінчив Кишинівську духовну семінарію. 11 серпня 1891 року виз-
начений на священицьку вакансію при Свято-Димитріївській церкві села Поляна 
Хотинського повіту [1, с. 274]. 10 грудня 1895 року переміщений до церкви села 
Ширівці-Верхні, того ж повіту [2, с. 4]. 13 жовтня 1897 року переміщений до 
Іоанно-Богословської церкви села Молодове 3-го округу Хотинського повіту [3, 
с. 502]. 18 грудня 1899 року переміщений на місце священика при Архангело-
Михайлівській церкві села Болбоч Сорокського повіту [4, с. 9]. В 1910 році пере-
мішений до Свято-Покровської церкви с. Кайраклія 4-го округу Акерманського 
повіту [5, с. 32]. З 1912 року і за даними на 1922 рік, о. Яків служив священиком 
при церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Галілешти Ізмаїльського повіту 
[5, с. 140].  

Дружина: Олександра Андріївна (1874 р.н.).  
Їхні діти: Григорій (1893 р.н.). 
Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1891. – № 17; 2. Распо-

ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1896. – № 1; 3. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1897. – № 21; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1900. – № 
1-2; 5. AECH, 1922; 5. Справочная книга Кишиневской епархии на 1911 год / Составлена и 
издана Канцелярией Кишиневской духовной консистория. – Кишинев, 1911. 
 

МУРЯ ЙОСИФ АНТОНОВИЧ 
(1874–1937) 

Син священика, народився 3 листопада 1874 року. 
В 1899 році закінчив Кишинівську духовну семінарію. 
3 березня 1900 року визначений на священиче місце 
при Іоанно-Богословській церкві с. Молодове 3-го 
округу Хотинського повіту. 3 серпня 1901 року пере-
розподілений до церкви Різдва Пресвятої Богородиці 
села Гертоп 4-го округу Сорокського повіту [1, с. 
376]. З 1907 року служив священиком при церкві 
Різдва Пресвятої Богородиці с. Косоуци 1-го округу 
Сорокського повіту [5, с. 115]. 

У 1911 році до дня Святої Пасхи, єпископом 
Кишинівським і Хотинським Серафимом (Л.М. 
Чичагов) о. Йосиф був нагороджений набедреником 
[2, с. 117]. 27 березня 1917 року, архієпископом 
Кишинівським і Хотинським Високопреосвященним 
Анастасієм (О.О. Грибановський), нагороджений 
скуфією [3, с. 94]. 

Помер 3 грудня 1937 року в Косоуцах [4, с. 213]. 
Дружина: Катерина Матвіївна.  
Їхні діти: Олена (11.06.1903 р.н.). 
Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1901. – № 16; 2. Распо-

ряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1911. – № 15-16; 3. Распоряжения Епархиального 
начальства // КЕВ, 1917. – № 18-19; 4. EH, 1938. – № 13-14; 5. EHA, 1930. 

Йосиф Муря  
(EHA, 1930. – P. 115) 
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Н 
НАГІЄВСЬКИЙ АНДРІЙ СЕМЕНОВИЧ 

(1839–1903) 
Син паламаря села Гвіздівці, Семена Миколайовича Нагієвського40 (1809 р.н.) 

та Євфимії Миколаївни (1815 р.н.). 11 листопада 1863 року, за резолюцією архі-
єпископа Кишинівського і Хотинського Антонія (О.А. Шокотов), визначений на 
місце паламаря при церкві Різдва Пресвятої Богородиці с. Кулішівка Хотинського 
повіту [1, арк. 77зв]. 

Помер 30 травня 1903 року [2, с. 565]. 
Дружина: Марія Василівна (1845 р.н.). 
Їхні діти: Євфимій (1866 р.н.), Єлевферій (1869 р.н.), Анна (1873 р.н.), Параскева 

(1875 р.н.), Іван (1879 р.н.), Яків (1881 р.н.), Олександра (1881 р.н.), Килина (1883 р.н.). 
Анна після заміжжя проживала в селі Маркоуци Хотинського повіту, а Параскева в 

селі Калюс Подільської губернії. 
Джерела: 1. Ведомость о Рождество-Богородичной церкви села Кулишовки 3-го округа 

Хотинского уезда, за 1902 год // Кишиневская епархия. Клировая ведомость 3-го округа 
Хотинского уезда за 1902 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 199; 2. Умершие // КЕВ, 1903. – № 20. 

 
НАГІЄВСЬКИЙ ЄЛЕВФЕРІЙ АНДРІЙОВИЧ 

(1869 р.н.) 
Народився 15 жовтня 1869 року [6, с. 127], в сім’ї паламаря Андрія Семеновича 

Нагієвського (1839–1903) та Марії Василівни (1845 р.н.). Деякий час вчителював 
в Кулішівській школі грамоти (за даними на 1903 рік). У 1906 році призначений 
виконуючим посаду псаломщика при церкві Різдва Пресвятої Богородиці села 
Кулішівка 3-го округу Хотинського повіту [3, с. 100]. 13 травня і 20 серпня 1910 
року підтверджений на посаді [4, с. 135]. Там він служив і за даними на 1930 рік 
[5, с. 104]. 

Дружина: Анна Іванівна Мондренко (1883 р.н.) – дочка псаломщика Свято-
Димитріївської церкви села Білоусівка 5-го округу Хотинського повіту, Івана 
Івановича Мондренко (1847-1908) та Євдокії Стефанівни Дрочинської (1849 р.н.) 
[1, арк. 79зв; 2]. 

Джерела: 1. Ведомость о Свято-Димитриевской церкви селения Белоусовки, Хотинского 
уезда Кишиневской епархии и священно и церковнослужителях за 1896 год // Ведомости о 
церквях Хотинского уезда за 1896 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 195; 2. Ведомость о церкви 
с. Белоусовки, состоящей в Хотинском уезде в Кишиневской епархии, в честь Св. велико-
мученика Димитрия Солунского, за 1914 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда за 
1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1906. – № 12; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1910. – № 34-35; 5. EHA, 
1930; 6. EHDIS, 1925. 

40 Прізвище Нагієвський в документах і друкованих довідниках часто записувалося спотворено: 
Нагаєвський, Нагачевський, Нігієвський. При цьому, всі ці варіанти прізвищ існували й самі по 
собі, що вносить плутанину при дослідженні роду Нагієвських. Окрім того, деякі Нагієвські з 
часом самі стали записуватися Нагаєвськими. 
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НАГІЄВСЬКИЙ ЛЕОНТІЙ СЕМЕНОВИЧ 

(1842 р.н.) 
Син паламаря села Гвіздівці, Семена Миколайовича Нагієвського (1809 р.н.) 

та Євфимії Миколаївни (1815 р.н.). 4 травня 1867 року затверджений паламарем 
при Архангело-Михайлівській церкві села Гвіздівці Хотинського повіту [2, с. 9]. 
У 1876 році звільнений за штат [1, арк. 128зв]. 

Дружина: Марія Василівна Кирилович (1855 р.н.) – дочка священика села 
Кормань Хотинського повіту, Василя Григоровича Кириловича (1832 р.н.). 

Їхні діти: Гаврил (26.03.1877 р.н.), Ольга (1879 р.н.), Анна (1884 р.н.), Андрій 
(1887 р.н.), Євгенія (1891 р.н.). 

Гавриїл з 1910 року був штатним дияконом при Свято-Покровській церкві села 
Руська-Іванівка 2-го округу Акерманського повіту [3, с. 24-25]. З 1918 року служив 
дияконом на вакансії псаломщика при Свято-Миколаївській церкві села Теребна 
Белецького повіту. В довідниках зустрічається під прізвищем Нагачевський. 

Андрій працював вчителем в церковно-приходській школі. 
Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1888 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 

191; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1867. – № 1; 3. Справочная книга 
Кишиневской епархии на 1911 год / Составлена и издана Канцелярией Кишиневской духовной 
консистория. – Кишинев: Епархиальная типография, 1911. 

 
НАГІЄВСЬКИЙ МИКОЛА 

Із сім’ї духовного звання. Висвячений на священика Проїлавським єпископом 
Парфенієм II. Деякий час служив при Свято-Покровській церкві села Селище (за 
даними на 1809-1815 рр.) [2, арк. 3зв]. Далі – другий священик при Архангело-
Михайлівській церкві с. Гвіздівці Хотинського цинуту (за даними на 1824 рік помер).  

Дружина: Феодосія. 
Їхні діти: Іоанн (1810-1811) [2, арк. 3, 11], Іван (1813 р.н.), Семен (1809 р.н.), 

Єлизавета (1806 р.н.) і Тетяна (1816 р.н.) [1]. 
Джерела: 1. Исповедная ведомость Кишиневской епархии, Бессарабской области, 

Хотинского цинута селния Гвоздовец Архангело-Михайловской, за 1828 год. – ВАКС; 2. Книга 
регистрации рождения жителей коммуны Селище (15 января 1809–8 января 1829). – ДАЧО, 
ф. 605, о. 1, спр. 9. 

 
НАГІЄВСЬКИЙ СЕМЕН МИКОЛАЙОВИЧ 

(1809 р.н.) 
Народився в селі Селище Хотинської райї. Син священика с. Гвіздівці. Миколи 

Нагієвського та Феодосії [2]. Отримав домашню освіту. 21 вересня 1827 року 
призначений на місце паламаря при Архангело-Михайлівській церкві села Гвіздівці 
Хотинського повіту [1, арк. 566]. 

Двічі був в офіційному шлюбі. Перша дружина: Олена Лук'янівна (1808 р.н.); 
друга: Євфимія Миколаївна (1815 р.н.).  

Їхні діти: Мойсей (1829 р.н.), Андрій (1839 р.н.), Леонтій (1843 р.н.), Андронік 
(1848 р.н.), Євдокія (1836 р.н.), Ірина (1841 р.н.) і Домнікія (1845 р.н.), Олександра 
(1852 р.н.). 

Джерела: 1. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви Хотинского уезда селения 
Гвоздоуц за 1853 год // Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 
1, спр. 106; 2. Книга регистрации рождения жителей коммуны Селище (15 января 1809–8 
января 1829). – ДАЧО, ф. 605, о. 1, спр. 9. 
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НАГІРНЯК АРТЕМІЙ ІВАНОВИЧ 

(1912 р.н.) 
Народився в селянській родині, в селі Ломачинці Хотинського повіту. 1 квітня 

1938 року призначений псаломщиком до Архангело-Михайлівської церкви села 
Сербичани, того ж повіту [3, с. 133]. 1 березня 1942 року висвячений на священика 
до Архангело-Михайлівської церкви у рідному селі Ломачинці [4, с. 46]. 1 червня 
1942 року затверджений на посаді священика, при тій же церкві [2, с. 450]. У 
1944 році виїхав на постійне місце проживання в Румунію [1, с. 15]. Проживав у 
м. Бухарест, але декілька разів побував у селі на гостинах у свого брата Семена 
Івановича Нагірняка. 

Дружина: Вікторія. 
Джерела: 1. Шундрій М. М. Історія церкви с. Ломачинці. – Сокиряни, 2006; 2. BB, 1942. 

– Anul 1, № 7; 3. Mișcarea în cler // EH, 1938. – № 9; 4. Mișcarea în cler pe 1 martie 1942 // EH, 
1942. – № 4. 

 
НАЗАРЕВИЧ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ 

(1880–1930) 
Народився 26 квітня 1880 року в селі Гвіздівці Хотинського повіту, в сім'ї 

псаломщика Петра Петровича Назаревича (1855 р.н.) та Домнікії Федорівни 
Маркоч (1860–1888) [1, арк. 134зв]. Закінчив курс Кишинівської духовної семінарії. 
Деякий час був псаломщиком при Свято-Димитріївській церкві села Гвіздівці. В 
1905 році висвячений на священика до церкви села Зінькова Подільської єпархії. 
11 березня 1913 року переведений до церкви села Санківці Хотинського повіту 
[3, с. 97]. 5 березня 1915 року переміщений до церкви Покрови Пресвятої Богородиці 
села Рестео-Атаки, того ж повіту [4, с. 124]. 1 вересня 1926 року переміщений до 
церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Шебутинці Хотинського повіту [5, с. 174].  

Помер 3 лютого 1930 року [6, с. 51]. 
Дружина: Олена Іванівна Полянська (09.05.1886 р.н.) – дочка священика 

Іоанна Савовича Полянського (1860-1926) та Тетяни Василівни (1862 р.н.) [2, 
175зв–176]; народилася в селі Михалкове Хотинського повіту. 

Джерела: 1. Ведомость о Свято-Дмитриевской церкви с. Гвоздоуць 5 округа Хотинского 
уезда за 1896 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1896 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 
спр. 195; 2. Ведомость о церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы, состоящей в 3-м 
округе Хотинского уезда, Кишиневской епархии, в селе Шебутинцах, за 1914 год // Ведомости о 
церквях Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 3. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1913. – № 11; 4. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1915. – № 9-10; 5. EH, 1926. – № 15-16; 6. EH, 1930. – № 5-6. 

 
НАЗАРЕВИЧ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ 

Дячок при Свято-Миколаївській церкві с. Коболчин Хотинської райї, імовірно 
до 1811 року. 

 
НАЗАРЕВИЧ ІОАНН ГРИГОРОВИЧ 

(1784–1849) 
Син дячка с. Коболчин Хотинського повіту. Деякий час служив дяком при тій 

же церкві [2]. 22 липня 1816 року висвячений на священика єпископом Бендерським 
і Акерманським Димитрієм, за благословенням екзарха і митрополита Гавриїла 
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(Бенулеску-Бодоні) і 31 серпня, того ж року, особливою духовною грамотою 
затверджений другим священиком при Свято-Миколаївській церкві с. Коболчин 
Хотинського повіту [4, арк. 91-92]. 

Дружина: Анастасія Дмитрівна Скалецька (1785 р.н.) – дочка священика села 
Коболчин Хотинського повіту, Дмитра Скалецького та Євфимії (1767 р.н.).  

Їхні діти: Петро (1818 р.н.), Феодор (1821 р.н.), Євфимія (1811 р.н.) [3, арк. 
368] і Яків (1824 р.н.) [1, арк. 187зв]. 

Джерела: 1. Ведомость о Николаевской церкви Хотинского уезда селения Коболчина, за 
1832 год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 
спр. 48; 2. Дело о назначении дьячка церкви с. Коболчина Хотинского уезда Назаревича И. 
священником той же церкви (15.06.1816-31.08.1816). – НАРМ, ф. 205, оп. 1; 3. Исповедная 
роспись Кишиневской и Хотинской епархии Хотинского цинута селения Коболчина Никола-
евской церкви о обретающихся в приходе сей церкви ниже явленных чинов людям с изъяснением 
против каждого имени о бытии их во святую Четыредесятницу у исповеди и Святых тайн 
причастия, и кто исповедовался токмо, а не причастился и за каким винословием, и кто за 
малолетством не исповедовался, а Святых тайн причастился, значит ниже сего, за 1822 год. 
– ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 34; 4. Формулярная ведомость о священно- и церковнослужителях и 
их мужского пола детях, находящейся в с. Коболчин Николаевской церкви Хотинского цинута, 
за 1824 год // Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской 
протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

 
НАЗАРЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

(1879–1937) 
Народився 1 серпня 1879 року в селі Гвіздівці Хотинського повіту, в сім'ї 

псаломщика Петра Петровича Назаревича (1855 р.н.) та Домнікії Федорівни 
Маркоч (1860–1888) [2, арк. 134зв].  

Закінчив два класи Єдинецького духовного училища. Деякий час служив поза-
штатним псаломщиком, допомагаючи батькові, при Свято-Димитріївській церкві 
того ж села Гвіздівці 5-го округу Хотинського повіту. У 1905 році призначений 
служити псаломщиком при Преображенській церкві села Керстенці 2-го округу 
Хотинського повіту [4, с. 375]. Далі був визначений на місце псаломщика при 
Покровському соборі повітового міста Хотин Бессарабської губернії [6, с. 201]. 

Після того, як у 1918 році Бессарабія була анексована Румунією, він проживав 
на території СРСР. За даними на 1930 рік – служив в сані священика в селі 
Сирскоє Воронезької області Російської Федерації. 

20 січня 1930 року трійкою при ПП ОПГУ по Центрально-Чорноземній області 
Російської Федерації, він був засуджений за статтею 58-10 КК РФСР до 5 років 
заслання в Північний край. В 1932 році перебував 2 місяці в ув'язненні. 

Після повернення служив при церкві села Грязновка Трубетчінського району 
Воронезької області (нині територія Липецької області). Там, 10 серпня 1937 
року о. Олександр був знову заарештований з звинуваченнями в «участі в церковно-
монархічній організації» по груповій справі «Слідча справа єпископа Олександра 
Торопова та ін.» [1; 3, с. 176; 5, с. 24]. Пред'явлені звинувачення категорично не 
визнав. Постановою трійки УНКВС по Воронезькій області від 15 жовтня 1937 
року, за ст. 58-10-2, 58-11, він засуджений до вищої міри покарання - розстрілу. 
Вирок приведений 15 жовтня 1937 року, в Липецьку. 

Реабілітований постановою президії Липецького обласного суду від 17 
вересня 1960 року. 
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Джерела: 1. Алфавитный список репрессированных в годы Советской власти священно- и 

церковнослужителей // Записки Липецкого областного краеведческого общества. – Липецк, 
2002. – Вып. 3; 2. Ведомость о Свято-Дмитриевской церкви с. Гвоздоуць 5 округа Хотинского 
уезда за 1896 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1896 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 
спр. 195; 3. Книга памяти жертв политических репрессий Липецкого края с ноября 1917 года: 
В 2 томах. / Сост. рабочая группа: Б. Н. Петелин (пред.), С. А. Разбирин (зам. пред.) и др. – 
Липецк, 1997. – Т. 1; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1905. – № 16; 5. 
Список священнослужителей и мирян ставших жертвами массовых репрессий 30-х гг. по 
Липецкому благочинному округу/ Сост.Богодеев Петр, прот. (Воронежский Епархиальный 
Вестник. 1992. – № 8.); 6. Справочная книга Кишиневской епархии на 1911 год / Составлена и 
издана Канцелярией Кишиневской духовной консистория. – Кишинев: Епархиальная 
типография, 1911. 

 
НАЗАРЕВИЧ ПЕТРО ІВАНОВИЧ 

(1818–1902) 
Народився в с. Коболчин Хотинського повіту, в сім'ї дяка (пізніше священика) 

Іоанна Григоровича Назаревича (1784–1849) та Анастасії Дмитрівни Скалецької 
(1785 р.н.). 3 червня 1833 року визначений дяком до Свято-Миколаївської церкви 
села Коболчин. 24 липня 1845 року, єпископом Кишинівським і Хотинським 
Іринархом (Я.Д. Попов), висвячений на диякона, до тієї ж церкви 24 червня 1848 
року висвячений на священика до Свято-Михайлівської церкви села Білівці 
Хотинського повіту. 6 грудня 1861 року переміщений до Свято-Михайлівської 
церкви с. Гвіздівці, того ж повіту. В 1875 році переміщений на місце священика 
при Архангело-Михайлівській церкві села Сербичани 5-го округу Хотинського 
повіту [1, арк. 72зв–73]. 24 липня 1900 року, за власним проханням, звільнений 
за штат – через похилий вік [12, с. 303]. 

25 лютого 1856 року П.І. Назаревич нагороджений набедреником. Указом 
Святішого Синоду від 18 квітня 1877 року за № 1134, «за відмінність по службі» 
він нагороджений скуфією від Святішого Синоду [2, с. 195; 3, с. 128]. У 1887 році, 
до дня Святої Пасхи, визначенням Святішого Синоду, о. Петро нагороджений 
камилавкою [6, с. 48; 8, с. 262]. 15 травня 1899 року, за п’ятдесятирічну службу, 
він нагороджений орденом Святого Володимира 4 ступеня [4, с. 197; 7, с. 376]. 
Ухвалою Святішого Синоду від 11-19 квітня 1900 року, нагороджений наперсним 
хрестом [11, с. 190]. 

Помер 11 січня 1902 року [10, с. 72]. 
Дружина: Анна Василівна (1821 р.н.) [5, арк. 261]. 
Їхні діти: Василь (1847 р.г.), Марія, (1850 р.н.), Анастасія (1854 р.н.), Петро, 

Марія (одружена з псаломщиком с. Малінешти) і Ольга (1864 р.н.) (замужем за 
однодворцем села Форосна, Миколою Благовським) [1, арк. 72зв–73]. 

Джерела: 1. Ведомость о Архрангело-Михайловской церкви селения Сербичан 5-го округа 
Хотинского уезда Кишиневской епархии за 1896 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда 
за 1896 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 195; 2. Высочайшие и синодальные награды // КЕВ, 1877. 
– № 9; 3. Высочайшие награды // ЦВ, 1877. – № 17; 4. Высочайшие награды // ЦВд, 1899. – № 
22; 5. Исповедные ведомости церквей Хотинского уезда за 1851 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 
190; 6. Определения Святейшего Синода // ЦВ, 1887. – № 13-14; 7. Правительственные 
распоряжения // КЕВ, 1899. – № 14; 8. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1887. – 
№ 8; 9. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1900. – № 15-16; 10. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1902. – № 3; 11. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1900. – № 10; 12. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1900. – № 15-16. 
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НАЗАРЕВИЧ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ 

(1855 р.н.) 
Народився 16 січня 1855 року в селі Білівці Хотинська повіту, в сім’ї дячка 

(пізніше священика) Петра Івановича Назаревича (1818-1902) та Анни Василівни 
(1821 р.н.). У 1875 році закінчив курс Єдинецького духовного училища. 22 липня 
1876 року, після випробувань, єпископом Кишинівським і Хотинським Павлом 
(П.В. Лєбєдєв), визначений псаломщиком до Свято-Димитріївської церкви села 
Гвіздівці 5-го округу Хотинська повіту. У 1876 році зарахованій ратником ополчення, 
про що отримав свідоцтво видане Хотинським повітовим по Військовій повинності 
Присутності, травня 9 дня 1877 року за № 1241 [1, арк. 134зв–135; 2, 137зв–138].  

У 1911 році, за службу по єпархіальному відомству, до дня народження Його 
Імператорської Величності, нагороджений благословенням Святішого Синоду з 
грамотою [3, с. 141; 4, с. 155]. 

Двічі був в офіційному шлюбі. Перша дружина: Домнікія Федорівна Маркоч 
(28.01.1860–1888) – дочка священика с. Гріноуци Хотинського повіту. Вінчалися 
8 січня 1878 року. 

Друга дружина: Матрона Антонова Озерянська (1862 р.н.) – донька паламаря 
містечка Ялтушкова Подільської губернії, Антона Озерянського.  

Діти від першої дружини: Олександр (01.08.1879 р.н.), Василь ((26.04.1879 р.н.), 
Катерина (12.04.1881 р.н.), Георгій (01.06.1887 р.н.) і Марія (14.11.1888 г.р.); від 
другої: Володимир (1890 р.н.) і Антоніна (1894 р.н.) [1, арк. 134зв; 2, 137зв]. 

Джерела: 1. Ведомость о Свято-Дмитриевской церкви с. Гвоздоуць 5 округа Хотинского 
уезда за 1896 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1896 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 
спр. 195; 2. Кишиневская епархия. Клировая ведомость 5-го округа Хотинского уезда за 1903 
год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 200; 3. Определения Святейшего Синода // ЦВд, 1911. – № 19-
20; 4. Распоряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1911. – № 23. 
 

НАЗАРЕВИЧ ФЕДІР ІВАНОВИЧ 
(1821–1896) 

Народився в с. Коболчин Хотинського повіту, в сім'ї дяка (пізніше священика) 
Іоанна Григоровича Назаревича (1784–1849) та Анастасії Дмитрівни Скалецької 
(1785 р.н.) [1, арк. 187зв]. Деякий час служив виконуючим посаду псаломщика 
при Свято-Миколаївській церкві села Коболчин. Останні роки життя служив 
псаломщиком при церкві Олександра Невського с. Яноуци 3-го округу Хотинського 
повіту.  

Помер 2 листопада 1896 року [2, с. 639]. 
Джерела: 1. Ведомость о Николаевской церкви Хотинского уезда селения Коболчина, за 

1832 год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 
спр. 48; 2. Умершие // КЕВ, 1896. – № 23. 
 

НАЗАРЕВИЧ ЯКІВ ІВАНОВИЧ 
(1822–1897) 

Народився в с. Коболчин Хотинського повіту, в сім'ї дяка (пізніше священика) 
Іоанна Григоровича Назаревича (1784–1849) та Анастасії Дмитрівни Скалецької 
(1785 р.н.). Отримав домашню освіту. 20 жовтня 1842 року призначений служити 
паламарем при Архангело-Михайлівській церкві села Романківці Хотинського 
повіту. 18 червня 1845 року, архієпископом Кишинівським і Хотинським Іринархом, 
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посвячений у стихар. 9 липня 1849 року переміщений на місце паламаря при 
Свято-Миколаївській церкви села Коболчин Хотинського повіту [1, арк. 574]. В 
1868 році переміщений до новоспоруджуваної церкви села Стурзовка Ясського 
повіту [3, с. 180]. 

Помер 28 березня 1897 року [5, с. 239]. 
Дружина: Парасковія Григорівна Равловська (1827 р.н.) – дочка паламаря 

Свято-Успенської церкви с. Наславча Сорокського повіту, Григорія Федоровича 
Равловського (1794-1865) та Олени Андріївни (1793-1861). Вінчалися 3 липня 
1852 року в Свято-Успенській церкві села Наславча [2]. 

Їхній син Гавриїл (23.06.1862 р.н.) з 1881 року служив псаломщиком при 
Свято-Успенської церкви села Зелена 4-го округу Хотинського повіту [4, с. 223]. 

Джерела: 1. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 
106; 2. Метрические книги Сорокского уезда за 1852 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 52; 3. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1868. – № 16; 4. Справочная книга 
Кишиневской епархии на 1911 год / Составлена и издана Канцелярией Кишиневской духовной 
консистория. – Кишинев: Епархиальная типография, 1911; 5. Умершие // КЕВ, 1897. – № 13. 
 

НАЗЕЛЬСЬКИЙ ЛУК'ЯН МИХАЙЛОВИЧ 
(1778 р.н.) 

«Дворянського звання», родом з Подільської губернії. 10 липня 1804 року, 
преосвященним Парфенієм II, єпископом Проїлавським, висвячений на священика і 
визначений служити при Архангело-Михайлівській церкві с. Сербичани Хотинського 
цинуту. У 1812 році отримав грамоту від екзарха Молдавії, Валахії і Бессарабії, 
Гавриїла (Бенулеску-Бодоні) [3, арк. 63-64]. 

Помер до 1832 року. 
Рано овдовів. Помер і похований в Сербичанах. 
Його діти: Омелян (1804 р.н.), Олена (1808 р.н.) і Анастасія (1811 р.н.) [1, арк. 

156зв; 2, арк. 249]. 
Джерела: 1. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви Хотинского уезда селения 

Сербичан за 1832 год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – 
ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 48; 2. Роспись исповедная Кишиневской и Хотинской епархии 
Хотинского цинута селения Сербичан Архангело-Михайловской церкви о находящихся прихо-
жанах, кто из них во Святую Четыредесятницу был у исповеди и Святых тайн причастия, 
кто исповедался токмо, а не причастился и кто не исповедовался о Святых тайн и за каким 
винословием, 1822 года. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 34; 3. Формулярные ведомости Управля-
ющего Хотинского цынута Бричанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 
год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

 
НАМАЛОВАН ЮЛІАН ГРИГОРОВИЧ 

(1888 р.н.) 
Народився 21 січня 1888 року. Освіту здобув в Барабойській двокласній школі 

і Кишинівської псаломщицькій школі. 21 липня 1913 року визначений виконуючим 
обов'язки псаломщика при Свято-Димитріївській церкві села Білоусівка 3-го 
округу Хотинського повіту [2, с. 280]. 5 жовтня 1914 року затверджений на посаді 
[1, арк. 17зв–18]. 19 вересня 1916 року переміщений до Свято-Миколаївської 
церкви с. Кошмірка Сорокського повіту [3, с. 215]. 15 жовтня 1919 року призначений 
на місце псаломщика при Свято-Миколаївській церкви с. Препеліца Сорокського 
повіту [6, с. 2]. Там він служив і за даними на 1922 рік [4, с. 202]. У 1925 році 
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переміщений до церкви Святих рівноапостольних Костянтина і Олени с. Лунга, 
того ж повіту [5, 143]. 

Дружина: Надія Іліївна (1894 р.н.).  
Їхні діти: Анна (1914 р.н.) [1, арк. 17зв]. 
Джерела: 1. Ведомость о церкви с. Белоусовки, состоящей в Хотинском уезде в Киши-

невской епархии, в честь Св. великомученика Димитрия Солунского, за 1914 год // Ведомости о 
церквях Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 2. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1913. – № 30; 3. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1916. – № 39; 4. AECH, 1922; 5. EHA,1930; 6. Mișcarea în clerul de mir // Luminatorul, 1919. 
– № 17-18. 

 
НЕСТЕРУК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 

(1881 р.н.) 
Священик і голова церковної ради Свято-Димитріївської церкві села Гвіздівці 

Сокирянського району Чернівецької області (за даними на 1945-1946 роки) [1]. 
Джерела: 1. ВАКС, Гвіздівці. 
 

НЕСТОРОВСЬКИЙ АРТЕМІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
(1825–1896) 

Син священика Василя Григоровича Несторовського (1785 р.н.) та Юліанії 
Стефанівни (1787 р.н.). Навчався в Гербовецькому в честь Успіння Пресвятої 
Богородиці чоловічому монастирі, який нині розташований в Каларашському 
районі Республіки Молдова. 11 червня 1844 року визначений на місце дячка при 
Іоанно-Богословській церкві села Атаки Хотинського повіту. 7 лютого 1845 року, 
за резолюцією архієпископа Кишинівського і Хотинського Іринарха (Я.Д. Попов), 
переміщений до Царя-Костянтинівської церкви міста Хотин – на посаду паламаря. 
6 травня 1845 року Преосвященним Іринархом присвячений у стихар. 18 вересня 
1847 року тим же архієпископом висвячений на диякона до Іоанно-Богословської 
церкви с. Каплівка Хотинського повіту. 15 січня 1852 року, за власним проханням, 
переміщений на ту ж посаду при Архангело-Михайлівської церкви с. Вашківці 
Хотинського повіту [2, арк. 488]. У 1861 році, архієпископом Кишинівським і 
Хотинським Антонієм (О.А. Шокот) висвячений на священика до церкви села 
Каплівка Хотинського повіту [4, с. 361]. Багато в чому завдяки зусиллям отця 
Артемія в Каплівці була побудована нова кам'яна церква, яка була освячена на 
честь євангеліста Іоанна Богослова у 1891 році [4, с. 355-367; 5, с. 816-820]. 

У 1873 році він затверджений на посаді духівника 1-го округу Хотинського 
повіту [8, с. 73]. 19 січня 1880 року звільнився з посади депутата 1-го округу 
Хотинського повіту [9, с. 44]. У 1890-х роках перебував на посаді благочинного 
того ж округу. Почесний член Православно-Богородичного братства Акерманського 
повіту [13, с. 251]. 

Священик Артемій Несторовський помер 17 вересня 1896 року [12, с. 581]. 
Похований на території церкви. 

Дружина: Ганна Мойсеївна (1829 р.н.). У 1899 році їй оголошено схвалення 
єпархіального начальства за придбання для церкви села Каплівка повного свяще-
ницького облачення [10, с. 211]. Похована на території церкви поруч з чоловіком. 

Їхні діти: Мойсей (26.07.1848 р.н.), Тетяна (1852 р.н.), Рафаїл, Єфросинія 
(1858 р.н.), Василь (1868 р.н.), Петро (28.06.1870 р.н. ), 
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Мойсей Артемович Несторовський – навчався в Кишинівській духовній 

семінарії, після закінчення якої в 1870 році вступив до Медико-хірургічної академії – 
вищий спеціальний навчальний заклад для підготовки лікарів, відповідний універ-
ситетським медичним факультетам [1, с. 1022]. Старший лікар Кавказької резервної 
артилерійської бригади. З 1903 року - дивізійний лікар 9-ї кавалерійської дивізії 
[11, с. 172]. 

Єфросинія Артемівна Несторовська – вийшла заміж за священика Льва Ники-
форовича Полянського (1850 р.н.). 

Василь Артемович Несторовський – закінчив Кишинівську духовну семінарію. 
Доктор медичних наук, захистився в 1905 році (дисертація: «Паталого-анатомічні 
зміни в шкірі при Dysidrosis») [3]. Проживав в Санкт-Петербурзі. 

Петро Артемович Несторовський – відомий український фольклорист, етнограф, 
педагог. Вчився в Кишинівській духовній 
семінарії. У 1897 році закінчив Варшавський 
університет, де за цим викладав російську і 
церковнослов'янську мови, історію. Згодом 
був директором та інспектором у гімназіях 
Варшави. Перебуваючи в рідному краю на 
літніх канікулах, їздив по селах, в тому 
числі і розташованих на території теперішньої 
Сокирянщини. Свої записи опублікував у 
часописі «Киевская старина», а також в 
книгах: «Бессарабские русины» (1905 р.) [6], 
«На севере Бессарабии» (1910 р.) [7]. На 
початку Першої світової війни виїхав до 
Москви. У 1918 році переїхав в Україну. 
Працював директором Олександрівської 
гімназії на Катеринославщині, а з 1919 року 
і до самої смерті — у київській Всенародній 
бібліотеці України (нині Національна біблі-

отека України імені В.І. Вернадського). Помер 16 березня 1932 року. 
Джерела: 1. Деятели революционного движения в России: От предшественников декаб-

ристов до падения царизма. Биобиблиографический словарь / Всесоюзное о-во политических 
каторжан и ссыльно-поселенцев; под ред. Феликса Кона и др. – Том II: Семидесятые годы. 
Вып. 3: М-Р. – 1931; 2. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, 
оп. 1, спр. 106; 3. Несторовский В.А. Паталого-анатомические изменения в коже при 
Dysidrosis. / Императорская военно-медицинская академия. – СПб., 1904; 4. Несторовский П. 
Село Каплевка Хотинского уезда // КЕВ, 1892. – № 18; 5. Несторовский П. Освящение церкви 
в с. Каплевке, Хотинского уезда // КЕВ, 1891. – № 24; 6. Несторовский П.А. Бессарабские 
русины. Историко-этнографический очерк. – Варшава, 1905; 7. Несторовский П.А. На 
севере Бессарабии: Путевые очерки. – Варшава: Изд. авт., 1910; 8. Распоряжения епархи-
ального начальства // КЕВ, 1873. – № 6; 9. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1880. – № 3; 10. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1899. – № 7; 11. Список 
гражданским чинам военного ведомства первых шести классов по старшинству. Составлен 
по 1-е июля 1909 года. – СПб.: Военная типография, 1909; 12. Умершие // КЕВ, 1896. – № 21; 
13. Отчет Правления Православного Покрово-Богородичного братства от 1-го октября 
1888 по 1-е октября 1889 года, за истекший 1888-1889-XVII год существования братства // 
КЕВ, 1890. – № 6. 

Петро Несторовський 
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НЕСТОРОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ 

(1818 р.н.) 
Народився в с. Зарожани, в родині священика Василя Григоровича Несторовського 

(1785 р.н.) та Юліанії Стефанівни (1787 р.н.). 6 червня 1840 року визначений дяком 
до церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Вороновиця Хотинського повіту. 10 
травня 1845 року, архієпископом Кишинівським і Хотинським Іринархом (Я.Д. 
Попов) посвячений у стихар. 12 травня 1846 року переведений на місце дячка 
при Архангело-Михайлівській церкві села Кельменці, того ж повіту. 31 травня 
1853 року висвячений на диякона до Вознесенської церкви села Коленкоуци 
Хотинського повіту. 21 липня 1854 переміщений на ту ж посаду до Архангело-
Михайлівської церкви села Романківці Хотинського повіту. 22 січня 1856 року, 
архієпископом Іринархом, висвячений на священика до Свято-Миколаївської церкви 
села Черлена Маре, того ж повіту. 13 березня 1862 року переміщений до Свято-
Георгіївської церкви села Чепоноси Хотинського повіту. 13 листопада 1867 року 
переведений до Архангело-Михайлівської церкви села Кельменці. 2 квітня 1868 
року, за власним проханням, призначений настоятелем Архангело-Михайлівської 
церкви села Ставчани округу Хотинського повіту [1, арк. 73зв]. 

Дружина: Февронія Василівна (1824 р.н.) – дочка священика. .  
Їхні діти: Олександр (1857 р.н.), Дар'я (1860 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 

1, спр. 183.  
 

НІГАЙЧУК ФЕОДОР ВАСИЛЬОВИЧ 
(1919–1981) 

Клірик Чернівецької єпархії. Народився 3 
березня 1919 року в селі Козиряни Кельменецької 
волості Хотинського повіту, в сім’ї селянина. В 
юності працював псаломщиком в рідному храмі 
в села Козиряни. 1 квітня 1950 року, єпископом 
Чернівецьким і Буковинським Андрієм (Є.О. 
Сухенко), висвячений на диякона, а потім – у 
пресвітера і призначений настоятелем Свято-
Успенського храму с. Шебутинці Сокирянського 
району Чернівецької області. Далі служив на 
інших парафіях Чернівецької єпархії. В 1962 році 
заочно закінчив Ленінградську духовну семінарію. 
За даними на 1965 рік служив священиком при 
Свято-Димитріївській церкві села Гвіздівці Соки-
рянського району Чернівецької області [2]. 

Будучи настоятелем Вознесенського храму в 
селі Іспас Вижницького району, за старанні 
пастирські труди, протоієрей Феодор Нігайчук 
був нагороджений хрестом з прикрасами. 

Помер 23 листопада 1981 року, після нетривалої тяжкої хвороби. Похований 
отець Феодор на чернівецькому кладовищі, що на Роші [1, с. 31]. 

Джерела: 1. Вечная память почившим // ЖМП, 1983. – №1; 2. Ведомость о Свято-
Димитриевской церкви, 1965 год. – ЦА, Гвіздівці. 

Феодор Нігайчук 
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НІКІТІН ІЛАРІОН ФІЛІПОВИЧ 

Син старообрядницького священика села Грубна Хотинського повіту, Філіпа 
Лазаровича Нікітіна (1823–1899). Деякий час служив дияконом при старообряд-
ницькій церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Грубна. Далі перевівся в 
місто Кілія[2, с. 351]. Надалі висвячений на священика. У 1902 роки перебрався в 
село Ганнівка (Анновка) Бендерського повіту [1, с. 90]. 

Джерела: 1. Раскол и Противораскольническая миссионерская деятельность в северной 
части Бессарабии в 1902 году, по отчету миссионера Ив. Сахарова // КЕВ, 1903. – № 4; 2. 
Стадницкий А. Состояние раскола и сектантства в Бессарабии по миссионерским отчетам 
за 1888 год // КЕВ, 1889. – № 8. 

 
НІКІТІН ФІЛІП ЛАЗАРОВИЧ 

(1823–1899) 
Народився в сім'ї старообрядців в с. Грубна Хотинського повіту Бессарабської 

області, в 1823 році (в деяких джерелах вказані 1818 і 1828 роки). Відомий також 
як Філіп Лазарович Ігнатов і Філіп Грубенський. 

У 1855 році, 12 грудня, архієпископом Білокриницьким і митрополитом всіх 
древлєправославних християн Кирилом (Кипріан Тимофєєв) висвячений на диякона, 
а 13 грудня – на священика [5, с. 141 (Приложение)]. Служив у с. Грубні, але до 
установи Балтської єпархії, за дорученням архієпископа Кирила «керував усіма 
старообрядцями в Бессарабській області» [4, с. 33]; «в цей час Нікітін був майже 
єдиним старообрядницьким священиком на три губернії: Бессарабську, Подільську 
і Херсонську» [1, с. 786]. Таємно здійснював треби не лише для грубенських старо-
обрядців, але й для віруючих Людавки, Жуківець, Борскова, Курників та Ведмежого 
Вушка Вінницького повіту Подільської губернії [6, с. 86]. Після поділу грубен-
ських старообрядців на «окружників» і «неокружників» в 1873 році, служив 
священиком при церкві окружників села Грубна [3, с. 454]. 

Архієпископом Білокриницький Кирилом був нагороджений набедреником і 
наперсним хрестом [2, с. 102-103]. 

Помер протоієрей Нікітін в червні 1899 року в Грубні. 
Дружина: Ликерия. 
Джерела: 1. Летопись происходящих в расколе событий // Братское слово. Журнал 

посвященный изучению раскола. – Москва: Типография Э. Лисснера и Ю. Романа, 1887. – Том I; 
2. Монастырев М.Я. Исторический очерк австрийского священства после Амвросия. – Казань: 
Типография Императорского университета, 1878; 3. Сахаров И. Отчет епархиального мис-
сионера Северного района Кишиневской епархии за 1899 год // КЕВ, 1900. – № 20; 4. Субботин 
Н. Современные движения в расколе. – Москва, 1865; 5. Субботин Н. История Белокриницкой 
иерархии. Том 1. – Москва: Типография Т. Рис, 1874; 6. Таранець С.В. Старообрядці Бессарабії 
та їх переслідування російським урядом у ХІХ – на початку ХХ ст. // Український історичний 
журнал. – Київ, 2009. – № 4 (487). 

 
НІКІТСЬКИЙ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ 

Син псаломщика. Служив священиком у Сокирянському районі з 1944 року. 
У травні 1949 року заарештований, але в жовтні – звільнений. У 1950 році працював 
ревізором у Єпархіальному управлінні, однак через пияцтво переведений в м. 
Хотин. У 1952 році позбавлений сану за низькі моральні якості і покинув Чернівецьку 
область. Через деякий час відновлений в сані, проте в Чернівецьку єпархію не 
повернувся [1, с. 348-349]. 
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Джерела: 1. Яремчук С.С. Православна Церква на Буковині у радянську добу (державно-

церковні взаємини). – Чернівці: Рута, 2004. 
 

НІКІТСЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 
(1891–1970) 

Син псаломщика. В 1914 році закінчив Курську духовну семінарію, а в 1916 
році – учительський інститут. У 1919 році висвячений на диякона, а згодом – у 
пресвітера, митрополитом Курським і Обоянським Назарієм (М.Я. Кириллов). За 
даними на 1944-1948 роки, він служив священиком Петро-Павлівської церкви 
містечка Сокиряни та благочинний Секурянського району. У 1949 році перемі-
щений на місце настоятеля церкви в міста Хотин і призначений благочинним 
Хотинського району Чернівецької області. У 1950 році покинув Чернівецьку 
область. З 1952 до 1955 року служив ревізором Вінницького єпархіального 
управління. Далі був настоятелем церкви в селі Тарасівка Тульчинського району 
Вінницької єпархії.  

У священному сані прослужив 51 рік [2, с. 14]. 
Був членом «Сокирянської районної комісії з розслідування злодіянь заподіяних 

німецько-румунськими загарбниками», яка діяла відповідно до положення від 16 
березня 1943 року про Надзвичайну державну комісію зі встановлення і розсліду-
вання злодіянь німецько-фашистських загарбників та їхніх спільників і заподіяних 
ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним 
підприємствам і установам СРСР. Підпис Нікітського, зокрема знаходимо в «Акті 
Сокирянської районної комісії з розслідування злодіянь заподіяних німецько-
румунськими загарбниками» від 13 липня 1945 року [4, с. 234-238]. 

За довгі роки служіння був удостоєний державних і церковним нагород. 11 
жовтня 1946 року, голова Чернівецького Облвиконкому Олексій Леонтійович 
Коліков, від імені Уряду СРСР, за патріотичну діяльність під час Другої світової 
війни, вручив М. Нікітському медаль «За доблесну працю у Великій Вітчизняній 
війні 1941-1945 рр.» [3, с. 45]. Останньою його нагородою був хрест з прикрасами. 

Помер протоієрей Микола Нікітський 8 листопада 1970 року [1, с. 24; 2, с. 14]. 
Джерела: 1. Вечная память почившим // ЖМП, 1971. – № 5; 2. Вічна пам'ять померлим // 

ПВ, 1971. – № 5; 3. Из жизни наших епархий // ЖМП, 1946. – № 12; 4. Радянська Буковина. 
1940–1945: Документи і матеріали / Партархів Чернівец. обкому КП України. Чернівец. обл. 
держ. архів; Ред. колегія: В. М. Курило та інші. – Київ: «Наукова думка», 1967. 

 
НІКОЛАЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ 

(1886 р.н.) 
Із сім’ї духовного звання. В 1908-1909 роках знаходився на посаді викону-

ючого обов'язки псаломщика при Свято-Георгіївській церкві села Волонтіровка 
3-го округу Акерманського повіту. 10 жовтня 1909 року, за власним проханням, 
звільнений з посади [1, с. 337]. 10 березня 1911 року, після того як витримав 
іспити на священика, Д. Ніколаєв визначений на священиче місце до Свято-
Димитріївської церкви села Кормань 3-го округу Хотинського повіту [2, с. 88]. 6 
вересня 1916 року переміщений до Свято-Михайлівської церкви села Карпешти 
4-го округу Ізмаїльського повіту [3, с. 210]. 

Дружина: Олександра Іванівна.  
Їхні діти: Борис (19.05.1909 р.н.). 
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Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1909. – № 39-40; 2. Распо-

ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1911. – № 11; 3. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1916. – № 37-38. 

 
НІКОЛАЄВ ІВАН АФАНАСІЙОВИЧ 

(1887 р.н.) 
Син псаломщика Свято-Троїцької церкви с. Селіогло 4-го округу Акерманського 

повіту, Афанасія Івановича Ніколаєва (1852 р.н.). У 1910 році закінчив курс 
Кишинівської духовної семінарії, і 19 листопада того ж року, визначений на 
місце священика до Архангело-Михайлівської церкви с. Ломачинці 5-го округу 
Хотинського повіту [1, с. 459]. 8 травня 1912 року, за власним проханням, 
звільнений за штат [2, с. 150]. 

Дружина: Віра (1892 р.н.). 
Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1910. – № 47; 2. Распо-

ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1912. - № 19-20. 
 

НИКОЛАЙ 
(1782 р.н.) 

Паламар при Архангело-Михайлівській церкві с. Ломачинці, Коболчинського 
благочиння Хотинського повіту (за даними на 1825 рік.) [1]. 

Дружина: Єфросинія (1788 р.н.). 
Джерела: 1. Исповедные росписи выданные из Кишиневской духовной консистории, Свято-

Михайловской церкви села Ломачинец 5-го округа Хотинского уезда (1825–1896, 1905–1911, 
1913, 1915, 1917 гг.). – ВАКС, Ломачинці. 

 
НИКОЛАЙ 

Служив священиком при церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Селище 
Хотинської райі, за даними з відомостей про погосподарський перепис Молдавського 
князівства 1774 року [1, с. 448-449]. 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От 
первых упоминаний до 1812 года. – «Сокирянщина», 2015. 

 
НОСОС МИКОЛА РОМАНОВИЧ 

(1856 р.н.) 
Із сім’ї духовного звання. Деякий час був півчим Кишинівського архієрейського 

хору. 1 серпня 1883 року визначений виконуючим обов'язки псаломщика при 
Хотинському соборі. 14 серпня того ж року висвячений у стихар [2, с. 155]. 20 
грудня 1895 року переміщений до церкви с. Калараш Оргеївського повіту, а потім 
повернутий назад до Хотинському собору [3, с. 5]. 29 січня 1898 року переміщений 
на псаломщицьку вакансію до церкви села Клішківці Хотинського повіту [4, с. 
67]. 17 грудня 1910 року призначений служити псаломщиком при Петро-
Павлівській церкві м. Сокиряни 5-го округу Хотинського повіту [5, с. 483]. 

Дружина: Фекла Семенівна (1862 р.н.). 
Їхні діти: Гавриїл (1890 р.н.) і Олена (1894 р.н.) [1]. 
Джерела: 1. Сведения о количестве исповедавшихся церковнослужителей по Киши-

невской епархии в посты 1895 года. – НАРМ, ф. 208, оп. 6, спр. 1185; 2. КЕВ, 1883. – № 18; 3. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1896. – № 1; 4. Распоряжения епархиального 
начальства //КЕВ, 1898. – № 4; 5. Распоряжения епархиального начальства//КЕВ, 1910. – № 51. 
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О 
ОЖЕВАН ФЕКЛА МАКАРІВНА 

(1922 р.н.) 
Дочка священика Макарія Миколайовича Михайлюка (1890–1970) та Марії 

(1896 р.н.). В 1944-1976 роках була псаломщицею при Свято-Михайлівській 
церкві села Ломачинці Сокирянського району Чернівецької області [1, с. 15]. 
Знала напам'ять всю літургію, гласи, кондаки, тропарі і церковний річний календар 
[2, с. 159]. 

Син: Микола Андрійович Ожеван (1947 р.н.) – доктор філософських наук, 
професор, публіцист, член президії Українського синергетичного товариства. 
Заслужений діяч науки і техніки України. 

Джерела: 1. Шундрій М. М. Історія церкви с. Ломачинці. – Сокиряни, 2006; 2. Шундрій 
М.М. Гордість і слава села Ломачинці // Сокирянщина: Історико-краєзнавчий альманах. – Вип. 
4. – Мінськ–Новодністровськ, 2011. 

 
ОЗЕРЯНСЬКИЙ ЛАМПАДІЙ АНТОНОВИЧ 

(1848–1901) 
Народився в селі Митки Могилівського повіту Подільської губернії (тепер – 

Барський р-н Вінницької обл.), в сім’ї паламаря Антона Амвросійовича Озерянського. 
18 червня 1882 року отримав свідоцтво про закінчення Кишинівської духовної 
семінарії [6, с. 602]. Того ж року, 27 червня в Кафедральному соборі м. Кишинів, 
єпископом Кишинівським і Хотинським Павлом (П.В. Лєбєдєв) висвячений на 
диякона, а 29 червня – висвячений на священика до Свято-Димитріївської церкви 
села Гвіздівці 5-го округу Хотинського повіту [1, арк. 132зв]. 

У жовтні 1884 року обраний окружним бібліотекарем 5-го округу Хотинського 
повіту. З січня місяця 1886 року, єпископом Кишинівським і Хотинським Сергієм 
(М.Я. Ляпідевський) призначений законовчителем Секурянських чоловічого і 
жіночого однокласних училищ і проходив цю посаду до червня 1888 року. 8 
вересня 1891 року Лампадій Озерянський призначений депутатом по 5-му округу 
Хотинського повіту на училищні з'їзди [7, с. 283]. З 1891 року перебував законо-
вчителем місцевого училища, яке його ж старанням було побудовано і відкрито. 
У зазначеній посаді затверджений Преосвященним Ісаакієм (І.К. Положенський) 
в січні 1894 року [1, арк. 132зв]. 

Деякий час він служив одночасно при церкві села Гвіздівці і сусіднього села 
Клокушна. В останньому він також був законовчителем, а в 1897 році призна-
чений завідувачем Клокушнянської церковно-приходської школи [5, с. 49]. 

Отець Лампадій був людиною з великим багажем знань і неймовірними 
організаційними здібностями. Водночас йому вдавалося піклуватися за парафіян 
свого села й вести місіонерську й просвітницьку діяльність не лише у Гвіздівцях, 
а ї за межами села. Він щиро жертвував гроші на різні благодійні проекти в 
неприбуткові громадські організації, наприклад в Семінарське Трисвятительске 
братерство, котре було утворено в лютому 1880 року для допомоги бідним учням 
Кишинівської семінарії, а так само в Православне Місіонерське товариство. 
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Багато в чому, завдяки о. Озерянському, жителям Гвіздівці була виказана подяка 

«з видачею встановлених грамот» (згідно «Списку особам духовного й світського 
звання, яким за заслуги й пожертвування по духовному відомству, визначенням 
від 31 травня – 12 червня 1890 року за № 1251, надане благословення Святого 
Синоду». 

В вересні 1888 року указом за № 684 від Хотинської повітової училищної ради 
за відмінні успіхи в викладанні Закону Божого в Секурянських училищах отримав 
подяку. В 1890 році йому було надане благословення Святішого Синоду [4, с. 
371]. В 1898 році був нагороджений набедреником «за старанну єпархіальну 
службу і благоустрій місцевої школи» [8, с. 516]. 

Дружина: Олександра Кіріяківна Праницька (08.04.1855 р.н.) – дочка священика 
болгарської колонії Пандаклія Акерманського повіту. Пережила свого чоловіка 
на декілька років. Отримувала допомогу з Емеритальної каси Кишинівської 
єпархії [3, с. 22]. 

Джерела: 1. Ведомость о Свято-Дмитриевской церкви с. Гвоздоуць 5 округа Хотинского 
уезда за 1896 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1896 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 
спр. 195; 2. Епархиальная хроника // КЕВ, 1882. – № 12; 3. КЕВ, 1903. – № 22; 4. Определение 
Святейшего Синода // ЦВд, 1890. – № 34; 5. Перемещения, назначения и увольнения // КЕВ, 
1897. – № 4; 6. Распоряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1882. – № 12; 7. Распо-
ряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1891. – № 18; 8. Распоряжения Епархиального 
начальства // КЕВ, 1898. – № 24. 

 
ОЛІЙНИК ІВАН СЕМЕНОВИЧ 

(1847 р.н.) 
Із селян, син Семена Івановича Олійника (1809 р.н.) та Анни Маковіївни (1821 

р.н.). Церковний староста при Архангело-Михайлівській церкві села Сербичани 
5-го округу Хотинського повіту (за даними на 1889-1896 роки) [1, арк. 73зв; 2, 
арк. 73зв]. 

Джерела: 1. Ведомость о Архрангело-Михайловской церкви селения Сербичан 5-го округа 
Хотинского уезда Кишиневской епархии за 1896 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда 
за 1896 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 195; 2. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1889 
год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 192. 

 
ОНОФРЕЙ 

Уродженець села Вітрянка Хотинської райї. З 1768 року служив псаломщиком 
при місцевій церкві. 24 червеня 1771 року єпископом Радовецьким Досифієм 
(Хереску) висвячений на священика до Іоанно-Богословської церкви с. Вітрянка 
Хотинської райї [2, с. 100]. Там він служив і за даними на 1774 рік [1, с. 451–452]. 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых 
упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирян-
щина», 2015; 2. Tit Simedrea. Catastivul de hirotonii al Episcopiei Rădăuțului pe anii 1752–1782 // 
Calendar creştin pe anul bisect 1944 / Mitropolia Bucovinei. ─ Cernăuţi: Tipografia Mitropoliei 
Bucovinei, 1944. 

 
ОНУФРІЄВИЧ КОСТЯНТИН ФІЛІПОВИЧ 

(†1832) 
Син священика села Ходороуци Хотинського повіту, Філіпа Онуфрійовича 

Онуфрійовича (1786 р.н.). Орієнтовно, з другої половини 1820-х років до 1832 
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року служив дяком при Свято-Миколаївській церкві села Коболчин Хотинського 
повіту. 

Дружина: Анастасія Никифорівна Чернявська (1814 р.н.) – дочка священика 
Свято-Миколаївської церкви с. Коболчин, Никифора Прокоповича Чернявського 
(1777 р.н.) та Феодосії (1782 р.н.) [1, арк. 188зв]. 

Їхні діти: Федір (1832–1888). 
Джерела: 1. Ведомость о Николаевской церкви Хотинского уезда селения Коболчина, за 

1832 год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 
спр. 48. 

 
ОНУФРІЄВИЧ МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ 

(1859 р.н.) 
Народився 4 вересня 1859 року в сім’ї священика Свято-Миколаївської церкви 

села Коболчин Хотинського повіту, Федора Костянтиновича Онуфрієвича (1832-
1888). У 1879 році закінчив Кишинівську духовну семінарію і був призначений 
учителем Каларашовської монастирської школи. 24 вересня 1879 року визначений 
псаломщиком до Свято-Воздвиженської церкви села Мерешовка 2-го округу 
Сорокського повіту [8, с. 398]. Затверджений на посаді 19 жовтня того ж року [9, 
с. 407-408]. 8 березня 1881 року висвячений на диякона. 15 березня 1881 року 
висвячений на священика до Архангело-Михайлівської церкви села Романківці 
3-го округу Хотинського повіту [10, с. 102, 104]. 18 вересня 1912 року, за власним 
проханням, звільнений за штат [15, с. 321]. 9 лютого 1913 року призначений на 2-е 
священиче місце при Свято-Успенській церкві с. Салкауци 1-го округу Бендерського 
повіту [16, с. 77]. У 1914 році повернувся в Романківці. 

19 березня 1881 року призначений законовчителем в Романкоуцькому чоловічому 
однокласному народному училищі [4, с. 213]. 15 травня 1885 року затверджений 
на посаді законовчителя Романкоуцького жіночого народного училища.  

Пропозицією архієпископа Кишинівського і Хотинського, Преосвященного 
Сергія (М.Я. Ляпідевський), від 27 лютого 1888 року за № 55, отець Михайло 
нагороджений набедреником [11, с. 215]. 31 січня 1893 року нагороджений 
скуфією [12, с. 72]. Ухвалою Святішого Урядового Синоду від 11-19 квітня 1900 
року, нагороджений камилавкою [6, с. 172; 13, с. 190]. У 1906 році нагороджений 
наперсним хрестом від Святішого Синоду. 3 лютого 1907 року, «за заслуги по 
духовному відомству», він нагороджений орденом Святої Анни 3-го ступеня [3, 
с. 217]. Хотинська повітова училищна рада, постановою від 13 серпня 1909 року 
висловила о. М. Онуфрієвичу подяку за хорошу постановку викладання Закону 
Божого [14, с. 305]. 

Був відомий як сильний господарник. Вивчав сільське господарство. В с. Ожеве 
у нього був великий виноградник, який був знищений в 1894 році [17, с. 384]. 

Дружина: Варвара Василівна Погоревич (1858 р.н.) – дочка священика [5, арк. 
111зв].  

Їхні діти: Катерина (27.10.1883 р.н.), Анна (06.06.1885 р.н.), Микола (02.04.1887 – 
31.03.1938), Юлія (14.02.1891 р.н.), Георгій (04.04.1893 р.н.), Валентина (01.01.1895 
р.н.), Федір (01.10.1897 р.н.), Дмитро (11.10.1899 р.н.) [2, арк. 158]. 

Микола Михайлович Онуфрієвич – навчався в Єдинецькому духовному училищі 
(за даними на 1895 рік) [1, с. 26зв]. Після закінчення курсу Кишинівської духовної 
семінарії, в 1908 році вступив до Варшавського університету [7, с. 160]. 31 
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березня 1938 року засуджений до розстрілу. Реабілі-
тований (за даними Одеського академічного центру, 
Україна). 

Федір Михайлович Онуфрієвич – в 1921 році був 
висвячений на священика. З 1928 року перебував на 
посаді настоятеля церкви Різдва Пресвятої Богородиці 
села Тарасоуци Хотинського повіту [18, с. 80]. 

Джерела: 1. Бессарабский губернский статистический 
комитет. Листки первой всеобщей переписи населения 1895 
года по Хотинскому уезду. Единецкое духовное училище. – 
НАРМ, ф. 151, оп. 1, спр. 72; 2. Ведомость о Архангело-
Михайловской церкви, состоящей в 3 округе Хотинского уезда 
Кишиневской епархии в селе Романкоуцах, за 1914 год // 
Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, 
ф. 605, оп. 1, сп. 221; 3. Высочайшие награды // ЦВд, 1907. – № 
22; 4. Годовой отчет о наблюдении за законоучительством и 
духовно-нравственном воспитанием в земских и министер-

ских училищах Бессарабской губернии. 1910/11 год. – Кишинев: Епархиальная типография, 
1911; 5. Кишиневская епархия. Клировая ведомость 3-го округа Хотинского уезда за 1902 год. – 
ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 199; 6. Определения Святейшего Синода // ЦВд, 1900. – № 19; 7. 
Пархомович И. Духовно-учебные заведения Кишиневской епархии. Краткий очерк к столетию 
ее (21.08.1813 – 1913) / Составил Иосиф Пархомович. – Кишинев: Епархиальная типография, 
1913; 8. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1879. – № 20; 9. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1879. – № 21; 10. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1881. – № 7; 11. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1888. – № 6; 12. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1893. – № 6; 13. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1900. – № 10; 14. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1909. – 
№ 37-38; 15. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1912. – № 38; 16. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1913. – № 7-8; 17. Хотинское Земство. Отчеты, доклады, 
сметы, раскладки Хотинской Уездной Земской Управы и постановления XXXV очередного 
Уездного Земского Собрания созыва 1903 года. – Хотин: Типография М. Ладвингера, 1903; 18. 
EHA,1930. 
 

ОНУФРІЄВИЧ ФЕДІР КОСТЯНТИНОВИЧ 
(1831–1888) 

Син дяка с. Коболчин Хотинського повіту, Костянтина Філіповіча Онуфрієвича 
(†1832) та Анастасії Никифорівни Чернявської (1814 р.н.). Закінчив Кишинівську 
духовну семінарію, за другим розрядом. 26 вересня 1857 року архієпископом 
Кишинівським і Хотинським Іринархом (Я.Д. Попов) висвячений на священика 
до Свято-Миколаївської церкви села Коболчин [1, арк. 88зв]. 30 серпня 1869 року 
за розпорядженням Кишинівської духовної консисторії переміщений до Свято-
Успенської церкви містечка Сокиряни Хотинського повіту [6, с. 159]. У 1873 
році затверджений настоятелем тієї ж церкви. 

18 серпня 1859 року затверджений помічником благочинного 4-го округу 
Хотинського повіту. 15 лютого 1862 року призначений наглядачем за церковно-
приходськими школами, того ж округу. Указом Кишинівської духовної консисторії, 
25 лютого 1870 року затверджений бібліотекарем 5-го округу Хотинського повіту. 
З того ж року перебував законовчителем Секурянського народного училища. 2 
травня 1873 року затверджений членом правління Єдинецького духовного училища 

Федір Михайлович Онуфрієвич  
(EHA,1930. – P. 80.) 
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від духовенства [4, с. 481-482]. 4 травня 1877 року по більшості голосів, обраний 
на посаду голови Єдинецького училищної з'їзду. 7 лютого 1878 року затверджений 
благочинним по 5-му округу Хотинського повіту [7, с. 96]. 6 жовтня 1879 року 
призначений законовчителем жіночого училища в м. Сокиряни [8, с. 409]. 12 березня 
1881 року о. Федыр затверджений благочинним по 5-му округу Хотинського повіту 
[10, с. 100]. 3 березня 1888 року, за власним проханням – через хворобу, звільнений з 
цієї посади. 

У 1863 році о. Федір нагороджений набедреником, а в 1869 році – фіолетовою 
скуфією. В 1872 році нагороджений синодальною скуфією. 10 травня 1876 року, 
указом Святішого Урядового Синоду він нагороджений орденом Святої Анни 3-го 
ступеня [2, с. 20; 3, с. 108]. 20 квітня 1880 року «за відмінно-старанну службу» 
нагороджений наперсним хрестом [9, с. 244]. У 1886 році, до дня Святої Пасхи, 
Святішим Синодом, «за службу по духовному відомству» Ф.К. Онуфрієвич наго-
роджений саном протоієрея [5, с. 86]. 

Помер 9 квітня 1888 року [11, с. 338]. 
Його діти: Михайло (1859 р.н.), Афанасій (1861 р.н.), Костянтин (1865 р.н.), 

Олександра (1863 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 

184; 2. Высочайшие награды // КЕВ, 1876. – № 13; 3. Высочайшие награды //ЦВ., 1876. – № 20; 
4. Документы Белецкого училищного совета, бывшего 3 мая сего 1873 года // КЕВ, 1873. – № 
21; 5. Определения Святейшего Синода // КЕВ, 1886. – № 8; 6. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1869. – № 19; 7. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1878. – № 
9; 8. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1879. – № 21; 9. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1880. – № 12; 10. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1881. – № 7; 11. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1888. – № 9. 

 
ОПАЦЬКИЙ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ 

(1782 р.н.) 
Син священика села Чебрева Хотинського повіту. 28 червня 1803 року, єпископом 

Проілавським, висвячений на священика до Свято-Димитріївської церкви с. Карликів 
Хотинської райі. У 1830 році переселився разом з селянами цього села в Акерман-
ський повіт, де вихідці з Карликова заснували село Райлянка. За даними на 1835 
рік, він служив священиком при Архангело-Михайлівській церкві села Хаджимус 
Бендерського повіту [4, с. 28зв – 29]. 

Дружина: Анастасія Гаврилівна (1786 р.н.).  
Їхні діти: Ілля (1806-1888), Іов (1816 р.н.), Агафія (1810 р.н.), Таїсія (1812 р.н.) 

[5, арк. 350], Афанасія (1814 р.н.), Ксенія (1820 р.н.), Олександра (1822 р.н.). 
Ілля за даними на 1880 рік виконував посаду псаломщика при церкві с. Райлянка 

[1, с. 238]. 23 грудня 1884 року «за 50-річну на цій посаді безпорочну службу 
удостоєний висвячення на диякона» [2, с. 3]. Помер 11 квітня 1888 року. [3, с. 338]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1880. – № 11; 2. Распо-
ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1885. – № 1; 3. Распоряжения епархиального нача-
льства // КЕВ, 1888. – № 9; 4. Ревизские сказки священнослужителей церквей г. Бендеры и 
Бендерского уезда (апрель-сентябрь 1835 н.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 19; 5. Роспись исповед-
ная Кишиневской и Хотинской епархии Бессарабской области Хотинского цинута селения 
Карликова Димитриевской церкви, прихожан которые были у исповеди во святую Четыре-
десятницу, кто исповедовался и приобщался, кто исповедался токмо, а не приобщался, и кто 
не исповедовался и не приобщался, и за каким винословием, за 1822 г. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 34. 
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ОРЖЕХОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ЛУКИЧ 

(1895–1987) 
Народився 8 листопада 1895 року в с. Требісоуци 

Хотинського повіту, в сім’ї вихідця з Ново-Ушицького 
повіту Кам'янець-Подільської губернії, відставного 
солдата Луки Костянтиновича Оржеховського та 
Марії Ісидорівни [3, арк. 238зв–239]. В 1913 році 
закінчив церковно-приходську школу в рідному селі, 
а в 1919 році – школу псаломщиків-регентів в місті 
Кишиневі. В тому ж 1919 році визначений псалом-
щиком до Свято-Димитріївської церкви с. Гвіздівці 
Хотинського повіту [1, с. 43]. 

Після звільнення села в 1944 році від фашистських 
окупантів, був заарештований, а потім засуджений 
до 10 років виправно-трудових таборів (ВТТ). 

Після звільнення в 1953 році, за переказами гвіздо-
вецьких старожилів, повернувся і недовго служив 
дяком при Свято-Миколаївській церкві с. Коболчин 
Сокирянського району [2]. У 1954 році, єпископом 
Чернівецьким і Буковинським Євменієм (Є.М. Хоро-
льський), М. Оржеховський висвячений на диякона 
до Свято-Миколаївської церкви села Коболчин, а 

потім, в тому ж році – у пресвітера, і призначений настоятелем церков сіл Ожеве 
і Василівка Сокирянського району. Там він прослужив до 1960 року, коли за 
вказівкою обласного начальства обидві церкви були закриті. Далі переміщений 
до Свято-Вознесенського храму села Бабин Кельменецького району. З 1970 року 
до виходу за штат в 1983 році, він був настоятелем церкви Святої Параскеви села 
Старі Бросківці та Петро-Павлівського храму села Старий Зруб Сторожинецького 
району Чернівецької області. 

За ревне служіння Церкві Христовій в 1980 році Святішим Патріархом Пименом 
(С.М. Ізвєков) нагороджений хрестом з прикрасами. Був удостоєний сану 
протоієрея. 

Помер 19 червня 1987 року. Похований протоієрей Михайло Оржеховський 
на кладовищі в селі Старі Бросківці [1, с. 43]. 

Джерела: 1. Вечная память почившим // ЖМП, 1988. – №7; 2. Мандзяк О., Кучерявий О. 
Свято-Дмитрівська церква села Гвіздівці. – http://gvizdivtsi.org.ua/ (04.11.2015); 3. Метрическая 
книга, данная из Кишиневской духовной консистории в Архангело-Михайловскую церковь 
церковь села Трибисоуц 5-го округа Хотинского уезда, для записи родившихся, браком 
сочетавшихся и умерших на 1896 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 19, спр. 166. 

 
ОРЗУЛ ІОАННИКІЙ ЯКОВИЧ 

(1927–2011) 
Народився 19 листопада 1927 року в сім'ї службовця, в селі Слободзея – нині 

місто, в 12 км на південний схід від Тирасполя. Там же був хрещений в місцевій 
Архангело-Михайлівській церкві. З 1934 по 1944 рік він навчався в Слободзейській 
середній школі. З грудня 1944 по березень 1949 року проходив строкову службу 
в Радянській Армії. Після звільнення в запас, з місяця березня до серпня 1949 року 

Михайло Оржеховський 
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працював літератором і диктором в районній 
редакції Слободзейського району. В1949-1951 
роках перебував на посаді вчителя в початковій 
школі №3 села Слободзея [6, с. 2]. 

У 1951 році був прийнятий у 2-й клас Одеської 
Духовної семінарії, яку закінчив в 1954 році з 
відмінною рекомендацією в Духовну академію. 
В 1954 році вступив до Ленінградської духовної 
академії. Навчання там він закінчив у 1958 році. 
Результати його науково-дослідницької діяльності 
були викладені в кандидатській дисертації «Історія 
Кишинівсько-молдавської єпархії в період її 
перебування у складі Російської Православної 
Церкви» (Ленінград, 1958. – 259 с.) [3, 259 с.]. 

20 липня 1958 року Іоанникій Орзул висвячений 
на диякона, а 9 серпня 1958 року архієпископом 
Кишинівським і Молдавським Нектарієм (М.К. 
Григорьев), в Свято-Іллінському храмі міста 
Кишинів, висвячений в сан ієрея. Того ж року, 3 вересня призначений настоятелем 
Свято-Успенського храму м. Сороки Кишинівської єпархії. Там він прослужив 
до 22 серпня 1960 року. 

З листопада 1960 до травня 1962 року Іоанникій Орзул служив в клірі Свято-
Миколаївської церкви міста Білгорода Курської і Бєлгородської єпархії41. 

Через деякий час, за проханням, прийнятий до Чернівецької єпархії. В 1970-
1973 роках І. Орзул служив священиком при Архангело-Михайлівській церкві 
села Ломачинці Сокирянського району Чернівецької області [7, с. 14; 8, с. 124]. 

Надалі ніс послух на парафіях Кишинівської єпархії. З 1 січня 2000 року 
прийнятий в клір Тираспольсько-Дубоссарської єпархії, і до серпня 2010 року 
служив штатним кліриком Свято-Покровської церкви міста Тирасполь. 

У 2010 році отець Іоанникій вийшов за штат, в зв'язку з важкою і тривалою 
хворобою, а також неможливістю в повній мірі виконувати свої пастирські обов'язки. 
Але, перемагаючи власні тілесні недуги, втому і фізичну неміч, о. Іоанникій до 
останнього року життя неухильно здійснював богослужіння, яке відрізнялися 
особливим молитовним настроєм і благоговінням [5, с. 2; 6, с. 3]. 

У 1959 році Іоанникій Якович Орзул був нагороджений скуфією, 1960 році – 
камилавкою, в 1972 році – наперсним хрестом, а в 1980-му році удостоєний сану 
протоієрея. В 1991 році нагороджений палицею. 17 листопада 2001 удостоєний 
права служіння Божественної літургії з отворами Царськими вратами. 21 серпня 
2003 удостоєний ордена Російської Православної Церкви Святого благовірного 
князя Данила Московського III ступеня. У 2008 році, в зв'язку з 80-річчям і 50-
річчям служіння в священному сані, з благословення митрополита Кишинівського і 
всієї Молдови Володимира (М.В. Кантарян), був удостоєний ордена Благовірного 
господаря Стефана Великого [1, с. 4; 2, с. 4]. У тому ж 2008 році, за клопотанням 
архієпископа Юстиніана, Святіший Патріарх Московський і всієї Русі Алексій II 

41 З 25 лютого 1905 року єпархія називалася Курська і Обоянская. В 1954-1993 роках – 
Курська і Білгородська єпархія, а з лютого 1993 року – Курська і Рильська. 

Протоієрей Іоанникій Орзул 
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(О.М. Рідіґер), за ревне пастирське служіння і в зв'язку з 50-річчям служіння в 
священному сані, нагородив Іоанникія Орзула Орденом преподобного Серафима 
Саровського [9]. 

Митрофорний протоієрей Іоанникій Орзул відійшов до Господа 13 жовтня 
2011 року. Похований на кладовищі «Західне», на ділянці відведеній для поховання 
православного духовенства поблизу Поминальній каплиці [4]. 

 
 

Джерела: 1. Новости епархиальной жизни // Православное Приднестровье. Издание 
Тираспольско-Дубоссарской епархии Молдавской митрополии. – Тирасполь, 2008. – № 7 (226); 
2. Новости епархиальной жизни // Православное Приднестровье. Издание Тираспольско-
Дубоссарской епархии Молдавской митрополии. – Тирасполь, 2008. – № 15 (234); 3. Орзул И. Я. 
История Кишиневско-молдавской епархии в период ее нахождения в составе Русской 
Православной Церкви. Диссертация соискание ученой степени кандидата бгословия. – 
Ленинград, 1958; 4. Отпевание митрофорного протоиерея Иоанникия Орзула. – http://diocese-
tiras.org/news.php?id=1588; 5. Словом, житием, любовию... // Православное Приднестровье. 
Издание Тираспольско-Дубоссарской епархии Молдавской митрополии. – Тирасполь, 2011. – № 
20 (300); 6. Словом, житием, любовию... // Покровский листок. Еженедельное издание храма 
Покрова Пресвятой Богородицы. – Тирасполь, 2011. – № 42 (121); 7. Шундрій М. М. Історія 
церкви с. Ломачинці. – Сокиряни, 2006; 8. Шундрій М.М. Історія церкви села Ломачинці // 
Сокирянщина: Історико-краєзнавчий альманах. – Вип. 1. – Сокирянщина, 2011; 9. 6 мая – 
память великомученика Георгия Победоносца. – http://diocese-tiras.org/news.php?id=593 

 
ОСТАПОВ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

(1882–1974) 
Народився 17 жовтня 1882 року в сім’ї священика Свято-Миколаївської церкви 

села Колікоуци 5-го округу Хотинського повіту, Василя Тимофійовича Остапова 
(1855 р.н.) та Олександри Олександрівни Черноуцан (1854-1923) [4, арк. 89]. 

Іоанникій Якович Орзул в часи свого служіння в селі Ломачинці Сокирянського району. 
Фото з власного архіву Олексія Мандзяка 
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Вчився в Секурянському міністерському народному 
училищі [1, арк. 60зв]. 

У 1902 році закінчив Кишинівську духовну 
семінарію. 17 червня 1903 р. висвячений на священика 
до Свято-Михайлівської церкви села Гордінешти 4-
го округу Хотинського повіту [7, с. 275]. У 1907 році 
визначений до церкви Різдва Пресвятої Богородиці 
села Михалкове 3-го округу Хотинського повіту, 
де до цього служив його рідний брат Іоанн. Але там 
він практично не служив – майже одразу він був 
перепризначений. У 1909 році переміщений до 
церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Кишло-
Замжиєво 4-го округу Хотинського повіту [9, с. 223]. 
З 1916 р. він служив при Архангело-Михайлівській 
церкві села Ердек-Бурно 1-го округу Ізмаїльського 
повіту [12, с. 131]. У 1918 році також тимчасово 
виконував посаду священика при Свято-Успенській 
церкві с. Ташбунар Ізмаїльського повіту [3, с. 280]. 

У 1930 р. отець Андрій закінчив Богословський 
факультет Ясського університету. З 1 червня 1930 року перебував на посаді 
настоятеля кафедрального собору в м. Кагул і благочинним 1-го округу Кагульського 
повіту [11, с. 52]. З 1949 року служив в Покровському соборі в м. Ізмаїлі. У 1974 
році вийшов за штат. 

У 1950 році Святіший Патріарх Алексій нагородив отця Андрія митрою. У 
1971 році Святіший Патріарх Пімен удостоїв його права служіння Божественної 
літургії при відкритих царських вратах до «Отче наш»: «Після сугубої єктенії та 
виголошення многоліття, о. настоятель подарував Святішому Пимену образ 
Божої Матері «Знамення». Дякуючи за привітання й дарунок, Первосвятитель 
вручив йому медальон з написом: «Благословення Патріарха Московського і 
всієї Русі. 1971 рік». Тут же Святіший нагородив митрофорного протоієрея 

Андрія Остапова правом служити Божественну 
літургію при відкритих царських вратах до 
«Отче наш» [8, с. 2]. 13 липня 1973 року, на 
честь 70-річчя пастирського служіння протоієрея 
Андрія Остапова, за поданням митрополита 
Херсонського і Одеського Сергія, Святіший 
Патріарх Пімен (Сергій Михайлович Ізвєков) 
удостоїв протоієрея Остапова нагородження 
другим хрестом з прикрасами [10, с. 30-31]. 

Після нетривалої хвороби, він помер в ніч на 
21 грудня 1974 року, на 93-му році життя. 
Похований на місцевому кладовищі в м Ізмаїл 
[2, с. 30]. 

Дружина: Олександра Георгіївна. Померла 
після народження другої дитини. 

Їхні діти: Марія (15.02.1904 р.н.) [5, арк. 
324], Георгій (21.02.1906 р.н.) [6, арк. 408]. 

Протоієрей Андрій Остапов 

Протоієрей Андрій Остапов 
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Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1889 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 

192; 2. Вечная память почившим // ЖМП. – Москва, 1976. – № 1; 3. Квилинкова Е. Православие 
– стержень гагаузской этничности. – Комрат-София, 2013; 4. Метрическая книга данная из 
Кишиневской духовной консистории в Св. Николаевскую церковь сел. Коликоуц 5-го округа 
Хотинского уезда для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших, на 1882 год. – 
НАРМ, ф. 211, оп. 19, спр. 61; 5. Метрическая книга данная из Кишиневской духовной конси-
стории Свято-Архангело-Михайловской села Гординешт церкви 4-го округа Хотинского уезда 
для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших, на 1904 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 19, 
спр. 99; 6. Метрическая книга данная из Кишиневской духовной консистории Св. Михайловской 
церкви села Гординешт 4-го округа Хотинского уезда для записи родившихся, браком 
сочетавшихся и умерших, на 1906 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 19, спр. 99; 7. Распоряжения епархи-
ального начальства // КЕВ, 1903. – № 13; 8. Святіший патріарх Пимен в м. Одесі // ПВ, 1971. – 
№ 11; 9. Справочная книга Кишиневской епархии на 1911 год / Составлена и издана 
Канцелярией Кишиневской духовной консистория. – Кишинев: Епархиальная типография, 
1911; 10. Юбилей // ЖМП. – Москва, 1973. – № 11; 11. AECAI, 1936; 12. AECH, 1922. 

 
ОСТАПОВ ІОАНН ВАСИЛЬОВИЧ 

(1880 р.н.) 
Народився 24 травня 1880 року в сім’ї священика 

Свято-Миколаївської церкви с. Колікоуци 5-го округу 
Хотинського повіту, Василя Тимофійовича Остапова 
(1855 р.н.) та Олександри Олександрівни Черноуцан 
(1854-1923) [3, арк. 10]. Вчився в Секурянському 
міністерському народному училищі [1, арк. 60зв]. 

В 1901 році закінчив Кишинівську духовну семінарію. 
13 березня 1902 року єпископом Кишинівським і 
Хотинським Іаковом (І.О. Пятницький), висвячений на 
священика до церкви Різдва Пресвятої Богородиці села 
Михалкове Хотинського повіту [4, с. 187]. 16 травня 
1907 року, за власним проханням, переміщений до 
Архангело-Михайлівської церкви села Гінкоуци 5-го 
округу того ж повіту. Того ж року, 1 листопада приз-

начений законовчителем місцевого народного училища. У 1910 році був членом 
Будівельного комітету. 18 вересня 1912 року, за власним проханням, переміщений 
до Архангело-Михайлівської церкви села Романківці 3-го округу Хотинського 
повіту [5, с. 321] і призначений законовчителем в місце-
вому міністерському двокомплектному училищі. Там він 
служив до 1931 року. 

6 травня 1908 року, єпископом Кишинівським і Хотин-
ським Володимиром (Ф.О. Сеньковський) нагороджений 
набедреником. 6 червня 1911 року Хотинською повітовою 
училищною радою йому висловлена подяка «за сумлінне і 
старанне викладання Закону Божого в Гінкоуцькому народ-
ному училищі». 28 березня 1914 року єпископом Киши-
нівським і Хотинським Серафимом (Л.М. Чичагов), о. Іоанн 
нагороджений скуфією [2, арк. 153зв]. 

Дружина: Катерина Михайлівна Онуфрієвич (27.10.1883 
р.н.) – дочка священика Михайла Федоровича Онуфрієвича 

Іоанн Остапов, 1928 рік 

Іоанн Остапов, 1931 рік 
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(1860 р.н.) та Варвари Василівни (1858 р.н.). Навчалася в Кишинівському єпархі-
альному жіночому училищі. 

Їхні діти: Тетяна (07.01.1904 р.н.), Лідія (05.02.1905 р.н.), Леонід (14.05.1906 
р.н.), Віктор (14.02.1911 р.н.), Олександр (06.04.1914 р.н.) [2, арк. 153зв–154]. 

Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1889 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 
192; 2. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви, состоящей в 3 округе Хотинского уезда 
Кишиневской епархии в селе Романкоуцах, за 1914 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда 
за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, сп. 221; 3. Метрическая книга данная из Кишиневской 
духовной консистории в Св. Николаевскую церковь сел. Коликоуц 5-го округа Хотинского уезда 
для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших, на 1880 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 19, 
спр. 61; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1902. – № 7; 5. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1912. – № 38. 
 

ОЦЕЛ ГАВРИЇЛ  
(1891 р.н.) 

Із сім’ї духовного звання, народився 13 грудня 1891 року. З 1920 року служив 
псаломщиком при Свято-Миколаївській церкві села Брайкеу Сорокського повіту 
[1, с. 148]. У 1928 році призначений на місце псаломщика при Свято-Миколаївській 
церкві се. Деркеуць 2-го округу Сорокського повіту. У 1938 році, в якості покарання 
за неналежний проступок, на 30 днів був направлений на послух в печерний 
Свято-Миколаївський скит «Галиця» в Хотинському повіті [2, с. 332]. 

Джерела: 1. EHDIS,1925; 2. Mișcarea în cler // EH, 1938. – № 22. 
 

ОЧИНСЬКИЙ ІВАН АНДРІЙОВИЧ 
(1825–1893) 

Син паламаря Архангело-Михайлівської церкви села Гінкоуци Хотинського 
повіту, Андрія Івановича Очинського (1800 р.н.) та Марії (1806 р.н.). В семінарії 
не навчався, отримав домашню освіту. 1 квітня 1849 року визначений дяком до 
Свято-Михайлівської церкви села Трінка Хотинського повіту. 17 жовтня 1850 року 
архієпископом Кишинівським і Хотинським Іринархом (Я.Д. Попов) висвячений 
на диякона до церкви села Малаєшти. 16 листопада 1852 року висвячений на 
священика до Архангело-Михайлівської церкви с. Гінкоуци Хотинського повіту 
[1, арк. 21зв–22].  

Відрізнявся слабким здоров'ям, і 19 червня 1870 року, за власним проханням, 
звільнений за штат. 30 грудня 1888 року, коли він служив при Свято-Успенській 
церкві в містечку Сокиряни, отримав одноразову допомогу по визначенню 
Святішого Синоду. 

7 жовтня 1890 року затверджений завідувати церквою Покрова Пресвятої 
Богородиці села Волошкове 5-го округу Хотинського повіту [3, арк. 32].  

Помер у 1893 році [2, с. 87; 4]. 
Дружина: Іоанна Яківна (1826 р.н.) – із сім’ї духовного звання. 
Джерела: 1. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви Хотинского уезда, с. Гинькоуц, 

состоящей в Чепелиуцком приходе, за 1878 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда за 
1878 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 184; 2. Умершие // КЕВ, 1893. – № 9; 3. Ведомости о 
церквях 5-го округа Хотинского уезда за 1889 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 192; 4. Метри-
ческая книга данная из Кишиневской духовной консистории в Свято-Михайловскую церковь 
села Гинькоуц 5-го округа Хотинского уезда для записи о родившихся, браком сочетавшихся и о 
умерших на 1893 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 19, спр. 95. 
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ОЧИНСЬКИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ 
(1805 р.н.) 

Син священика села Гінкоуци Хотинського повіту. Отримав домашню освіту. 
20 липня 1825 року визначений паламарем до Свято-Михайлівської церкви села 
Мендиківці Хотинського повіту [5]. 3 квітня 1836 року висвячений на священика 
до Свято-Миколаївської церкви села Бирнова Сорокського повіту [1]. В 1839-
1844, 1853 і 1858 рр. проводив служби також в церкві Успіння Пресвятої Богородиці 
села Наславча Сорокського повіту. 30 травня 1852 року особливою грамотою 
затверджений настоятелем тієї ж церкви [2]. У 1868 році звільнений за штат: «по 
старості літ» [4, с. 195]. 

Дружина: Анастасія Василівна Додіца (1807-1872) – дочка дячка. Померла в 
1872 році [3].  

Їхні діти: Катерина (1825 р.н.), Ірина (1828 р.н.), Петро (1830 р.н.), Захар 
(1840-1879), Євдокія (1834 р.н.), Єлизавета (1837 р.н.). 

Захар Іванович Очинський – деякий час служив священиком при церкві села 
Черішковець Сорокського повіту. У 1868 році переміщений до Свято-Миколаївської 
церкви села Бирнова Сорокського повіту [4, с. 192]. Помер 1 січня 1879 року. 

Джерела: 1. Ведомость о Свято-Николаевской церкви Сорокского уезда селения Бырновы, 
за 1851 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 49; 2. Ведомость о Свято-Николаевской церкви Сорок-
ского уезда селения Бырновой, за 1853 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 57; 3. Метрические книги 
Сорокского уезда за 1872 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 15, спр. 8; 4. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1868. – № 17; 5. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года 
апреля двадцать первого дня, Бессарабской области Хотинского уезда села Мендыкоуц одно 
приходной Архангело-Михайловской церкви, состоящей на имении помещика Константина 
Димитриева Кируша, о числе вященно и церковнослужителях их женах и детях обоего пола. – 
НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100. 

Архангело-Михайлівська церква села Гінкоуци (рум. Hincăuţi). Фото 1920-х років 
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П 
ПАІСІЙ (СПІНЕЙ ПЕТРО) 

Ієромонах. За розпорядженням митрополита Буковини, Хотина та Мармарощини 
Тита (Симедря), з 1942 р. він знаходився на посаді настоятеля Свято-Миколаївського 
скиту «Галиця» біля с. Непоротове Хотинського повіту. В 1944 році, в зв’язку з 
переходом території Сокирянщини під юрисдикцію Радянського Союзу, ієромонах 
Паісій покинув скит (за іншими даними, був вивезений насильно). За даними на 
1946-1949 роки, він служив священиком при Архангело-Михайлівській церкві села 
Фрумушика, яке нині розташоване у Флорештському районі Республіки Молдова. 

 
ПАНКО 

Дяк при церкві села Шебутинці Хотинської райї, за даними з відомостей погос-
подарського перепису Молдавського князівства 1774 року [1, с. 451]. 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От 
первых упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – 
«Сокирянщина», 2015. 

 
ПАНЬКЕВИЧ ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ 

(1840 р.н.) 
Із селян, син Семена Федоровича Панькевича (1775 р.н.) та Марії Яківни (1809 

р.н.) [2, арк. 55зв–56]. У березні 1890 року затверджений на посаді церковного 
старости при Архангело-Михайлівській церкві с. Вашківці 3-го округу Хотинського 
повіту – на перше триріччя [1, с. 389]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1890. – № 9; 2. Ревизская 
сказка 1858 года декабря 31 дня, Бессарабской области Хотинского уезда, жителей царан 
селения Васкауц, помещика, надворного советника и кавалера Феодора Ивановича Казимира, 
принадлежащего подданству Российской империи. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 429.  

 
ПАНЬКЕВИЧ ВАСИЛЬ ДАНИЛОВИЧ 

(1852 р.н.) 
Із селян, син Данила Семеновича Панькевича (1820 р.н.) та Софронії Семенівни 

(1828 р.н.) [2, арк. 55зв–56] У 1892 році затверджений на посаді церковного 
старости при Архангело-Михайлівській церкві с. Вашківці 3-го округу Хотинського 
повіту – на перше триріччя [1, с. 181]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1892. – № 13; 2. Ревизская 
сказка 1858 года декабря 31 дня, Бессарабской области Хотинского уезда, жителей царан 
селения Васкауц, помещика, надворного советника и кавалера Феодора Ивановича Казимира, 
принадлежащего подданству Российской империи. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 429. 

 
ПАРФЕНІЄВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 

(1850–1888) 
Народився 1 листопада 1850 року в селі Нападени Ясського повіту, в сім’ї 

священика Свято-Миколаївської церкви, Іоанна Петровича Парфенієва (1825 р.н.) 
та Марії Флорівни (1832 р.н.) [1, арк. 961зв-962; 8, 106зв-107]. У 1877 закінчив 
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курс Кишинівської духовної семінарії [9, с. 67]. 3 лютого 1878 року визначений на 
місце священика при Свято-Миколаївській церкві села Коболчин 5-го округу 
Хотинського повіту [3, с. 42]. 19 березня 1878 року єпископом Кишинівським і 
Хотинським Павлом, він висвячений на священика [4, с. 76]. 5 лютого 1880 року 
переміщений до Свято-Миколаївської церкви с. Нападени 1-го округу Белецького 
повіту [5, с. 78]. 19 березня 1880 року зат-верджений помічником депутата 5-го 
округу Хотинського повіту [6, с. 139]. Далі служив при Свято-Успенській церкві с. 
Деренєв (Деренеу) 5-го округу Оргеївського повіту. 

Ухвалою Святішого Синоду в 1885 році нагороджений камилавкою [2, с. 34]. 
Помер у 1888 році [7, с. 827]. 
Дружина: Ольга Іванівна (1856 р.н.). 
Джерела: 1. Коллекция метрических книг церквей Бессарабии. Метрические книги церквей 

Белецкого уезда за 1850 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 1, спр. 105; 2. Определения Святейшего 
Синода // ЦВ, 1885. – № 11-12; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1878. – № 4; 
4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1878. – № 8; 5. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1880. – № 5; 6. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1880. – № 8; 7. Умершие // КЕВ, 1888. – № 23; 8. Формулярные списки от церквей 1-го 
округа Ясского уезда. НАРМ, ф. 211, оп. 1, спр. 198; 9. Лотоцкий П.А. Список и краткие 
биографии окончивших полный курс Кишиневской духовной семинарии за сто лет ее существо-
вания (1813-1913). – Кишинев, 1913. 

 
ПАХОВСЬКИЙ АНТОНІЙ 

(†1817 р.) 
Родом з Подільської губернії, із сім’ї духовного звання. Декілька років перебував 

на посаді диякона, а потім другого священика при Свято-Михайлівській церкві 
села Ломачинці Хотинського цинуту (за даними на 1809-1817 роки). 

Помер у 1817 році в Ломачинцях. 
Дружина: Пелагея Михайлівна (1788 р.н.). Останні роки життя проживала з 

сім’єю сина Федора.  
Їхні діти: Іван (1810 р.н.), Євфимія (1812 р.н.), Федір (1813 р.н.) [1; 2]. 
Джерела: 1. Исповедные росписи выданные из Кишиневской духовной консистории, Свято-

Михайловской церкви села Ломачинец 5-го округа Хотинского уезда (1825–1896, 1905–1911, 
1913, 1915, 1917 гг.). – ВАКС, Ломачинці; 2 Формулярная ведомость о священно и церковно 
служителях и их мужеского пола детях, находящихся в селении Ломачинцах Архангело-
Михайловской церкви, Хотинского цынута, за 1824 год // Формулярные ведомости Управ-
ляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 
год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

 
ПАХОВСЬКИЙ ІВАН АНТОНОВИЧ 

(1810 р.н.) 
Син священика Архангело-Михайлівської церкви с. Ломачинці Хотинського 

повіту, Антонія Паховського та Пелагеї Михайлівни (1788 р.н.) [2, арк. 103зв]. 
Отримав домашню освіту. У травні 1828 року визначений дяком до церкви 
Успіння Пресвятої Богородиці села Сокиряни Хотинського повіту [3, арк. 93-
94]. У 1833 році переміщений в Тираспольський повіт [1, арк. 192зв–193]. 

Джерела: 1. Ведомость о Успенской Богородичной церкви Хотинского уезда селения 
Сокирян за 1832 год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 
605, оп. 1, спр. 48; 2. Формулярная ведомость о священно и церковно служителях и их 
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мужеского пола детях, находящихся в селении Ломачинцах Архангело-Михайловской церкви, 
Хотинского цынута, за 1824 год // Формулярные ведомости Управляющего Хотинского 
цынута Бричанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, 
оп. 1, спр. 37; 3. Формулярная ведомость о священно- и церковнослужителях и их мужского 
пола детях, находящихся в селении Сокирянах при Успенской Богородичной церкви Хотинского 
уезда за 1829 год // Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской 
протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1829 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 42. 

 
ПАХОВСЬКИЙ ПЕТРО ФЕДОРОВИЧ 

(1841–1891) 
Народився в селі Ломачинці Хотинського повіту, в сім'ї священика Федора 

Антоновича Паховського (1813–1896) та Ксенії Іванівни (1822 р.н.). Хрещений в 
місцевій Архангело-Михайлівській церкві. 

У 1857 вступив і в 1863 році закінчив Кишинівську духовну семінарію. Того 
ж року вступив до Київської духовної академії, яку в 1867 році закінчив у званні 
магістра (затверджений Святішим Синодом 17 листопада 1868 року) [5, с. 955]. 
Рукопис кандидатського твору: «Твори св. Іринія, єпископа Ліонського, проти 
єресей» (Київ, 1867.) [2, с. 473]. 

З 16 березня 1868 року П.Ф. Паховський служив викладачем грецької мови в 
Полтавській духовній семінарії. 1 липня 1868 року, за проханням, переведений 
на ту ж посаду в Кишинівську духовну семінарію. Там же, з 4 лютого 1869 року 
до 17 червня 1871 року перебував на посаді бібліотекаря, і з 4 лютого 1869 року 
до 28 січня 1870 року – помічником секретаря правління семінарії. 1 лютого 1871 
року, на особисте прохання, переміщений з кафедри грецької мови на кафедру 
загальної та російської громадянської історії. Паралельно, деякий час, з 25 
вересня 1871 року викладав загальну історію в Кишинівській жіночій гімназії. 
Попутно, з 17 серпня 1873 року був членом педагогічного зібрання правління 
семінарії. 24 січня 1874 року його призначають на посаду інспектора Кишинівської 
духовної семінарії, яку він виконував до 17 лютого 1875 року. Того ж року він 
перейшов на службу по Міністерству народної освіти і був призначений на 
посаду інспектора народних училищ Бессарабської губернії. За активну і 
старанну роботу його затверджують в чин титулярного радника. 

Одночасно з педагогічною та чиновницькою діяльністю, під час викладання в 
Кишинівській духовній семінарії, П.Ф. Паховський займається вивченням праць 
отців церкви. У 1870 році в «Кишинівських єпархіальних відомостях» друкують 
його дослідження «Твір Святого Іринія проти єресей» [7]. 

У 1873-1874 роках разом з протоієреєм Михайлом Андрійовичем Ганицьким 
(теж випускник Київської духовної академії), Петро Паховський редагує 
«Кишинівські єпархіальні відомості», де з кінця 1870-року перебував на посаді 
помічника редактора. Також публікував там свої статті та замітки, при цьому 
дуже часто не підписуючи під ними свого прізвища [6, с. 106]. Із статей за його 
підписом можна вказати наступні: «Л.А. Белюбова» (1872, № 4),« Святкування 
50-річного ювілею Київської духовної академії 28 вересня 1869 року» (1869, № 
21), «Про вибори в духовенстві Кишинівської єпархії» (1871, №№ 23, 24 і 1872, 
№№ 1, 2), «Старий і новий рік» (1872, № 1) та ін. [13, с. 89]. 

У 1875 році П.Ф. Паховський залишає Бессарабію, – його переводять на 
роботу в Таврійську губернію, про що в «Журналі Міністерства народної освіти» 
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повідомляли: «Затверджуються ... інспектор народних училищ Бессарабської 
губернії, титулярний радник Паховський – директором знову відкриваємої в с. 
Преславі Бердянського повіту, учительської семінарії, з 3-го жовтня 1875 року» 
[10, с. 118]. 

Преславська вчительська семінарія готувала вчителів для сільських народних 
шкіл, знаходилася у віданні Міністерства освіти. На навчання приймалися пред-
ставники всіх станів, але в основному селяни. Сам Паховський, в написаній ним 
брошурі «Історичний нарис Преславської учительської семінарії», яка була 
надрукована з дозволу опікуна Одеського навчального округу, відзначав: «Майбутній 
контингент вчителів для народу із середовища народу – найнадійніший і вірний; 
тут релігійний дух, моральні засади, повага до існуючого ладу і порядкам складають 
ті непорушні основи, які несуть в життя народну світло істинної грамотності ... 
Крім моральної стійкості, майбутні вчителі з селянського стану не роз'єднані з 
інтересами і життям народу, легше помиряться зі своїм скромним, але високим 
покликанням, ніж захожі в народне середовище просвітителі...» [1, с. 802; 8, с. 1-72]. 

На новій посаді Петро Федорович проявив себе найкращим чином. Коли він 
приїхав в Переслав, то зіткнувся з безліччю проблем самого різного характеру. У 
відсутності турботи з боку місцевого начальства, стан відкритої семінарії 
виявився дуже плачевним, про що сам Паховський пише наступне: «На час відкриття, 
семінарія не мала ніяких навчальних посібників, не мала класної і інших меблів і 
повинна була задовольнятися одним столом і стільцем, тимчасово зайнятими в 
волості, і декількома, надісланими з Одеси опікуном навчального округу лавами» 
[1, с. 796]. 

Взявшись за роботу, він підключив всі свої особисті зв'язки, звертався за 
допомогою до повітових, губернських і навіть міністерських чиновників. Так, 
наприклад, відомо, що справа зрушила з ініціативи тодішнього міністра освіти Д. 
Толстого. Завдяки Паховському значно був посилений викладацький персонал і 
покращено їхнє матеріальне становище. Він домігся наявності в семінарії лікаря: 
«п. Директор просив управу посприяти в призначенні в Преслав лікаря або дос-
відченого фельдшера» [9, с. 267]. 

Завдяки зусиллям П. Паховського, багато уваги в семінарії приділяли оволодінню 
учнями педагогічною майстерністю. Для цього в Преславі було відкрито двокласне 
зразкове училище, яке стало базою для серйозної педагогічної практики семінаристів. 
В результаті випускники вчительської семінарії були добре підготовлені до роботи 
в школі і сприяли деякому підйому навчальної справи в сільських навчальних 
закладах в кінці XIX ст. 

Його праці отримали належну оцінку. У 1883 році, указом Урядового Сенату 
він затверджений у чині колезького радника [12, с. 151]. До нього дуже тепло і з 
великою повагою стали ставитися учні та вчителі семінарії, а також місцеве 
преславське болгарське населення. Він був бажаним гостем в домах губернських 
чиновників, його запрошували в місцеві навчальні заклади [4, с. 4]. Про його 
заслуги було відзначено в постановах Бердянського земського зібрання: «завдяки 
теплому співчуттю до справи директора семінарії П.Ф. Паховського і всіх викла-
дачів, яким не можна не принести щирої вдячності Земства...» [9, с. 265]. 

У 1887 році Паховського відправляють на нове місце роботи. У чині стат-
ського радника він повертається в Бессарабію. Там він протягом 5 років працює 
на посаді директора Акерманської чоловічої прогімназії (загальноосвітній заклад 
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з програмою молодших класів гімназії). Там він з великим ентузіазмом і педа-
гогічною майстерністю віддається своїм обов'язкам. Ті, хто спостерігав особисто 
його старанність, відзначають: «...він стільки зробив для довіреного йому училища, 
що придбав загальні симпатії і щиру повагу всіх громадян, товаришів по службі і 
учнів. Як на одне з численних благих справ, що виникли з ініціативи П.Ф., вкажемо 
на пристрій при чоловічій прогімназії досить витонченої гімназійної церкви, спо-
рудженої завдяки невтомній енергії П.Ф. Всі учні любили Петра Федоровича за 
ту доброту і поблажливість, які він виявляв до них під час занять та іспитів» [3, с. 
654-655]. 

Там же в Акермані, Петро Федорович Паховський помер, після тривалої і 
тяжкої хвороби. Сталося це 8 жовтня 1891 року. На похорони, які відбулися 9 
жовтня, зібралося багато жителів Акермана, в тому числі відомі діячі Бессарабії: 
«Віддати останню шану покійному з'явилася велика маса народу; переважаючий 
елемент – була інтелігенція... На похоронах були присутні представники багатьох 
урядових установ, грецький віце-консул М.К. Фемиліді, поліцмейстер, міський 
голова п. Мутафоло з голосними думи, дами вищого кола і маса народу...» [3, с. 
654-655]. 

За роки служіння П.Ф. Паховський, 
окрім вже зазначених титулів був удос-
тоєний різного роду нагород. Наприклад, 
у 1972 році, за відмінно-старанну службу 
він удостоєний благословення Святішого 
Синоду [5, с. 955]. В 1878 році, коли 
відбувся перший випуск в Преславській 
семінарії, Російський государ нагородив 
Петра Федоровича орденом Святого 
Станіслава 2-го ступеня [11, с. 29]. Серед 
інших: орден Святого Володимира 4-го 
ступеня (1890 р.) і орден Святої Анни 3-
го ступеня. 

Дружина: дочка інспектора Кишинів-
ської семінарії П.С. Щепетова-Самгіна 
(1825 р.н.) та Олександри Іванівни (1829–
1901). О.І. Щепетова-Самгіна похована 
поруч зі своїм зятем, навпроти входу на 
територію цвинтарної церкви м. Акерман. 

Джерела: 1. Барон Н. Корф. Наши учи-
тельские семинарии. Исторический очерк // 
Вестник Европы. – СПб., 1883. – Т. 100, Вып. 2; 
2. Биографический словарь выпускников Киев-
ской духовной академии: 1819–1920-е гг.: Материалы из собрания проф. протоиерея Ф.И. 
Титова и архива КДА: в 4 т. / [сост. В.И. Ульяновский]. – Т. 2: К-П. – Киев: Издательский 
отдел Украинской Православной Церкви, 2015; 3. Известия и заметки // КЕВ, 1891. – № 20; 4. 
Недерица Е. Письмо в редакцию // Одесский Вестник. — № 50. — Одесса, 1877; 5. Пархомович 
А. Список ректоров и инспекторов Кишиневской духовной семинарии за время столетнего (с 
31 января 1813 г.) существования ее (продолжение) // КЕВ, 1911. – № 25; 6. Пархомович И. 
Духовно-учебные заведения Кишиневской епархии. Краткий очерк к столетию ее (21.08.1813 – 

Могила П.Ф. Паховського в м. Білгород-
Дністровський (колишній Акерман). Фото 

краєзнавця Олексія Пермінова 
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1913) / Составил Иосиф Пархомович. – Кишинев: Епархиальная типография, 1913; 7. 
Паховский П.Ф. Сочинение Св. Иринея против ересей // КЕВ. 1870, № 8, 489-505; № 12, 618-
634; № 20, 567-(?); № 24, 742-754; 8. Паховский П.Ф. Исторический очерк Преславской 
учительской семинарии (с 10.11.1875 года по 1.01.1882 года) // Циркуляр по Одесскому 
учебному округу. – Одесса, 1882. - № 4, приложение; 9. Постановления Бердянского уездного 
земского собрания очередного созыва с 20 по 28 октября 1876 года и чрезвычайной сессии 
созыва 9 января 1877 года: с приложением докладов уездной управы. – Бердянск, 1877; 10. 
Правительственные распоряжения // ЖМНП, 1875. – Т. 182; 11. Правительственные распоря-
жения. III Высочайшие награды // ЖМНП., 1878. – Т. 196; 12. Производство в чины // Циркуляр 
по Одесскому учебному округу. – Одесса, 1883. – № 5; 13. Пархомович А. Редакторы и цензоры 
«Кишиневских епархиальных ведомостей» (с 1867 по 1911 г.) // ТБЦИАО, 1912. – Вып. VII. 

 
 
 

ПАХОВСЬКИЙ ФЕДІР АНТОНОВИЧ 
(1813–1896) 

Народився в селі Ломачинці Хотинського цинуту, в сім’ї священика Антонія 
Паховського (†1817) та Пелагеї Михайлівни (1788 р.н.). Там же хрещений благо-
чинним священиком в місцевій Архангело-Михайлівській церкві.  

У 1837 році закінчив Кишинівську духовну семінарію в званні студента [13, с. 
8]. 3 вересня 1837 року висвячений на священика до церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці (Мазаракієвська церква; пізніше перейменована на Покрови Пресвятої 
Богородиці) міста Кишинева [12, с. 104]. 5 листопада того ж року призначений 
настоятелем тієї ж церкви. За даними на 1840-1842 роки, він служив при Свято-
Михайлівській церкві села Ломачинці Хотинського повіту [2]. З 17 травня 1843 
року – настоятель Іллінської церкви губернського міста Кишинів. 15 вересня 1848 
року призначений настоятелем Свято-Миколаївського собору в м. Хотині. У 1859 
році переміщений до Олександро-Невського собору м. Хотин [14, арк. 45-49]. Із 
документів 1860-1870-х років стає відомо, що Ф.А. Паховський був настоятелем 
Свято-Успенської соборної церкви міста Сороки 1-го округу Сорокського повіту. 

Архангело-Михайлывська церква с. Ломачинці,  
з якою пов’язана доля священицького роду Паховських 

576 
 



СВЯЩЕННО- І ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛІ 

 
19 грудня 1879 року, за пропозицією Його Преосвященства за № 5761, настоятель 
Сорокського собору протоієрей Федір Паховський, який втратив зір і тому що не 
може виконувати свої настоятельську і законовчительську посади, відрахований 
з посади настоятеля собору з 1 січня 1880 року [8, с. 39]. 

З 16 грудня 1838 року призначений виконуючим обов’язки приватного благо-
чинного Кишинівського повіту. 20 липня 1845 року висвячений в сан протоієрея. 19 
грудня 1845 року затверджений на посаді благочинного новоутвореного 3-го округу 
Кишинівського повіту [6, с. 11]. 2 квітня 1847 року звільнений з цієї посади, із-за 
хвороби. 15 вересня 1848 року призначений старшим благочинним Хотинського 
повіту. У 1859 році, після скасування посади старшого благочинного, отця Федора 
призначили благочинним міських церков Хотинського повіту [14, арк. 45-49].  

З 18 жовтня 1837 року до 19 червня 1840 року священик Паховський знаходився на 
посаді попечителя Піклування бідних духовного звання Кишинівської єпархії. За 
даними на 1838-1847 роки він був членом Кишинівської духовної консисторії [5, 
с. 199]. 30 листопада 1848 року призначений цензором катехізисних повчань в 
Хотинському повіті. 17 червня 1852 року затверджений членом Хотинського комітету 
громадського здоров’я [14, арк. 45-49]. Тоді ж об’їздив майже весь Хотинський 
повіт з проповідями про важливість постів. 16 травня 1878 року його призначили 
цензором проповідей по 1-му округу Сорокського повіту [7, с. 139].  

20 березня 1845 року він нагороджений набедреником. 23 червня 1850 року 
нагороджений бархатною фіолетовою скуфією. 16 квітня 1855 року нагороджений 
камилавкою. 30 червня 1856 року отримав подяку від єпархіального начальства – 
«за збільшення свічковий продажу». У 1858 році о. Федір в урочистій обстановці 
в Кишиневі був нагороджений наперсним бронзовим хрестом на Володимирській 
стрічці в пам'ять війни 1853-1856 років [14, арк. 45-49]. У січні 1872 року «за зроблені 
на користь церков, монастирів і церковних причтів пожертвування» удостоєний 
благословення Святішого Синоду [9, с. 226]. Указом Святішого Синоду від 18 
квітня 1877 року за № 1134, за відмінність по службі нагороджений наперсним 
хрестом від Святішого Синоду [1, с. 194]. 18 квітня 1881 року нагороджений 
орденом Святої Анни 3-го ступеня [4, с. 207; 10, с. 132]. 

Ф.А. Паховський був любителем поезії. Сам писав вірші, причому, не тільки 
українською та російською мовами, а й на латині. 

Помер 17 червня 1896 року  [3, арк. 60; 11, с. 432]. 
Дружина: Ксенія Іванівна (1822 р.н.). Померла до 1861 року. 
Їхні діти: Марія (1839 р.н.), Петро (1841 р.н.), Олександр (1843 р.н.). 
Джерела: 1. Высочайшие и синодальные награды // КЕВ, 1877. – № 9; 2. Исповедные 

росписи выданные из Кишиневской духовной консистории, Свято-Михайловской церкви села 
Ломачинец 5-го округа Хотинского уезда (1825–1896, 1905–1911, 1913, 1915, 1917 гг.). – ВАКС, 
Ломачинці; 3. Метрические книги церквей 1-го округа Сорокского уезда за 1896 год. – НАРМ, 
ф. 211, оп. 6, спр. 226; 4. Награды // КЕВ, 1881. – № 16; 5. Новороссийский календарь на 1845 
год, издаваемый от Ришельевского лицея.–Одесса: Городская Типография, 1844; 6. Пархомович 
И. Деятельность архиепископа Иринарха в период управления им Кишиневской епархией (12 
ноября 1844 г. – 17 марта 1858 г.) // ТБЦИАО. 1911. – Вып. VI; 7. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1878. – № 11; 8. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1880. – № 
2; 9. Распоряжения Святейшего Синода // КЕВ, 1872. – № 9; 10. Список духовным лицам, 
удостоенных в 18-й день апреля 1881 года Высочайших наград за заслуги по военному и 
гражданскому ведомствам // ЦВ, 1881. – № 20–21; 11. Умершие // КЕВ, 1896. – № 15-16; 12. 
Paul M. Mărturii de spiritualitate românească din Basarabia: Așezăminte. Scrieri. Personalităţi. – 
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Chişinău: Știința, 1993; 13. Лотоцкий П.А. Список и краткие биографии окончивших полный 
курс Кишиневской духовной семинарии за сто лет ее существования (1813-1913). – Кишинев, 
1913; 14. Послужной список настоятеля Соборной Александро-Невской церкви уездного города 
Хотина, протоиерея Федора Антонова Паховского, за 1861 год. – НАРМ, ф. 152, оп. 1, спр. 7. 

 
ПАШУТА МОЙСЕЙ ГРИГОРОВИЧ 

(1790 р.н.) 
Син священика. Служив паламарем при Свято-Димитріївській церкві села 

Карликів Хотинського повіту (за даними на 1822-1827 рр.). 
Дружина (друга): Аксенія Іванівна (1796 р.н.).  
Їхні діти: Аксентій (1810 р.н.), Марія (1806 р.н.), Параскева (1809 р.н.) [2], 

Домникия (1827 р.н.) [1]. 
Джерела: 1. Метрическая книга Кишиневской епархии Бессарабской области Хотинского 

цинута селения Карликова Димитриевской церкви, за 1827 год. – ВАКС; 2. Роспись исповедная 
Кишиневской и Хотинской епархии Бессарабской области Хотинского цинута селения Карли-
кова Димитриевской церкви, прихожан которые были у исповеди во святую Четыредесят-
ницу, кто исповедовался и приобщался, кто исповедался токмо, а не приобщался, и кто не 
исповедовался и не приобщался, и за каким винословием, за 1822 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 34. 

 
ПАЩЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ 

(1819 р.н.) 
Народився в селі Гвіздівці Хотинського повіту, в сім'ї дячка Івана Петровича 

Пащенко (1796 р.н.) та Анни Леонтіївни Шимановської (1797 р.н.) [1; 2, арк. 
358зв–359]. З 1852 року служив дияконом при Архангело-Михайлівській церкві 
с. Гвіздівці Хотинського повіту. Незабаром був переміщений до іншої церкви. 

Джерела:1. Исповедные росписи о людях Православного Исповедания бывших и не бывших 
у святого причастия за 1821–го по 1852–й годов Хотинского уезда селения Гвоздоуцъ по 
Архангело-Михайловской церкви. – Гвіздовецька сільська рада, с. Гвіздівці.  2. Ревизская сказка 
тысяча восемьсот тридцать пятого года апреля двадцать первого дня, Бессарабской области 
Хотинского уезда села Гвоздоуц двухприходной Архангело-Михайловской церкви, состоящей на 
имении помещика Александра Фомова Томульца, о числе священно-и церковнослужителях их 
женах и детях обоего пола. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100. 

 
ПАЩЕНКО ІВАН ПЕТРОВИЧ 

(1796 р.н.) 
«Із росіян, син священицький». 3 грудня 1821 року, за розпорядженням екзарха 

і митрополита Гавриїла (Г.Г. Бенулеску-Бодоні) призначений на місце дячка при 
Архангело-Михайлівській церкві села Гвіздівці Хотинського повіту [3, арк. 37-38].  

Двічі був в офіційному шлюбі. Перша дружина: Анна (1797 р.н.) – дочка 
священика Леонтія Шимановського; друга: Єфросинія Андріївна (1815 р.н.).  

Його діти від першого шлюбу: Іван (1819 р.н.), Олександр (1822 р.н.), Філіп 
(07.07.1829 р.н.), Петро (1830 р.н.), Яків (1832 р.н. ), Єлизавета (1833 р.н.) [2, арк. 
358зв–359]; від другого: Кирияк (1836 р.н.), Софронія (1839 р.н.), Параскева (1844 
р.н.), Євдокія (1847 р.н.), Артемій (1851 р.н.), Фекла (1852 р.н.) [1, арк. 565зв]. 

Джерела: 1. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 
106; 2. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года апреля двадцать первого 
дня, Бессарабской области Хотинского уезда села Гвоздоуц двухприходной Архангело-
Михайловской церкви, состоящей на имении помещика Александра Фомова Томульца, о числе 
священно-и церковнослужителях их женах и детях обоего пола. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 
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100; 3. Формулярная ведомость о священно и церковно служителях и их мужского пола детях, 
находящихся в селении Гвоздовец Архангело-Михайловской церкви, цынута Хотинского, за 1824 
год // Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии 
священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

 
ПАЩЕНКО КІРІЯК ІВАНОВИЧ 

(1836–1907) 
Народився в селі Гвіздівці, в сім’ї дячка Івана Петровича Пащенко (1796 р.н.). 

Деякий час був в якості учня-псаломщиком при Архангело-Михайлівській церкві 
села Гвіздівці Хотинського повіту. 12 жовтня 1856 року прийнятий в Кишинівський 
архієрейський хор. 11 листопада 1858 р. визначений дячком до Царе-Костянтинівської 
церкви м. Кишинева. 26 вересня 1859 року архієпископом Кишинівським і Хотин-
ським Антонієм (О.А. Шокотов) висвячений на диякона до церви на честь Святителя 
Іоанна Златоуста с. Перерита Хотинського повіту.8 вересня 1862 року висвячений 
на священика до тієї ж церкви. 17 жовтня 1881 року переміщений до Архангело-
Михайлівської церкви села Гордінешти 4-го округу Хотинського повіту. 8 квітня 
1882 року, за розпорядженням єпархіального начальства, повернувся в село 
Перерита. [1, арк. 40зв]. У 1905 році, за власним проханням, звільнений за штат 
[5, с. 271].  

26 лютого 1876 року о. Кіріяк нагороджений набедреником. У 1897 році 
нагороджений скуфією [6, с. 290]. У 1903 році за старанну парафіяльну службу 
нагороджений камилавкою[7, с. 214]. 

Помер 12 листопада 1907 року [4, арк. 230зв–231; 8, с. 288]. 
Дружина: Тетяна Василівна (1840 р.н.).  
Їхні діти: Віра (1866 р.н.), Євгенія (1870 р.н.), Василь (06.02.1873 р.н.) [3, арк. 

449зв–450], Олімпіада (1880 р.н.). 
Василь Кіріякович Пащенко з 10 лютого 1891 року служив послушником (на 

випробуванні) в Сахарнянському Свято-Троїцькому монастирі, Оргеївського 
повіту Кишинівської єпархії [2, арк. 49зв–50]. 

Євгенія Кіріяківна Пащенко вийшла заміж за псаломщика с. Перерита, Іоанна 
Єлисейовича Акелінова. 

Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1886 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 
188; 2. Ведомость о Сахарнянском Свято-Троицком монастыре, состоящем в Кишиневской 
епархии Оргеевского уезда, за 1892 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 161; 3. Метрическая книга 
данная из Кишиневской духовной консистории в Иоанно-Златоустовскую церковь села 
Перерыта 4-го округа Хотинского уезда для записи родившихся, браком сочетавшихся и о 
умерших, на 1873 год.– НАРМ, ф. 211, оп. 19, спр. 9; 4. Метрическая книга данная из Киши-
невской духовной консистории для Свято-Димитриевской церкви села Перериты 4-го округа 
Хотинского уезда для записи родившихся, браком сочетавшихся и о умерших, на 1907 год.– 
НАРМ, ф. 211, оп. 19, спр. 142; 5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1905. – № 
12; 6. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1897. – № 14; 7. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1903. – № 10; 8. Умершие // КЕВ, 1907. – № 49. 

 
ПАЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 

(1819–1880) 
Син дяка Свято-Михайлівської церкви с. Гвіздівці Хотинського повіту, Івана 

Петровича Пащенко (1796 р.н.) та Анна Леонтівни Шимановської (1797 р.н.) [5, 
арк. 37-38]. Отримав домашню освіту. 7 листопада 1843 року визначений на 

579 
 



МАНДЗЯК О.С. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА СОКИРЯНЩИНІ 

 
місце паламаря при церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Волошкове 
Хотинського повіту [1]. 12 серпня 1876 року, будучи позаштатним паламарем, за 
власним проханням, звільнений за штат [2, с. 296]. 16 лютого 1877 року залишений 
понадштатним причетником, при тій же церкві. 

Помер 30 серпня 1880 року [4, с. 439]. 
Двічі був у шлюбі. Друга дружина: Агафія Романівна (1819 р.н.).  
Його діти: Григорій (1838 р.н.), Єлизавета (1841 р.н.), Федір (1850 р.н.), 

Дмитрій (1854 р.н.), Євдокія (1865 р.н.). 
Григорій Олександрович Пащенко, за даними на 1878 рік був на посаді вико-

нуючого обов'язки псаломщика при Акерманському соборі. 28 лютого 1879 року 
визначений штатним дияконом до того ж собору [3, с. 140]. 

Джерела: 1. Ведомость о Покровской церкви Хотинского уезда селения Волошкова, за 1854 
год. – ВАКС; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1876. – № 18; 3. Сведения о 
движении и переменах по службе в епархиальном управлении // КЕВ, 1879. – № 7; 4. Умершие // 
КЕВ, 1880. – № 22; 5. Формулярная ведомость о священно и церковно служителях и их мужского 
пола детях, находящихся в селении Гвоздовец Архангело-Михайловской церкви, цынута 
Хотинского, за 1824 год // Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бри-
чанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 
 

ПАЩЕНКО ФЕДІР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1850–1893) 

Син паламаря села Волошкове Хотинського повіту, Олександра Івановича 
Пащенко (1816-1880) та Агафії Романівни (1819 р.н.) [1]. Деякий час служив дяком, 
без затвердження, при Свято-Покровській церкві села Волошкове. 19 січня 1878 
року визначений виконуючим обов'язки псаломщика при церкві Різдва Пресвятої 
Богородиці села Кебабчі 1-го округу Акерманського повіту [2, с. 37]. 

Помер 3 травня 1893 року [3, с. 140]. 
Джерела: 1. Ведомость о Покровской церкви Хотинского уезда селения Волошкова, за 1854 

год. – ВАКС; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1878. – № 3; 3. Умершие // 
КЕВ, 1893. – № 1. 

 
ПАЩЕНКО ФІЛІП ІВАНОВИЧ 

(1829 р.н.) 
Народився 7 липня 1829 року в с. Гвіздівці Хотинського повіту, в сім'ї дяка Івана 

Петровича Пащенко (1796 р.н.) та Анни Леонтіївни Шимановської (1797 р.н.) [4, 
арк. 358зв–359]. Отримав домашню освіту. У підлітковому віці, без затвердження, 
в якості учня служив паламарем при Архангело-Михайлівській церкві с. Гвіздівці 
Хотинського повіту. 28 липня 1851 року, за власним проханням, архієпископом 
Кишинівським і Хотинським Іринархом (Я.Д. Попов), посвячений у стихар і виз-
начений на місце паламаря при церкві Успіння Пресвятої Богородиці с. Санкоуци 
Хотинського повіту. 3 грудня 1865 року переміщений до Архангело-Михайлівської 
церкви села Перківці, того ж повіту. В 1868 році переміщений до церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці села Тарасоуци Хотинського повіту [1, арк. 122зв–123]. 15 
липня 1895 року звільнений за штат [2, с. 371]. 

Дружина: Марія Григорівна (1832р.н.).  
Їхні діти: Євгенія (1853 р.н.), Юліта (1856 р.н.), Євдокія (1866 р.н.), Анна 

(1869 р.н.) [4, арк. 27зв]. 

580 
 



СВЯЩЕННО- І ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛІ 

 
Джерела: 1. Ведомость о церкви Рожества Пресвятой Богородицы, 2 округа Хотинского 

уезда селения Тарасауц, за 1882 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 19, спр. 31; 2. Распоряжения епархи-
ального начальства // КЕВ, 1895. – № 16; 3. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать 
пятого года апреля двадцать первого дня, Бессарабской области Хотинского уезда села 
Гвоздоуц двухприходной Архангело-Михайловской церкви, состоящей на имении помещика 
Александра Фомова Томульца, о числе вященно и церковнослужителях их женах и детях 
обоего пола. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100; 4. Список лиц священно- церковнослужителей 2-го 
Благочиннического округа Хотинского уезда бывших и не бывших у исповеди во все посты в 
продолжении1895 года // Сведения о количестве исповедавшихся церковнослужителей по 
Кишиневской епархии в посты 1895 года. – НАРМ, ф. 208, оп. 6, спр. 1185. 

 
ПЕНТЯКОВ ВАСИЛЬ ЛАЗАРОВИЧ 

(1850–1899) 
Народився 1 січня 1850 року в с. Берестя Хотинського повіту, в сім'ї псаломщика-

дячка Лазаря Георгійовича Пентякова (1823-1892) та Домнікії Василівни (1826 р.н.) 
[1, арк. 56зв]. В семінарії не навчався. 3 жовтня 1868 року, єпископом Кишинівським 
і Хотинським Антонієм (О.А. Шокотов), визначений на місце паламаря при Свято-
Миколаївській церкві села Коболчин Хотинського повіту. 17 травня 1869 року 
посвячений у стихар [3, с. 139]. 25 грудня 1871 року переведений до церкви Успіння 
Пресвятої Богородиці села Василівка Хотинського повіту – на місце паламаря 
[4, с. 42-43]. 31 грудня 1873 року затверджений виконуючим обов'язки псаломщика 
при тій же церкві [2, арк. 95зв].  

Помер 31 грудня 1899 року [6, с. 82]. 
Двічі був у шлюбі. Перша дружина: Домникия Іванівна (1854 р.н.). 
Друга дружина: Єфросинія Андріївна (1860 р.н.) – дочка диякона Архангело-

Михайлівської церкви села Ломачинці Хотинського повіту, Андрія Івановича 
Білинського (1837 р.н.) та Євфимії Петрівни (1842 р.н.).  

Його діти: Петро (1872 р.н.), Яків (1874 р.н.), Анастасія (1877 р.н.), Іоанн 
(1884 р.н.), Антоній (1886 р.н.), Олександр (1892 р.н.), Павло (1892 р.н.) [2, арк. 95зв]. 

Петро Васильович Пентяков – вчитель, працював в церковно-приходській школі 
села Ожеве Хотинського повіту, в школі грамоти в села Табан Хотинського повіту. 

Яків Васильович Пентяков – вчитель, працював в церковно-приходській школі 
села Вороновиця Хотинського повіту, і інших. 

Іоанн Васильович Пентяков – вчився в Єдинецькому духовному училищі. закінчив 
Кишинівську духовну семінарію42 і був висвячений на священика до Свято-
Успенської церкви села Васієни 4-го округу Оргеївського повіту [5, с. 158]. 

Джерела: 1. Ведомость о Успенской Богородичной церкви 2-го округа Хотинского уезда 
селения Берестья, приписной к Параскевиевской, состоящей в Малинештском приходе, за 1882 
год. – НАРМ, ф. 211, оп. 19, спр. 31; 2. Ведомость о Успенско Богородичной церкви Киши-
невской епархии, состоящей в селах Василиуцы и Роспопенцы 5-го округа Хотинского уезда, на 
1896 год // Ведомости о церквях за 1896 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 195; 3. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1869. – № 16; 4. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1872. – № 3; 5. Справочная книга Кишиневской епархии на 1911 год / Составлена и издана 
Канцелярией Кишиневской духовной консистория. – Кишинев: Епархиальная типография, 
1911; 6. Умершие // КЕВ, 1900. – № 4. 

42 Лотоцкий П.А. Список и краткие биографии окончивших полный курс Кишиневской 
духовной семинарии за сто лет ее существования (1813-1913). – Кишинев, 1913. – С. 143. 
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ПЕНТЯКОВ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ 

(1894 р.н.) 
Народився 7 грудня 1894 року в сім’ї паламаря 

Свято-Успенської церкви села Василівка 
Хотинського повіту, Василя Лазаровича Пентякова 
(1850–1899) та Єфросинії Андріївни Білинської 
(1860 р.н.) [1, арк. 95зв]. У 1916 році закінчив 
Кишинівську духовну семінарію. 28 квітня 1917 
року, будучи позаштатним псаломщиком при церкві 
Успіння Пресвятої Богородиці с.  Василівка, приз-
начений до Свято-Миколаївської церкви с. Коболчин, 
того ж повіту [2, с. 88]. Того ж року, переміщений 
на посаду псаломщика до Архангело-Михайлівської 
церкви села Теленешти 4-го округу Оргеївського 
повіту. 29 червня 1918 року, єпископ Никодим вис-
вятив його на диякона, а 16 липня – у пресвітера. З 
1918 до 1945 року отець Павло був настоятелем 
Свято-Михайлівського храму в селі Гордінешти 
Хотинського повіту [3, с. 119; 4, с. 99]. З 1945 до 
1979 року – настоятель Свято-Михайлівського храму в с. Будешти Криулянського 
району Молдавської РСР. З квітня 1979 року вийшов за штат через хворобу. 

Ревне ставлення до служби Божої, турботи про парафію здобули йому любов і 
повагу побратимів-кліриків і прихожан. Отець Павло удостоєний багатьох 
церковних нагород за сумлінне служіння Церкви Христової. У 1970 році 
Святішим Патріархом Алексієм (С.В. Симанський) він був нагороджений митрою. 
У 1979 році, в ювілей 60-річчя служіння у священному сані, Високопреосвященний 
Іонафан (І.М. Кополовіч), архієпископ Кишинівський і Молдавський, при відві-
дуванні с. Будешти, вручив отцю Павлу архіпастирську Благословенну грамоту. 

Джерела: 1. Ведомость о Успенско Богородичной церкви Кишиневской епархии, состоящей 
в селах Василиуцы и Роспопенцы 5-го округа Хотинского уезда, на 1896 год // Ведомости о 
церквях за 1896 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 195; 2. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1917. – № 18-19; 3. AECH, 1922; 4. EHA, 1930. 

 
ПЕНТЯКОВА ЄФРОСИНІЯ АНДРІЇВНА 

(1860 р.н.) 
Дочка диякона Архангело-Михайлівської церкви с. Ломачинці Хотинського 

повіту, Андрія Івановича Білинського (1837 р.н.) та Євфимії Петрівни (1842 р.н.) [3]. 
24 червня 1896 року затверджена на посаді просфорні при церквах сіл Ожеве та 
Василівка 5-го округу Хотинського повіту [1, арк. 90зв; 2, арк. 96зв]. 

Чоловік: Василь Лазарович Пентяков (1850–1899) – псаломщик Свято-Успенської 
церкви села Василівка [2, арк. 95зв]. 

Їхні діти: Петро (1872 р.н.), Яків (1874 р.н.), Іоанн (1884 р.н.), Олександр 
(1892 р.н.), Павло (1892 р.н.) [2, арк. 95зв]. 

Джерела: 1. Ведомость о Св. Параскевиевской Кишиневской епархии, состоящей в селе 
Ожево 5-го округа Хотинского уезда, на 1896 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда за 
1896 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 195; 2. Ведомость о Успенско Богородичной церкви 
Кишиневской епархии, состоящей в селах Василиуцы и Роспопенцы 5-го округа Хотинского 

Павло Пентяков 
(EHA, 1930. – P. 99) 
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уезда, на 1896 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1896 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 
спр. 195; 3. Исповедные росписи выданные из Кишиневской духовной консистории, Свято-
Михайловской церкви села Ломачинец 5-го округа Хотинского уезда (1825–1896, 1905–1911, 
1913, 1915, 1917 гг.). – ВАКС, Ломачинці. 

 
ПЕРВЯКОВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

(1866–1897) 
Народився 27 грудня 1866 року в містечку Сокиряни Хотинського повіту, в 

сім’ї світського звання. В 1890 році закінчив Кишинівську духовну семінарію, по 
2-му розряду [5, с. 93]. 7 березня 1891 року визначений до Свято-Димитріївської 
церкви села Білоусівка 5-го округу Хотинського повіту. 24 березня того ж року, 
єпископом Кишинівським і Хотинським Ісаакієм (І.О. Положенський), висвячений 
на диякона, а на наступний день – 25 березня, вікарієм Кишинівської єпархії, 
єпископом Акерманським Аркадієм (О.Є. Філонов), висвячений на священика [1, 
арк. 78зв; 2, с. 93; 3, с. 108-109]. 

За резолюцією єпископа Акерманського Аркадія, з березня місяця 1891 року 
О. Первяков також знаходився на посаді місцевого протирозкольницького місіонера. 

За ревну і старанну службу в справі навчання дітей в школі, 18 лютого 1895 
року від Єпархіальної учительської ради удостоєний подяки, з видачею грамоти. 

Помер 24 квітня 1897 року [4, с. 199]. 
Дружина: Марія Михайлівна (1873 р.н.) – дочка однодворця села Слободзії 

Сорокського повіту. Після смерті чоловіка вона отримувала допомогу від Товариства 
взаємної допомоги духовенства Кишинівської єпархії. 

Відомо, що у них був син Олександр (28.08.1894 р.н.), який за казенний рахунок 
навчався в Кишинівській духовній семінарії [1, арк. 78зв]. 

Джерела: 1. Ведомость о Свято-Димитриевской церкви селения Белоусовки, Хотинского 
уезда Кишиневской епархии и священно и церковнослужителях за 1896 год // Ведомости о 
церквях Хотинского уезда за 1896 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 195; 2. КЕВ, 1891. – № 6; 3. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1891. – № 8; 4. Умершие // КЕВ, 1897. – № 11; 
5. Лотоцкий П.А. Список и краткие биографии окончивших полный курс Кишиневской духовной 
семинарии за сто лет ее существования (1813-1913). – Кишинев, 1913. 

 
ПЕРЕПІЧКА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ 

(1915–1977) 
Із селян, народився в селі Долиняни Хотинського повіту. Закінчив Хотинську 

гімназію. Потім служив псаломщиком. В 1970 році, єпископом Чернівецьким і 
Буковинським Феодосієм (І.І. Процюк), висвячений в сан пресвітера. Служіння 
проходив при Свято-Михайлівській церкві села Форосна Новоселицького району 
Чернівецької єпархії, а з 1977 року і до кончини – при Свято-Димитріївській церкві 
села Білоусівка Сокирянського району. 

Помер 25 вересня 1977 року, після нетривалої хвороби. Похований на цвинтарі 
в рідному селі Долиняни Хотинського району Чернівецької області [1, с. 25]. 

Джерела: 1. Вечная память почившим // ЖМП, 1978. – № 10. 
 

ПЕРЕТЯТКОВ ЄВГРАФ ГАВРИЛОВИЧ 
(1850 р.н.) 

Син дячка Гаврила Івановича Перетяткова (1821 р.н.). 7 лютого 1869 року виз-
начений на місце паламаря при Свято-Успенській церкві с. Василівка Хотинського 
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повіту. 13 грудня 1871 року переміщений на ту ж посаду до Свято-Миколаївської 
церкви села Коболчин Хотинського повіту. 31 січня 1873 року переміщений 
понадштатним паламарем до церкви Успіння Пресвятої Богородиці містечка 
Сокиряни 5-го округу Хотинського повіту [1, арк. 91зв]. 31 січня 1879 року 
визначений виконуючим посаду псаломщика при Архангело-Михайлівській 
церкві села Требісоуць Хотинського повіту [3, с. 63]. Там він прослужив більше 
20 років – на посаді псаломщика. 9 жовтня 1899 року переміщений до церкви села 
Гінкоуци. 19 листопада 1908 року звільнений за штат [2, с. 239]. 

Двічі був одружений. Перша дружина: Анісія Петрівна (1855–1881); друга: 
Февронія Олександрівна Драганіч (1864 р.н.) – селянка села Требісоуци.  

У шлюбі з першою народилися дочка Єлизавета (1880 р.н.) і син Іван (1877 
р.н.), а з другою: сини Семен (1882 р.н.), Петро (1883 р.н.), Стефан (1884 р.н.), 
Стефанида (1886 р.н.), Андрій (1888–1926) і Микола (1894 р.н.). 

Андрій Євграфович Перетятков служив псаломщиком при церкві села Бабин 
Хотинського повіту. Помер 10 вересня 1926 року [4, с. 173]. 

Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 
184; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1908. – № 50; 3. Сведения о движении 
и переменах по службе в епархиальном управлении // КЕВ, 1879. – № 3 4. Mișcarea în cler // EH, 
1926. – № 15-16. 

 
ПЕРЕТЯТКОВ ЛАВРЕНТІЙ МАТВІЙОВИЧ 

(1846 р.н.) 
Син паламаря с. Каплівка Хотинського повіту, Матвія Перетятковича. Служив 

дячком при Архангело-Михайлівській церкві с. Романківці Хотинського повіту. 
В 1868 році переміщений до Іоанно-Богословської церкви с. Каплівка Хотинського 
повіту. Далі служив при Свято-Михайлівській церкві села Кишла-Неджимова 1-го 
округу Хотинського повіту. 1 вересня 1909 року призначений дияконом до тієї ж 
церкви, з залишенням на вакансії псаломщика [1, с. 334]. 15 грудня 1914 року 
звільнений з посади, за власним проханням. За даними на 1922 рік, Л. Перетятков 
служив дияконом на вакансії псаломщика при Свято-Миколаївській церкві села 
Фрумушика-Ноуе (Нова-Фрумушика) Ізмаїльського повіту [3, с. 61]. 

Дружина: Порфирія Георгіївна (1847 р.н.).  
Їхній син Гавриїл (13.07.1882 р.н.) з 1902 року служив псаломщиком, а 21 

травня 1918 року був висвячений на священика до церкви с. Бирнова Сорокського 
повіту [2, с. 44]. З 1920 року служив помічником настоятеля при церкві с. Веденське 
(Ведень) Ізмаїльського повіту [3, с. 64]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1909. – № 39-40; 2. AECAI, 
1936. 3. AECH, 1922. 

 
ПЕРЕТЯТКОВ МИХАЙЛО ЯКОВИЧ 

(1854–1897) 
Народився в селі Романківці Хотинського повіту, в сім’ї священика Якова 

Івановича Перетяткова (1826-1901) та Марії Матвіївни. Закінчив курс Кишинівської 
духовної семінарії. 14 вересня 1878 року, єпископом Кишинівським і Хотинським 
Павлом (П.В. Лєбєдєв), висвячений на священика до Архангело-Михайлівської 
церкви села Вашківці 3-го округу Хотинського повіту [4, с. 341]. 29 вересня, того 
ж року, він призначений на посаду економа в Єдинецькому духовному училищі 
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[1, арк. 3зв–4]. 3 червня 1880 року переміщений позаштатним священиком до 
Свято-Михайлівської церкви села Сенгурень Ясського повіту [2, с. 313]. 6 червня 
1880 року визначений настоятелем Свято-Миколаївської церкви села Гечу-Ноу 1-
го округу Белецького повіту [2, с. 313]. 12 лютого 1881 року переміщений в село 
Нова Яблона, того ж повіту – настоятелем. Далі перебував на посаді настоятеля 
Свято-Михайлівської церкви села Стримба 1-го округу Белецького повіту. 

Пропозицією архієпископа Кишинівського і Хотинського, Преосвященного 
Сергія (М.Я. Ляпідевський), від 27 лютого 1888 року за № 55, М.Я. Перетятков 
нагороджений набедреником [3, с. 215]. 

Помер 12 травня 1897 року [6, с. 210]. 
Дружина: Віра Єгорівна.  
Їхні діти: Володимир (03.02.1882 р.н.) – закінчив духовне училище; з 1906 

року служив псаломщиком при Архангело-Михайлівській церкві села Стримба 
Белецького повіту [5, с. 32]. 

Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 
184; 2. Распоряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1880. – № 14; 3. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1888. – № 6; 4. Сведения о движении и переменах по службе 
в епархии // КЕВ, 1878. – № 22; 5. EHA,1930; 6. Умершие // КЕВ, 1897. – № 12. 

 
ПЕРЕТЯТКОВ ОЛЕКСАНДР 

Із сім'ї духовного звання. В 1916 році закінчив Кишинівську духовну семінарію, 
з переекзаменуванням з догматичного богослов'я, морального богослов'я, викриттю 
розколу і сектантства та історії російської церкви. Служив псаломщиком при 
церкві с. Довжок Хотинського повіту. 1 листопада 1926 року визначений на місце 
другого псаломщика при Архангело-Михайлівській церкві села Ломачинці 
Хотинського повіту [1, с. 203]. У 1928 році переміщений до іншого приходу. 

Джерела: 1. Mișcarea în cler // EH, 1926. – № 19-20. 
 

ПЕРЕТЯТКОВ РОДІОН МАТВІЙОВИЧ 
(1856 р.н.) 

Син паламаря села Каплівка Хотинського повіту, Матвія Перетятковича. Здав 
екзамен на псаломщика. Деякий час служив псаломщиком при Свято-Димитріївській 
церкві с. Білоусівка 5-го округу Хотинського повіту. 27 серпня 1883 року пере-
міщений на ту ж посаду при Іоанно-Богословській церкві села Молодове 3-го 
округу Хотинського повіту [1, с. 155]. Після п’ятирічної перерви в служінні, з 
1922 року він знаходився на посадах псаломщика і дяка при Свято-Димитріївській 
церкві села Білоусівка Хотинського повіту [2, с. 123]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1883. – № 18; 2. AECH, 
1922. 

 
ПЕРЕТЯТКОВ ЯКІВ ІВАНОВИЧ 

(1824–1901) 
Син священика Свято-Успенської церкви села Наславча Хотинського повіту, 

Іоанна Феодосійовича Перетяткова (1781 р.н.) та Феодосії (1791 р.н.) [3; 4; 14]. 
Після смерті батьків виховувався в домі родичів [2]. Навчався в нижчій духовній 
школі, а потім вступив до Кишинівської духовної семінарії. 6 жовтня 1851 року 
єпископом Кишинівським і Хотинським Іринархом (Я.Д. Попов) висвячений на 
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священика до Свято-Михайлівської церкви села Романківці Хотинського повіту. 
24 липня 1854 року визначений до церкви м. Каушани [8, арк. 481-482]. Але туди 
він так і не виїхав, незабаром, за розпорядженням єпархіального начальства, він 
був залишений в Романківцях, і вже 21 жовтня 1864 року призначений помічником 
благочинного 4-го округа Хотинського повіту [1, арк. 2зв]. 21 жовтня 1865 року 
о. Яків переведений до Свято-Василівської церкви містечка Єдинці Хотинського 
повіту, де прослужив до кінця свого життя.  

Був законовчителем в чоловічому та жіночому народних училищах м. Єдинці. В 
1878 році мав обов'язки члена правління при Єдинецькому духовному училищі. 7 
лютого 1878 року затверджений духівником по 5-му округу Хотинського повіту 
[12, с. 96]. Деякий час перебував на посаді дільничного піклувальника про народну 
тверезість [11, с. 160-161]. У 1889 році, на 12 днів їздив до Києва – для поклоніння 
[13, с. 559]. 

У 1855 році він нагороджений набедреником. 8 квітня 1873 року отримав 
синодальну фіолетову скуфію [15, с. 19]. Указом Святішого Синоду від 18 квітня 
1877 року за № 1134, «за відмінність по службі» нагороджений камилавкою від 
Святішого Синоду [5, с. 194; 6, с. 120]. У 1883 році нагороджений наперсним 
хрестом від Святішого Синоду [10, с. 54]. 6 травня 1899 року «за службу по 
духовному відомству і викладання більше тридцяти років Закону Божого в 
Єдинецькому народному училищі» представлений до ордена Святої Анни 3-го 
ступеня [7, с. 142]. Мав також бронзовий хрест «За Севастопольську війну» та 
бронзову медаль в пам'ять царювання імператора Миколи I, а також срібну 
медаль – в пам'ять царювання імператора Олександра III-го [16, с. 157-160]. 

Помер 14 лютого 1901 року – «від старості» [9, арк. 193зв–194]. 
Дружина: Марія Матвіївна (1833 р.н.).  
Їхні діти: Єлизавета (1854 р.н.), Михайло, Сергій (1867 р.н.), Олімпіада, Софія 

(06.01.1871 р.н.). 
Єлизавета Яківна Перетяткова – в 1874 році вийшла заміж за псаломщика села 

Коболта, Василя Олександровича Главана (1850 р.н.). 
Сергій Якович Перетятков – служив дияконом у Белецькому соборі. З 1908 

року був на посаді настоятеля церкви Преподобної Параскеви села Гура Кайнар 
Сорокського повіту [17, с. 190; 18, с. 142]. 

Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1888 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 
191; 2. Ведомость о церкви Успенской Богородичной, Сорокского уезда, селения Наславча, 
принадлежащего помещику, статскому советнику Матфею Георгиеву Крупенскому, живу-
щему в Хотинском уезде в селении Ломачинцах, 1840 года // Метрические книги церквей 
Сорокского уезда за 1840 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 145; 3. Ведомость о церкви Успения 
Божьей Матери села Сорокского уезда селения Наславча, за 1843 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, 
спр. 20; 4. Ведомость о Свято-Успенской церкви Сорокского уезда селения Наславчи, за 1853 
год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 57; 5. Высочайшие и синодальные награды // КЕВ, 1877. – № 9; 
6. Высочайшие награды // ЦВ, 1877. – № 17; 7. Высочайшие награды // ЦВд, 1899. – № 19; 8. 
Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 106; 9. 
Метрическая книга данная из Кишиневской духовной консистории в Свято-Васильевскую 
церковь местечка Единцы 5-го округа Хотинского уезда, для записи о родившихся, браком 
сочетавшихся, и умерших, на 1901 год. – НАРМ, 211, ф. 19, спр. 92; 10. Определения Святей-
шего Синода // ЦВ, 1883. – № 17-18; 11. Петика В. Надгробная речь, произнесенная у могилы 
священника Иакова Перетяткова // КЕВ, 1901. – № 7; 12. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1878. – № 9; 13. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1889. – № 
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13; 14. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года апреля двадцать четвер-
того дня, Бессарабской области Хотинского уезда села Наславча двуприходной Усренской 
церкви, состоящей на имении помещика г. статского советника и кавалера Матфея Григо-
риева Крупенского, о числе священно и церковнослужителях их женах и детях обоего пола. – 
НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100; 15. Список духовных лиц, Всемилостивейше удостоенных в 8 день 
апреля 1873 г., наград, за заслуги по духовному ведомству // Церковная летопись «Духовной 
беседы»». – СПб., 1873. – № 28; 16. Цолихрони М. Священник местечка Единец, Хотинского 
уезда, Иоаков Перетятков (некролог) // КЕВ, 1901. – № 7; 17. AECH, 1922; 18. EHA,1930. 

 
ПЕТІКА МИХАЙЛО АНДРОНИКОВИЧ 

(1830 р.н.) 
Син дячка села Богзештъ Оргеївського повіту, Андроника Петіка та Катерини 

Стефанівни. В семінарії не навчався. 17 листопада 1853 року, за резолюцією архі-
єпископа Кишинівського і Хотинського Іринарха (Я.Д. Попов), визначений 
паламарем до церкви Преподобної Параскеви с. Ожеве Хотинського повіту, «з 
тим, щоб він Петік через півроку з'явився знову на випробування, на яку посаду 
має указ» [1, арк. 586]. 10 травня 1854 року залишений на посаді. 10 липня 1855 
року переміщений на місце дячка при приписній до Свято-Михайлівської церкви 
села Сухулучени Оргеївського повіту, села Германешти. Там він вслужив і за 
даними на 1872 рік [2, арк. 102зв–103]. 

Дружина: Меланія Ісаївна (1832 р.н.). 
Їхні діти: Наталія (1857 р.н.), Олена (1860 р.н.), Клеоратра (1862 р.н.), Надія 

(1868 р.н.), Степан (1865 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомость о Преподобно Параскевской церкви Хотинского уезда, поме-

щичьего   селения Ожогова, за 1853 год // Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 
год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 106; 2. Клировые ведомости церквей Оргеевского уезда за 
1872 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 5, спр. 227. 

 
ПЕРЖУН МИКОЛА ПАНТЕЛЕЙОВИЧ 

(1947 р.н.) 
Теперішній староста церкви Успіння Пресвятої Богородиці міста Сокиряни 

Чернівецької області. При ньому, у 2016 році завершено капітальний ремонт 
покрівлі та куполів храму [1]. 

Викладав у Сокирянському Вищому професійному училищі (ВПУ). З червня 
2008 по липень 2012 року очолював Сокирянський територіальний центр обслу-
говування пенсіонерів, інвалідів та одиноких не працездатних громадян. За його 
керівництва, території центру завершено спорудження каплиці Боянської Божої 
Матері [2]. 

Джерела: 1. Свято на Тій Гор. – http://soksv.at.ua/news/svjato_na_tij_gori/2016-08-29-
1212; 2. Сокирянський територіальний центр обслуговування пенсіонерів, інвалідів та 
одиноких не працездатних громадян. – http://tercentr.in.ua/?page_id=24 

 
ПЕТРИК КСЕНІЯ ВАСИЛІВНА 

(1907 р.н.) 
Народилася в с. Ломачинці, в сім’ї селян Василя Івановича Петрика (1872 р.н.) 

і Христини Федорівни (1882 р.н.). Монахиня Каларашовського монастиря [1, с. 155]. 
Джерела: 1. Шундрій М.М. Гордість і слава села Ломачинці // Сокирянщина: Історико-

краєзнавчий альманах.. – Вип. 4. – Мінськ-Новодністровськ, 2011. 
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ПЕТРИК МАРІЯ ВАСИЛІВНА 

(1903 р.н.) 
Народилася в с. Ломачинці, в сім’ї селян Василя Івановича Петрика (1872 р.н.) 

та Христини Федорівни (1882 р.н.). Монахиня Каларашовського монастиря [1, с. 155]. 
Джерела: 1. Шундрій М.М. Гордість і слава села Ломачинці // Сокирянщина: Історико-

краєзнавчий альманах.. – Вип. 4. – Мінськ-Новодністровськ, 2011. 
 

ПЕТРИК ПАРАСКЕВА ВАСИЛІВНА 
(1901 р.н.) 

Народилася в с. Ломачинці, в сім’ї селян Василя Івановича Петрика (1872 р.н.) 
і Христини Федорівни (1882 р.н.). Монахиня Каларашовського монастиря [1, с. 155]. 

Джерела: 1. Шундрій М.М. Гордість і слава села Ломачинці // Сокирянщина: Історико-
краєзнавчий альманах.. – Вип. 4. – Мінськ-Новодністровськ, 2011. 

 
ПЕТРО (ПЕТРЕ) 

Дячок при церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Кулішівка Хотинської 
райі, за даними з відомостей про погосподарський перепис Молдавського князівства 
1774 року [1, с. 452]. Він же виконував обов'язки писаря. 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От 
первых упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – 
«Сокирянщина», 2015. 

 
ПЕТРУК ІВАН ПЕТРОВИЧ 

(1851 р.н.) 
Із селян, син Петра Івановича Петрука (1818 р.н.) та Євфимії Євтафіївни (1818 р.н.) 

[2, арк. 249зв–250]. В 1892 році затверджений на посаді церковного старости при 
Іоанно-Богословській церкві села Вітрянка 3-го округу Хотинського повіту – на 
перше триріччя [1, с. 175]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1892. – № 12; 2. Ревизская 
сказка 1859 года марта 1 дня, Бессарабской области Хотинского уезда селения Витрянки, 
принадлежащего российско-подданному, дворянину Николаю Иванову сыну Бегановскому, о 
состящих мужеского и женского пола царанах. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 429. 

 
ПІДЛЕПА ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ 

(1893 р.н.) 
Із селян села Селище Романкоуцької волості Хотинського повіту. Навчався в 

народному училищі. 3 жовтня 1910 року поступив на послухання в Каларашовський 
Свято-Успенський чоловічий монастир [1, арк. 86зв–87]. 

Джерела: Ведомость о церквях и имуществе Каларашовского Св.-Успенского монастыря, 
состоящего в Сорокском уезде, Кишиневской епархии, за 1912 год. – НАРМ, ф. 208, оп. 2, спр. 
3368. 

 
ПІСІКА ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ 

(1885 р.н.) 
Народився 1 серпня 1885 року в сім’ї псаломщика Свято-Михайлівської церкви 

села Чера-Мурзи Бендерського повіту, Миколи Васильовича Пісіка (1865-1929) 
та Олімпіади Костянтинівни (1863 р.н.) [1]. З 13 червня 1911 року служив свяще-
ником при Архангело-Михайлівській церкві с. Бринзени 4-го округу Белецького 
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повіту [2, с. 193]. 1 жовтня 1922 року визначений на 
місце священика при Свято-Успенській церкві села 
Василівка Хотинського повіту [4, с. 5]. Того ж року 
повернений назад в с. Бринзени. Там він служив і за 
даними на 1930 рік. 

2 квітня 1915 року архієпископом Кишинівським і 
Хотинським Платоном (П.Ф. Рождественський), він 
нагороджений набедреником [3, с. 207]. 

Джерела: 1. Ведомость о числе священно- церковно-
служителей 2-го Благочиннического округа Бендерского уезда, 
Кишиневской епархии бывших и не бывших у исповеди в 
истекшем 1897 году. Составлен окружным духовником, 
священником сел. Тараклии, Тимофеем Сикорским // Сведения 
о количестве исповедавшихся церковнослужителей по Киши-
невской епархии за 1897 год. – НАРМ, ф. 208, оп. 6, спр. 1373; 
2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1911. – № 

25; 3. Распоряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1915. - № 13-14; 4. Mișcarea în cler // 
Luminatorul, 1922. – № 20-21. 

 
ПИРЛІЦАНУ ГЕОРГІЙ 

(1893 р.н.) 
Закінчив Кишинівську духовну семінарію. В 1916 

році був висвячений на священика. 1 червня 1927 року 
визначений на місце священика при Анастасіївській 
церкві села Непоротове Хотинського повіту [1, с. 
166; 2, с. 106]. Далі служив при Свято-Миколаївській 
церкві села Рогожень Сорокського повіту. В 1944 
році виїхав до Румунії. В 1946 році визначений на 
місце священика села Ровінарі повіту Горж. 15 грудня 
1946 року призначений священиком до церкви села 
Гіндень в повіті Долж [3, с. 5B]. 

Джерела: 1. EH, 1927. – № 13-14; 2. EHA, 1930; 3. Monitorul 
Oficial. Regatul României. Partea 1: Legi, decrete, jurnale ale 
Consiliului de Miniştri, deciziuni ministeriale, comunicate, anunţuri 
judiciare (de interes general). – Bucureşti: Monitorul Oficial şi 
Imprimeriile Statului. Imprimeria Centrală, 1947. – № 58. 
 

ПИСАРЕВСЬКИЙ ПЕТРО ІВАНОВИЧ 
(1793–1825) 

Син дяка Івана Писаревського та Параскеви (1774 р.н.). 16 серпня 1821 року, 
архієпископом Кишинівськім і Хотинським Димитрієм (Д.І. Сулима) висвячений 
на священика до Архангело-Михайлівської церкви с. Ломачинці Хотинського повіту. 

Помер 10 лютого 1825 року, похований у Ломачинцях [2, арк. 103-104]. 
Дружина: Марія (1800 р.н.). 
Їхні діти: Анна (1821 р.н.) [1]. 
Джерела: 1. Исповедные росписи выданные из Кишиневской духовной консистории, Свято-

Михайловской церкви села Ломачинец 5-го округа Хотинского уезда (1825–1896, 1905–1911, 
1913, 1915, 1917 гг.). – ВАКС, Ломачинці; 2. Формулярная ведомость о священно и церковно 

Василь Пісіка 
(EHA, 1930. – P. 54) 

Георгій Пирліцану 
(EHA, 1930. – P. 106) 
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служителях и их мужеского пола детях, находящихся в селении Ломачинцах Архангело-Михай-
ловской церкви, Хотинского цынута, за 1824 год // Формулярные ведомости Управляющего 
Хотинского цынута Бричанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – 
ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

 
ПИСЛАРЬ ОЛЕКСІЙ 

Священик Іоанно-Богословської церкви села Молодове Хотинського повіту. 
У липні 1940 року виїхав до Румунії. Його ім'я знаходимо в списку біженців, який 
в 1941 році був опублікований в щорічнику Митрополія Олтенії. З цього списку 
дізнаємося, що О. Писларь був визначений священиком до церкви села Подарь 
(Podari) жудеця Долж [1, с. 801]. 

Джерела: 1. Vieaţa Bisericească în Oltenia: Anuarul Mitropoliei Olteniei / Sfânta Mitropolie a 
Olteniei, Râmnicului şi Severinului. – Craiova: Tipografia Sf. Mitropolii a Olteniei, Râmnicului şi 
Severinului, 1941. 

 
ПЛАМАДЯЛА ОЛЕКСІЙ 

(1893 р.н.) 
Із сім’ї духовного звання. Народився 11 лютого 1893 року. 22 червня 1914 

року висвячений на священика. 22 травня 1915 року призначений настоятелем 
Царе-Костянтинівської церкви села Лунга 1-го округу Белецького повіту [1, с. 
298]. 14 лютого 1917 року переміщений до Свято-Успенської церкви села Пояна 
2-го округу Оргеївського повіту [2, с. 35]. 21 квітня 1917 року переміщений на 
священиче місце до Архангело-Михайлівської церкви села Сербичани 5-го 
округу Хотинського повіту [3, с. 79]. У 1918 році, за власним проханням, 
переміщений до Свято-Георгіївської церкви села Казаяклія Бендерського повіту 
[6, с. 215]. З 1 липня 1931 року служив при церкві Покрови Пресвятої Богородиці 
села Пеліней Кагульського повіту [4, с. 56]. Далі переміщений до Свято-
Спиридонівської церкви села Гіндешть Сорокського повіту. У 1940 році виїхав 
до Румунії. Його ім'я знаходимо в списку біженців, який в 1941 році був 
опублікований в щорічнику Митрополії Олтенії [5, с. 802]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1915. - № 21-22; 2. Распо-
ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1917. – № 8; 3. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1917. – № 17; 4. AECAI, 1936; 5. Vieaţa Bisericească în Oltenia: Anuarul 
Mitropoliei Olteniei / Sfânta Mitropolie a Olteniei, Râmnicului şi Severinului. – Craiova: Tipografia Sf. 
Mitropolii a Olteniei, Râmnicului şi Severinului, 1941; 6. AECH, 1922. 

 
ПЛАХТЄЄВ ВОЛОДИМИР ФЕОФІЛОВИЧ 

(1887–1970) 
Син священика Київської єпархії. Там же почав своє служіння. За даними на 

1955 рік знаходився  на посаді настоятеля Архангело-Михайлівської церкви села 
Сербичани Сокирянського району Чернівецької області [1].  

До 1959 року він був духівником кліриків храмів Сокирянського благочиння. 
Далі перевівся у Вінницьку єпархію. За офіційними даними, він прослужив в 
священному сані 42 роки [2, с. 37]. 

Протоієрей В.Ф. Плахтєєв помер 13 вересня 1970 року, на 83-му році життя, 
будучи вже за штатом [3, с. 13]. 

Джерела: 1. ВАКС; 2. Вечная память почившим // ЖМП, 1971. – № 11; 3. Вічна пам'ять 
померлим // ПВ, 1971. – № 5. 
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ПЛЕНГЕЙ ВАСИЛЬ ГАВРИЛОВИЧ 

(1844 р.н.) 
Із селян, син Гаврила Ігнатовича Пленгея (він же Стефанков) (1813 р.н.) та 

Марії Іванівни (1819 р.н.) [1, арк. 222зв–223]. 23 січня 1875 року затверджений на 
посаді церковного старости при Архангело-Михайлівській церкві с. Сербичани 
5-го округу Хотинського повіту – на друге триріччя [2, арк. 61зв–62]. 

Джерела: 1. Бессарабская казенная палата. Ревизская сказка о царанах и бурлаках селений 
Хотинского уезда с буквы «С» по «Х» (октябрь 1850 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 281; 2. 
Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 184. 

 
ПЛЕНГЕЙ НИКИФОР 

Із селян. 24 вересня 1919 року затверджений на посаді церковного старости при 
Архангело-Михайлівській церкві села Сербичани Хотинського повіту [1, с. 2]. 

Джерела: 1. Mișcarea în cler // Luminatorul, 1919. – № 17-18. 
 

ПЛЕЧИНТА ІОАНН СТЕФАНОВИЧ 
(1839 р.н.) 

Народився 9 березня 1839 року в селі Мендиківці Хотинського повіту, в сім'ї 
священика. Закінчив Кишинівську духовну семінарію, за 2 розрядом. 29 вересня 
1865 року архієпископом Кишинівським і Хотинським Антонієм (О.А. Шокотов) 
висвячений на священика до Катериниської церкви села Котюжани Хотинського 
повіту. 21 березня 1869 року переведений до Іоанно-Богословської церкви села 
Клокушна, того ж повіту [1, арк. 94зв–95]. 

6 лютого 1875 року призначений бібліотекарем 5-го благочинницького округу 
Хотинського повіту. 26 березня 1875 року затверджений помічником благочинного 
в тому ж окрузі – на 2-е триріччя. У 1887 році затверджений на посаді законовчи-
теля Клокушнянської церковно-приходської школи. 

4 серпня 1872 року «за старанну і справну пастирську службу» нагороджений 
набедреником. У березні 1879 року одержав благословення Святішого Синоду. 
25 лютого 1885 року нагороджений синодальної фіолетовою скуфією. 

Рано овдовів. Дітей не мав. 
Джерела: 1. Ведомость о Иоанно-Богословской церкви Хотинского уезда селения 

Клокушны, состоящей в Клокушнянском приходе, за 1878 год // Ведомости о церквях 
Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 184. 

 
ПЛЕЧИНТА СТЕФАН ІЄРЕМІЙОВИЧ 

(1802–1891) 
Із селян. 27 травня 1822 року прийнятий у духовне звання і визначений дячком 

до церкви сю Тимиліуци Оргеївського повіту. 20 листопада 1830 року переміщений 
до церкви села Чепелеуці Хотинського повіту. 9 квітня 1833 року архієпископом 
Кишинівським і Хотинським Димитрієм (Д.І. Сулима) висвячений на диякона. 
Того ж року висвячений на священика до Архангело-Михайлівської церкви села 
Мендиківці Хотинського повіту [1, арк. 98зв]. 21 березня 1872 року і 13 березня 
1875 року затверджений духівником по 5-му округу Хотинського повіту. 

24 червня 1852 року нагороджений набедреником. Указом Святішого 
Урядового Синоду від 28 лютого 1873 року, він нагороджений скуфією [3, с. 158; 
4, с. 19]. У 1886 році, до дня Святої Пасхи, Святішим Синодом, «за службу по  
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духовному відомству» нагороджений камилавкою [2, с. 86]. 

Помер 7 листопада 1891 року [5, с. 346]. 
Дружина: Софронія (1809 р.н.).  
Їхні діти: Єлизавета (1830 р.н.), Анастасія (1833 р.н.), Іоанн (1839 р.н.), Микола 

(1842 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 

184; 2. Определения Святейшего Синода // КЕВ, 1886. – № 8; 3. Распоряжения Святейшего 
синода // КЕВ, 1873. – № 10; 4. Список духовных лиц, Всемилостивейше удостоенных в 8 день 
апреля 1873 г., наград, за заслуги по духовному ведомству // Церковная летопись «Духовной 
беседы»». – СПб., 1873. – № 28; 5. Умершие // КЕВ, 1891. – № 23. 
 

ПЛОТНІКОВ НИКИФОР СЕМЕНОВИЧ 
(1824 р.н.) 

Начотник старообрядців села Грубна Хотинського повіту. Православний 
місіонер Північного району Кишинівської єпархії, Іван Андрійович Сахаров, 
поспілкувавшись вперше з цією людиною, в своєму звіті за 1899 рік, відзначив: 
«Старик років 75-ти, який користувався колись славою кращого грубенського 
начотника» [1, с. 465]. 

Джерела: 1. Сахаров И. Отчет епархиального миссионера Северного района Кишиневской 
епархии за 1899 год // КЕВ, 1900. – № 20. 

 
ПОГОРЕВИЧ ВАСИЛЬ КАЛЕНИКОВИЧ 

(1895 р.н.) 
Син священика Каленика Васильовича Погоревича 

(1866 р.н.) Навчався в Кишинівській духовній семінарії. 
В служінні з 1918 року. З 1921 року служив священиком 
при Свято-Миколаївської церкви с. Шолкань Сорокського 
повіту [1, с. 178]. У 1923 році переміщений до церкви 
Успіння Пресвятої Богородиці с. Василівка Хотинського 
повіту. 1 травня того ж року повернутий назад в село 
Шолкань [4, с. 3]. У 1927 році переміщений до Свято-
Миколаївської церкви с. Бирнова 6-го округу Сорокського 
повіту [3, с. 146]. 

У 1931 році нагороджений камилавкою [2, с. 68]. 
Джерела: 1. AECH, 1922; 2. EH, 1931; 3. EHA,1930; 4. 

Mișcarea în cler // Luminatorul, 1923. – № 14. 
 

ПОДГОРЕЦЬКИЙ ГЕОРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
(1845 р.н.) 

Син паламаря церкви Преподобної Параскеви села Малінешти Хотинського 
повіту, Василя Федоровича Подгорецького (1811 р.н.) та Софїї Іванівни (1819 
р.н.). В 1865-1876 роках служив паламарем, а потім дяком при Архангело-
Михайлівській церкві села Ломачинці 5-го округу Хотинського повіту [2, с. 16]. 
Далі переміщений на місце паламаря при церкві Преподобної Параскеви села 
Малінешти Хотинського повіту де незабаром помер. 

Дружина: Домникия Герасимівна Холдевич (1848 р.н.) [1] – дочка священика 
церкви Преподобної Параскеви села Малінешти. 

Їхні діти: Афанасій (1870 р.н.). 

Василь Погоревич 
(EHA, 1930. – P. 146) 
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Джерела: 1. Исповедные росписи выданные из Кишиневской духовной консистории, Свято-

Михайловской церкви села Ломачинец 5-го округа Хотинского уезда (1825–1896, 1905–1911, 
1913, 1915, 1917 гг.). – ВАКС, Ломачинці; 2. Шундрій М. М. Історія церкви с. Ломачинці. – 
Сокиряни, 2006. 

 
ПОДГУРСЬКИЙ ФЕДІР КОСТЯНТИНОВИЧ 

(1821–1886) 
Син причетника Свято-Михайлівської церкви села Столнічень Кишинівського 

повіту. В 1847 році закінчив Кишинівську духовну семінарію, в званні студента 
[1, с. 17]. 17 листопада 1847 року, архієпископом Кишинівським і Хотинським 
Іринархом, він висвячений на священика до церкви Успіння Пресвятої Богородиці 
містечка Сокиряни Хотинського повіту. 2 січня 1848 року переміщений до соборної 
церкви м. Бельці. З 8 грудня 1853 року до 1 травня 1856 року здійснював духовні 
треби в Белецькому військовому госпіталі [3, арк. 26зв]. В 1853 році виконував 
посаду священика в Прутському батальйоні карантинної варти. 27 січня 1871 року 
переміщений на місце настоятеля соборної Свято-Покровської церкви м. Хотин 
[3, арк. 29зв–30]. 8 квітня 1872 року, за власним проханням, переміщений до 
Свято-Димитріївського собору м. Оргеїв – настоятелем. 25 листопада 1872 року 
перевівся на місце настоятеля Свято-Вознесенського собору м. Акерман. Там він 
прослужив до кінця свого життя [2, с. 395].  

3 липня 1849 року визначений приватним благочинним в Белецькому повіті. 
На цій посаді перебував до 25 вересня 1853 року. Того ж дня призначений законо-
вчителем Белецького повітового училища. 3 квітня 1859 року призначений на 
посаду благочинного 1-го округу Ясського повіту. На цій посаді він знаходився 
до 18 вересня 1869 року. 23 жовтня 1869 року призначений членом Ясської 
училищної ради. 17 березня 1871 року призначений законовчителем в Хотинське 
повітове училище. Тоді ж визначений членом Хотинської повітової училищної 
ради від Духовного відомства [3, арк. 29зв–30]. Того ж року його призначили 
благочинним міських церков Хотинського повіту [2, с. 394]. 

27 січня 1849 року і 3 лютого 1850 року, а також 30 січня 1854 року і 31 січня 
1856 року йому об’явлена подяка єпархіального начальства за сказання катехізисних 
поучень [3, арк. 27зв–28]. 14 лютого 1856 року нагороджений набедреником. 29 
вересня 1858 року нагороджений наперсним бронзовим хрестом на Володимирській 
стрічці в пам'ять війни 1853-1856 років. 21 березня 1859 року і 31 січня 1860 року 
йому оголошена подяка єпархіального начальства за викладання Закону Божого. 
22 квітня 1861 року нагороджений синодальною фіолетовою скуфією. 6 квітня 
1865 року нагороджений синодальною бархатною фіолетовою камилавкою [3, 
арк. 28зв]. 30 січня 1871 року висвячений на протоієрея. У 1875 році удостоєний 
наперсним хрестом від Святішого Синоду [2, с. 393]. У 1877 році йому надана 
архіпастирська подяка «За ревні труди в викладанні слова Божого». 

Помер 24 липня 1886 року в м. Акерман. В суботу 26 липня, за дозволом 
єпархіального начальства був похований на території собору – «в знак поваги за 
служіння Церкві Божій». В «Кишинівських єпархіальних відомостях» був опуб-
ліковано некролог [2, с. 392-397] 

Дружина: Анна Федорівна. 
Їхні діти: Марія (1855 р.н.). 
Джерела: 1. Лотоцкий П.А. Список и краткие биографии окончивших полный курс Киши- 
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невской духовной семинарии за сто лет ее существования (1813-1913). – Кишинев, 1913; 2. 
Протоирей Федор Константинович Подурский. Некролог // КЕВ. Отдел неофициальный, 1886. 
– № 17; 3. Формулярный список о службе законоучителя Хотинского уездного училища 
протоиерея Федора Подгурского. Составлен 1-го ноября 1871 года // Формулярные списки о 
службе учителей и смотрителей народных училищ за 1871 год. – НАРМ, ф. 152, оп. 1а, спр. 10. 

 
ПОДЛЄСНИЙ ВАРФОЛОМІЙ ПРОКОПОВИЧ 

(1856–1931) 
Народився 11 червня 1856 року в сім’ї старообрядців с. Грубна Хотинського 

повіту, Прокопія Васильовича Подлєсного (1834 р.н.) та Дар'ї Данилівни (1834 р.н.) 
[6, арк. 22зв–23]. Отримав домашню освіту.  

4 грудня 1887 року був приєднаний до Російської православної церкви [7, с. 
525]. У періодиці того часу сказано: «4 грудня [1887 р.] священиком Царе-
Костянтинівської церкви, місіонером в межах Хотинського повіту, Іоанном 
Холдевичем – на правах єдиновір'я з розкольників, попівської секти, які визнають 
Австрійську лжеієрархію, губернський царанин Варфоломій Прокопій Подлєснов ( 
він же Подлєсний)» [4, с. 3]. 

7 березня 1888 року архієпископом Кишинівським і Хотинським Сергієм (М.Я. 
Ляпідевський), Варфоломій Подлєсний висвячений на священика до Кишинівської 
єдиновірської церкви в ім'я Успіння Пресвятої Богородиці [1]. Там він служив і 
за даними на 1930 рік [8, с. 37]. Був також законовчителем в школі грамотності 
відкритої при цій церкві 10 лютого 1892 року [1]. 

У 1910 році брав участь в урочистостях з нагоди освячення єдиновірського 
храму в с. Грубна: «Після першої кафізми єдиновірський священик Варфоломій 
Подлєсний, за вимогою уставу, прочитав співуче, як прийнято у глаголемих 
старообрядців, слово на «Введення в храм Пресвятої Богородиці». Виразне, хоча 
трохи тихе, читання слова зробило на всіх присутніх найпаче на ревнителів 
уявної старовини, чарівно глибоке враження» [2, с. 1415-1432]. 

12 листопада 1899 року «за старанну єпархіальну службу», єпископом 
Кишинівським і Хотинським Іаковом (І.О. Пятницкий) о. Варфоломій нагороджений 
набедреником [5, с. 6]. 

Помер 6 березня 1931 року в Кишиневі. Похований 9 березня на православному 
цвинтарі [3, с. 509]. 

Дружина: Агафія Євстратіївна Череватова (1861 р.н.) – міщанка м. Кишинів. 
Вінчалися в Єдиновірській церкві Пресвятої Богородиці Скорботних Радість 
міста Кишинева [9, арк. 11-11зв]. 

Їхні діти: Антоній (17.02.1888 р.н.) – закінчив Кишинівське духовне училище. 
Джерела: 1. Ведомость о Кишиневской Единоверческой во имя Успения Пресвятой 

Богородицы церкви за 1905 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 11, спр. 350; 2. Воловей Ф. Торжество 
православия в селе Грубно, Хотинского уезда // КЕВ, 1910. - № 40; 3. Незабытые могилы. 
Российское зарубежье: Некрологи 1917–1997 в шести томах. / Сост. В.Н. Чуваков. – Т. 5: Н-П. 
– Москва: РГБ, 2004; 4. Присоединены к православной вере // КЕВ, 1888. – № 1; 5. Распо-
ряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1900. – № 1-2; 6. Ревизская сказка тысяча 
восемьсот пятьдесят девятого года, февраля двадцать восьмого дня, Бессарабской области 
уездного города Хотина, Губернского старообрядческого общества, о состоящих мужеского и 
женского пола мещанах. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 432; 7. С.М. Единоверческий приход в г. 
Кишиневе // КЕВ, 1892. – № 22; 8. AAC, 1930; 9. Актовые записи о браке за 1886-1903 гг. 
Единоверческой церкви г. Кишинева. – НАРМ, ф. 211, оп. 11, спр. 349. 
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ПОДЛЄСНИЙ ЗОТИК (ІЗОТ) ВАСИЛЬОВИЧ 

(1841 р.н.) 
Із міщан міста Хотина, народився в селі Грубна Хотинського повіту, в сім’ї 

старообрядців Василя Стефановича Подлєсного (1795-1856) та Параскеви (1812 
р.н.) [2, арк. 22зв–23] . 11 травня 1912 року затверджений на посаді церковного 
старости при Свято-Введенській єдиновірській церкві села Грубна 3-го округу 
Хотинського повіту [1, арк. 193зв–194]. 

Дружина: Пелагея Тимофіївна (1844 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомость о Св.-Введенской единоверческой церкви, состоящей 3-го округа 

Хотинского уезда Кишиневской епархии в селе Грубно, за 1914 год. – Ведомости о церквях 
Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 2. Ревизская сказка тысяча 
восемьсот пятьдесят девятого года, февраля двадцать восьмого дня, Бессарабской области 
уездного города Хотина, Губернского старообрядческого общества, о состоящих мужеского и 
женского пола мещанах. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 432. 

 
ПОДЛЄСНИЙ МЕФОДІЙ ПРОКОПОВИЧ 

Народився в сім’ї старообрядців села Грубна Хотинського повіту, Прокопія 
Васильовича Подлєсного (1834 р.н.) та Дар'ї Данилівни (1834 р.н.) З 1896 року 
був учителем церковно-приходської школи села Білоусівка Хотинського повіту. 
В 1899 році переміщений в Ходороуцьку церковно-приходську школу [3, с. 646]. 
Член Хотинського відділення Єпархіальної училищної ради Н.А. Бакал в своєму 
звіті про Ходороуцьку школу відзначав: «Вважаю для себе приємним обов'язком 
звернути увагу Ради на видатну діяльність вчителя школи Мефодія Подлєсного, 
який заслуговує найвищої нагороди та заохочення. Приємно відзначити ту любов 
і старанність до вчення, які Подлєсний власним прикладом і енергією зумів вселити 
своїм учням до самих себе і до школи» [2, с. 65]. За даними на 1914 рік він учите-
лював у селі Клокушна Хотинського повіту. 

Удостоєний срібної медалі в пам'ять 25-річчя церковно-приходських шкіл. 
Дружина: Ольга Іванівна Мондренко (1873 р.н.) – дочка священика Свято-

Димитріївської церкви села Білоусівка Хотинського повіту, Івана Івановича 
Мондренко (1847-1908) та Євдокії Стефанівни Дрочинської (1849 р.н.) [1, арк. 
79зв]. 

Їхні діти: Павло (12.08.1902 р.н.) – народився в с. Ходороуцах. 
Джерела: 1. Ведомость о Свято-Димитриевской церкви селения Белоусовки, Хотинского 

уезда Кишиневской епархии и священно и церковнослужителях за 1896 год // Ведомости о 
церквях Хотинского уезда за 1896 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 195; 2. Отчет о состоянии 
церковных школ Кишиневской епархии в учебно-воспитательном отношении за 1901 – 1902 
учебный год//КЕВ, 1903. – № 5; 3. Распоряжения епархиального начальства//КЕВ, 1899. – № 22. 

 
ПОДЛЄСНИЙ ТИТ ПРОКОПОВИЧ 

(1870 р.н.) 
Народився 28 березня 1870 року в селі Грубна Хотинського повіту, в сім’ї 

селян-старообрядців Прокопія Васильовича Подлєсного (1834 р.н.) та Дар'ї 
Данилівни (1834 р.н.). Прокопій також народився в селі Грубна, більше 24 років 
перебував уставником хотинських старообрядців; після того як обидва його сина 
прийняли православ'я, в 1892 році він також перейшов у Російську православну 
церкву [5, с. 19]. 

Тит Подлєсний отримав домашню освіту. Пройшов курс Кишинівської недільної  
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школи. 6 березня 1890 року був приєднаний до 
Російської православної церкви на правах єдиновірця 
[4, с. 526]. Резолюцією архієпископа Сергія (М.Я. 
Ляпідевський), 7 серпня 1890 року визначений вико-
нуючим обов'язки псаломщика при Кишинівській 
Свято-Успенській єдиновірській церкві [6, с. 672]. 
29 січня 1903 року, за резолюцією єпископа Іакова 
(І.О. Пятницький), затверджений на цій посаді [7, с. 
84-85]. 

Журнальним визначенням Ради Кишинівського 
Православного Христо-Різдвяного братства затвер-
дженим єпископом Кишинівським і Хотинським 
Володимиром (Ф.О. Сеньковський), 4 листопада 1904 
року Тит Подлєсний призначений на посаду помічника 
місіонера по Північному району Кишинівської єпархії 
[1]. 1 січня 1908 року він звільнений з цієї посади. У 

вересні 1913 року пройшов Протирозкольницькі місіонерські курси в Калара-
шовському монастирі, які були влаштовані для протирозкольницьких місіонерів 
Хотинського, Белецького (3 і 4 округи) і Сорокського повітів (2 округ) [3, с. 13-15]. 

10 лютого 1908 року висвячений на диякона, а потім 17 лютого – на 
священика до Свято-Введенської єдиновірської церкви села Грубна 3-го округу 
Хотинського повіту.  

У серпні 1911 року призначений протирозкольницьким місіонером по 1-му і 
3-му округах Хотинського повіту.  

Далі служив при Свято-Димитріївській церкві села Росошани Хотинського 
повіту. 1 лютого 1922 року повернутий назад в Грубну [9, с. 2]. Там він служив і 
за даними на 1930 рік [8, с. 90]. 

15 січня 1909 року йому надана архіпастирська подяка «за співчуття і 
допомогу місіонерській справі» [2, арк. 189зв–190]. 

Дружина: Євдокія Дмитрівна Каретникова (1875 р.н.) – дочка міщанина міста 
Кишинева, церковного старости Кишинівської Успенської єдиновірської церкви, 
Дмитра Микитовича Каретникова (1839 р.н.) та Варвари Василівни (1845 р.н.). 
Вінчалися 10 листопада 1893 року в Кишинівській Свято-Успенській єдиновірській 
церкві [10, арк. 86зв–87; 11, арк. 54-54зв]. 

Дітей не мали. 
Джерела: 1. Ведомость о Кишиневской Единоверческой во имя Успения Пресвятой Бого-

родицы церкви за 1905 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 11, спр. 350; 2. Ведомость о Св.-Введенской 
единоверческой церкви, состоящей 3-го округа Хотинского уезда Кишиневской епархии в селе 
Грубно, за 1914 год. – Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 
1, спр. 221; 3. Воловей Ф. Раскол и противораскольническая миссионерская деятельность в 
Кишиневской епархии в 1913 году // КЕВ, 1914. – № 21-22; 4. Единоверческий приход в г. 
Кишиневе // КЕВ, 1892. – № 22; 5. Маргаритов С. Старообрядцы северной части Бессарабии // 
КЕВ, 1893. – № 1-2; 6. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1890. – № 16; 7. Распо-
ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1903. – № 4; 8. EHA,1930; 9. Mișcarea în cler // 
Luminatorul, 1922. – № 2; 10. Метрическая книга, данная из Кишиневской духовной 
консистории в Свято-Успенскую церковь города Кишинева для записи родившихся, браком 
сочетавшихся и умерших, на 1893 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 11, спр. 347; 11. Актовые записи о 
браке за 1886-1903 гг. Единоверческой церкви г. Кишинева. – НАРМ, ф. 211, оп. 11, спр. 349. 

Тит Подлєсний 
(EHA, 1930. – P. 146) 
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ПОЛЯНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ 

Із сім’ї духовного звання. Закінчив 3 класи Кишинівської духовної семінарії. 
У 1916 році визначений на місце псаломщика при Свято-Василівській церкві села 
Корестоуци Хотинського повіту [1, с. 104]. 1 жовтня 1926 року затверджений на 
цій посаді [2, с. 175]. 1 вересня 1938 року переміщений на місце псаломщика при 
Свято-Димитріївській церкві села Білоусівка Хотинського повіту [3, с. 319]. 15 
листопада 1938 року звільнений за штат [4, с. 331]. 

Джерела: 1. EHA,1930; 2. Mișcarea în cler // EH, 1926. – № 15-16; 3. Mișcarea în cler // EH, 
1938. – № 21; 4. Mișcarea în cler // EH, 1938. – № 22. 

 
ПОЛЯНСЬКИЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

(1842 р.н.) 
Народився в селі Молодове Хотинського повіту, в сім’ї священика Василя 

Миколайовича Полянського (1818–1888) та Анни Йосифівни (1823 р.н.). 
Закінчив Кишинівську духовну семінарію по 2-му розряду. 15 листопада 1866 
архієпископом Кишинівським і Хотинським Антонієм висвячений на священика 
до Свято-Димитріївської церкви села Котела Хотинського повіту. У 1869 році, за 
власним проханням, затверджений на цій же посаді при Вознесенській церкві 
села Медвежа, того ж повіту. В 1873-1875 роках перебував законовчителем в 
народному училищі с. Ларга. 3 травня 1885 року переведений на місце священика 
при Архангело-Михайлівській церкві села Ларга 4-го округу Хотинського повіту. 
Тоді ж призначений законовчителем в місцеве народне училище. Там він про-
служив до серпня 1891 року. 

29 листопада 1883 нагороджений набедреником, а в 1886 році – скуфією. 
Дружина: Домникия Василівна Ратушевська (1846–1884). 
Його діти: Микола (1867 р.н.), Хрисанф (1869 р.н.), Олександра (1870 р.н.), 

Петро (16.01.1876 р.н.), Михайло (1880 р.н.), Арсеній (28.10.1884 р.н.). 
 

ПОЛЯНСЬКИЙ АФАНАСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
(1845–1907) 

Син священика Іоанно-Богословської церкви села Молодове Хотинського 
повіту, Миколи Васильовича Полянського (1818 р.н.) та Анни Йосифівни (1823 
р.н.). У 1869 році закінчив Кишинівську духовну семінарію [11, с. 50]. 15 березня 
1870 року єпископом Акерманським, вікарієм Кишинівським і Хотинським 
Петром (П.О. Троїцький), висвячений на священика до Свято-Успенської церкви 
села Клішківці Хотинського повіту [1, арк. 62зв]. 12 вересня 1872 року перемі-
щений до Архангело-Михайлівської церкви с. Требісоуци, того ж повіту [8, с. 74].  

У 1877 року затверджений законовчителем народного училища в с. Вашківці 
Хотинського повіту. 11 серпня 1887 року був призначений помічником благочинного 
5-го округу Хотинського повіту [6, с. 643].  

В 1905-1907 роках служив при Архангело-Михайлівській церкві с. Ломачинці 
5-го округу Хотинського повіту. 

16 вересня 1875 року о. Афанасій нагороджений набедреником. Ухвалою 
Святішого Синоду від 15-20 березня 1884 року, «за заслуги по духовному 
відомству», він нагороджений скуфією [4, с. 32]. У 1889 році, до дня Святої 
Пасхи, Святішим Синодом, нагороджений камилавкою [3, с. 374]. Ухвалою 
Святішого Синоду від 3-9 квітня 1897 року за № 1231, «за заслуги по духовному 
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відомству», А.В. Полянський удостоєний нагород-
ження наперсним хрестом від Святішого Синоду [5, 
с. 183]. 

Помер 21 жовтня 1907 року в селі Ломачинцях. 
Похований там же, біля церкви. 

Дружина: Олександра Матвіївна (1852 р.н.).  
Їхні діти: Марія (26.03.1872 р.н.), Феодосія 

(24.05.1874 р.н.), Митрофан (04.07.1876 р.н.), 
Юліанія (1877 р.н.), Євтихій (05.04.1878 р.н.), Анна 
(31.01.1881-14.02.1881), Євстафій (18.02.1883 – 
08.05.1931), Дем'ян (1885 р.н.), Юліанія (1888 р.н.). 

Марія Афанасіївна Полянська – була одружена з 
священиком Гаврилом Андрійовичем Романчуком 
(1868-1926) [2, арк. 84зв]. 

Євстафій Афанасійович Полянський – навчався 
Єдинецькому духовному училищі в м. Єдинці, закінчив 
Кишинівську духовну семінарію. У 1907 році, після 
смерті батька, за власним проханням, зайняв місце 
священика при церкві села Требісоуци. З 1909 року 
служив священиком при Свято-Василівській церкві 
села Корестоуци Хотинського повіту. Удостоєний 
сану протоієрея. Помер 8 травня 1931 року [10, с. 
121]. 

Митрофан Афанасійович Полянський – також 
закінчив Кишинівську духовну семінарію [11, с. 
116]. В 1900 році був висвячений на священика до 
Свято-Покровської церкви с. Данкоуци 1-го округу 
Хотинського повіту [7, с. 203]. З 1919 року служив 
при Петро-Павлівській церкві с. Братушани Белецького 
повіту [9, с. 54]. 

Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 
1888 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 191; 2. Ведомость о 
Архангело-Михайловской церкви села Ломачинец 5 округа 
Хотинского уезда за 1896 год // Ведомости о церквях 
Хотинского уезда за 1896 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 195; 
3. Высочайшие награды // КЕВ, 1889. – № 9; 4. Награды // 
КЕВ, 1884. – № 7; 5. Правительственные распоряжения // 
КЕВ, 1897. – № 10; 6. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1887. – № 17; 7. Справочная книга 
Кишиневской епархии на 1911 год / Составлена и издана 
Канцелярией Кишиневской духовной консистория. – Кишинев: 
Епархи-альная типография, 1911; 8. Curdinovschi V. Cele mai 
biserici de lemn din jud. Hotin – Basarabia (după datele excursiei 
din anul 1915) // RSIABC, 1925.- Vol. XVI; 9. EHA,1930; 10. 
Mișcarea în cler // EH, 1931. – № 9-10; 11. Лотоцкий П.А. 
Список и краткие биографии окончивших полный курс 
Кишиневской духовной семинарии за сто лет ее сущест-
вования (1813-1913). – Кишинев, 1913. 

Могила Афанасія Полянського. 
Фото Юрія Кривого, 2016 рік 

Євстафій Полянський 
(EHA, 1930. – P. 104) 

Митрофан Полянський 
(EHA, 1930. – P. 104) 
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ПОЛЯНСЬКИЙ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ 

(1818–1888) 
Народився в с. Пригородок Хотинського повіту, в сім’ї місцевого священика 

Миколи Федоровича Полянського (1791 р.н.) та Марії (1796 р.н.) – обидва 
уродженці австрійського циркула Заліщицького м. Звонигорода [7, с. 322]. 10 
грудня 1834 року, за резолюцією архієпископа Кишинівського і Хотинського 
Димитрія (Д.І. Сулима), призначений на місце дячка при Архангело-Михайлівській 
церкві села Пригородок. 20 травня 1839 року, тим же архієпископом, посвячений 
у стихар і переміщений на посаду псаломщика при тій же церкві [7, с. 323]. 25 
вересня 1845 року, архієпископом Кишинівським і Хотинським Іринархом (Я.Д. 
Попов), визначений на диякона до Іоанно-Богословської церкви села Каплівка 
Хотинського повіту [4, с. 361]. 31 січня 1846 року переміщений до церкви села 
Пригородок. 25 липня 1849 року, архієпископом Кишинівським і Хотинським 
Іринархом (Я.Д. Попов), висвячений на священика до Іоанно-Богословської церкви 
с. Молодове Хотинського повіту [3, арк. 506]. 

У 1879 році призначений законовчителем Молодовського народного училища 
[5, с. 381]. 23 березня 1888 року звільнений з цієї посади [6, с. 298].  

1 травня 1853 року нагороджений набедреником. 3 лютого 1876 року, визначенням 
Святішого Синоду, нагороджений скуфією [1, с. 138]. 

Помер в 1888 році в селі Молодове [2, с. 1888]. 
Дружина: Анна Йосифівна (1823 р.н.).  
Їхні діти: Андрій (1843 р.н.), Афанасій (1845 р.н.), Марія (1 849 р.н.), Євгенія 

(1852 р.н.), Віра. 
Джерела: 1. Высочайшие награды // ЦВ, 1876. – № 24; 2. Исключены из списков за смертью 

// КЕВ, 1889. – № 5; 3. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 
1, спр. 106; 4. Несторовский П. Село Каплевка Хотинского уезда // КЕВ, 1892. – № 18; 5. Распо-
ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1879. – № 18; 6. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1888. – № 8; 7. Романчук Г. Историческо-статистические сведения о селе 
Пригородке, Хотинского уезда // КЕВ, 1892. – № 14. 

 
ПОЛЯНСЬКИЙ ІВАН САВОВИЧ 

(1860–1926) 
Народився в с. Пригородок Хотинського повіту, син псаломщика Сави (Савіна) 

Миколайовича Полянського (1829 р.н.). В 1882 році закінчив курс Кишинівської 
духовної семінарії [10, с. 74]. 15 червня 1882 року визначений на місце штатного 
псаломщика до Свято-Успенської церкви містечка Ришкановка 4-го округу 
Белецького повіту. Того ж року, 1 грудня, переміщений до Свято-Покровського 
собору міста Хотин. 9 березня 1884 року, вікарієм Кишинівської єпархії, єпис-
копом Акерманським Августином (А.Ф. Гуляницький), висвячений на диякона, а 11 
березня – висвячений на священика до церкви Різдва Пресвятої Богородиці с. 
Михалкове Хотинського повіту [1, арк. 175зв]. 17 травня 1887 року, за власним 
проханням, переміщений на місце священика при церкві Успіння Пресвятої 
Богородиці села Шебутинці, того ж повіту [2, с. 395].  

У серпні 1902 року, за резолюцією єпископа Кишинівського і Хотинського 
Іакова (І.О. Пятницький), призначений депутатом від духовенства на окружні 
училищні з'їзди від 3-го округу Хотинського повіту [6, с. 487]. 1 жовтня 1903 
року призначений законовчителем в Шебутинецьку земську школу. В 1906-1910 
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роках виконував обов'язки окружного Будівельного комітету. Вів активну про-
світницьку діяльність серед населення. Відомо, що приєднав до православ'я 
кілька іудеїв і римо-католиків [3, с. 763]. 

З 1918 року служив при церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Кулішівка 
Хотинського повіту [8, с. 14].  

Помер 4 жовтня 1926 року в селі Кулішівка [9, с. 184]. 
31 січня 1893 року, «за старанну і корисну службу», о. Іван нагороджений 

набедреником [4, с. 73]. У 1898 році «за старанну єпархіальну службу» удостоєний 
фіолетової скуфії [5, с. 517]. 29 березня 1908 року «за відповідальну службу і 
старанне виконання покладених на нього обов'язків», визначенням Святішого 
Синоду нагороджений камилавкою. 1 квітня 1913 року визначенням Святішого 
Синоду, «за відмінну службу» нагороджений золотим наперсним хрестом [7, с. 
229]. Неодноразово нагороджувався подякою від Хотинської училищної ради «за 
сумлінне викладання Закону Божого» в земському училищі (1904-1907 і 1911 рр.). 

Дружина: Тетяна Василівна (1862 р.н.).  
Їхні діти: Олена (09.05.1886 р.н.) та Євгенія (20.01.1890 р.н.) [1, арк. 176]. 

Олена вийшла заміж за священика села Санківці Хотинського повіту Василя 
Назаревича. Євгенія була одружена з священиком села Редю-Маре Сорокського 
повіту, Андрієм Доносом. 

Джерела: 1. Ведомость о церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы, состоящей в 3-м 
округе Хотинского уезда, Кишиневской епархии, в селе Шебутинцах, за 1914 год // Ведомости о 
церквях Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 2. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1887. – № 11; 3. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1887. – № 20; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1893. – № 6; 5. Распоря-
жения Епархиального начальства // КЕВ, 1898. – № 24; 6. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1902. – № 16; 7. Список лиц духовного звания, кои Святейшим Синодом 
удостоены награждения за заслуги по духовному ведомству, ко дню рождения Его Импера-
торского Величества // ЦВд, 1913. – № 18-19; 8. EH, 1926. – № 1-2; 9. EH, 1926. – № 17-18; 
10. Лотоцкий П.А. Список и краткие биографии окончивших полный курс Кишиневской 
духовной семинарии за сто лет ее существования (1813-1913). – Кишинев, 1913. 

 
ПОЛЯНСЬКИЙ ПЕТРО АНДРІЙОВИЧ 

(1876 р.н.) 
Народився 16 січня 1876 року в селі Медвежа 

Хотинського повіту, в сім’ї місцевого священика 
Андрія Васильовича Полянського (1843 р.н.) та 
Домнікії Василівни Ратушевської (1846–1884) [2]. 
Закінчив курс семінарських наук в Кишинівській 
духовній семінарії – за другим розрядом. 20 серпня 
1899 року визначений на священиче місце при Свято-
Димитріївській церкви села Білоусівка 5-го округу 
Хотинського повіту [3, с. 482]. 31 жовтня 1899 року, 
єпископом Кишинівським і Хотинським Іаковом (І.О. 
Пятницький), висвячений на диякона. 7 листопада 
того ж року, єпископом Акерманським Аркадієм (О.Є. 
Філонов) висвячений на священика [1, арк. 80зв]. 

3 листопада 1900 року затверджений на посаді 
законовчителя Білоусівської церковно-приходської 

Петро Полянський 
(EHA, 1930. – P. 124) 
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школи [4, с. 557]. 29 жовтня 1910 року переміщений до Свято-Михайлівської 
церкви с. Ломачинці 5-го округу Хотинського повіту [5, с. 395]. 9 листопада 
1910 року повернутий на попереднє місце – в Білоусівку. 8 травня 1912 року 
переміщений до Архангело-Михайлівської церкви села Ломачинці [6, с. 150]. 21 
травня 1912 року переміщений назад до церкви с. Білоусівка [7, с. 161]. 17 жовтня 
1912 року направлений до церкви Успіння Пресвятої Богородиці села Наславча 
5-го округу Хотинського повіту. У 1919 році повторно затверджений на посаді. 

17 жовтня 1912 року призначений виконуючим обов'язки благочинного 5-го 
округу Хотинського повіту [8, с. 349]. 13 грудня 1914 року затверджений на посаді. 
Був членом Кишинівського відділу Імператорського Православного Палестинського 
товариства. 

У 1906 році нагороджений набедреником. У 1912 році до дня Святої Пасхи, 
єпископом Кишинівським і Хотинським Серафимом (Л.М. Чичагов), був наго-
роджений скуфією [9, с. 95]. 

Дружина: Марія Іванівна (1880 р.н.). 
Їхні діти: Лідія (1901 р.н.). 
Джерела: 1. Кишиневская епархия. Клировая ведомость 5-го округа Хотинского уезда. – 

ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 200; 2. Метрические книги 4-го округа Хотинского уезда за 1876 год. – 
НАРМ, ф. 211, оп. 19, спр. 20; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1899. – № 17; 
4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1900. – № 21; 5. Распоряжения епархи-
ального начальства // КЕВ, 1910. – № 44; 6. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1912. – № 19-20; 7. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1912. – № 21; 8. Распо-
ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1912. – № 42; 9. КЕВ, 1912. – № 11. 

 
ПОНОМАРЧУК ДМИТРО 

Із селян. В 1892 році затверджений на посаді церковного старости при 
Архангело-Михайлівській церкві села Мендиківці 3-го округу Хотинського 
повіту – на перше триріччя [1, с. 119]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1892. – № 8. 
 

ПОНОМАРЬ ЗАХАРІЙ ТИМОФІЙОВИЧ 
(1773 р.н.) 

Із селян. Служив паламарем при Свято-Димитріївській церкві села Непоротове 
Хотинського повіту (за даними на 1822 рік) [1, арк. 431]. 

Дружина: Анна (1779 р.н.).  
Їхні діти: Іоаким (1802 р.н.), Іван (1809 р.н.), Фома (1816 р.н.), Єфросинія 

(1819 р.н.). 
Джерела: 1. Роспись исповедная Кишиневской и Хотинской епархии селения Непоротова 

Свято-Димитриевской церкви о находящихся прихожан, кто оных во святую Четыре-
десятницу был у исповеди и святого причастия, кто исповедался токмо, не причастился и кто 
ж не исповедался и за каким винословием, за 1822 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 34. 

 
ПОНОМАРЬОВ НИКИФОР ФЕДОРОВИЧ 

Начотник старообрядців-неокружників села Білоусівка Секурянської волості 
Бессарабської губернії (за даними на 1889–1899 рр.) [1, с. 506; 2, с. 633]. 

Джерела: 1. Сахаров И. Отчет епархиального миссионера Северного района Кишиневской 
епархии за 1899 год // КЕВ, 1900. – № 20; 2. Стадницкий А. Состояние раскола и сектантства 
в Бессарабии по миссионерским отчетам за 1889 год // КЕВ, 1890. – № 14-15. 
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ПОПЕСКУ МИКОЛА ІВАНОВИЧ 

(1880 р.н.) 
Закінчив Єдинецьку духовну семінарію. 1 лютого 1931 року визначений на місце 

псаломщика до Свято-Введенської єдиновірської церкви с. Грубна Хотинського 
повіту [1, с. 70]. 

Джерела: 1. EH, 1931. – № 6. 
 

ПОПЕСКУЛ ІОАНН 
(†1900 р.) 

Із сім’ї духовного звання. 18 березня 1892 року прийнятий з Херсонської в 
Кишинівську єпархію і визначений на диякона до церкви Різдва Пресвятої Богородиці 
села Кулішівка 3-го округу Хотинського повіту [1, с. 99]. 29 березня 1892 року 
висвячений на священика до тієї ж церкві [2, с. 117]. 21 червня 1896 року, за власним 
проханням, переміщений, до церкви села Вороновиця, того ж повіту [3, с. 359]. 7 
липня 1900 року переміщений до Свято-Миколаївської церкви с. Грушівці 3-го 
округу Хотинського повіту [4, с. 278] – на місце померлого 16 травня 1900 року 
Льва Попескула.  

Помер 27 грудня 1900 року в с. Грушівці. 
Дружина: Віра. 
Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1892. – № 7; 2. Распоряже-

ния епархиального начальства // КЕВ, 1892. – № 8; 3. Распоряжения епархиального начальства 
// КЕВ, 1896. – № 13; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1900. – № 14. 

 
ПОПОВ ПАРФЕНІЙ ІОАННОВИЧ 

(1824 р.н.) 
Син священика. Навчався в Духовному парафіяльному училищі в Подільській 

губернії. 22 червня 1843 року, за указом Кишинівської духовної консисторії, виз-
начений дяком до церкви Різдва Пресвятої Богородиці с. Малинці Хотинського 
повіту. 16 травня 1843 року, архієпископом Кишинівським і Хотинським Іринархом 
(Я.Д. Попов) посвячений у стихар. 16 липня 1848 року, тим же архієпископом, 
висвячений на диякона до церкви Преподобної Параскеви с. Ожеве Хотинського 
повіту [1, арк. 585]. Надалі висвячений на священика до іншого приходу. Останні 
роки життя служив при Свято-Успенській церкві с. Бліндешти і Свято-Успенській 
церкві села Петрешти Белецького повіту. 

Помер 1 травня 1891 року. За дозволом єпископа Акерманського Аркадія (О.Є. 
Філонов) похований у дворі церкви [2]. 

Дружина: Гликерія Іванівна (1828 р.н.). 
Їхні діти: Іван (1847 р.н.), Георгій (1850 р.н.), Василь (1851 р.н.). 
Джерела: 1. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 

106; 2. Метрическая книга, данная из Кишиневской духовной консистории в Св. Успенскую 
церковь села Блиндешть и Петрешть 2-го округа Хотинского уезда для записи родившихся, 
браком сочетавшихся и умерших на 1891 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 1, спр. 620. 

 
ПОПОВИЧ ВАСИЛЬ ГЕОРГІЙОВИЧ 

(1863–1915) 
Із сім’ї духовного звання. 23 травня 1880 року зарахований в число братства 

Фрумошського монастиря. 27 серпня 1887 року священик Свято-Спиридонівської 
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церкви с. Мегурели 2-го округу Ясського повіту, Василь Попович переміщений 
на священицьку вакансію при церкві Різдва Пресвятої Богородиці с. Михалкове 
3-го округу Хотинського повіту [1, с. 646]. У 1894 році призначений законо-
вчителем тамошньої церковно-приходської школи. 11 березня 1895 року був 
переміщений на місце священика при Свято-Михайлівській церкві с. Перебиковці 
того ж повіту [2, с. 79]. Але вже 16 травня, того ж року, був повернутий назад в 
Михалкове [3, с. 131]. 21 січня 1897 року переміщений на священиче місце до 
церкви села Городище Кишинівського повіту [4, с. 25]. З 1901 року, служив при 
Свято-Успенській церкві села Бадичани 1-го округу Сорокського повіту. 

Помер 29 жовтня 1915 року [5, с. 545]. 
Дружина: Софія Минівна. 
Їхні діти: Юлітта, Клавдія (15.03.1902 р.н.). 
Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1887. – № 17; 2. Распо-

ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1895. – № 7; 3. Распоряжения епархиального 
начальства//КЕВ, 1895. – № 11; 4. Распоряжения епархиального начальства//КЕВ, 1897. – № 3; 
5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1915. – № 45. 

 
ПОПОВИЧ ВАСИЛЬ ФІЛІПОВИЧ 

(1893 р.н.) 
Народився 1 лютого 1893 року в сім’ї псаломщика 

Свято-Покровської церкви міста Бричани 3-го округу 
Хотинського повіту, Філіпа Георгійовича Поповича 
(09.01.1852 р.н.) та Олександри Калістратівні (1856 р.н.) 
[2, арк. 105зв–106]. Закінчив Кишинівську духовну 
семінарію. 15 червня 1914 року, за власним проханням, 
призначений на місце псаломщика при церкві Успіння 
Пресвятої Богородиці села Шебутинці 3-го округу 
Хотинського повіту. 12 вересня 1914 року затверджений 
на посаді [1, арк. 176зв; 3, с. 373]. У 1917 році висвячений 
на священика до церкви Успіння Пресвятої Богородиці 
села Ришкани Белецького повіту. Там він служив і за 
даними на 1930 рік [4, с. 61]. 

Джерела: 1. Ведомость о церкви во имя Успения Пресвя-
той Богородицы, состоящей в 3-м округе Хотинского уезда, 
Кишиневской епархии, в селе Шебутинцах, за 1914 год // Ведомости о церквях Хотинского 
уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 2. Метрическая книга, данная из Кишиневской 
духовной консистории в Свято-Покровскую церковь местечка Бричан 3-го округа Хотинского 
уезда, для записи о родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1893 год. – НАРМ, ф. 211, 
оп. 19, спр. 49; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1914. – № 38; 4. EHA,1930. 
 

ПОПОВИЧ ГЕОРГІЙ ФЕДОРОВИЧ 
Син священика. В 1868 році, будучи паламарем при Свято-Успенській церкві села 

Василівка Хотинського повіту, переміщений до Свято-Успенської церкви с. Мікауци 
Кишинівського повіту – на місце паламаря [1, с. 28]. Далі служив при Іоанно-
Богословській церкві села Вітрянка 3-го округу Хотинського повіту. Звідти в 
1879 році переміщений до Свято-Георгіївської церкви села Бедраж 4-го округу 
Хотинського повіту [2, с. 408]. Того ж року, 3 грудня був відрахований від місця. 

Василь Попович 
(EHA, 1930. – P. 61) 
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Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1868. – № 3; 2. Распо-

ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1879. – № 21. 
 

ПОПОВИЧ ГРИГОРІЙ 
(1910 р.н.) 

Із сім’ї духовного звання. Навчався в школі псаломщиків в Добрушському 
монастирі. З 1 вересня 1930 року знаходився на посаді псаломщика при Свято-
Введенській єдиновірській церкві села Грубна 4-го округу Хотинського повіту 
[1, с. 227]. 1 січня 1931 року переміщений на ту ж саму посаду до церкви Успіння 
Пресвятої Богородиці села Рашків 1-го округу Хотинського повіту [2, с. 10]. 

Джерела: 1. Mișcarea în cler // EH, 1930. – № 18; 2. Mișcarea în cler // EH, 1931. – № 1-2. 
 

ПОПОВИЧ ІВАН 
(1869 р.н.) 

Із сім’ї духовного звання. В 1910 році призначений служити псаломщиком 
при Свято-Успенській церкві містечка Сокиряни 5-го округу Хотинського 
повіту [1, с. 232]. Далі переміщений до іншої церкви. 

Джерела: 1. Справочная книга Кишиневской епархии на 1911 год / Составлена и издана 
Канцелярией Кишиневской духовной консистория. – Кишинев: Епархиальная типография, 1911. 

 
ПОПОВИЧ ІВАН 

Із сім’ї духовного звання. Служив священиком при церкві села Теке повіту 
Каліакра (нині розташованого в цинуті Мерій) в Румунії. 1 листопада 1931 року 
визначений на місце священика при Свято-Димитріївській церквів села Білоусівка 
Хотинського повіту [1, с. 259]. 15 жовтня 1941 року затверджений релігійним 
місіонером [2, с. 94]. Прослужив у Білоусівці до 1944 року. 

Джерела: 1. Mișcarea în cler // EH, 1931. – № 23-24; 2. Mișcarea în cler // EH, 1941. – № 5. 
 

ПОПОВИЧ МАТВІЙ СЕМЕНОВИЧ 
(1828 р.н.) 

Народився 9 серпня 1828 року в сім’ї паламаря с. Унгор Сорокського повіту. 
Отримав домашню освіту. 27 серпня 1850 року, архієпископом Кишинів-ським і 
Хотинським Іринархом (Я.Д. Попов ) посвячений у стихар і призначений на 
місце паламаря при Архангело-Михайлівській церкві села Романківці Хотинського 
повіту [3, арк. 485]. 23 січня 1883 року звільнений за штат. 18 липня того ж року 
затверджений понадштатним псаломщиком при тій же церкві [2, арк. 112зв]. 
Прослужив на цій посаді до кінця свого життя. 

Дружина: Параскева Григорівна Кирилович (1833 р.н.) – дочка священика 
села Клокушна Хотинського повіту.  

Їхні діти: Олександра (1851 р.н.), Єфросинія (1853 р.н.), Григорій (1858 р.н.), 
Петро (1863 р.н.), Яків (1865 р.н.) [1, арк. 158зв]. 

Єфросинія Матвіївна Попович – була одружена з міщанином міста Хотин 
Бессарабської губернії, Олександром Яновським. 

Петро Матвійович Попович – служив псаломщиком в селі Пиржолтени 
Кишинівського повіту (за даними на 1902-1914 роки). 

Яків Матвійович Попович – навчався в Єдинецькому духовному училищі. З 
1898 року знаходився на посаді псаломщика при церкві Успіння Пресвятої 
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Богородиці села Слободзея Тираспольського повіту Херсонської єпархії [4, с. 
634-635]. Там він служив і за даними на 1914 рік. 

Джерела: 1. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви, состоящей в 3 округе Хотин-
ского уезда Кишиневской епархии в селе Романкоуцах, за 1914 год // Ведомости о церквях 
Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 2. Кишиневская епархия. 
Клировая ведомость 3-го округа Хотинского уезда за 1902 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 199; 
3. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 106; 4. 
Справочная книга Херсонской епархии / Издание Херсонской духовной консистории. – Одесса: 
Типография Е.И. Фесенко, 1906. 

 
ПОПОВИЧ МИКОЛА ГЕОРГІЙОВИЧ 

(1838 р.н.) 
Син дяка. 30 травня 1864 року визначений паламарем до церкви с. Капрешти 

(рум. Кэпрешть) Сорокського повіту. 14 квітня 1865 року переведений дяком до 
Архангело-Михайлівської церкви села Романківці Хотинського повіту. 16 
грудня того ж року, за указом Кишинівської духовної консисторії, переміщений 
позаштатним паламарем до Архангело-Михайлівської церкви села Болбока 
Хотинського повіту [1, арк. 48зв]. 11 січня 1879 звільнений за штат. 

Дружина: Євфимія Данилівна (1847 р.н.). 
Їхні діти: Євдокія (1877 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 

1, спр. 184. 
 

ПОПОВИЧ СИЛЬВЕСТР ВАСИЛЬОВИЧ 
(1848 р.н.) 

Син священика. У травні 1867 року визначений на місце паламаря при церкві 
Покрови Пресвятої Богородиці села Селище Хотинського повіту [1, с. 9]. 25 
березня 1870 року переміщений до Кишинівської тюремній Петро-Павлівської 
церкви [2, с. 103]. 14 грудня 1876 року, будучи паламарем при Кишинівській 
цвинтарній церкві Всіх Святих, визначений виконуючим посаду псаломщика при 
церкві села Калараш Оргеївського повіту [3, с. 59]. 18 вересня 1880 переміщений 
до Архангело-Михайлівської церкви села Рублениця 1-го округу Сорокського 
повіту. 27 серпня 1883 року переміщений понадштатним причетником до Свято-
Михайлівської церкви с. Ново-Воронкова 1-го округу Сорокського повіту [4, с. 155]. 
Незабаром затверджений на посаді паламаря при тій же церкві. 12 березня 1885 
року переміщений на посаду псаломщика при Царе-Костянтинівській церкві міста 
Хотин [5, с. 107]. 11 лютого 1887 року повернутий до церкви с. Ново-Воронково 
Сорокського повіту – псаломщиком. [6, с. 153]. Там він прослужив до 1897 року. 

Дружина: Катерина Миколаївна. 
Джерела: 1. КЕВ, 1867. – № 1; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1870. – 

№ 9; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1877. – № 3; 4. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1883. – № 18; 5. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1885. – № 9; 6. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1887. – № 5. 

 
ПОПОВИЧ ФЕОДОР МАКСИМОВИЧ 

(† 1948 р.) 
Ієрей. До Другої світової війни проживав у Вінницькій області, де, за словами 

респондентів із села Сербичани, був підданий репресіям з боку комуністичного 
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режиму, за причиною причетності до «Обновленства» (живоцерковництво) – рух 
у російському християнстві, представники якого виступали за «оновлення Церкви»: 
демократизацію керування та модернізацію богослужіння і т.д. Після звільнення 
Хотинщини від фашистських окупантів, Ф.М. Попович повернувся в Бессарабію, 
де в 1944-1945 роках служив священиком при церкві Преподобної Параскеви 
села Ожеве Сокирянського району[1, с. 49]. Далі проживав в селі Сербичани, де 
помер в 1948 році і похований на церковному подвір'ї [2]. 

Джерела: 1. Яремчук С.С. Православна Церква на Буковині у радянську добу (державно-
церковні взаємини). – Чернівці: Рута, 2004; 2. ВАКС. 

 
ПОПОВИЧ ФІЛІП 

(1901 р.н.) 
Із сім’ї духовного звання, народився 4 грудня 1901 

року. Закінчив Кишинівську духовну семінарію. З 1 
вересня 1923 року – священик Свято-Димитріївської 
церкви села Білоусівка Хотинського повіту [1, с. 103]. 1 
жовтня 1931 року переміщений до церкви Успіння 
Пресвятої Богородиці села Василівка того ж 
Хотинського повіту [2, с. 240]. 

Джерела: 1. EHA, 1930; 2. Mișcarea în cler // EH, 1931. – № 
21-22. 

 
 

 
ПОПОВСЬКИЙ ПЕТРО 

                      (1876 р.н.) 
Із сім’ї духовного звання. Здав іспит на священика і в 

1911 р. був висвячений на священика до Свято-Покровської 
церкви села Чепелеуци 5-го округу Хотинського повіту. 1 
вересня 1929 року переміщений до Свято-Покровської 
церкви села Волошкове Хотинського повіту [2, с. 200]. За 
даними на жовтень 1942 року – заштатний священик, 
пенсіонер, при церкві села Волошкове [1, с. 452]. 

У 1931 році нагороджений камилавкою [3, с. 68]. 
Джерела: 1. BB, 1942. – Anul 1, № 7; 2. Mișcarea în cler // EH, 

1929. – № 19-20; 3. Mișcarea în cler //EH, 1931. – № 6. 

 
 

ПОРУЧИК ФЕОДОР ІВАНОВИЧ 
(1856–1908) 

Син стихарного паламаря Царе-Костянтинівської церкви села Крічкоуци 
Сорокського повіту, Івана Васильовича Поручика (1824 р.н.) та Марії Іванівни 
Сирбової (1826 р.н.). 4 серпня 1877 року визначений позаштатним паламарем до 
церкви с. Никорени Ясського повіту [1, с. 425]. 5 листопада 1877 року призначений 
виконуючим обов'язки псаломщика при церкві Олександра Невського села 
Цариград 3-го округу Сорокського повіту [2, с. 516]. Далі, деякий час був на 
посаді виконуючого обов'язки псаломщика при церкві села Речули Оргеївського 

Філіп Попович  (EHA, 1930. – P. 103.) 

Петро Поповський (EHA, 1930. – P. 108.) 
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повіту. 25 жовтня 1878 року переміщений до Іоанно-Богословської церкви села 
Молодове 3-го округу Хотинського повіту [8, с. 342]. 27 серпня 1883 року 
переміщений виконуючим посаду псаломщика при Свято-Димитріївській церкві 
села Білоусівка 5-го округу Хотинського повіту [3, с. 155]. 16 квітня 1888 року, 
будучи позаштатним псаломщиком при тій же церкві, за власним проханням, 
переміщений на місце псаломщика при церкві с. Бороган 4-го округу Ізмаїльського 
повіту [4, с. 370]. 22 серпня 1888 року звільнений з посади [5, с. 634]. 18 березня 
1889 року безмісний дяк Федір Поручик, за власним проханням, переміщений на 
посаду псаломщика до Свято-Миколаївської церкви с. Стинжинени, 2-го округу 
Белецького повіту [6, с. 325]. 24 травня 1896 року призначений псаломщиком до 
Свято-Миколаївської церкви с. Савки 2-го округу Сорокського повіту [7, с. 359]. 

Помер 17 квітня 1908 року [9, с. 91]. 
Двічі перебував в офіційному шлюбі. Друга дружина: Наталія Георгіївна. 
Їхня донька Надія закінчила Кишинівське єпархіальне жіноче училище і працювала 

вчителькою в церковно-приходських школах Кишинівської єпархії. 
Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1877. – № 18; 2. Распо-

ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1877. – № 24; 3. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1883. – № 18; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1888. – № 
10; 5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1888. – № 18; 6. Распоряжения епархи-
ального начальства // КЕВ, 1889. – № 8; 7. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1896. – № 13; 8. Сведения о движении и переменах по службе в епархии // КЕВ, 1878. – № 22; 9. 
Умершие // КЕВ, 1908. – № 18. 

 
ПОСТОЛАКІЙ КОСЬМА ВАСИЛЬОВИЧ 

(1858 р.н.) 
Народився 1 листопада 1858 року в сім’ї священика села Болбока Хотинського 

повіту. В семінарії не навчався.  
17 грудня 1876 року визначений до Веденсько-Богородичної церкви села 

Маркоуци 5-го округу Хотинського повіту – виконуючим посаду псаломщика [1, 
с. 59]. 2 лютого 1879 року призначений вчителем співу в Маркоуцькому народному 
училищі. 19 квітня 1892 року, єпископом Акерманським Аркадієм, посвячений у 
стихар. 23 квітня 1892 року переміщений до церкви с. Ларга Хотинського повіту, 
де 26 квітня, того ж року, висвячений на диякона [2, с. 137, 138]. 31 жовтня 1896 
року призначений на місце священика при Іоанно-Богословській церкві с. Вітрянка 3-
го округу Хотинського повіту [3, с. 599]. 3 листопада 1896 року, архієпископом 
Кишинівським і Хотинським Неофітом (М.В. Неводчиков), висвячений на священика. 
8 грудня 1897 року затверджений законовчителем місцевої школи грамоти [4, с. 5]. 
4-го червня 1903 року перемі-щений до церкви Покрови Пресвятої Богородиці 
села Вартиківці 3-го округу Хотинського повіту [5, с. 257]. Там він служив і за 
даними на 1911 рік. 

2 квітня 1902 року, єпископом Кишинівським і Хотинським Іаковом (І.О. 
Пятницький), «за старанну парафіяльну службу і зокрема за дбайливе ставлення до 
церковно-шкільної справи», о. Косьма нагороджений набедреником [6, с. 209]. 20 
березня 1909 року, єпископом Кишинівським і Хотинським Серафимом (Л.М. 
Чичагов), до дня Святої Пасхи, удостоєний скуфії [7, с. 120]. 

Дружина: Віра Єлисеївна Акелинова (1860 р.н.) – дочка псаломщика Свято-
Михайлівської церкви села Куконешти Белецького повіту. 
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Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1877. – № 3; 2. Распоря-

жения епархиального начальства // КЕВ, 1892. – № 9; 3. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1896. – № 22; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1898. – № 
1-2; 5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1903. – № 12; 6. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1902. – № 8; 7. Список священнослужителей, удостоенных 
Его Преосвященством, Преосвященнейшим Серафимом, епископом Кишиневским и Хотин-
ским, ко дню Святой Пасхи награждения 20 марта 1909 года // КЕВ, 1909. – № 15. – С. 120. 

 
 
 

 
 

ПОСТОЛАКІЙ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ 
(1829 р.н.) 

Син священика Свято-Миколаївської церкви села Алексендрень Ясського 
повіту, Петра Степановича Постолакія та Олени (1803 р.н.) [2, арк. 282зв-283]. За 
даними на 1855 рік, він служив паламарем при церкві Преподобної Параскеви 
села Ожеве Хотинського повіту. Після служив на тій же посаді при Свято-
Миколаївській церкві села Болбока Хотинського повіту. Згодом був звільнений із 
духовного звання [3, арк. 48зв]. 

Дружина: Домникия Стефанівна (1837 р.н.).  
Їхні діти: Ксенія (18.01.1855 р.н.) [1], Василь (1858 р.н.), Федір (1861 р.н.), 

Гликерія (1863 р.н.), Георгій (1866 г.р.). 
Джерела: 1. Метрическая книга, данная из Кишиневской духовной консистории в киши-

невскую Георгиевскую церковь для записи родившихся, браком сочетавшихся и о умерших, на 
1855 год. НАРМ, ф. 211, оп. 11, спр. 270; 2. Ревизская сказка церквей города Бельцы и Ясского 
уезда, о священно-церковнослужителях (1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 120; 3. Ведомости 
о церквях 5-го округа Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 184. 

Стара церква села Болбока Хотинського повіту. Фото початку XX ст.  
(Curdinovschi V. Сele mai vechi biserici de lemn din jud. Hotin // Revista Societăţii Istorico-

Arheologice Bisericeşti din Chişinău. – Chisinau: Tipografia Uniunii Clericilor Ortodocsi din 
Basarabia, 1925. – № 16 – P. 71.) 
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ПОСТОЛАКІЙ ТИМОФІЙ ПЕТРОВИЧ 

(1826–1873) 
Син священика Свято-Миколаївської церкви с. Алексендрень Ясського повіту, 

Петра Степановича Постолакія та Олени (1803 р.н.) [3, арк. 282зв–283]. В 1866-
1873 роках служив дияконом при Архангело-Михайлівській церкві с. Ломачинці 
Хотинського повіту [1]. 

Друга дружина: Ірина Миколаївна Равловська (05.05.1840 р.н.) – дочка дячка 
села Наславча Сорокського повіту, Миколи Федорович Равловського (1805–
1865) та Меланії Данилівни Гусічинської (1810 р.н.) [4]. Вінчалися в Свято-
Успенській церкві села Наславча 21 серпня 1866 року.  

Його діти від першого шлюбу: Іван (1850 р.н.), Порфирій (1857 р.н.), Костянтин 
(1859 р.н.), Анна (1853 р.н.), Анна (1872–1878), Рахіль (1874–1878) [2]. 

Джерела: 1. Исповедные росписи выданные из Кишиневской духовной консистории, Свято-
Михайловской церкви села Ломачинец 5-го округа Хотинского уезда (1825–1896, 1905–1911, 
1913, 1915, 1917 гг.). – ВАКС, Ломачинці; 2. Метрические книги Хотинского уезда за 1878 год. 
– НАРМ, ф. 211, оп. 19, спр. 25; 3. Ревизская сказка церквей города Бельцы и Ясского уезда, о 
священно-церковнослужителях (1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 120; 4. Метрические книги 
Сорокского уезда за 1840 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, д. 11. 

 
ПОТАПОВ ВАЛЕНТИН 

Диякон старообрядницької церкви села Грубна (за даними на 2012 рік) [1]. 
 

ПРАНИЦЬКИЙ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ 
(1870–1920) 

Син священика Василя Доментійовича Праницького (1838 р.н.) та Олени 
Костянтинівни (1839 р.н.) [9]. Закінчив Кишинівську духовну семінарію. 7 
листопада 1890 року був призначений на місце священика до Свято-
Димитріївської церкви села Непоротове 3-го округу Хотинського повіту [4, с. 
968]. У 1894 році затверджений законовчителем Непоротовської церковно-
приходської школи [5, с. 61]. 31 січня 1896 року переміщений священиком до 
церкви на честь апостола і євангеліста Іоанна Богослова села Ферапонтіївка 3-го 
округу Бендерського повіту [6, с. 71]. 

Крім того, Д.В. Праницький є автором декількох статей, опублікованих в 
бессарабській періодиці. Деякі із них присвячені селу Непоротове, зокрема статті 
«Освящение церкви в с. Непоротове, Хотинского уезда», «Поучение на день 
освящения храма» і «Старинный церковный памятник», які були опубліковані в 
«Кишинівських єпархіальних відомостях». В першій о. Димитрій описав 
торжество освячення новозбудованої Свято-Анастасіївської церкви, в якому він 
взяв найактивнішу участь [1, с. 239-241], а в другій – повчання, яке було 
прочитано повчання з нагоди освячення цієї церкви [2, с. 241-245]. В третій 
згаданій статті автор навів деякі дані до історії Свято-Миколаївського чоловічого 
монастиря, який знаходиться неподалік від села Непоротове [3, с. 506-508]. 

12 листопада 1899 року «за старанну єпархіальну службу» єпископом 
Кишинівським і Хотинським, Д.В. Праницький нагороджений набедреником [7, 
с. 7]. 1 квітня 1913 року Святішим Синодом «за заслуги по духовному 
відомству» нагороджений камилавкою [8, с. 229]. 

Помер 6 січня 1920 року в селі Ферапонтіївка [10, с. 3]. 
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Дружина: Віра Олександрівна (1873 р.н.).  
Їхні діти: Лариса (1893 р.н.) і Неоніла (1894 р.н.). 
Джерела: 1. Праницкий Д. Освящение церкви в с. Непоротове Хотинского уезда // КЕВ, 

1892. – № 10; 2. Праницкий Д. Поучение на день освящения храма // КЕВ, 1892. – № 10; 3. 
Праницкий Д. Старинный церковный памятник // КЕВ, 1903. – № 19; 4. Распоряжения епархи-
ального начальства // КЕВ, 1890. – № 22; 5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1894. – № 4; 6. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1896. – № 4; 7. Распоряжения 
Епархиального начальства // КЕВ, 1900. – № 1-2; 8. Список лиц духовного звания, кои Святей-
шим Синодом удостоены награждения за заслуги по духовному ведомству, ко дню рождения 
Его Императорского Величества // ЦВд, 1913. – № 18-19; 9. Список лиц священно- церковно-
служителей 2-го Благочиннического округа Хотинского уезда бывших и не бывших у исповеди 
во все посты в продолжении 1895 года // Сведения о количестве исповедавшихся церковно-
служителей по Кишиневской епархии в посты 1895 года. – НАРМ, ф. 208, оп. 6, спр. 1185; 10. 
Decedați // Luminatorul, 1920. – № 9. 

 
ПРАНИЦЬКИЙ ДМИТРО ПАРФЕНІЙОВИЧ 

(1837–1908) 
Народився в селі Сахарна Оргеївського повіту, в сім’ї священика Парфенія 

Кириловича Праницького (1800 р.н.) та Олени Луківни (1806 р.н.) [19, арк. 222зв]. 
15 червня 1859 року закінчив курс Кишинівської духовної семінарії. 6 грудня 
1859 року архієпископом Кишинівським і Хотинським Антонієм (О.А. Шокотов) 
висвячений на священика до Свято-Покровської церкви м. Бричани Хотинського 
повіту. У 1861 році призначений наглядачем за сільськими церковно-приходськими 
церквами.12 грудня 1862 року переміщений в село Липкани Сорокського повіту 
[4, с. 71-72]. 4 жовтня 1866 року переміщений до церкви с. Кищла-Замжиєво Хотин-
ського повіту. В 1867 р. направлений служити священиком при Трьохсвятительській 
церкві села Гріманкоуци, того ж повіту [3, с. 106; 4, с. 71-72]. 1 березня 1871 року 
призначений законовчителем Бричанського двокласного Міністерської училища. 
4 лютого 1872 року із Гріманкоуц переміщений до Свято-Покровської церкви 
містечка Бричани Хотинського повіту [10, с. 110]. 

13 березня 1877 року призначений благочинним 3-го округу Хотинського 
повіту. 5 квітня 1881 року повторно призначений благочинним по 3-му округу 
Хотинського повіту [11, с. 250]. На цій посаді перебував до 17 червня 1887 року 
[13, с. 523]. 21 березня 1882 року призначений членом правління Єдинецького 
духовного училища. У 1883 йому було доручено завідувати церковною свічковою 
лавкою. У цей період неодноразово відвідував храми сіл сучасної Сокирянщини. 
Записи в церковних книгах говорять про те, що він проводив служби в селах 
Мендиківці і Кулішівка. 

1 лютого 1888 року, відчужений від священицького місця в містечку Бричанах 
3-го округу Хотинського повіту Д.П. Праницький переміщений на священицьку 
вакансію до церкви Успіння Пресвятої Богородиці села Ново-Кірсово, 3-го округу 
Бендерського повіту [14, с. 131]. 17 травня 1888 року призначений законовчителем 
місцевого училища [15, с. 434]. Він же був ініціатором відкриття церковно-
приходської школи в селі Кірсово. 

21 вересня 1895 року указом Кишинівської духовної консисторії йому було 
заборонено проводити службу в церкві, в зв'язку з знаходженням під слідством 
(за звинуваченням в домаганні до жінки у себе вдома, і розтраті церковних грошей) 
[4, с. 71-72]. Був виправданий. 14 січня 1896 року йому знову дозволено проводити 
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священнослужіння [3, с. 106]. 14 березня 1908 року звільнився за штат – через 
хворобу [16, с. 77]. 

У червні 1864 року за старанну службу нагороджений набедреником. 30 березня 
1874 року йому висловлене благословення Святішого Синоду. 16 листопада 1876 
року знову удостоєний благословення Святішого Урядового Синоду, з видачею 
грамоти [1, с. 1-2]. Указом Святішого Синоду від 18 квітня 1877 року за № 1134, 
за відмінність по службі нагороджений бархатною фіолетовою скуфією [2, с. 
195]. Ухвалою Святішого Синоду від 29 березня - 9 квітня 1883 року за № 637, за 
заслуги по духовному відомству, нагороджений наперсним хрестом від Святішого 
Синоду [12, с. 28]. 24 липня 1887 року нагороджений синодальної камилавкою. У 
1907 році Дмитро Праницький – священик Свято-Успенської церкви с. Кірсово 3-
го округу Бендерського повіту, нагороджений орденом Святої Анни 3-го ступеня. 

Помер 1 квітня 1908 року [18, с. 99]. 
Дружина: Ганна Федорівна (1844-1885). Померла 25 квітня 1885 року в містечку 

Бричанах – «від запалення легенів» [6]. 
Їхні діти: Дмитро, Марія, Володимир, Олена, Юлія і Микола. 
Дмитро Дмитрович Праницький (1862 р.н.) – закінчив Кишинівську духовну 

семінарію по 2-му розряду. У 1888 році служив священиком в м. Вінниця, при 
Свято-Миколаївській церкві. У 1896 році переміщений в містечко Тирасполь 
Херсонської губернії [3, с. 106]. За даними на 1906 рік був діловодом і скарбником 
Тираспольського повітового відділення Єпархіальної училищної ради і законо- 

Священик Дмитро Парфенійович Праницький (зліва), 1899 рік.  
Фото із власного архіву доктора історичних наук Івана Думініки (Республіка Молдова) 
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вчителем 4-х класного міського училища [17, с. 631]. 

Марія Дмитрівна Праницька (1866 р.н.) – з 12 жовтня 1886 року перебувала в 
шлюбі з Йосифом Мануїлович Драганчулом (1864 р.н.) – син священика села 
Загайкан Белецького повіту; служив священиком в селі Широуці Хотинського 
повіту. Вінчалися в Свято-Покровській церкві м. Бричани [7]. 

Володимир Дмитрович Праницький (1868–1918) – закінчив Кишинівську 
духовну семінарію. У 1890 році призначений священиком церкви села Ларга 
Ізмаїльського повіту. У 1896 році був священиком при Свято-Успенській церкві 
села Комрат. У 1903 році прикріплений до грецької православної Миколаївської 
церкви м. Батумі [3, с. 108]. Брав участь в Російсько-японській війні 1904-1905 рр., за 
відміну в якій був нагороджений орденом Святої Анни 2-го і 3-го ступеня. Після 
повернення з війни служив викладачем Закону Божого в 2-ій Одеській чоловічій 
гімназії. На початку першої світової війни пішов добро-вольцем на фронт, був 
зарахований полковим священиком. Помер в Марселі (Франція) 4 липня 1918 
року [5, с. 270]. 

Олена Дмитрівна Праницька (1871 р.н.) – закінчила курс в Єпархіальному 
жіночому училищі. Була одружена з священиком Маславським із села Павлівка 
Акерманського повіту. 

Юлія Дмитрівна Праницька (1878 р.н.) – навчалася в Кірсовському училищі і 
Кишинівському жіночому духовному училищі. У 1903 році вступила в Петербурзьке 
Імператорське Клінічне училище. В 1907 році була відправлена на службу в 
Харбін [5, с. 270].  

Микола Дмитрович Праницький (02.05.1880–11.04.1882) – народився в 
містечку Бричани. Помер малолітнім – «від запалення легенів» [8; 9]. 

Джерела: 1. Благословения Св. Синода // КЕВ, 1877. – № 1; 2. Высочайшие и синодальные 
награды // КЕВ, 1877. – № 9; 3. Думиника И. Следственное дело по обвинению дьякона колонии 
Кирсово в мошенничестве // «Interuniversitaria», colocviul şt. studenţesc (7; 2012; Bălţi). Inter-
universitaria: Materialele Colocviului Şt. Studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011: Ed. a 7-a: [în 
2 vol.] / col. red.: Oxana Niculica, Liliana Evdochimov, Vadim Lopotenco [et al.]. – Bălţi: Presa univ. 
bălţeană, 2012. – Vol. 2; 4. Думиника И. Храм Успения Божией Матери cела Кирсово. 
Исторические аспекты. / Научный ред. доктор-хабилитат исторических наук Н. Червенков; 
Науч. О-во Болгаристов Респ. Молдова. – Кишинэу: «S.Ş.B.», 2012; 5. Думиника И. Священники 
служители церкви села Кирсово, Комратский район (1812─2012) // Buletin Ştiinţific al Tinerilor 
Istorici. Serie nouă. Vol. II (VII). Materialele Conferinței științifice internaționale anuale a tinerilor 
cercetători. – Chişinău, 2013; 6. Метрическая книга, данная из Кишиневской духовной консисто-
рии в Свято-Покровскую церковь местечка Бричан 3-го округа Хотинского уезда, для записи о 
родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1885 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 19, спр. 49; 7. 
Метрическая книга, данная из Кишиневской духовной консистории в Свято-Покровскую 
церковь местечка Бричан 3-го округа Хотинского уезда, для записи о родившихся, браком 
сочетавшихся и умерших на 1886 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 19, спр. 49; 8. Метрическая книга, 
данная из Кишиневской духовной консистории в Свято-Покровскую церковь местечка Бричан 
3-го округа Хотинского уезда, для записи о родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 
1880 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 19, спр. 49; 9. Метрическая книга, данная из Кишиневской 
духовной консистории в Свято-Покровскую церковь местечка Бричан 3-го округа Хотинского 
уезда, для записи о родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1882 год. – НАРМ, ф. 211, 
оп. 19, спр. 49; 10. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1872. – № 5; 11. Распо-
ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1881. – № 13; 12. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1883. – № 9; 13. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1887. – № 
14; 14. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1888. – № 4; 15. Распоряжения 
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епархиального начальства // КЕВ, 1888. – № 12; 16. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1908. – № 13; 17. Справочная книга Херсонской епархии / Издание Херсонской духовной 
консистории. – Одесса: Типография Е.И. Фесенко, 1906; 18. Умершие // КЕВ, 1908. – № 20-21; 
19. Клировые ведомости церквей Оргеевского уезда за 1847 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 5, д. 121. 

 
ПРЕКУП 

Священик при церкві Святої Преподобної Параскеви села Ожеве Хотинської 
райї, за даними з відомостей про погосподарський перепис Молдавського князівства 
1774 року [1, с. 456; 2, с. 146]. 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых 
упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирян-
щина», 2015; 2. Молдова ын епока феудализмулуй. – Волумул 7, партя 2: Реченсэминтеле 
популацией Молдовей дин аний 1772-1773 ши 1774 / алкэтуиря, кувынтул ынтродуктив ши 
коментарииле де П.Г. Дмитриев; суб редакция луй П. В. Советов кандидат ын штиинце 
историче. - Кишинэу: «Штиинца», 1975. 

 
ПРЕКУП 

Дяк при церкві Святої Преподобної Параскеви села Ожеве Хотинської райї, за 
даними з відомостей про погосподарський перепис Молдавського князівства 
1774 року [1, с. 456; 2, с. 146]. 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых 
упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирян-
щина», 2015; 2. Молдова ын епока феудализмулуй. – Волумул 7, партя 2: Реченсэминтеле 
популацией Молдовей дин аний 1772-1773 ши 1774 / алкэтуиря, кувынтул ынтродуктив ши 
коментарииле де П.Г. Дмитриев; суб редакция луй П. В. Советов кандидат ын штиинце 
историче. - Кишинэу: «Штиинца», 1975. 

 
ПРЕКУП 

Перший священик при церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Василівка 
Хотинської райі, за даними з відомостей про погосподарський перепис Молдавського 
князівства 1774 року [1, с. 457-458; 2, с. 147]. 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых 
упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирян-
щина», 2015; Молдова ын епока феудализмулуй. – Волумул 7, партя 2: Реченсэминтеле 
популацией Молдовей дин аний 1772-1773 ши 1774 / алкэтуиря, кувынтул ынтродуктив ши 
коментарииле де П.Г. Дмитриев; суб редакция луй П. В. Советов кандидат ын штиинце 
историче. - Кишинэу: «Штиинца», 1975. 

 
ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ ДМИТРО В. 

(1872–1930) 
Народився 24 травня 1872 року [3, с. 138]. Законовчитель жіночої вчительської 

семінарії. 25 жовтня 1916 року призначений понадштатним священиком до церкви 
Кишинівської 2-ї гімназії. 15 вересня 1919 року призначений тимчасово викону-
ючим посаду священика при Свято-Михайлівській церкві с. Сербичани Хотинського 
повіту [4, с. 2]. Далі деякий час служив при церкві Різдва Пресвятої Богородиці 
села Михалкове, звідки, 1 травня 1922 року повернутий назад до церкви села 
Сербичани [5, с. 127; 1, с. 127]. Того ж року нагороджений титулом протоієрея 
[5, с. 4]. Згаданий в довіднику «Адресний календар всій Румунії» на 1924-1925 
роки [2, с. 147]. 1 лютого 1930 року звільнений за штат [6, с. 52]. 
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Помер 12 березня 1930 року [7, с. 80]. 
Джерела: 1. AECH, 1922; 2. Anuarul «Socec» al României-Mari: 1924 - 1925. – V. II: Provincia. 

– București: Editura «Socec & Co». Soc. Anon., 1925; 3. EHDIS, 1925; 4. Mișcarea in clerul de mir // 
Luminatorul, 1919. – № 17-18; 5. Mișcarea în cler // Luminatorul, 1922. – № 11; 6. Mișcarea în cler // 
EH, 1930. – № 5-6; 7. Mișcarea în cler // EH, 1930. – № 7. 

 
ПРОКОПІЙ 

Священик с. Кулішівка Хотинської райї. 3 листопада 1772 року, за власним 
проханням, єпископом Радовецьким Досифієм (Хереску) призначений священиком 
до церкви села Купчин Хотинського повіту [1, с. 101; 2]. 

Джерела: 1. Tit Simedrea. Catastivul de hirotonii al Episcopiei Rădăuțului pe anii 1752–1782 // 
Calendar creştin pe anul bisect 1944 / Mitropolia Bucovinei. ─ Cernăuţi: Tipografia Mitropoliei 
Bucovinei, 1944; 2. Tit Simedrea. Catastivul de hirotonii al Episcopiei Rădăuțului pe anii 1752–1782. 
– Cernăuți: Tipografia Mitropoliei Bucovinei, 1943. 

 
ПРОКОПОВ СЕРГІЙ ЄВФИМОВИЧ 

(1888–1972) 
Народився в сім’ї старообрядців села Грубна Хотинського повіту, Євфимія та 

Ірина Прокопових. В першій декаді XX століття переїхав у село Нова Грубна 
Белецького повіту Бессарабської губернії, яке було в 1904-1905 роках засновано 
грубенськими переселенцями. 

У 1910 році Сергій Прокопов був висвячений на диякони до Новогрубенської 
старообрядницької церкви Святителя Святого Миколая Чудотворця. З 1927 року 
служив священиком при старообрядницькій церкві Різдва Пресвятої Богородиці 
села Єгоровка, розташованого нині у Фалештському районі Республіка Молдова. 
Там він прослужив до кінця свого життя. 

Помер в 1972 році. 
Дружина: Мотрона Гаврилівна, родом з м. Бельці.  
У сім'ї народилося 16 дітей, але виросло тільки троє: Петро, Марія, Федір [1]. 
Джерела: 1. Отец Сергий, первый белокриницкий священник села Егоровка Фалештского 

района (Молдавия). – http://samstar-arhiv.ucoz.ru/load/24-1-0-197 
 

ПРОТЕРІЙ (ПИСАРЕНКО ПАВЛО) 
(1868 р.н.) 

Із міщан. Освіту отримав в монастирі. 3 березня 1903 року визначений послуш-
ником в Свхарнянський чоловічий монастир. 16 квітня 1906 року висвячений на 
ієродиякона. 21 лютого 1907 року переміщений в Ферапонтієвський скит. 26 січня 
1908 року повернутий назад в Свхарнянський монастир. 21 листопада 1908 року 
висвячений на ієромонаха. [1, арк. 151зв–152] У 1928 році, за розпорядженням 
єпископа Хотинського Віссаріона (В. Пую), призначений настоятелем Свято-
Миколаївського скиту «Галиця» в Хотинському повіті (тепер монастир в 
Сокирянському районі). Згуртовані навколо нього кілька ченців, організували 
роботу обителі у суворій відповідності з монастирським статутом [2]. 

В 1929 році, за сумлінну службу і труди по відновленню скиту, єпископ 
Віссаріон надав ігумену Протерію подяку з відповідною грамотою. 

Джерела: 1. Ведомость о церквях и имуществе Сахарнянского Свято-Троицкого монас-
тыря, состоящего в Оргеевском уезде, Кишиневской епархии, за 1912 год. – НАРМ, ф. 208, оп. 
2, спр. 3368; 2. ВАКС. 
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Галицький Свято-Миколаївський монастир Фото Ірини Пустиннікової, 2015 рік 

Галицький Свято-Миколаївський монастир Фото Ірини Пустиннікової, 2015 рік 
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Р 
РАВЛОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ 

(1846–1879) 
Син паламаря церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Михалкове Хотинсь-

кого повіту Михайла Григоровича Равловського (1815 р.н.) та Марії Калениківни 
(1824 р.н.). Деякий час служив паламарем при Свято-Миколаївській церкві села 
Коболчин Хотинського повіту. За даними на 1878 рік числився понадштатним 
причетником при тій же церкві [1, арк. 57зв]. 

Помер 22 березня 1879 року [2, с. 175]. 
Дружина: Ольга Артемівна (1848 р.н.).  
Їхні діти: Анна (1869 р.н.), Олександра (1871 р.н.), Емілія (1875 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 

184; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1879. – № 10. 
 

РАВЛОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ 
(1797–1851) 

Син священика села Наславча, Федора Григоровича Равловського (1766 р.н.). 
За даними на 1835 рік, служив дяком при церкві Успіння Пресвятої Богородиці 
села Наславча Хотинського повіту [3]. Далі заштатний дячок при Свято-Успенській 
церкві села Василівка Хотинського повіту (за даними на 1849 рік).  

Помер 23 вересня 1851 року в селі Наславча [2, арк. 1157зв–1158]. 
Дружина: Параскева Григорівна (1799 р.н.).  
Їхні діти: Стефан (1821 р.н.), Матрона (1826 р.н.) і Феодосій [3]. 
Феодосій Васильович Равловський (1828–28.02.1854) – отримав домашню 

освіту. 27 вересня 1847 року посвячений в стихар і визначений на місце паламаря 
при церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Наславча Сорокського повіту [4]. 

Джерела: 1. Ведомость о Свято-Успенской церкви Сорокского уезда селения Наславвча, за 
1851 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 49; 2. Метрические книги Сорокского уезда за 1851 год. – 
НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 42; 3. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года 
апреля двадцать четвертого дня, Бессарабской области Хотинского уезда села Наславча 
двуприходной Усренской церкви, состоящей на имении помещика г. статского советника и 
кавалера Матфея Григориева Крупенского, о числе священно и церковнослужителях их женах 
и детях обоего пола. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100; 4. Мандзяк О.С. Церква села Наславча. – 
http://www.ukrkovcheg.org.ua/ (01.04.2016). 
 

РАВЛОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ФЕДОРОВИЧ 
(1794–1865) 

Син священика села Наславча, Федора Григоровича Равловського (1766 р.н.). 
Отримав домашню освіту. 15 лютого 1822 року визначений служити паламарем 
при церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Наславча Хотинського повіт [1]. 
У 1847 році, через хворобу, звільнений з цієї посади. За даними на 1851 рік він 
був за штатом [2]. Далі деякий час знаходився на посаді псаломщика при церкві 
Різдва Пресвятої Богородиці села Михалкове Хотинського повіту. 

Помер 8 листопада 1865 року в селі Наславча [4]. 
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Дружина: Олена Андріївна (1793–26.11.1861) [3].  
Їхні діти: Михайло (1815 р.н.), Іоаким (1820 р.н.), Ксенія (1821 р.н.), Тимофій 

(1823 р.н.), Параскева (1827 р.н.), Марія (1832 р.н.) [5], Іван (1838–1915). 
Джерела: 1. Ведомость о церкви Успенской Богородичной, Сорокского уезда, селения 

Наславча, принадлежащего помещику, статскому советнику Матфею Георгиеву Крупенс-
кому, живущему в Хотинском уезде в селении Ломачинцах, 1840 года // Метрические книги 
церквей Сорокского уезда за 1840 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 145; 2. Ведомость о Свято-
Успенской церкви Сорокского уезда селения Наславвча, за 1851 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 
49; 3. Метрические книги Сорокского уезда за 1861 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 87; 4. 
Метрические книги Сорокского уезда за 1865 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 106; 5. Ревизская 
сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года апреля двадцать четвертого дня, Бессараб-
ской области Хотинского уезда села Наславча двуприходной Усренской церкви, состоящей на 
имении помещика г. статского советника и кавалера Матфея Григориева Крупенского, о числе 
священно и церковнослужителях их женах и детях обоего пола. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100. 
 

РАВЛОВСЬКИЙ ІВАН ГРИГОРОВИЧ 
(1838–1915) 

Син дяка с. Михалкове Хотинського повіту, Григорія Федоровича Равловського 
(1794-1865) та Олени Андріївни (1793-1861). 23 червня 1857 року, архієпископом 
Кишинівським і Хотинським Іринархом (Я.Д. Попов) посвячений у стихар і виз-
начений на місце псаломщика при церкві Різдва Пресвятої Богородиці с. Михалкове 
Хотинського повіту [1, арк. 85зв]. В якості покарання за проступок, декілька 
місяців перебував в Каларашовському чоловічому монастирі. 25 серпня 1903 
року знову визначений штатним псаломщиком до тієї ж церкви [2, с. 560].  

31 грудня 1910 року, «за 50-річну службу Церкві Божій» він нагороджений 
золотою шийною медаллю з написом «За старанність» на Олександрівській 
стрічці [4, с. 6].  

Помер 1 березня 1915 року [3, с. 165]. 
Дружина: Марія Яківна (1841 р.н.). 
Їхні діти: Петро (1881 р.н.). 
Джерела: 1. Кишиневская епархия. Клировая ведомость 3-го округа Хотинского уезда за 

1902 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 199; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1903. – № 20; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1915. – № 11-12; 4. ЦВд, 
1911. – № 3. 
 

РАВЛОВСЬКИЙ ІВАН ФЕДОРОВИЧ 
(1799–1844) 

Син священика села Наславча, Федора Григоровича Равловського (1766 р.н.) 
[7]. 8 грудня 1827 року затверджений паламарем при церкві Покрови Пресвятої 
Богородиці села Волошкове Хотинського повіту [1]. 27 травня 1837 року 
переміщений на місце церковного старости, при тій же церкві. Надалі знаходився 
на посаді указного паламаря.  

Помер 23 листопада 1844 року в селі Наславча - від застуди [4]. 
Дружина: Параскева Михайлівна Мельник (1801 р.н.) – дочка селянина села 

Наславча.  
Їхні діти: Тимофій (1827 р.н.), Яків (1829 р.н.), Килина (1836 р.н.), Анастасія 

(1841 р.н.) [1; 2; 8], Михайло (08.11.1842 р.н.) [3] та Федот (01.03.1845-13.01.1846) 
[5; 6]. 
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Джерела: 1. Ведомость о Покровской церкви Хотинского уезда селения Волошкова, за 1832 

год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 
48; 2. Ведомость о Покровской церкви Хотинского уезда селения Волошкова, за 1854 год. – 
ВАКС; 3. Метрические книги Сорокского уезда за 1842 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 17; 4. 
Метрические книги Сорокского уезда за 1844 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 24; 5. Метри-
ческие книги Сорокского уезда за 1845 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 25;  6. Метрические 
книги Сорокского уезда за 1846 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 31; 7. Ревизская сказка тысяча 
восемьсот тридцать пятого года апреля двадцать четвертого дня, Бессарабской области 
Хотинского уезда села Наславча двуприходной Усренской церкви, состоящей на имении 
помещика г. статского советника и кавалера Матфея Григориева Крупенского, о числе 
священно и церковнослужителях их женах и детях обоего пола // Ревизская сказка местечек, 
селений и церквей Хотинского уезда, о священно-церковнослужителях (апрель 1835 г.). – 
НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100; 8. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года, 
апреля двадцать четвертого дня, Бессарабской области Хотинского уезда села Волошкова 
одноприходной Покровской церкви, состоящей на имении помещика, коллежского регистра-
тора Ефимия Федорова Бежануцы, о числе священно- и церковнослужителей, их женах и их 
мужеска и женска пола детях обоего пола // Ревизская сказка местечек, селений и церквей 
Хотинского уезда, о священно-церковнослужителях (1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100. 
 

РАВЛОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ 
(1815 р.н.) 

Син дяка с. Михалкове Хотинського повіту, Григорія Федоровича Равловського 
(1794-1865) та Олени Андріївни (1793-1861). Отримав домашню освіту. 31 грудня 
1836 року призначений служити дячком при церкві Преподобної Параскеви села 
Ожеве Хотинського повіту. 4 червня 1840 року, за власним проханням, переміщу-
ний на місце паламаря до церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Михалкове 
Хотинського повіту [1, арк. 523]. У 1871 році отримував допомогу від Духовного 
піклування Кишинівської єпархії [2, с. 530]. 

Дружина: Марія Калениківна (1824 р.н.).  
Їхні діти: Василь (1846 р.н.), Йосиф (1849 р.н.), Марія (1852 р.н.).  
Джерела: 1. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 

106; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1871. – № 22. 
 

РАВЛОВСЬКИЙ СЕМЕН ЮЛІАНОВИЧ 
(1872 р.н.) 

Народився 1 вересня 1872 року в селі Ломачинці Хотинського повіту, в сім’ї 
псаломщика Юліана Миколайовича Равловського (1835 р.н.) та Єлизавети 
Григорівни Гончар (1840 р.н.). Навчався в школі псаломщиків. В служінні з 1906 
року. 8 квітня 1908 року, будучи псаломщиком Іоанно-Богословської церкви села 
Сахни Літинського повіту Подільської губернії, за власним проханням, переміщений 
в Кишинівську єпархію, з визначенням на місце псаломщика до Архангело-
Михайлівської церкви села Ломачинці 5-го округу Хотинського повіту [2, с. 90]. 
1 листопада 1926 року призначений на місце псаломщика при Іранно-Богословській 
церкві села Довжок Хотинського повіту [3, с. 203]. Звідти, 1 грудня 1926 року 
переміщений до Свято-Димитріївської церкви села Білоусівка, на ту ж посаду 
[4, с. 15]. Там він служив і за даними на 1930 рік [5, с. 103]. 

Дружина: Олександра Феодосіївна (1881 р.н.).  
Їхні діти: Володимир (1900 р.н.), Федір (1902 р.н.), Марія (1907 р.н.), Олена  
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(1909 р.н.) [1]. 

Джерела: 1. Исповедные росписи выданные из Кишиневской духовной консистории, Свято-
Михайловской церкви села Ломачинец 5-го округа Хотинского уезда (1825–1896, 1905–1911, 
1913, 1915, 1917 гг.). – ВАКС, Ломачинці; 2. КЕВ, 1908. – № 18; 3. Mișcarea în cler // EH, 1926. – 
№ 19-20; 4. Mișcarea în cler // EH, 1927. – № 1-2; 5. EHA,1930. 

 
РАВЛОВСЬКИЙ ТИМОФІЙ ІВАНОВИЧ 

(1827 р.н.) 
Син паламаря церкви Покрови Пресвятої Богородиці с. Волошкове Хотинського 

повіту, Івана Федоровича Равловського (1799-1844) та Параскеви Михайлівни 
Мельник (1801 р.н.). Деякий час служив паламарем при тій же церкві. У 1853 
році «звільнений по хворобливому стану» за штат [1, арк. 594зв]. 

Джерела: 1. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 
спр. 106. 
 

РАВЛОВСЬКИЙ ЮЛІАН МИКОЛАЙОВИЧ 
(1836 р.н.) 

Народився 11 червня 1836 року в сім'ї дячка Свято-Успенської церкви села 
Наславча, Миколи Федоровича Равловського (1805 р.н.) та Меланії Данилівни 
(1815 р.н.) [1]. Отримав домашню освіту. 30 вересня 1860 року, за власним 
проханням, визначений дяком до Свято-Миколаївської церкви села Грушівці 
Хотинського повіту. В 1861 році переміщений на місце паламаря при Архангело-
Михайлівській церкві села Ломачинці, того ж повіту [2, арк. 85зв]. Деякий час 
значився позаштатним паламарем. 17 лютого 1885 року, за резолюцією єпископа 
Акерманського Августина (А.Ф. Гуляницький), він затверджений виконуючим 
посаду псаломщика при тій же церкві [3, с. 39]. 8 квітня 1908 року звільнений за 
штат – по старості [4, с. 90]. 

Дружина: Єлизавета Григорівна Гончар (03.09.1840 р.н.) – дочка селянина 
села Ломачинці. 

Їхні діти: Марія (01.09.1861 р.н.), Софія (12.09.1862 р.н.), Федір (28.10.1864 
р.н.), Григорій (22.02.1867 р.н.), Ксенія (24.01.1870 р.н.), Семен (01.09.1872 р.н.), 
Єфросинія (10.07.1875 р.н.), Олімпіада (30.07.1877 р.н.), В'ячеслав (11.12.1884 р.н.) 
[2, арк. 85зв]. 

Джерела: 1. Ведомость о Свято-Успенской церкви Сорокского уезда селения Наславвча, за 
1851 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 49; 2. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви села 
Ломачинец 5 округа Хотинского уезда за 1896 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда за 
1896 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 195; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1885. – № 4; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1908. – № 18. 
 

РАВЛЮК КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ 
(1967 р.н.) 

З 1993 року служить священиком при Архангело-Михайлівській церкві села 
Ломачинці Сокирянського району Чернівецької області [1, с. 15; 2, с. 125]. 

Дружина: Тамара.  
Їхні діти: Олена, Сергій. 
Джерела: 1. Шундрій М.М. Історія церкви с. Ломачинці. – Сокиряни, 2006; Шундрій М.М. 

Історія церкви села Ломачинці // Сокирянщина: Історико-краєзнавчий альманах. – Вип. 1. – 
2011. 
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РАДВАНЕСКУЛ ВАСИЛЬ ІОАННОВИЧ 

(1850 р.н.) 
Закінчив курс Кишинівської духовної семінарії. 2 липня 1877 року, за розпо-

рядженням єпархіального начальства, призначений служити псаломщиком при 
Іанно-Богословській церкві села Молодове Хотинського повіту і законовчителем 
місцевого Молодовського народного училища [1, с. 424]. 18 березня 1878 року 
визначений учителем і законовчителем Гербовецької монастирської школи [2, с. 80]. 
19 червня 1879 року переміщений в Добрушську монастирську школу [3, с. 196]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1877. – № 18; 2. Распо-
ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1878. – № 8; 3. КЕВ, 1879. – № 12. 
 

РАДЕВИЧ ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(1762 р.н.) 

Церковний староста при церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Михалкове 
Хотинського цинуту (за даними на 1822) [1, арк. 441]. 

Його діти: Григорій (1799 р.н.), Яків (1809 р.н.) та Ірина (1797 р.н.). 
Джерела: 1. Роспись исповедная Кишиневской и Хотинской епархии Хотинского цинута 

села Михалкова, Рождество Богородичной церкви о находящихся прихожанах, кто из них во 
святую Четыредесятницу был у исповеди и Святого причастия, и кто исповедовался токмо, а 
не причастился и за каким винословием, за 1822 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 34. 
 

РАДЕВИЧ ІВАН ПЕТРОВИЧ 
(1800 р.н.) 

Син священика села Романківці Хотинського повіту, Петра Михайловича 
Радевича (1779 р.н.) та Анастасії Іванівни, (1780 р.н.) [2, арк. 61-62]. 18 червня 
1828 року затверджений на посаді паламаря при Архангело-Михайлівській церкві 
села Романківці. У 1833 році виключений з духовного звання і відправлений на 
заслання в Сибір [1, арк. 161зв–162]. 

Джерела: 1. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви Хотинского уезда селения 
Романковец за 1832 год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – 
ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 48; 2. Формулярная ведомость о священно и церковнослужителях и их 
мужского пола детях, находящихся в селении Романковцах при Архангело-Михайловской 
церкви, за 1824 год // Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской 
протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 
 

РАДЕВИЧ ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 
(1779 р.н.) 

Народився в сім'ї селян села Романківці Хотинської райі. 25 травня 1805 року 
в м. Яссах, висвячений на священика, і направлений служити при Архангело-
Михайлівській церкві с. Романківці. У 1812 році отримав грамоту від митрополита 
Кишинівського і Хотинського Гавриїла (Г.Г. Бенулеску-Бодоні), яка підтверджувала 
його право займати посаду священика при цій церкві [2, арк. 61-62]. 

Дружина: Анастасія Іванівна, (1780 р.н.).  
Їхні діти: Іван (1800 р.н.), Онуфрій (1805 р.н.), Олександр (1811 р.н.) [], Марія 

(1809 р.н.) [1, арк. 161зв–162; 2, арк. 61-62; 3]. 
Джерела: 1. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви Хотинского уезда селения 

Романковец за 1832 год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – 
ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 48; 2. Формулярная ведомость о священно и церковнослужителях и их 
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мужского пола детях, находящихся в селении Романковцах при Архангело-Михайловской 
церкви, за 1824 год // Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской 
протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37; 3. Дело 
об исключении из духовного звания сыновей священника с. Романковец Хотинского уезда 
Радевича Онуфрия и Радевича Александра за нанесение побоев и словесных оскорблений 
жителю этого же села помещику Россети В. (28.09.1829-03.02.1831) (54). – НАРМ, ф. 205, оп. 
1, спр. 6421. 
 

РАДОМСЬКИЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
(1846–1928) 

Народився 19 серпня 1846 року в селі Круглик Хотинського повіту, в сім’ї 
причетника Василя Юстиновича Радомського (1817 р.н.). Здобув освіту в нижчому 
відділенні Кишинівського духовного училища. 8 листопада 1865 року визначений 
паламарем до Архангело-Михайлівської церкви села Романківці Хотинського 
повіту. 15 лютого 1883 року, за указом Кишинівської духовної консисторії за № 
1364, вын затверджений псаломщиком при тій же церкві. 21 жовтня 1910 року 
єпископом Акерманським  Никодимом (М.В. Кротков) висвячений на диякона до 
тієї ж церкви – на псаломщицькій вакансії [1, арк. 155зв]. 15 травня 1920 року 
звільнений за штат [10, с. 3]. 

Помер 1 лютого 1928 року [9, с. 42]. 
Дружина: Стефанида Павлівна Ізгора (1848 р.н.) – дочка селянина с. Шебутинці 

Хотинського повіту. 
 Їхні діти: Петро (01.01.1868 р.н.), Марія (02.08.1869 р.н.), Олімпіада (24.06.1871 

р.н.), Григорій (25.01.1875 р.н.), Віктор (01.04.1879 р.н.), Василь (01.04.1881 р.н.), 
Катерина (13.10.1883 р.н.) [1, арк. 156]. 

Григорій Андрійович Радомський – за даними на 1897-1902 роки служив 
псаломщиком при Свято-Успенській церкві села Чимишлія Бендерського повіту 
[2; 3, с. 8]. З 1910 року служив на тій же посаді при Свято-Михайлівській церкві 
села Кальчево 4-го округу Акерманського повіту [7, с. 31]. 

Петро Андрійович Радомський – закінчив курс Єдинецького духовного училища. 
Псаломщик при церкві Липник і вчитель в місцевій церковно-приходській школі 
(1888 р.) Далі служив псаломщиком при церкві села Сінешти Белецького повіту, 
де безоплатно навчав дітей в місцевій церковно-
приходській школі (1890 р.). 12 вересня 1890 року 
визначений на місце псаломщика в село Хаджикіой 
Ізмаїльського повіту [4, с. 775]. Далі знаходився на  
посаді псаломщика при церкві села Миндрешти 
Белецького повіту. 8 грудня 1890 року переміщений 
на місце псаломщика при церкві села Будак Акер-
манського повіту з визначенням вчителя місцевої 
церковно-приходської школи [5, с. 2]. У 1908 році 
був висвячений на священика до Свято-Успенської 
церкви с. Негринці 4-го округу Хотинського повіту 
[8, с. 120]. 

Віктор Андрійович Радомський – навчався в духов-
ному училищі. Звільнений з другого класу і 19 березня 
1898 року призначений виконуючим обов'язки пса-

Петро Андрійович Радомський 
(EHA, 1930. – P.  85.) 
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ломщика при Свято-Покровській церкві с. Ярославка 1-го округу Акерманського 
повіту [6, с. 154]. З 1915 року служив псаломщиком при Свято-Михайлівській 
церкві села Гура-Чілігідер Акерманського повіту (сучасна Новоселівка Одеської 
області) [8, с. 62]. 

Джерела: 1. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви, состоящей в 3 округе Хотин-
ского уезда Кишиневской епархии в селе Романкоуцах, за 1914 год // Ведомости о церквях 
Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 2. Ведомость о числе священно- 
церковнослужителей 2-го Благочиннического округа Бендерского уезда, Кишиневской епархии 
бывших и не бывших у исповеди в истекшем 1897 году. Составлен окружным духовником, 
священником сел. Тараклии, Тимофеем Сикорским // Сведения о количестве исповедавшихся 
церковнослужителей по Кишиневской епархии за 1897 год. – НАРМ, ф. 208, оп. 6, спр. 1373; 3. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1900. – № 1-2; 4. Распоряжения епархи-
ального начальства // КЕВ, 1890. – № 18; 5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1891. – № 1; 6. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1898. – № 8; 7. Справочная 
книга Кишиневской епархии на 1911 год / Составлена и издана Канцелярией Кишиневской 
духовной консистория. – Кишинев: Епархиальная типография, 1911; 8. AECH, 1922; 9. EH, 
1928. – № 5-6; 10. Mișcarea în clerul de mir // Luminatorul, 1920. – № 5. 

 
РАДОМСЬКИЙ ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ 

(1881 р.н.) 
Народився 1 квітня 1881 року, в селі Романківці Хотинського повіту, в сім’ї 

паламаря Андрія Васильовича Радомського (1846–1920) та Стефаниди Павлівни 
(1848 р.н.) [1, арк. 155зв–156]. Навчався в Кишинівській школі псаломщиків. В 
служінні з 1899 року. Починаючи з 22 вересня 1906 року деякий час виконував 
обов'язки псаломщика при церкві с. Казанжик 2-го округу Бендерського повіту 
[2, с. 291]. 5 грудня 1906 року переміщений до церкви села Сударка 2-го округу 
Сорокського повіту [3, с. 338]. 15 травня 1920 року призначений псаломщиком 
при Архангело-Михайлівській церкві села Романківці Хотинського повіту [4, с. 
2]. За даними на 1922 рік служив псаломщиком при церкві села Круглик 1-го 
округу Хотинського повіту [5, с. 100]. Пізніше повернутий назад в Романківці, 
його ім'я знаходимо в списках 1930-1931 років. 

Джерела: 1. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви, состоящей в 3 округе Хотин-
ского уезда Кишиневской епархии в селе Романкоуцах, за 1914 год // Ведомости о церквях 
Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 2. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1906. – № 36; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1906. – № 
46; 4. Mișcarea în clerul de mir // Luminatorul, 1920. – № 5; 5. AECH, 1922. 

 
РАЄЦЬКИЙ ГЕРМОГЕН МИКИТОВИЧ 

(1843–1915) 
Народився в 1843 році в містечку Новоселиця Хотинського повіту, в сім’ї 

священика Микити Кириловича Раєцького (1804 р.н.) та Олександри (1814 р.н.) 
[1, арк. 60зв–61; 9, арк. 15]. У 1868 році закінчив курс Кишинівської духовної 
семінарії і висвячений на священика до церкви Успіння Пресвятої Богородиці 
села Сокиряни Хотинського повіту [4, с. 147]. В 1869 році переміщений до 
Свято-Миколаївської церкви села Коболчин, того ж повіту [5, с. 159]. Того ж 
року був затверджений помічником благочинного 5-го округу Хотинського 
повіту. За розпорядженням єпархіального начальства, 22 березня 1872 року він 
визначений помічником депутата від 5-го округу Хотинського повіту [6, с. 214]. 
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27 квітня 1874 року затверджений помічником благочинного священика, того ж 
5-го округу Хотинського повіту [7, с. 225]. 

6 жовтня 1877 року, за власним проханням, переміщений на місце священика 
до Свято-Троїцької церкви села Кукуєци (Кукуец) Ясського повіту (пізніше – 4-го 
округу Белецького повіту) [10, с. 456]. Там він прослужив більше 30-ти років [13, 
с. 79]. З 1891 року також був законовчителем Стурдзенського однокласного 
міністерського училища. 

Ухвалою Святішого Синоду від 15-20 березня 1884 року, «за заслуги по 
духовному відомству», нагороджений скуфією [2, с. 32-33]. Ухвалою Святішого 
Синоду від 24 квітня 1902 року за № 1687, о. Гермоген нагороджений наперсним 
хрестом [3, с. 271]. У 1912 році нагороджений орденом Святої Анни 3-го ступеня. 

Помер о. Гермоген в селі Кукуєци 3 червня 1915 року [8, с. 389]. 
Дружина: Марія Костянтинівна (1854 р.н.). 
Їхні діти: Олександра (1875 р.н.), Георгій (1878-1913), Ольга (1881 р.н.), 

Катерина (1883 р.н.) [11; 12], Костянтин (22.03.1887 р.н.), Сергій (1891 р.н.).  
Георгій Гермогенович Раєцький – навчався в Кишинівській духовній семінарії. 

За даними на 1907 рік, він служив в селі Пирліца Белецького повіту. Помер 21 
квітня 1913 року. 

Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1882 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 19, 
спр. 31; 2. Награды // КЕВ, 1884. – № 7; 3. Определения Святейшего Синода // КЕВ, 1902. – № 
10; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1868. – № 13; 5. Распоряжения епархи-
ального начальства // КЕВ, 1869. – № 19; 6. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1872. – № 8; 7. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1874. – № 11; 8. Распоря-
жения епархиального начальства // КЕВ, 1915. – № 25-26; 9. Ревизская сказка местечек, 
селений и церквей Хотинского уезда, о священно-церковнослужителях (апрель 1835 г.). – 
НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100; 10. Сведения о движении и переменах в службе в епархиальном 
управлении // КЕВ, 1877. – № 21; 11. Сведения о количестве исповедавшихся церковно-
служителей по Кишиневской епархии в посты 1895 года. – НАРМ, ф. 208, оп. 6, спр. 1185; 12. 
Сведения о количестве исповедавшихся церковнослужителей по Кишиневской епархии за 1897 
год. – НАРМ, ф. 208, оп. 6, спр. 1373; 13. Справочная книга Кишиневской епархии на 1911 год / 
Составлена и издана Канцелярией Кишиневской духовной консистория. – Кишинев: 
Епархиальная типография, 1911. 

 
РАЄЦЬКИЙ ЄВГРАФ МИКИТОВИЧ 

(1831–1891) 
Народився 8 грудня 1831 року в містечку Новоселиця Хотинського повіту, в 

сім’ї священика Микити Кириловича Раєцького (1804 р.н.) та Олександри (1814 р.н.) 
[1, арк. 60зв–61; 9, арк. 15]. Після закінчення Кишинівської духовної семінарії, 22 
жовтня 1855 року висвячений на священика до Архангело-Михайлівської церкви 
села Кожушна Кишинівського повіту. 26 вересня 1856 року переміщений до 
Свято-Покровської церкви села Ширівці-Верхні Хотинського повіту. 12 вересня 
1856 року призначений приватним благочинним 1-го округу Хотинського повіту. 
Цю посаду проходив до 28 травня 1859 року. 24 листопада 1866 переміщений до 
Хресто-Воздвиженської церкви села Ленківці  Хотинського повіту [3, с. 608-609]. 

В 1869-1877 роках був частим гостем в парафіях Сокирянщини (де служив 
священиком його рідний брат Гермоген), про що свідчать записи в метричних 
книгах церков м. Сокиряни і сіл Коболчин та Білоусівка.  

12 березня 1873 року переведений до Свято-Михайлівської церкви села Білівці  
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2-го округу Хотинського повіту [4, с. 234]. 8 грудня 1874 року затверджений 
настоятелем церкви Преображення Господнього села Керстинці 2-го округу 
Хотинського повіту. У листопаді 1879 року Євграф Раєцький переміщений в село 
Недобоївці Хотинського повіту [5, с. 443]. 19 грудня 1879 переміщений назад в 
село Керстинці [6, с. 38]. 

Нагороджений в пам'ять війни 1853-1856 рр. бронзовим наперсним хрестом на 
Володимирській стрічці. 

Помер 24 жовтня 1891 року. 
Дружина: Дарія Василівна (1835 р.н.) [1, арк. 60зв–61].  
Їхні діти: Петро (18.06.1856 р.н.), Олександра (1864 р.н.), Василь (01.01.1866), 

Володимир (23.08.1879 р.н.). 
Петро Євграфович Раєцький – закінчив Кишинівську духовну семінарію. 9 

серпня 1881 року висвячений на священика до церкви села Ширівці Хотинського 
повіту [2, с. 651]. 8 травня 1885 року переміщений до церкви села Санківці, того 
ж повіту. Служив також в селах Шилівці та Грозинці Хотинського повіту. 

Володимир Євграфович Раєцький – навчався в 
Кишинівській духовній семінарії. 23 липня 1903 року 
призначений священиком до церкви села Пашкауци 
Хотинського повіту [8, с. 359]. З 1915 року служив 
при Свято-Троїцькій церкві села Кукуєци-Старі 4-го 
округу Белецького повіту [10, с. 99]. В 1928 році 
переміщений до Архангело-Михайлівської церкви 
села Рукшин Хотинського повіту. 

Василь Євграфович Раєцький – закінчив Киши-
нівську духовну семінарію. 26 вересня 1889 року 
висвячений на священика до церкви села Баламутівка 
Хотинського повіту [7, с. 840]. Далі служив в селі 
Нішкани Оргеївського повіту. 28 травня 1894 року 
переміщений в село Котелеве Хотинського повіту. 

Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 
1882 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 19, спр. 31; 2. Епархиальная хроника // КЕВ, 1873. – № 15; 3. 
Завойчинский В. Селение Ленковцы Хотинского уезда. Историко-статистическое описание. 
(Продолжение) // КЕВ, 1880. – № 14; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1873. 
– № 13; 5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1879. – № 23; 6. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1880. – № 2; 7. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1889. – № 20; 8. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1903. – № 15; 9. 
Ревизская сказка местечек, селений и церквей Хотинского уезда, о священно-церковно-
служителях (апрель 1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100; 10. EHDIS,1925. 

 
РАЗНОВАНУ МИХАЙЛО 

В кінці 1930-х років служив священиком при церкві Преподобної Параскеви 
села Ожеве Хотинського повіту. У 1940 році втік до Румунії. Його ім'я знаходимо 
в списку біженців, який в 1941 році був опублікований в щорічнику Митрополії 
Олтенії [4, с. 804]. У 1941 році повернувся в село Ожеве. В 7-му випуску офіційної 
газети Хотинської єпархії «Episcopia Hotinului: Foaie eparhială oficială» за 1941 
рік, була опублікована його стаття «Vizite pastorale făcute de clerul bisericii Ojeva 
jud. Hotin, în Ucraina» про прибулих селян із сіл Жван і Бернашівка для участі в 

Володимир Раєцький  
(EHA, 1930. – P.  72) 

624 
 



СВЯЩЕННО- І ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛІ 

 
богослужіннях в місцевій церкві [2, с. 139-144]. 1 березня 1942 року визначений до 
церкви села Путінешть, нині розташованого в Флорештському районі Республіка 
Молдова [1, с. 45; 3, с. 8]. Там він прослужив до 1944 року. 

Джерела: 1. Mișcarea în cler pe 1 martie 1942 // EH, 1942. – № 4; 2. Răznovanu M. Vizite 
pastorale făcute de clerul bisericii Ojeva jud. Hotin, în Ucraina // EH, 1941. – № 7; 3. Prot. Ioan 
Lisnic. Biserica din Putineşti, la 180 de ani // Curierul Ortodox. – Chișinău, 2008. – № 10 (207); 4. 
Vieaţa Bisericească în Oltenia: Anuarul Mitropoliei Olteniei / Sfânta Mitropolie a Olteniei, Râmnicului 
şi Severinului. – Craiova: Tipografia Sf. Mitropolii a Olteniei, Râmnicului şi Severinului, 1941. 
 

РАКОВЕЦЬКИЙ ТАРАС ВОЛОДИМИРОВИЧ 
Уродженець селища Рожнятів Івано-Франківської області України. В 2002 

році закінчив філософсько-теологічний факультет Чернівецького національного 
університету ім. Ю. Федьковича [1]. Служив дяком і паламарем, а з 2007 року – 
священик церкви Покрови Пресвятої Богородиці м. Новодністровськ Чернівецької 
області [2; 3]. 

Джерела: 1. Випуск 2002 року. – http://www.bogoslov.cv.ua/index.php?id=212&action=art; 2. 
Руснак І. Перший храм у Новодністровську. – http://nordbess-news.cv.ua/pershyj-hram-u-
novodnistrovsku; 3. Руснак І. Перший храм у Новодністровську. – http://miska-
rada.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3939:2015-10-15-11-22-57.  

 
 

РИБАК ОМЕЛЯН ПЕТРОВИЧ 
Із селян. 30 червня 1908 року обраний на посаду церковного старости при 

церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Волошкове 5-го округу Хотинського 
повіту – на перше триріччя [1]. 

Джерела: 1. Ведомость о Свято-Покрово-Богородичной церкви села Волошкова, 5 округа 
Хотинского уезда за 1908 год. – ВАКС. 

Священик Тарас Раковецький 
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РОГОВСЬКИЙ ТИМОФІЙ ІВАНОВИЧ 

(1837–1900) 
Син дяка Архангело-Михайлівської церкви с. Гордінешти Хотинського повіту, 

Іоанна Афанасійовича Роговського (1794 р.н.) та Марії (1803 р.н.). Деякий час 
значився стихарним паламарем Іоанно-Богословської церкви села Молодове 
Хотинського повіту (за даними на 1858 рік) [2]. Далі служив псаломщиком при 
Свято-Димитріївській церкві села Непоротове Хотинського повіту [1]. 

Помер 24 березня 1900 року. 
Дружина: Марія.  
Джерела: 1. Ведомость священно- церковнослужителей 3-го округа Хотинского уезда, 

исповедавшихся во все четыре посты 1897 года // Сведения о количестве исповедавшихся 
церковнослужителей по Кишиневской епархии за 1897 год. – НАРМ, ф. 208, оп. 6, спр. 1373; 2. 
Исповедные ведомости Хотинского второй части уезда, 3-ей части Благочиния, помещичьего 
селения Молодовы, за 1826-1858 года. – ВАКС. 

 
РОЗМАНСЬКИЙ (РОЗМАЇНСЬКИЙ) ГЕОРГІЙ МАТВІЙОВИЧ 

(1829–1879) 
Із сім’ї духовного звання. 25 січня 1846 року визначений послушником в Києво-

Михайлівський монастир. У 1850 році прийнятий до Херсонської єпархії і визначений 
дяком до Ново-Слобідської Богородичної церкви. У 1851 році переведений до 
Одеської лікарняної церкви. 6 серпня 1852 року висвячений на диякона. У 1856 році 
прийнятий до Кишинівської єпархії і направлений дияконом до Свято-Георгіївської 
церкви болгарської колонії Тараклія. 30 жовтня, того ж року, переміщений до Свято-
Георгіївської церкви м. Кишинева [2, с. 740]. 9 квітня 1867 року висвячений на 
священика до Свято-Покровської церкви с. Волошкове Хотинського повіту. У 1868 
році переміщений до Свято-Миколаївської церкви містечка Рашків-Нижній 4-го 
округу Сорокського повіту [3, с. 241-242]. 19 листопада 1870 року переміщений 
до Свято-Успенської церкви села Сєрково Оргеївського повіту [4, с. 505-506].  

Помер 29 грудня 1879 року [1, с. 40]. 
Джерела: 1. Исключены из списков умершие // КЕВ, 1880. – № 2; 2. Историко-статисти-

ческое описание кишиневской Георгиевской церкви, составленное протоиереем сей церкви 
Лукою Лашковым (Продолжение) // КЕВ, 1878. – № 17; 3. Распоряжения епархиального 
начальства//КЕВ, 1868. – № 23; 4. Распоряжения епархиального начальства//КЕВ, 1872. – № 24. 
 

РОМАНЕСКУЛ ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ 
(1881 р.н.) 

Народився 11 червня 1881 року в сім’ї священика Свято-Покровської церкви 
села Котової 1-го округу Сорокського повіту, Георгія Дмитровича Романескула 
(1851–1904) та Анни Петрівни. Закінчив Кишинівську духовну семінарію. 5 грудня 
1902 року призначений на місце священика при Свято-Успенській церкві села 
Дрокія 3-го округу Сорокського повіту [1, с. 734]. 4 червня 1908 року переміщений 
до Свято-Троїцької церкви села Ларга 4-го округу Хотинського повіту [3, с. 122]. 
У 1913 році зарахований на друге священицьке місце при Свято-Троїцькій церкві 
с. Ларга 4-го округу Хотинського повіту [4, с. 17]. 21 липня 1914 року затверджений 
настоятелем названої церкви [5, с. 345]. 11 березня 1916 року переміщений до 
Іоанно-Богословської церкви села Молодове 3-го округу Хотинського повіту [6, 
с. 59]. 1 серпня 1924 року переміщений до Свято-Успенської церкви м. Сокиряни  
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Хотинського повіту [8, с. 2]. 

У 1906 році йому оголошена подяка єпархіального 
начальства за турботи по збільшенню свічковий продажу 
[2, с. 134]. У 1922 році нагороджений скуфією [7, с. 7]. 

Дружина: Олександра Михайлівна. 
Їхні діти: Віктор. 
Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 

1902. – № 24; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1906. – № 17; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1908. – № 25; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1913. – № 3; 5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1914. – № 31; 6. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1916. – № 12; 7. Mișcarea în cler // Luminatorul. 1922. – № 11; 8. 
Mișcarea în cler // Luminatorul, 1924. – № 26. 
 

РОМАНЧУК ГЕОРГІЙ 
                                        (1899 р.н.) 

Із сім’ї духовного звання, народився 4 квітня 1899 
року. Закінчив Кишинівську духовну семінарію. 15 
вересня 1923 року висвячений на священика до церкви 
Різдва Пресвятої Богородиці с. Кулішівка Хотинського 
повіту [3, с. 6]. Того ж року, за власним проханням,  
переміщений до Архангело-Михайлівської церкви села 
Бочкоуци Хотинського повіту (сучасне село Бочківці 
Хотинського району) [2, с. 116]. Там він служив і за 
даними на 1930 рік [1, с. 75].  

Джерела: 1. EHA, 1930; 2. Episcopia Hotinului. Date istorice și 
statistice: 1923–1925. – Chişinău: Tipografia Eparhială «Cartea 
Românească»,1925; 3. Mișcarea în clerul de mir // Luminatorul, 1924. 
– № 1. 
 

РОМАНЧУК ГАВРИЇЛ АНДРІЙОВИЧ 
(1868–1926) 

Народився 27 березня 1868 року в селі Данківці Хотинського повіту, в сім’ї 
псаломщика Андрія Дмитровича Романчука (1824 р.н.). В 1889 році закінчив 
повний курс Кишинівської духовної семінарії, за другим розрядом. 21 січня 1890 
року, вікарієм Кишинівської єпархії, єпископом Акерманським Аркадієм (О.Є. 
Філонов) висвячений на диякона. 28 січня 1890 року, тим же єпископом висвячений 
на священика до Іоанно-Богословської церкви с. Атаки 1-го округу Хотинського 
повіту [3, с. 147]. 28 лютого 1890 року, за власним проханням, призначений 
законовчителем Атакського народного училища [1, арк. 84зв]. 

5 травня 1892 року, за розпорядженням єпископа Аркадія, переміщений до 
Архангело-Михайлівської церкви села Ломачинці 5-го округу Хотинського 
повіту [1, арк. 84зв–85]. 24 липня того ж року призначений законовчителем 
Ломачинецького народного училища. 2 вересня 1893 року повторно затверджений 
на цій посаді. 

21 лютого 1902 року був призначений помічником депутата по 5-му округу  

Володимир Романескул 
(EHA, 1930. – P.  107) 

Георгій Романчук 
(EHA, 1930. – P.  75) 
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Хотинського повіту. 17 березня 1903 року призначений депутатом по 5-му округу 
Хотинського повіту [5, с. 140]. В 1903 році був депутатом Кишинівського загально-
єпархіального з'їзду духовенства від Хотинського повіту. В 1904 році призначений 
духовним слідчим 5-го округу Хотинського повіту. В 1905 році, після особистого 
звернення до єпархіального начальства, звільнений з посади духовного слідчого 
5-го округу Хотинського повіту [7, с. 376]. 

27 вересня 1910 року о. Гавриїл переміщений до церкви Святих рівноапостольних 
Костянтина і Єлени села Крічкоуци Сорокського повіту [9, с. 333-334]. 1 серпня 
1920 року визначений до церкви Верхні Ширівці Хотинського повіту [12, с. 1]. 15 
вересня 1921 року звільнений за штат [11, с. 4]. У першій половині 1920-х років 
служив при Свято-Михайлівській церкві села Ревкоуци Хотинського повіту. 

В 1897 році він нагороджений набедреником «за службу по єпархіальному 
відомству» [4, с. 291]. В 1903 році за старанну парафіяльну службу нагороджений 
скуфією [6, с. 214]. Хотинська повітова училищна рада постановою від 13 серпня 
1909 року йому «за хорошу постановку викладання Закону Божого»,  висловила 
подяка від єпархіального начальства [8, с. 305]. Того ж року, визначенням 
Святішого Синоду, він нагороджений камилавкою [2, с. 154]. 

Помер 6 листопада 1926 року в селі Ревкоуци [10, с. 14]. 
Дружина: Марія Афанасіївна Полянська (1872 р.н.) – народилася 26 березня 

1872 року в селі Клішківці, в сім’ї священика Афанасія Васильовича Полянського 
(1845–1907) та Олександри Матвіївни (1852 р.н.). 

Їхні діти: Олександра (06.11.1894 р.н.) [1, арк. 84зв]. 
Джерела: 1. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви села Ломачинец 5 округа 

Хотинского уезда за 1896 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1896 год. – ДАЧО, ф. 
605, оп. 1, спр. 195; 2. Определения Святейшего Синода // ЦВд, 1909. – № 18-19; 3. Распоря-
жения епархиального начальства // КЕВ, 1890. – № 4; 4. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1897. – № 14; 5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1903. – № 
7; 6. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1903. – № 10; 7. Распоряжения епархи-
ального начальства // КЕВ, 1905. – № 16; 8. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1909. – № 37-38; 9. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1910. – № 40; 10. EH, 
1927. – № 1-2; 11. Mișcarea în cler // Luminatorul, 1921. – № 11-12; 12. Mișcarea în clerul de mir // 
Luminatorul, 1920. – № 9. 
 

РОТАР АНДРІЙ ФЕДОРОВИЧ 
(1826 р.н.) 

Із селян, син Федора Андрійовича Ротаря (1799 р.н.) та Єфросинії Семенівни 
(1802 р.н.) [2]. 20 березня 1874 року затверджений на посаді церковного старости 
при Свято-Миколаївській церкві села Коболчин Хотинського повіту – на сьоме 
триріччя [1, с. 287]. 

Дружина: Євфимія Василівна (1826 р.н.). 
Їхні діти: Петро (1849 р.н.), Федір (1853 р.н.) і Василь (1858 р.н.) [3]. 
Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1874. – № 13; 2. Ревизская 

сказка 1835 года мая месяца 1-го дня, Бессарабской области Хотинского уезда селения 
Коболчина, помещика Николая Константинова Флиондора, принадлежащего подданством 
Австрийскому государству, о состоящих мужеска и женска пола царанах; 3. Ревизская сказка 
тысяа восемьсот пятьдесят восьмого года декабря двадцать девятого дня, Бессарабской области 
Хотинского уезда села Коболчина, о состоящих мужеска и женска пола царанах, живущих на 
земле Австрийско подданного Егора Димитриева Флондора. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 430. 
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РОТАР МИКОЛА 

(1860 р.н.) 
Із селян, народився в с. Коболчин. У 1902 році затверджений на посаді церковного 

старости при Свято-Миколаївській церкві села Коболчин 5-го округу Хотинського 
повіту [1]. 

Дружина: Анастасія (1871 р.н.). 
Їхні діти: Костянтин (1903 р.н.), Євдокія, Федір (1910 р.н.) [2, арк. 45]. 
Джерела: 1. Кишиневская епархия. Клировая ведомость 5-го округа Хотинского уезда за 

1903 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 200; 2. Примарія комуни Кобилчень Хотинського повіту 
(1918−1940, 1941−1944). – ДАЧО, ф. 101, оп. 1, спр. 24. 
 

РОШКА ФЕДІР ІСААКІЙОВИЧ 
(1879 р.н.) 

Народився 17 лютого 1879 року в сім’ї священика Свято-Лукінської церкви 
села Печішти 3-го округу Оргеївського повіту, Ісаакія Костянтиновича Рошки 
(1843 р.н.) та Параскеви Костянтинівни [5, арк. 260зв–261]. 13 червня 1903 року 
закінчив повний курс Кишинівської духовної семінарії, в званні студента. 25 жовтня 
1903 року, єпископом Кишинівським і Хотинським Іаковом (І.О. Пятницький) 
висвячений на диякона, а наступного дня – 26 жовтня – на священика до церкви 
села Валя-Руссулуй 3-го округу Белецького повіту. З 1903 до 1908 року був 
законовчителем Валя-Руссулського міністерського училища. 28 березня 1908 року 
переведений до Свято-Миколаївської церкви с. Путінешть 3-го округу Сорокського 
повіту [1, арк. 170зв – 171]. 30 квітня 1911 року переміщений до Архангело-
Михайлівської церкви села Сербичани 5-го округу Хотинського повіту [2, с. 133].  
З 1 липня по 1 червня 1910 року навчався на регентських курсах в місті Херсоні, 
після закінчення яких удостоєний звання регента духовного і світського хору і 
вчителя співу. З 1908 до 1914 року був законовчителем в церковно-приходських 
школах. З 1921 року служив при церкві Преподобної Параскеви с. Ходжинешть 
Оргеївського повіту [4, с. 168]. 

6 травня 1908 року, за старанне виконання пастирських обов'язків, о. Федір 
нагороджений набедреником. 9 квітня 1913 року, єпископом Кишинівським і 
Хотинським Серафимом (Л.М. Чичагов), нагороджений скуфією [3, с. 133]. 

Дружина: Любов Костянтинівна Логін (01.04.1886–03.07.1908) – дочка свяще-
ника села Гордінешти 3-го округу Оргеївського повіту. Вінчалися 11 липня 1903 
року в Кафедральному соборі м. Кишинева [6, арк. 208зв–209]. Померла і 
похована в селі Путінешть [7, арк. 399зв–400]. 

Дітей не мали. 
Джерела: 1. Ведомость о Свято-Михайловской церкви состоящей в 5-м округе Хотинского 

уезда Кишиневской епархии в селе Сербичаны, за 1914 год // Ведомости о церквях Хотинского 
уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221;  2. Распоряжения епархиального начальства 
// КЕВ, 1911. – № 19; 3. Распоряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1913. – № 15; 4. 
AECH, 1922; 5. Метрическая книга данная из Кишиневской духовной консистории в Лукинскую 
церковь села Печишть 3-го округа Оргеевского уезда, для записи родившихся, браком 
сочетавшихся и умерших, на 1879 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 13, спр.68; 6. Метрический книги 
города Кишинева за 1903 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 11, спр. 312; 7. Метрическая книга данная из 
Кишиневской духовной консистории Свято-Николаевской церкви села Путинешт 3-го округа 
Сорокского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших, на 1908 год. – 
НАРМ, ф. 211, оп.6, спр. 426. 
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РУБАН МИКОЛА 
Дяк церкви Покрова Пресвятої Богородиці села Селище Хотинського повіту. 

У 1869 році переміщений до Свято-Миколаївської церкви с. Бирнова Сорокського 
повіту [1, с. 61]. В метричних книгах і сповідних розписах села Бирнова за 1870-
1871 роки записи з його ім'ям не зустрічаються. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1869. – № 9. 
 

РУДАКОВ ОЛЕКСІЙ 
З 1949 до 1952 року служив священиком при церкві Петра і Павла м. Сокиряни 

Сокирянського району та знаходився на посаді благочинного Сокирянського 
благочиння Чернівецької області [1, с. 66; 2]. 

Джерела: 1. Яремчук С.С. Православна Церква на Буковині у радянську добу (державно-
церковні взаємини). – Чернівці: Рута, 2004; 2. ВАКС. 

 
РУДЬЄВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ 

(1883–1928) 
Народився 12 лютого 1883 року в сім’ї  псаломщика церкви Різдва Пресвятої 

Богородиці с. Попешти 1-го округу Сорокського повіту, Михайла Афанасійовича 
Рудьєва та Євдокії Іванівни [9, арк. 393зв-394]. Навчався в Єдинецькому духовному 
училищі – у 1897 році звільнений з першого класу училища «за проханням батька» 
[7, с. 346]. 13 вересня 1903 року призначений виконуючим посаду псаломщика 
при Свято-Миколаївській церкві м. Ізмаїл [8, с. 560].  19 січня 1909 року призна-
чений виконуючим посаду псаломщика при церкві Успіння Пресвятої Богородиці 
села Василівка 5-го округу Хотинського повіту [1, с. 29]. 8 квітня 1910 року 

Могила Любові Костянтинівни Рошки в селі Путінешть. Фото протоієрея Іоанна Лісніка 
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затверджений на посаді [2, с. 104].  25 квітня 1912 року переміщений до церкви 
Різдва Пресвятої Богородиці с. Попешти 1-го округу Сорокського повіту – на місце 
Михайла Рудьєва, який цим же числом був звільнений за штат [3, с. 133-134]. 1 
квітня 1924 року висвячений на диякона до Кафедрального собору міста Сороки 
[5, с. 2; 6, с. 143]. 

Помер 21 серпня 1928 року [4, с. 193]. 
Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1909. – № 4; 2. Распоря-

жения епархиального начальства // КЕВ, 1910. – № 16-17; 3. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1912. – № 17-18; 4. EH, 1928. – № 19-20; 5. Mișcarea în cler // Luminatorul, 
1924. – № 26; 6. EHDIS, 1925; 7. Список учеников Единецкого духовного училища, составленный 
Правлением училища, после экзаменов, бывших в м. июне 1896/7 учебный год // КЕВ, 1897. – № 
15; 8. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1903. – № 20; 9. Метрическая книга 
данная из Кишиневской духовной консистории в Рождество Богородичную церковь села 
Попешт 1-го округа Сорокского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и 
умерших, на 1883 год. – НАРМ, ф. 211, оп.6, спр.168. 

 
РУДЬЄВ СТЕФАН ФЕДОРОВИЧ 

(1878 р.н.) 
Син священика села Бравічени. Вчився в псаломщицькому класі. 30 травня 

1898 року визначений на посаду псаломщика при Феодоро-Тиронівській церкві 
села Кіргани Ізмаїльского повіту [4, с. 215]. Пізніше був на посаді псаломщика 
при церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Кулішівка Хотинського повіту. В 
1906 році переміщений виконуючим посаду псаломщика при Свято-Покровській 
церкві села Акмангіт 3-го округу Акерманського повіту [1, с. 60]. 20 червня 1907 
року затверджений на посаді [2, с. 186]. Там він служив і за даними на 1922 рік 
[3, с. 60]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1906. – № 12; 2. Распоря-
жения епархиального начальства // КЕВ, 1907. – № 27-28; 3. AECH, 1922; 4. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1898. – № 12. 
 

РУСНАК КИРИЛО 
Із селян. Церковний староста при церкві Успіння Пресвятої Богородиці села 

Сокиряни Хотинської райї в другій половині 1770-х років. 
 

РУСНАК ПЕТРО 
(1929–1992) 

Народився 19 червня 1929 році. В 1973–1980 роках був священиком при Свято-
Михайлівській церкві с. Ломачинці Сокирянського району Чернівецької області 
[1, с. 14]. В 1975 році нагороджений скуфією.  

Рано овдовів. 10 грудня 1882 року в кафедральному соборі Преосвященний 
Антоній постриг в чернецтво протоієрея Петра Руснака з нареченням імені Паладій. 

Джерела: 1. Шундрій М. М. Історія церкви с. Ломачинці. – Сокиряни, 2006. 
 

РУСНАК ФІЛІП 
Священик при Архангело-Михайлівській церкві села Романківці Сокирянського 

району Чернівецької області (за даними на 1949 рік) [1, с. 66]. Служив до 1958 року. 
Джерела: 1. Яремчук С.С. Православна Церква на Буковині у радянську добу (державно-

церковні взаємини). – Чернівці: Рута, 2004. 
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С 
САВЧУК ЄВСТАФІЙ СТЕФАНОВИЧ 

(1864 р.н.) 
Із селян. З 1910 року перебував на посаді церковного старости при церкві 

Успіння Пресвятої Богородиці містечка Сокиряни 5-го округу Хотинського 
повіту [1, арк. 164зв]. 

Дружина: Олена Костянтинівна (1866 р.н.).  
Їхні діти: Василь, Стефан, Анна, Домна, Павло. 
Джерела: 1. Ведомость о Свято-Успенской церкви, состоящей Хотинского уезда, Киши-

невской епархии в местечке Секуренах, за 1914 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда за 
1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221. 

 
САВЧУК ІСИДОР ВАСИЛЬОВИЧ 

(1838 р.н.) 
Із селян, народився в селі Гвіздівці, в сім'ї Василя Даниловича Савчука (1796 р.н.) 

та Оксани Іванівни (1803 р.н.) [1; 2]. В 1896 році він затверджений на посаді 
церковного старости при Свято-Димитріївській церкві села Гвіздівці Хотинського 
повіту – на перше триріччя [3, с. 130]. 

Джерела: 1. Ревизская сказка тысяча восемьсот пятидесятого года, октября месяца 
двадцатого дня, Бессарабской области Хотинского уезда селения Гвоздоуц, вотчины 
помещика Димитрия Ивановича Лемишевского, принадлежащего подданством России, о 
состоящих мужского и женского пола царанах // Ревизская сказка о царанах селений 
Хотинского уезда за 1850 год, буквы «Г». – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 279; 2. Ревизская сказка 
тысяча восемьсот пятьдесят восьмого года, ноября двадцать пятого дня, Бессарабской 
области Хотинского уезда селения Гвоздоуц, о состоящих мужского и женского пола царанах, 
живущих на земле помещика, дворянина Димитрия Иванова Немишеско, принадлежащего к 
подданству Российской империи. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 429; 3. Утверждены в должности 
церковных старост к церквам // КЕВ, 1896. – № 6. 

 
САМБОРСЬКИЙ МИКОЛА ДАНИЛОВИЧ 

(1903–1972) 
Народився 6 грудня 1903 року в с. Осламів Новоушицького 

повіту Подільської губернії (нині в Віньковецькому районі 
Хмельницької області України), в сім'ї дрібного банків-
ського службовця. Його мати – дочка псаломщика – виховала 
сина в благочесті й глибокій вірі [1, с. 26-27]. 

Навчався в Кам'янець-Подільській семінарії, а також у 
духовній семінарії румунського міста Галац (Seminarul 
Teologic Ortodox «Sfântul Apostol Andrei» Galaţi), яку закінчив 
у 1924 році. Далі навчання продовжив на Богословському 
факультеті Чернівецького університету, який закінчив у 
1929 році зі званням кандидата богослов'я [1, с. 26-27]. 

У 1931 році він був висвячений на пресвітера і до 1934 
року служив при церкві с. Кельменці Хотинського повіту. Микола Самборський 
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Далі М.Д. Самборський служив священиком в різних селах сучасного Сокирян-
ського району: села Непоротове (1934-1942 рр.), Кулішівка і Вітрянка (1942 – 
01.05.1944), Коболчин і Білоусівка (1944-1945). У 1947 році визначений на 
місце священика при Архангело-Михайлівській церкві с. Вашківці Сокирянського 
району Чернівецької області [3, с. 350]. 

У селі Вашківцяхвін був заарештований 20 жовтня 1948 року. Особливою 
нарадою при Міністерстві державної безпеки СРСР (ОН МДБ СРСР), був 
засуджений за антирадянську агітацію, за статтями 54-10 ч. 2, 54-11 КК УРСР, до 
8-ми років позбавлення волі у виправно-трудових таборах (ВТТ) [2, с. 472]. 

Звільнений у 1956 році, і практично одразу після повернення в Чернівецьку 
область, поступив на службу. Служив священиком у приходах Сокирянського та 
Кельменецького районів. Останні 15 років служив при Свято-Миколаївському 
храмі в селі Грушівці Кельменецького району. В 1970 році вийшов за штат, але 
потім на деякий час знову повернувся до служби. В січні 1972 року за станом 
здоров'я остаточно вийшов за штат [1, с. 26-27]. 

Помер отець Микола 1 квітня 1972 року, на 69-му році життя, в м. Кельменці 
Чернівецької області. Там же він похований. Вже після смерті, 25 грудня 1974 
року реабілітований Чернівецьким обласним судом [2, с. 472; 7]. 

Відомо, що отець Микола був одружений. Його дружина була вчителькою при 
школах сіл Непоротове і Ломачинці [4, с. 12]. 15 березня 1944 року вона 
евакуювалася разом з 8-річною дочкою в Румунію [3, с. 350]. Там продовжила 
педагогічну діяльність – за даними на 1945-1948 роки працювала в школі села 
Голець (рум. Goleţ) повіту Северин, в селі Броштень, (рум. Broşteni) повіту 
Мехединць [5, с. 4B; 6, с. 14B]. 

Джерела: 1. Вечная память почившим // ЖМП, 1973. – № 12; 2. Реабілітовані історією. 
Чернівецька область. Книга третя. / Чернівецьке обласне відділення пошуково-видавничого 
агентства «Книга Пам’яті України». – Чернівці, 2013; 3. Яремчук С.С. Православна Церква на 
Буковині у радянську добу (державно-церковні взаємини). – Чернівці: Рута, 2004; 4. Monitorul 
Oficial. Regatul României. Partea 1: Legi, decrete, jurnale ale Consiliului de Miniştri, deciziuni 
ministeriale, comunicate, anunţuri judiciare (de interes general). – Bucureşti: Monitorul Oficial şi 
Imprimeriile Statului. Imprimeria Centrală, 1936. – № 214; 5. Monitorul Oficial. Regatul României. 
Partea 1: Legi, decrete, jurnale ale Consiliului de Miniştri, deciziuni ministeriale, comunicate, anunţuri 
judiciare (de interes general). – Bucureşti: Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Imprimeria 
Centrală, 1946. – № 175; 6. Monitorul Oficial. Regatul României. Partea 1: Legi, decrete, jurnale ale 
Consiliului de Miniştri, deciziuni ministeriale, comunicate, anunţuri judiciare (de interes general). – 
Bucureşti: Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Imprimeria Centrală, 1948. – № 26. 7. Мандзяк 
О.С. Репресовані священики та церковнослужителі Сокирянщини. – Сайт «Сокирянщина» 
http://www.ukrkovcheg.org.ua/, 23.06.2015. 

 
САМСОНОВ БОРИС 

(1897 р.н.) 
Син священика, навчався в школі псаломщиків. Служив псаломщиком при 

Свято-Троїцькій церкві села Данул Белецького повіту [2, с. 56]. 15 вересня 1923 
року переміщений на ту ж посаду при церкві села Попівка Белецького повіту [4, 
с. 7]. У 1924 році повернутий на колишнє місце служби в село Данул [3, с. 94]. 1 
січня 1939 року призначений на посаді псаломщика при Свято-Димитріївській 
церкві села Білоусівка Хотинського повіту [1, с. 4]. 

Джерела: 1. EH, 1939. – № 1; 2. EHA,1930; 3. EHDIS, 1925; 4. Luminatorul, 1924. – № 1. 
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САНДУЛЕВСЬКИЙ СТЕФАН ЗАХАРОВИЧ 

(1843 р.н.) 
Син священика. У 1866-1869 роках служив дяком при Кишинівській Іллінській 

церкві. В 1869 році був висвячений на диякона до Свято-Успенської церкви села 
Василівка Хотинського повіту [2, с. 46]. З червня 1885 року служив священиком 
при Архангело-Михайлівській церкві села Погреби Тираспольського повіту. За 
даними на 1902 рік С.З. Сандулевський був настоятелем Архангело-Михайлівської 
церкві с. Токмазея, Малаєштської волості Тираспольського повіту [1, с. 200-201]. 

Діти: Семен і Костянтин. 
Семен Стефанович Сандулевський (ор. 1874 р.н.) – закінчив Одеську духовну 

семінарію, по 2-му розряду. У 1898 році він був висвячений на священика до 
церкви села Малаєшти 1-е Тираспольського повіту Херсонської єпархії [1, с. 196-
197]. З 1900 року був законовчителем міністерського двох-класного училища і 
місцевої церковно-приходської школи [3, с. 640-641]. 

Костянтин Стефанович Сандулевський – служив псаломщиком при церкві 
Святої Преподобної Параскеви с. Терновка Парканської волості Тираспольського 
повіту [1, с. 199]. 

Джерела: 1. Миляновский Ф. Памятная книжка для Духовенства Херсонской епархии. – 
Одесса: Типография Е.И. Фесенко, 1902; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1869. – № 5-6; 3. Справочная книга Херсонской епархии / Издание Херсонской духовной 
консистории. – Одесса: Типография Е.И. Фесенко, 1906. 

 
САХАРОВ ІВАН АДРІАНОВИЧ 

Син священика міста Данилова Ярославської губернії, Адріана Івановича 
Сахарова (1825-1897) та Олександри Павлівни. Служив псаломщиком при церкві 
Ярославської семінарії та Московської духовної академії. У 1894 році закінчив 
Ярославську духовну семінарію, а потім – Московську духовну академію з 
званням кандидата богослов'я (1894-1898). Кандидатська дисертація: «История 
православной противораскольнической полемики со времени учреждения 
Святейшего Синода до учреждения единоверия». 

5 червня 1898 року призначений наглядачем за учнями Ярославського 
духовного училища [5, с. 315]. 12 жовтня 1898 року, за рекомендацією ректора 
Московської духовної академії Арсенія Георгійовича Стадницького (1862–1936) 
і резолюцією єпископа Кишинівського і Хотинського Преосвященного Іакова 
(І.О. Пятницький), І.А. Сахаров призначений на посаду місіонера Північного району 
Кишинівської єпархії [1, с. 75-76], в який, як відомо, входили Кишинівський, 
Бендерський, Оргеївський, Белецький, Сорокський і Хотинський повіти. У 
період місіонерської діяльності був частим гостем в селах Грубна, Білоусівка і 
містечку Сокиряни, де проживають великі громади старообрядців. Дані про своє 
перебування в цих селах Сахаров публікував в звітах і статтях в «Кишинівських 
єпархіальних відомостях»: «Місіонерська поїздка на північ Бессарабії» (1899 р.) 
[3, с. 214-223], «Звіт єпархіального місіонера північного району Кишинівської 
єпархії за 1899 рік» (1900 р.) [4, с. 451-452], «Протирозкольницька місіонерська 
діяльність в північній частині Бессарабії в 1902 році» (1903 р.) [2, с. 85-93] та ін. 

2 березня 1903 року він перейшов на посаду помічника наглядача Єдинецького 
духовного училища [1, с. 105]. На цій посаді він перебував до 15 травня 1910 року: 
«Указом Святішого Урядового Синоду від 15 травня цього 1910 року за № 6568 
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помічник наглядача Єдинецького духовного училища Кишинівської єпархії Іван 
Сахаров переміщений на таку ж посаду в Ярославське духовне училище» [6, с. 
147]. На цій посаді він перебував і за даними на 1917 рік. 

Нагороджений бронзовою медаллю за народний перепис 1897 року. 
Джерела: 1. Пархомович И. Краткий исторический очерк противо-раскольнической миссии 

в Кишиневской епархии с 1813 до 1910 года. – Кишинев: Епархиальная типография, 1910; 2. 
Раскол и Противораскольническая миссионерская деятельность в северной части Бессарабии 
в 1902 году, по отчету миссионера Ив. Сахарова. – КЕВ, 1903. – № 4; 3. Сахаров И. 
Миссионерская поездка на север Бессарабии. – КЕВ, 1899. – № 10; 4. Сахаров И. Отчет 
епархиального миссионера северного района Кишиневской епархии за 1899 год // КЕВ, 1900. – 
№ 20; 5. Список лиц, служащих в духовно-учебных заведениях Кишиневской епархии // КЕВ, 
1904. – № 17; 6. Указ из Святейшего Правительствующего Синода // КЕВ, 1910. – № 21. 

 
СВАРИЧЕВСЬКИЙ П. ВАСИЛЬОВИЧ 

Священик при церкві Різдва Пресвятої Богородиці с. Михалкове Хотинського 
повіту (за даними на 1827–1830 рр.). Відсторонений від служби і позбавлений 
сану через звинувачення в крадіжці вуликів [1; 2]. 

Джерела: 1. Дело по рассмотрению жалобы священника с. Михалкова Хотинского уезда 
Сваричевского П. на Комиссара Хотинского земского исправничества Павлова о нанесении ему 
словесных оскорблений и побоев (17.03.1828). – НАРМ, ф. 205, оп. 1; 2. Дело о лишении 
священника церкви села Михалково Хотинского уезда Сваричевского П. священнического сана 
за кражу ульев (11.06.1827 – 24.10.1830) – НАРМ, ф. 205, оп. 1. 

 
СВЕТЕНКО ВАСИЛЬ АФАНАСІЙОВИЧ 

Син священика. В семінарії не навчався. За даними на 1864 рік, він служив 
дяком при Архангело-Михайлівській церкві села Ломачинці Хотинського повіту 
[1, с. 16]. 

Джерела: 1. Шундрій М. М. Історія церкви с. Ломачинці. – Сокиряни, 2006. 
 

СВЕТЕНКО ФЕОДОСІЙ ІВАНОВИЧ 
(1878–1941) 

Народився 11 січня 1878 року в сім’ї церковного причетника храму Успіння 
Пресвятої Богородиці с. Недобоївці 1-го округу Хотинського повіту. У 1900 році 
закінчив курс семінарських наук в Кишинівській духовній семінарії [1, с. 119]. 9 
вересня 1900 року визначений на священиче місце при Архангело-Михайлівській 
церкві с. Сербичани Хотинського повіту [2, с. 355]. 8 жовтня того ж року висвячений 
на священика. У 1906 році був призначений помічником благочинного 5-го округу 
Хотинського повіту і протягом 3-х років був членом Благочинної ради за вибором. 

Протягом 11-ти років перебував завідувачем і законовчителем Сербичанської 
церковно-приходської школи, де показав себе з найкращої сторони. У звіті 
Кишинівської єпархіальної училищної ради за 1905 рік читаємо: «В ряду старанних 
завідувачів і законовчителів: Феодосій Светенко з села Сербичани Хотинського 
повіту, який був обраний незабаром після прибуття в Сербичани також і членом 
Благочинної ради». 

2 березня 1911 року, за власним проханням, переміщений до церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці передмістя міста Бендери – «Гіска», де також перебував 
законовчителем Гісковського однокласного міського училища. За пропозицією 
архієпископа Кишинівського і Хотинського Серафима, від 21 травня 1912 року за 
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№ 203 та за затвердженням Святішого Синоду від 28 серпня 1912 року за № 1288, 
Ф. Светенко знаходився на посаді члена Кишинівського єпархіального Ревізійного 
Комітету. У 1917 затверджується ревізором Бендерської свічкової лавки. 

За визначенням Кишинівської єпархіальної училищної ради від 8 січня 1903 
року, 1 лютого того ж року, «за ревне ставлення до виконання обов'язків завідувачів 
і законовчителів церковних шкіл» о. Феодосію оголошена подяка [3, с. 124]. У 
1906 році, «за відмінно-старанну службу» він нагороджений набедреником, а в 
1912 році – скуфією. У грудні 1923 року нагороджений наперсним хрестом [5, с. 3]. 

За даними зібраними бендерськими дослідниками С.П. Соколовської і С.А. 
Базилевської, Феодосій Іванович Светенко був убитий 19 червня 1941 року. Його 
знайшли жителі с. Гіска недалеко від Суворової гори в підвалі житлового будинку, 
закатованого. Похований він біля церкви села [4, с. 80]. 

Дружина: Анастасія Іванівна (29.11.1880 р.н.). 
Їхні діти: Марія (29.01.1902 р.н.), Євдокія (29.01.1902 р.н.), Клавдія (24.12.1903 

р.н.), Василь (29.03.1906 р.н.), та Зінаїда (16.10.1910 р.н.). 
Близнюки Марія і Євдокія навчалися в Кишинівському єпархіальному жіночому 

училищі. Клавдія вчилася в Гісковському міському однокласному училищі. Василь 
закінчив Бендерське міське реальне однокласне училище. Зінаїда навчалася в 
Бендерському народному училищі [4, с. 82]. 

Після смерті священика Феодосія, його дружина і діти виїхали до Румунії. 
Джерела: 1. Лотоцкий П.А. Список и краткие биографии окончивших полный курс Киши-

невской духовной семинарии за сто лет ее существования (1813-1913). – Кишинев, 1913; 2. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1900. – № 18; 3. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1903. – № 5; 4. Соколовская С.П., Базилевская С.А. Непоколебимая вера 
Феодосия Светенко, священника церкви Рождества Богородицы предместья Гиска города 
Бендеры // V международная научно-практическая конференция «Михаило–Архангельские 
чтения». Сборник материалов международной научно-практической конференции, 18 ноября 
2010 г. / Приднестровский Государственный университет им. Т.Г. Шевченко. Рыбницкий 
филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко.– Рыбница, 2010; 5. Ranguri onorifice // Luminatorul, 1924. – № 1. 

 
 

 

Закінчення статті Феодосія Світенко «Наша віротерпимість» з вирізаним цензурою абзацом, 
яка була опублікована в додатку до 6-го випуску журналу «Luminatorul: Revista oficiala al 

Eparhiei Chișinăului și Hotinului» 1922 року 
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Священик Феодосій Светенко серед жителів с. Гіска і гостей, які приїхали на свято відкриття 
школи, 1930-ті роки (Мунтян А.Н. Неизвестные страницы истории церкви Рождества 

Пресвятой Богородицы села Гиска. – http://oldchisinau.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=4891) 

Протоієрей Феодосій Светенко з парафіянами села Гіска, 1930-ті роки (Мунтян А.Н. 
Неизвестные страницы истории церкви Рождества Пресвятой Богородицы села Гиска. 

– http://oldchisinau.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=4891) 

637 
 



МАНДЗЯК О.С. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА СОКИРЯНЩИНІ 

 
СВІТЛИЙ ВАСИЛЬ ЙОСИФОВИЧ 

(1856 р.н.) 
Із селян, син Йосипа Микитовича Світлого (1817 р.н.) та Марії Іванівни (1817 р.н.) 

[2]. За даними на 1914 рік знаходився на посаді церковного старости при церкві 
Покрови Пресвятої Богородиці села Селище 3-го округу Хотинського повіту [1]. 

Джерела: 1. Ведомость о Свято-Покровской-Бородичной церкви, состоящей в селе Селище 
Хотинского уезда Кишиневской епархии, в 3-ем Благочинническом округе, за 1914 год // 
Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 2. 
Ревизская сказка тысяча восемьсот пятьдесят девятого года, января двадцать пятого дня, 
Бессарабской области Хотинского уезда, селения Селища, о состояших мужеского и женского 
пола царанах, живущих на земле помещика, губернского секретаря Павла Егоровича Бурдика, 
принадлежащего к подданству Российской империи. – НАРМ, ф. 205, оп. 2, спр. 636. 

 
СВИНОБІЙ МАКСИМ К. 

Із селян, народився в селі Ломачинці. В 1984-1988 роках служив паламарем 
при Архангело-Михайлівській церкві села Ломачинці Сокирянського району 
Чернівецької області [1, с. 16]. 

Джерела: 1. Шундрій М. М. Історія церкви с. Ломачинці. – Сокиряни, 2006. 
 

СВЯТКЕВИЧ ВАСИЛЬ СТЕФАНОВИЧ 
(1801 р.н.) 

Син священика церкви Покрови Пресвятої Богородиці с. Селище Хотинського 
повіту, Стефана Святкевича (1773 р.н.) та Пелагеї Іванівни (1782 р.н.) [3, арк. 75зв]. 
Отримав домашню освіту. 9 липня 1835 року призначений служити дяком при 
Іоанно-Богословській церкві села Молодове Хотинського повіту [1]. 2 вересня 
1838 року архієпископом Кишинівським і Хотинським Димитрієм (Д.І. Судима) 
посвячений у стихар. Того ж року, 29 вересня за власним проханням і за розпо-
рядженням Кишинівської духовної консисторії переміщений дячком до церкви 
Покрови Пресвятої Богородиці села Селище Хотинського повіту [2, арк. 501]. 

Дружина: Анна Матвіївна (1828 р.н.).  
Їхні діти: Єфросинія (1848 р.н.), Порфирія (1851 р.н.). 
Джерела: 1. Исповедные ведомости Хотинского второй части уезда, 3-ей части Благо-

чиния, помещичьего селения Молодовы, за 1826-1858 года. – ВАКС; 2. Клировые ведомости 
Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 106; 3. Формулярная ведомость о 
священно и церковнослужителях мужеска полу Хотинского цынута селения Селища, за 1824 
год // Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии 
священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

 
СВЯТКЕВИЧ ГРИГОРІЙ СТЕФАНОВИЧ 

(1821–1892) 
Син священика Стефана Святкевича (1773 р.н.) та Пелагеї Іванівни (1782 р.н.)  

[2, арк. 75зв]. Отримав домашню освіту. 19 вересня 1843 року, за указом 
Кишинівської духовної консисторії, визначений паламарем до церкви Покрови 
Пресвятої Богородиці села Селище Хотинського повіту [1, арк. 502]. В 
подальшому значився псаломщиком і понадштатним дяком при тій же церкві. 

Помер 23 травня 1892 року [3, с. 175]. 
Дружина: Олена Георгіївна (1829 р.н.).  
Їхні діти: Іоанн (1849 р.н.), Надія (1852 р.н.), Микола (1865 р.н.). 
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Джерела: 1. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 

106; 2. Формулярная ведомость о священно и церковнослужителях мужеска полу Хотинского 
цынута селения Селища, за 1824 год // Формулярные ведомости Управляющего Хотинского 
цынута Бричанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, 
оп. 1, спр. 37; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1892. – № 12. 

 
СВЯТКЕВИЧ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ 

(1865 р.н.) 
Син псаломщика церкви Покрови Пресвятої Богородиці с. Селище Хотинського 

повіту, Григорія Стефановича Святкевича (1821–1892) та Олени Георгіївна (1829 р.н.). 
Навчався в школі псаломщиків. В служінні з 1892 року. З 1907 року служив 
псаломщиком при Свято-Троїцькій церкві с. Городище 2-го округу Сорокського 
повіту [1, с. 183]. 1 червня 1926 року призначений виконуючим посаду псаломщика 
при церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Волошкове Хотинського повіту 
[2, с. 129]. У 1929 році затверджений на посаді. 

Джерела: 1. Справочная книга Кишиневской епархии на 1911 год / Составлена и издана 
Канцелярией Кишиневской духовной консистория. – Кишинев: Епархиальная типография, 
1911; 2. EH, 1926. – № 11. 

 
СВЯТКЕВИЧ СТЕФАН 

(1773 р.н.) 
Народився в сім'ї селян с. Селище Хотинської райї. Деякий час служив псалом-

щиком в рідному селі. У травні 1799 року, єпископом Проїлавським Парфенієм II, 
висвячений на священика і визначений до церкви Успіння Богородиці с. Комарів 
Хотинської райі. У 1803 році, за розпорядженням архієпископа Парфенія, перемі-
щений до Свято-Покровської церкви с. Селище Хотинської райї [5, арк. 75-76]. 
У 1819 році отримав грамоту від митрополита Гавриїла (Г.Г. Бенулеску-Бодоні). 
Далі він деякий час служив при церкві села Тузори Оргеївського повіту [2]. 

Дружина: Пелагея Іванівна (1782 р.н.).  
Їхні діти: Тетяна (у 1809 р. одружилася з селянином Прокопом Райським) [3, 

арк. 6зв], Василь (1801 р.н.), Марія (1807 р.н.), Іван (25.04.1818 р.н.) [3, арк. 43], 
Григорій (12.03.1821 р.н.) [3, арк. 62], Єфросинія (10.06.1823 р.н.) [1, арк. 126зв], 
Килина (13.06.1824 р.н.) [3, арк. 86зв]. 

Іван Стефанович Святкевич – указом Кишинівської духовної консисторії в 
1837 році він виключений з духовного звання [4, арк. 908зв]. 

Джерела: 1. Ведомость о Свято-Покровской церкви, Хотинского уезда селения Селище, за 
1832 год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 
спр. 48; 2. Дело по обвинению священника церкви села Селищ Хотинского уезда Хотинского 
уезда Святкевича С. за нарушение правил поведения службы в церкви села Тузары Оргеевского 
уезда (18.05.1827-10.12.1827-25.02.1830). – НАРМ, ф. 205, оп. 1; 3. Книга регистрации рож-
дения жителей коммуны Селище (15 января 1809 – 8 января 1829). – ДАЧО, ф. 605, о. 1, спр. 9; 
4. Ревизская сказка тысача восемьсот пятьдесят девятого года, января двадцать пятого дня, 
Бессарабской области Хотинского уезда, селения Селища, о состояших мужеского и женского 
пола царанах, живущих на земле помещика, губернского секретаря Павла Егоровича Бурдика, 
принадлежащего к подданству Российской империи. – НАРМ, ф. 205, оп. 2, спр. 636; 5. 
Формулярная ведомость о священно и церковнослужителях мужеска полу Хотинского цынута 
селения Селища, за 1824 год // Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута 
Бричанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 
спр. 37. 
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СВЯТКЕВИЧ ЯКІВ 

(1832 р.н.) 
Із царан села Селище Хотинського повіту, син Марії Стефанівни Святкевич 

[3, арк. 315зв–316]. В семінарії не навчався. Після звільнення з сільської громади, 
за указом Кишинівської духовної консисторії від 31 березня 1884 року за № 
2814, він зарахований в число послушників Каларашовського монастиря, Сорок-
ського повіту Кишинівській єпархії. 29 червня 1888 року пострижений у ченці з 
ім'ям Іона [3, с. 574]. 28 жовтня 1890 року висвячений на диякона. За даними на 
1892 рік він знаходився на посаді виконуючого обов'язки економа Каларашов-
ського монастиря [1, арк. 38зв-40].  

3 лютого 1907 року, «за заслуги по духовному відомству» нагороджений 
орденом Святої Анни 3-го ступеня [2, арк. 201]. 

Джерела: 1. Ведомость о Каларашевском монастыре, состоящем в Кишиневской епархии 
Сорокского уезда, за 1892 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 161; 2. Высочайшие награды // ЦВд, 
1913. – № 18-19; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1888. – № 16; 3. Ревизская 
сказка тысяча восемьсот пятидесятого года, октября седьмого дня, Бессарабской области 
Хотинского уезда, селения Селища, губернского секретаря Павла Егорова Бурдика, и посессора 
отставного подполковника Иордаки Михайлова Лисовского, принадлежащих подданству 
Российской империи, о состояших мужеского и женского пола царанах; Ревизская сказка 
тысача восемьсот пятьдесят девятого года, января двадцать пятого дня, Бессарабской 
области Хотинского уезда, селения Селища, о состояших мужеского и женского пола царанах, 
живущих на земле помещика, губернского секретаря Павла Егоровича Бурдика, 
принадлежащего к подданству Российской империи. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 281. 

 
СЕЛОЦЬКИЙ ПАНТЕЛЕЙМОН 

Син паламаря. В семінарії не навчався. 13 грудня 1820 року висвячений на 
диякона до Свято-Миколаївської церкви казенного села Чобруч Акерманського 
повіту. 8 грудня 1824 року висвячений на священика до тієї ж церкви. 14 липня 
1825 року переміщений до Свято-Миколаївської церкви села Павлівка Акерман-
ського повіту. У 1834 році, за «негожі вчинки» був тимчасово зведений на посаду 
причетника. У 1850 році «за пияцтво» назавжди зведений в паламарі з забороною 
носити рясу і відданий під суворий нагляд благочинного, з призначенням його 
паламарем при Архангело-Михайлівській церкві с. Романківці Хотинського повіту 
[1, арк. 485-486]. 

Дружина: Соломонія (1810 р.н.). 
Їхні діти: Кирило (1830 р.н.), Семен (1835 р.н.), Олена (1836 р.н.), Марія (1840 

р.н.), Зіновія (1842 р.н.), Тетяна ( 1844 р.н.), Маланія (1847 р.н.), Євдокія (1849 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви Хотинского уезда села 

Романкоуц, за 1853 год // Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 
605, оп. 1, спр. 106. 

 
СЕМЕНИШИН ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ 

Священик, 14 років служив при Іоанно-Богословській церкві села Вітрянка 
Сокирянського р-ну Чернівецької області. У 2014 році переміщений до Олександро-
Невської церви села Іванівці Кельменецького району [1]. 

Джерела: 1. На величне свято Миколая перше богослужіння в храмі Олександра 
Невського провів отець Олег // http://nordbess-news.cv.ua/na-velychne-svyato-mykolaya-
pershe-bohosluzhinnya-v-hrami-oleksandra-nevskoho-proviv-otets-oleh 
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СЕМЕНОВ ЛАЗАР ОМЕЛЯНОВИЧ 

(1915–1986) 
Народився в сім’ї старообрядців села Грубна 

Хотинського повіту. У 1930-х роках він служив 
денщиком в румунській армії. Під час Другої 
світової війни служив у залізничних військах 
Червоної Армії [2]. Протягом 25 років був на 
посаді паламаря, а в 1976 році висвячений на 
священика до церкви Різдва Пресвятої Богородиці 
села Єгоровка, розташованого в Фалештському 
районі Республіки Молдова. 

Дружина: Ганна Федорівна.  
Їхні діти: Іпат, Марк, Євдокія, Олена та ін. 

(дев’ять дітей). 
Упокоївся о. Лазар в 1986 році в Єгоровці. 

Похований на місцевому старообрядницькому 
кладовищі [1]. 

Джерела: 1. Иерей Лазарь Емельянович Семёнов. Фото разных лет (Из личного архива 
Андрея Изографа (Молдавия)). – http://samstar-arhiv.ucoz.ru/load/24-1-0-206. 2. Молдова, село 
Егоровка, визит митрополита Корнилия 1окт.2010 г. // http://www.dailymotion.com/ru, 
13.10.2010. 

 
СЕРАФІМ 

Ігумен Свято-Георгіївського скиту «Галиця» біля с. Непоротове Хотинського 
повіту, орієнтовно у другій декаді XIX ст. Священик села Непоротове Дмитро 
Праницький, ґрунтуючись на розповідях старожилів цього села, на початку ХХ 
століття зазначає: «За розповідями, в першій чверті ХІХ ст. жив тут ігумен з 
декількома ченцями, які внаслідок скарги і неприємностей з боку причту побу-
дованої в той час парафіяльної церкви, залишили це місце» [1, с. 507]. Коли 
покинули скит ігумен Серафім з братією точно сказати не можливо, але сталося 
це в період з 1816 року (коли була освячена нова церква в с. Непоротове) до 1820 
року. Після цього скит «Галиця» на довгий час спустів. 

Джерела: 1. Праницкий Д. Старинный церковный памятник // КЕВ, 1903. – № 19.  
 

СЕУЛ ОЛЕКСАНДР АВАКУМОВИЧ 
(1883 р.н.) 

Народився 13 жовтня 1883 року в с. Устя Белецького повіту, в сім'ї священика 
Царе-Костянтинівської церкви с. Обрежи 3-го округу Белецького повіту, Авакума 
Григоровича Сеула (1844 р.н.) та Катерини Євфимівни [3, арк. 777зв–778]. У 
1906 році закінчив Кишинівську духовну семінарію і 15 травня визначений 
псаломщиком до церкви села Флорешти Белецького повіту. 4 серпня того ж року 
переміщений до церкви села Циганка Ізмаїльського повіту. 12 березня 1907 року 
призначений на друге священицьке місце при Свято-Успенській церкві містечка 
Сокиряни 5-го округу Хотинського повіту [4, с. 12]. 17 березня того ж року, 
вікарієм Кишинівської єпархії, єпископом Акерманським Аркадієм (О.Є. Філонов) 
висвячений у сан диякона. 25 березня 1907 року, єпископом Кишинівським і 
Хотинським Володимиром (Ф.О. Сеньковский), висвячений на священика. Деякий  

Священик Лазар Семенов, 
1980-ті роки 
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час відправляв служби також в церкві Петра і Павла, 
того ж містечка Сокиряни. 

З 1910 до 1913 року він був членом Благочинного 
ради. Постановою Єпархіального Місіонерського ради 
від 4 вересня 1913 року його направили на проти-
розкольницькі курси в Каларашовському монастирі, 
які були влаштовані для протирозкольницьких місіо-
нерів Хотинського, частини Белецького (3 і 4 округи) 
і Сорокського повітів (2 округ) [2, с. 13-15]. 11 
лютого 1914 р., за резолюцією архієпископа Серафима 
о. Олександр Сеул затверджений на посаді члена 
Будівельного комітету [1, арк. 162зв]. У 1914 році, 
за даними «Звіту Духовного комітету по приходу 
речових пожертвувань на військові потреби» передав в 
допомогу учасникам Першої світової війни 9 сорочок, 

9 кальсонів, 45 рушників і 20 аршин полотна. 
18 травня 1924 року о. Олександр призначений на перше священиче місце при 

церкві містечка Сокиряни. 1 червня 1924 року від Свято-Успенської церкви села 
Сокиряни переміщений до церкви Петра і Павла, того ж містечка [8, с. 2]. 

9 квітня 1913 року, архієпископом Кишинівським і Хотинським Серафимом 
(Л.М. Чичагов), він нагороджений набедреником [5, с. 135]. 27 березня 1917 року, 
архієпископом Кишинівським і Хотинським Анастасієм (О.О. Грибановський), 
нагороджений скуфією [6, с. 94]. У 1930 році, до дня Святої Пасхи, нагороджений 
позолоченим хрестом [7, с. 76]. 

Дружина: Марія Олександрівна Молчанова (1885 р.н.) – дочка міщанина.  
Їхні діти: Борис (02.05.1907 р.н.) та Георгій (13.05.1909 р.н.). Вчилися в 

Сокирянській народній школі, співали в церковному хорі. 
Джерела: 1. Ведомость о Свято-Успенской церкви, состоящей Хотинского уезда 

Кишиневской епархии в местечке Секурянах, за 1914 год // Ведомости о церквях Хотинского 
уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 2. Воловей Ф. Раскол и противорасколь-
ническая миссионерская деятельность в Кишиневской епархии в 1913 году // КЕВ, 1914. – № 21-
22; 3. Метрическая книга данная из Кишиневской духовной консистории в Свято-Михай-
ловскую церковь сел. Устьи 3-го округа Ясского уезда для записи о родившихся, браком 
сочетавшихся и умерших на 1883 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 1, спр. 240; 4. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1907. – № 12; 5. Распоряжения Епархиального начальства // 
КЕВ, 1913. – № 15; 6. Распоряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1917. – № 18-19; 7. EH, 
1930. – № 7; 8. Mișcarea în cler // Luminatorul, 1924. – № 26. 

 
СІМАШКЕВИЧ АНТОНІЙ ЄВСТАФІЙОВИЧ 

(1801 р.н.) 
Син священика села Кормань, Євстафія Тимофійовича Сімашкевича (1768–

1838). У 1821 році затверджений на посаді дячка при Свято-Димитріївській церкві 
села Кормань Хотинського повіту [1, арк. 69-70]. Наприкінці 1820-х років був 
переміщений до іншої церкви. 

Джерела: 1. Формулярная ведомость о священно-и церковнослужителях и их мужеска пола 
детях, находящихся в селении Кормань, за 1824 год // Формулярные ведомости Управляющего 
Хотинского цынута Бричанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – 
ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

Священик Олександр Сеул 
(EHA, 1930. – P. 107.) 
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СІМАШКЕВИЧ ВАСИЛЬ ЛАЗАРОВИЧ 

(1832 р.н.) 
Народився 31 січня 1832 року в сім’ї священика Свято-Димитріївської церкви 

с. Кормань, Лазаря Євстафійовича Сімашкевича (1805 р.н.) та Олени Андріївни 
(1812 р.н.). Отримав домашню освіту. 13 листопада 1849 року, архієпископом 
Кишинівським і Хотинським Іринархом (Я.Д. Попов), посвячений у стихар і при-
значений на місце паламаря при Архангело-Михайлівській церкві с. Романківці 
Хотинського повіту. 18 грудня 1853 року визначений на місце псаломщика при 
Свято-Димитріївській церкві села Кормань Хотинського повіту [1, арк. 512]. 29 
червня 1865 року, єпископом Кишинівським і Хотинським Антонієм (О.А. Шокотов), 
висвячений на диякона до церкви с. Мірєнь Кишинівського повіту. 15 липня 1865 
року переміщений до Свято-Димитріївської церкви села Кормань 3-го округу 
Хотинського повіту – на паламарському окладі [2, арк. 73зв].  

14 липня 1904 року В. Сімашкевич нагороджений орденом Святої Анни 3-го 
ступеня – за п’ятдесятирічну службу. 

Дружина: Анастасія Федорівна (1836 р.н.). 
Їхні діти: Олександр (1856 р.н.) і Марія (1868 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомость о Димитриевской церкви Хотинского уезда селения Корманя, за 

1853 год // Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 106; 
2. Ведомость о Свято-Димитриевской церкви села Корманя 3-го округа Хотинского уезда, за 
1902 год // Кишиневская епархия. Клировая ведомость 3-го округа Хотинского уезда за 1902 
год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 199. 

 
СІМАШКЕВИЧ ЄВСТАФІЙ ТИМОФІЙОВИЧ 

(1768–1838) 
«Дворянський син», родом з Подільської губернії. Отримав домашню освіту. 

19 травня 1798 року, єпископом Проїлавським Парфенієм II, висвячений на 
священика до Свято-Димитріївської церкви села Кормань Хотинської райї [1, 
арк. 69-70]. Там він прослужив до кінця свого життя. 

Рано овдовів. Його діти: Антоній (1801 р.н.), Лазар (1805 р.н.). 
Джерела: 1. Формулярная ведомость о священно-и церковнослужителях и их мужеска пола 

детях, находящихся в селении Кормань, за 1824 год // Формулярные ведомости Управляющего 
Хотинского цынута Бричанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – 
ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

 
СІМАШКЕВИЧ ІЛАРІОН ЛАЗАРОВИЧ 

(1841 р.н.) 
Народився 28 березня 1841 року в селі Кормань, в сім’ї священика Лазаря 

Євстафійовича Сімашкевича (1805 р.н.) та Олени Андріївни (1812 р.н.) [1, арк. 
510зв]. Навчався в Каларашовському чоловічому монастирі. 30 вересня 1859 
року визначений на місце паламаря при церкві села Яноуци Хотинського повіту. 
27 березня 1862 року, архієпископом Кишинівським і Хотинським Антонієм 
(О.А. Шокотов) висвячений на диякона до церкви села Костичани того ж повіту. 
15 березня 1864 року, тим же архієпископом, висвячений на священика до церкви 
Різдва Пресвятої Богородиці села Михалкове Хотинського повіту. 25 травня 
1870 року, за розпорядженням єпархіального начальства, переміщений до Свято-
Миколаївської церкви села Толбуряни, того ж повіту. З 1877 до 1880 року він був 
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законовчителем в Толбурянському народному училищі. 12 лютого 1877 року 
переведений до Свято-Миколаївської церкви села Дрепкауци (Drepcăuţi) 4-го 
округу Хотинського повіту [2, арк. 26зв]. У 1905 році переміщений до Свято-
Покровської церкви села Вовчинець 3-го округу Хотинського повіту [3, с. 327]. 

25 травня 1877 року одержав благословення від Святішого Синоду, з грамотою. 
Дружина: Єлизавета Костянтинівна (1838 р.н.).  
Їхні діти: Михайло (1869 р.н.), Порфирія (1879 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомость о Димитриевской церкви Хотинского уезда селения Корманя, за 

1853 год // Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 106; 
2. Ведомость о Свято-Николаевской церкви села Дрепкоуц 4-го округа Хотинского уезда и 
священно-и церковнослужителях, за 1886 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1886 
год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 188; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1905. – 
№ 14. 
 

СІМАШКЕВИЧ ЛАЗАР ЄВСТАФІЙОВИЧ 
(1805 р.н.) 

Син священика с. Кормань, Євстафія Тимофійовича Сімашкевича (1768–1838) 
[2, арк. 380зв–381]. Отримав домашню освіту. 8 серпня 1829 року визначений 
дяком до Свято-Димитріївської церкви с. Кормань Хотинського повіту. 4 вересня 
1838 року архієпископом Кишинівським і Хотинським Димитрієм (Д.І. Сулима) 
висвячений на священика до тієї ж церкви [1, арк. 510зв]. 

Дружина: Олена Андріївна (1812 р.н.). 
Їхні діти: Василь (1832 р.н.), Євдокія (1834 р.н.), Терентій (1838 р.н.), Іларіон 

(1841 р.н.), Єфросинія (1843 р.н.).  
Джерела: 1. Ведомость о Димитриевской церкви Хотинского уезда селения Корманя, за 

1853 год // Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 106; 
2. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года, апреля двадцатого дня, 
Бессарабской области Хотинского уезда селения Корманя, одноприходной Димитриевской 
церкви, состоящей на имении умершего помещика, молдавского бояра медельничера Василия 
Михайлова Россета, о числе наличных священно- и церковнослужителях, их женах и их 
мужеска и женска пола детях // Ревизская сказка местечек, селений и церквей Хотинского 
уезда, о священно-церковнослужителях (апрель 1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100. 

 
СІМАШКЕВИЧ ФІЛІП ФЕДОРОВИЧ 

(1892 р.н.) 
Із сім’ї духовного звання, народився 11 листопада 

1892 року [2, с. 98]. У 1913 році закінчив Кишинівську 
духовну семінарію. 12 січня того ж року єпископом Акер-
манським Гавриїлом (Г.М. Чепур) висвячений на диякона. 
19 січня того ж року, архієпископом Кишинівським і 
Хотинським Серафімом (Л.М. Чичагов), висвячений на 
священика, і 25 січня визначений до Свято-Миколаївської 
церкви села Костешти 4-го округу Белецького повіту [1, 
арк. 155]. 1 березня 1926 року він переміщений на місце 
другого священика парафії Гіздіта Сорокського повіту 
[3, с. 14]. 1 березня 1930 року переміщений на місце свя-
щеника при церкві Успіння Пресвятої Богородиці села 
Шебутинці Хотинського повіту [4, с. 80]. У 1940 році 

Філіп Сімашкевич 
(EHA, 1930. – P. 107.) 
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виїхав до Румунії. Його ім'я знаходимо в списку біженців, який в 1941 році був 
опублікований в щорічнику Митрополія Олтенії. З цього списку дізнаємося, що 
Ф.Ф. Сімашкевич був визначений до церкви парафії Вледіла Митрополії Олтенії 
[5, с. 802]. 

Дружина: Євгенія Василівна (28.10.1894 р.н.).  
Їхні діти: Володимир (23.08.1914 р.н.). 
Джерела: 1. Клировые ведомости церквей 4-го округа Белецкого уезда, за 1915 год. – НАРМ, 

ф. 211, оп. 1, спр. 9; 2. EHDIS,1925; 3. Mișcarea în cler // EH, 1926. – № 1-2; 4. Mișcarea în cler // 
EH, 1930. – № 7; 5. Vieaţa Bisericească în Oltenia: Anuarul Mitropoliei Olteniei / Sfânta Mitropolie a 
Olteniei, Râmnicului şi Severinului. – Craiova: Tipografia Sf. Mitropolii a Olteniei, Râmnicului şi 
Severinului, 1941. 
 

СІМЕОН 
28 квітня 1771 року єпископом Радовецьким Досифієм (Хереску) висвячений 

на священика до церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Кулішівка Хотинської 
райї [1, с. 100]. Далі служив священиком при Свято-Димитріївській церкві села 
Білоусівка Хотинської райі – за даними з відомостей про по господарський 
перепис Молдавського князівства 1774 року [2, с. 454]. 

Джерела: 1. Tit Simedrea. Catastivul de hirotonii al Episcopiei Rădăuțului pe anii 1752–1782 // 
Calendar creştin pe anul bisect 1944 / Mitropolia Bucovinei. ─ Cernăuţi: Tipografia Mitropoliei 
Bucovinei, 1944; 2. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От 
первых упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – 
«Сокирянщина», 2015. 

 
СИЛЬВЕСТРОВИЧ СЕРГІЙ 

Із сім’ї духовного звання. 1 листопада 1921 року визначений псаломщиком до 
Свято-Димитріївської церкви села Білоусівка Хотинського повіту [1, с. 2]. В 
1922 році переміщений до церкви села Алуніш Белецького повіту [1, с. 11]. 

Джерела: 1. AECH, 1922; 2. Mișcarea în cler // Luminatorul, 1921. – № 11-12. 
 

СИНЕВИЧ ВАСИЛЬ ПРОКОПОВИЧ 
(1789 р.н.) 

Син священика села Кулішівка Хотинського повіту. Отримав домашню освіту. 
16 серпня 1812 року, єпископом Никодимом, за благословенням єпископа Димитрія 
(Д.І. Сулима), висвячений на священика до церкви Святої Преподобної Параскеви 
села Ожеве Хотинського повіту [1, арк. 211зв – 212; 3, арк. 101–102]. 

Рано овдовів. Дітей не мав [2, арк. 414]. 
Джерела: 1. Ведомость о Приподобно-Параскевской церкви Хотинского уезда селения 

Ожогова за 1832 год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, 
ф. 605, оп. 1, спр. 48; 2. Исповедная роспись Кишиневской епархии Хотинского цинута селения 
Ожогова Преподобно Параскевской церкви о обретающих в приходе сей церкви ниже явленных 
чинов людям со пояснением против каждого имении о бытии их во святую Четыредесятницу 
был у исповеди и Святых тайн причастия и кто исповедался токмо, не причастился и кто ж 
не исповедался и за каким винословием, и кто ха малолетством не исповедовался о Святых 
тайн причастился, значить ниже сего, за 1822 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 34; 3. Форму-
лярная ведомость о священно и церковнослужителях и их мужеского пола детях, находящихся 
в селении Ожогов Преподобно Параскевской церкви Хотинского цинута, за 1824 год // 
Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии 
священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 
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СИНЕВИЧ ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ 

(1839–1901) 
Народився 30 січня 1839 року в сім'ї паламаря села Кулішівка Хотинського 

повіту, Федора Прокоповича Синевича (1792 р.н.) та Марії Іванівни (1800 р.н.). У 
1855 році вступив, і 15 червня 1961 роки закінчив курс Кишинівської духовної 
семінарії [1, арк. 113зв–119]. 1 серпня того ж року він призначений учителем 
Кишинівського духовного училища – перебував на цій посаді до 10 жовтня 1869 
року. 11 лютого 1862 року висвячений на священика до Кишинівської церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці. 20 січня 1865 року переведений до Свято-Харлампіївської 
церкви, а 7 грудня 1873 року – до цвинтарної Всіх-Святської церкви м. Кишинева. 

Разом з обов'язками парафіяльного священика, з 14 лютого 1864 до 1875 року 
був членом Єпархіального піклування, а з 26 жовтня 1865 року до 20 серпня 1868 
року – законовчителем жіночого двокласного училища. З 15 червня 1883 року до 
1890 року працював законовчителем підготовчого класу Кишинівської 2-ої 
гімназії. З 4 вересня 1885 року і до самої смерті перебував на посаді законо-
вчителя 6-го приходського училища.  

Член Семінарського правління – з 26 листопада 1884 року по 26 листопада 
1887 року. З 27 січня 1875 року до 27 листопада 1878 року і з 1 січня 1888 року 
до 1 січня 1891 року був членом правління Кишинівського духовного училища. З 
19 лютого 1886 року знаходився на посаді помічника благочинного міських 
церков, а потім – до 23 лютого 1892 року – благочинним. З 26 серпня 1888 року 
до 1892 року був наглядачем церковних шкіл міста Кишинева. З 30 серпня 1888 
року до 10 листопада 1894 року перебував на посаді голови Кишинівського пові-
тового відділення Єпархіальної училищної ради. З 1 жовтня 1889 року до 1900 
року був членом пенсійної каси духовенства [4, с. 209-212]. 

За старанну пастирську службу, успішне викладання Закону Божого і ревне 
виконання покладених нього обов'язків, 12 квітня 1886 року В.Ф. Синевич наго-
роджений набедреником. 30 березня 1874 року він нагороджений скуфією, а 27 
березня 1877 року – камилавкою. 18 березня 1882 року дарований наперсним 
хрестом. 9 червня 1891 року висвячений на протоієрея. 

Помер 30 березня 1901 року в Кишиневі [3, с. 212]. 
Дружина: Надія Петрівна (1846–1900).  
Їхні діти: Митрофан (1865 р.н.), Марія (1867 р.н.) [2]. 
Джерела: 1. Ведомость о Кишиневской кладбищенской во имя Всех Святых церкви нахо-

дящейся в губернском городе Кишиневе за 1890-й год. – НАРМ, ф. 211, оп. 11, спр. 122; 2. 
Исповедная роспись выданная из Кишиневской духовной консистории в Кладбищенскую 
церковь г. Кишинева, на 1889 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 11, спр. 121; 3. Распоряжения епархи-
ального начальства // КЕВ, 1901. – № 8; 4. Чакир М. Протоиерей Василий Феодорович Синевич 
(некролог) // КЕВ, 1901. – № 7. 

 
СИНЕВИЧ ДМИТРО СТЕФАНОВИЧ 

(1840–1889) 
Син паламаря села Кулішівка, Стефана Прокоповича Синевича (1802 р.н.) та 

Анни Данилівни (1802 р.н.). Отримав домашню освіту. 10 вересня 1954 року виз-
начений до на місце дячка при церкві Різдва Пресвятої Богородиці с. Кулішівка 
Хотинського повіту [1, арк. 94зв]. 18 червня 1864 року висвячений на диякона до 
Свято-Миколаївської церкви с. Дрепкауць, яке нині розташоване в Бричанському 
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районі Республіки Молдова. 28 вересня 1870 року, за розпорядженням єпархіаль-
ного начальства, він переміщений на місце диякона при Свято-Троїцькій церкві 
села Ларга 4-го округу Хотинського повіту. З 1874 року знаходився на посаді 
псаломщика при тій же церкві. 2 жовтня 1885 року знову призначений штатним 
дияконом [2, арк. 105зв]. 

Помер у 1889 році в селі Ларга. 
Дружина: Євфимія Антонівна (1841 р.н.).  
Їхні діти: Іларіон (1863 р.н.), Катерина (1865 р.н.), Євгенія (1869 р.н.), Іоанн 

(1872 р.н.), Дмитро (1873 р.н.), Марія (1877 г.р.), Ольга (1881 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1867 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 

155; 2. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1886 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 188. 
 

СИНЕВИЧ ПРОКОПІЙ 
Священик церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Кулішівка Хотинського 

цинуту (за даними на 1804-1808 рр.). 
Його діти: Василь (1789 р.н.), Федір (1792 р.н.), Стефан (1802 р.н.), Максим 

(1804 р.н.) [1, арк. 386зв - 387]. 
Джерела: 1. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года, апреля двадца-

того дня, Бессарабской области Хотинского уезда селения Кулишовки одноприходной 
Рождество-Богородичной церкви, состоящей на имении помещика, молдавского бояра, 
стольника Василия Георгиева и сына его Иоанна Занга, о числе наличных священно- и церковно-
служителях, их женах и их мужеска и женска пола детях // Ревизская сказка местечек, 
селений и церквей Хотинского уезда, о священно-церковнослужителях (апрель 1835 г.). – 
НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100. 

 
СИНЕВИЧ СТЕФАН ПРОКОПОВИЧ 

(1802 р.н.) 
Син священика с. Кулішівка Хотинського повіту, Прокопія Синевича. Отримав 

домашню освіту. 6 липня 1827 року визначений на місце паламаря до церкви 
Різдва Пресвятої Богородиці села Кулішівка Хотинського повіту [1, арк. 515зв ]. 
Там він служив і за даними на 1854 рік. 

Дружина: Анна Данилівна (1802 р.н.).  
Їхні діти: Ксенія (1833 р.н.) [2, арк. 386зв–387], Дмитро (1840–1889), Марія 

(1842 р.н.), Георгій (1850 р.н.), Григорій (1853 р.н.) [1, арк. 515зв]. 
Джерела: 1. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 

106; 2. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года, апреля двадцатого дня, 
Бессарабской области Хотинского уезда селения Кулишовки одноприходной Рождество-
Богородичной церкви, состоящей на имении помещика, молдавского бояра, стольника Василия 
Георгиева и сына его Иоанна Занга, о числе наличных священно- и церковнослужителях, их 
женах и их мужеска и женска пола детях // Ревизская сказка местечек, селений и церквей 
Хотинского уезда, о священно-церковнослужителях (1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100. 

 
СИНЕВИЧ ФЕДІР ПРОКОПІЙОВИЧ 

(1792 р.н.) 
Син священика с. Кулішівка Хотинського повіту, Прокопія Синевича. Отримав 

домашню освіту. 23 червня 1817 року, за власним проханням і за розпорядженням 
Кишинівської духовної консисторії призначений дячком до церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці села Кулішівка [1, арк. 515зв; 3, арк. 67-68]. 
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Двічі був у шлюбі. Перша дружина: Марія Іванівна (1800 р.н.). Їхні діти: Іван 

(1818 р.н.), Олександра, Домникия (1823 р.н.), Анна (1829 р.н.), Євдокія (1831 р.н.), 
Марія (1833 р.н.), Василь (1839 р.н.) [2, арк. 386зв–387]. 

Друга дружина: Анна Костянтинівна (1818 р.н.). Їхні діти: Марія (1841 р.н.), 
Євдокія (1843 р.н.), Олена (у 1871 році отримувала допомогу від Духовного 
піклування Кишинівської єпархії). 

Джерела: 1. Ведомость о Рождество Богородичной церкви Хотинского уезда села 
Кулишовки, за 1853 год // Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, 
оп. 1, спр. 106; 2. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года, апреля двадца-
того дня, Бессарабской области Хотинского уезда селения Кулишовки одноприходной 
Рождество-Богородичной церкви, состоящей на имении помещика, молдавского бояра, 
стольника Василия Георгиева и сына его Иоанна Занга, о числе наличных священно- и церковно-
служителях, их женах и их мужеска и женска пола детях // Ревизская сказка местечек, 
селений и церквей Хотинского уезда, о священно-церковнослужителях (1835 г.). – НАРМ, ф. 
134, оп. 2, спр. 100; 3. Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской 
протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 
 

СКАЛЕЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ 
(1797 р.н.) 

Син священика с. Коболчин Хотинського повіту, Дмитра Скалецького (1761– 
1806) та Євфимії (1767 р.н.) [2, арк. 368]. Отримав домашню освіту. 16 липня 
1816 року, за розпорядженням єпархіального начальства, визначений на посаду 
дячка при Свято-Миколаївській церкві с. Коболчин Хотинського повіту [1, арк. 
187зв-188; 5, арк. 91-92]. 

Дружина: Марія Леонтіївна Шимановська (1802 р.н.) – дочка священика Свято-
Михайлівської церкви с. Гвіздівці Хотинського повіту, Леонтія Шимановського 
(1753–1825). 

 Їхні діти: Стефан (1821 р.н.), Петро (1822 р.н.), Григорій (1829 р.н.), Євфимія 
(1827 р.н.), Семен (1832 р.н.), Іоанн (1837 р.н.) [1, арк. 187зв; 3, арк. 410зв–411; 4, 
арк. 573зв]. 

Джерела: 1. Ведомость о Николаевской церкви Хотинского уезда селения Коболчина, за 
1832 год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 
спр. 48; 2. Исповедная роспись Кишиневской и Хотинской епархии Хотинского цинута селения 
Коболчина Николаевской церкви о обретающихся в приходе сей церкви ниже явленных чинов 
людям с изъяснением против каждого имени о бытии их во святую Четыредесятницу у 
исповеди и Святых тайн причастия, и кто исповедовался токмо, а не причастился и за каким 
винословием, и кто за малолетством не исповедовался, а Святых тайн причастился, значит 
ниже сего, за 1822 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37; 3. Ревизская сказка тысяча восемьсот 
тридцать пятого года, апреля двадцать четвертого дня, Бессарабской области Хотинского 
уезда села Коболчина двуприходной Николаевской церкви, состоящей на имении помещика, 
австрийско-подданного Николая Константинова Флиондра, о числе священно- и церковно-
служителях, их женах и детях обоего пола // Ревизская сказка местечек, селений и церквей 
Хотинского уезда, о священно-церковнослужителях (1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100; 4. 
Ведомость о Николаевской церкви Хотинского уезда помещичьего селения Коболчина, за 1853 
год // Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 106; 5. 
Формулярная ведомость о священно- и церковнослужителях и их мужского пола детях, 
находящейся в с. Коболчин Николаевской церкви Хотинского цинута, за 1824 год // 
Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии 
священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 
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СКАЛЕЦЬКИЙ ГАВРИЇЛ СЕМЕНОВИЧ 

(1862 р.н.) 
Народився 26 березня 1862 року в с. Непоротове, в сім’ї псаломщика Семена 

Васильовича Скалецького (1832 р.н.) та Марії Іванівнм (1833 р.н.). 29 листопада 
1882 року призначений на місце псаломщика при Свято-Миколаївській церкві 
села Перебиківці Хотинського повіту. 18 січня 1883 року переміщений на посаду 
понадштатного псаломщика при Свято-Димитріївській церкві села Непоротове 
3-го округа Хотинського повіту. 6 вересня 1896 року переміщений штатним 
псаломщиком до Іоанно-Богословської церкви с. Вітрянка 3-го округа Хотин-
ського повіту [2, с. 536]. 17 вересня того ж року затверджений на посаді. 8 грудня 
1897 року призначений учителем місцевої школи грамоти. 23 листопада 1912 
року, за власним проханням, переміщений до Свято-Анастасіївської церкви села 
Непоротове 3-го округу Хотинського повіту [4, с. 383]. 

Ухвалою Святішого Синоду від 23-28 березня 1911 року за № 2188, він 
удостоєний благословення Святішого Синоду, з грамотою [1, с. 140; 3, с. 154]. 

Дружина: Марія Михайлівна (1879 р.н.).  
Їхні діти: Анна (1897 р.н.), Олександра (1899 р.н.). 
Джерела: 1. Определения Святейшего Синода // ЦВд, 1911. – № 19-20; 2. Распоряжения 

епархиального начальства // КЕВ, 1896. – № 20; 3. Распоряжения Епархиального начальства // 
КЕВ, 1911. – № 23; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1912. – № 48. 

 
СКАЛЕЦЬКИЙ ДМИТРО 

(1761–1806) 
Священик Свято-Миколаївської церкві села Коболчин Хотинської райї. 
Дружина: Євфимія (1767 р.н.) 
Їхні діти: Василь (1797 р.н.) 
 

СКАЛЕЦЬКИЙ ІОАНН ВАСИЛЬОВИЧ 
(1837 р.н.) 

Син дячка Свято-Миколаївської церкви села Коболчин Хотинського повіту, 
Василя Дмитровича Скалецького (1797 р.н.) та Марії Леонтіївни Шимановської 
(1802 р.н.). Отримав домашню освіту. Деякий час служив дячком, без затвердження, 
при церкві села Коболчин – з метою навчання причетницької діяльності [1, арк 
574зв]. Далі служив псаломщиком в різних парафіях Кишинівської єпархії. За 
даними на 1911 рік, він був на посаді псаломщика при Свято-Успенській церкві 
села Плахтєєвка 3-го округу Акерманського повіту [2, с. 29]. 

Джерела: 1. Ведомость о Николаевской церкви Хотинского уезда помещичьего селения 
Коболчина, за 1853 год // Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, 
оп. 1, спр. 106; 2. Справочная книга Кишиневской епархии на 1911 год / Составлена и издана 
Канцелярией Кишиневской духовной консистория. – Кишинев: Епархиальная типография, 1911. 

 
СКАЛЕЦЬКИЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ 

(1822 р.н.) 
Народився в селі Коболчин, в сім'ї дяка Василя Дмитровича Скалецького 

(1797 р.н.) та Марії Леонтіївни Шимановської (1802 р.н.). Отримав домашню 
освіту. В 1842-1843 роках служив псаломщиком при Свято-Михайлівській церкві 
села Ломачинці Хотинського повіту [5, с. 16]. Далі протягом шести років був 
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послушником в Гиржавському Вознесенському чоловічому монастирі, який нині 
розташований в Каларашовському районі Республіки Молдова. 3 жовтня 1849 
року визначений дячком до Свято-Миколаївської церкви с. Коболчин Хотинського 
повіту [1, арк. 573зв].  

Дружина: Євфимія Матвіївна (1833 р.н.) – із сім’ї духовного звання. Після 
смерті їй надавалася допомога від піклування Кишинівської єпархії.  

Їхні діти: Феоктист (1852 р.н.), Василь (1854 р.н.), Олександра. 
Василь Петрович Скалецький – закінчив Кишинівську духовну семінарію [3, 

с. 70]. Більше 30 років служив священиком при Свято-Введенській церкві села 
Болотино 4-го округу Белецького повіту [4, с. 82]. 

Феоктист і Олександра займалися сільським господарством [2, арк. 74зв]. 
Джерела: 1. Ведомость о Николаевской церкви Хотинского уезда помещичьего селения 

Коболчина, за 1853 год // Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, 
оп. 1, спр. 106; 2. Ведомость о Свято-Николаевской церкви состоящей в селе Коболчин 
Хотинского уезда Кишиневской епархии за 1914 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда 
за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 3. Лотоцкий П.А. Список и краткие биографии 
окончивших полный курс Кишиневской духовной семинарии за сто лет ее существования (1813-
1913). – Кишинев, 1913; 4. Справочная книга Кишиневской епархии на 1911 год / Составлена и 
издана Канцелярией Кишиневской духовной консистория. – Кишинев: Епархиальная типо-
графия, 1911; 5. Шундрій М. М. Історія церкви с. Ломачинці. – Сокиряни, 2006. 

 
СКАЛЕЦЬКИЙ СЕМЕН ВАСИЛЬОВИЧ 

(1832 р.н.) 
Син дячка Свято-Миколаївської церкви села Коболчин Хотинського повіту, 

Василя Дмитровича Скалецького (1797 р.н.) та Марії Леонтіївни Шимановської 
(1802 р.н.). Отримав домашню освіту. 25 липня 1851 року визначений в число 
службовців Кишинівської типографії – на 1 рік.11 липня 1852 року, архієпископом 
Кишинівським і Хотинським Іринархом (Я.Д. Попов) він призначений на посаду 
дячка при Свято-Димитріївській церкві села Непоротове Хотинського повіту [1, 
арк. 518зв]. У 1853 році перейменований на псаломщика [4, с. 219]. З 1892 року – 
понадштатний дяк Свято-Анастасіївської церкви села Непоротове 3-го округу 
Хотинського повіту. 6 вересня 1902 року затверджений на посаді штатного 
псаломщика [2, с. 524]. 23 листопада 1912 року звільнений за штат – за власним 
проханням [3, с. 384]. 

Дружина: Марія Іванівна (1833 р.н.). 
Джерела: 1. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 

106; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1902. – № 18; 3. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1912. – № 48; 4. Справочная книга Кишиневской епархии на 
1911 год / Составлена и издана Канцелярией Кишиневской духовной консистория. – Кишинев: 
Епархиальная типография, 1911. 
 

СКЛЯРЕНКО ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ 
(1799 р.н.) 

Син міщанина Катеринославської губернії. У березні 1812 року, архієпископом 
Катеринославським визначений півчим в архієрейський хор. 21 жовтня 1816 року 
посвячений у стихар з визначенням на місце дячка при церкві Різдва Пресвятої 
Богородиці м. Миргород. У січні 1823 року визначений дяком до Єкатеринівського 
Собору міста Херсон. У липні 1828 року перевівся у Кишинівську єпархію, і 23 
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серпня того ж року, визначений на місце дячка рот Архангело-Михайлівському 
соборі міста Кишинева. 15 серпня 1829 року висвячений на диякона. 23 квітня 1832 
року висвячений на священика до Іоанно-Богословської церкви села Вітрянка 
Хотинського повіту [1, арк. 150зв–151]. 

Дружина: Олена Якимівна (1806 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомость о Иоанно-Богословской церкви, Хотинского уезда, селения 

Ветрянки, за 1832 год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – 
ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 48. 

 
СКРИПНИК ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

(1812 р.н.) 
Із селян, син Василя Михайловича Скрипника (1775-1844) та Агафії (1780 р.н.). 

14 березня 1871 року затверджений на посаді церковного старости при Свято-
Миколаївської церкви села Коболчин Хотинського повіту [1, с. 435]. 

Дружина: Ксенія Федорівна (1817 р.н.).  
Їхні діти: Марія (1844 р.н.), Михайло (1846 р.н.), Василь (1852 р.н.) та Іван 

(1855 р.н.) [2]. 
Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1871. – № 12; 2. Ревизская 

сказка тысяча восемьсот пятьдесят восьмого года декабря двадцать девятого дня, 
Бессарабской области Хотинского уезда села Коболчина, о состоящих мужеска и женска пола 
царанах, живущих на земле Австрийско подданного Егора Димитриева Флондора. – НАРМ, ф. 
134, оп. 2, спр. 430. 

 
СКРИПНИК МАКСИМ ГРИГОРОВИЧ 

Із селян. В 1895 році затверджений єпархіальним начальством на посаді цер-
ковного старости при Свято-Миколаївської церкви села Коболчин Хотинського 
повіту – на перше триріччя [1, с. 453]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1895. – № 22. 
 

СЛИВИНСЬКИЙ АФАНАСІЙ САМУЇЛОВИЧ 
(1872 р.н.) 

Із сім’ї духовного звання, народився 9 березня 1872 року в с. Балківці Хотин-
ського повіту. Вибув з 2-го класу Єдинецького духовного училища. 23 листопада 
1898 року призначений псаломщиком до Свято-Михайлівської церкви с. Фрумошика 
Сорокського повіту [2, с. 521]. За даними на 1922 рік, він служив псаломщиком 
при тій же церкві [3, с. 190]. Далі переміщений до Свято-Анастасіївської церкві села 
Непоротове Хотинського повіту. 1 січня 1930 року звільнений з посади [4, с. 52]. 

Дружина: Іоанна Дмитрівна Дубинська (24.06.1876 р.н.) – дочка священика. 
Їхні діти: Віра (1902 р.н.), Марія (1903 р.н.), Петро (1904 р.н.), Анна (1907 р.н.), 

Надія (1909 р.н.), Трифон (1914 р.н.) [1, с. 13зв-14]. 
Джерела: 1. Послужные списки священников за 1917 год. – НАРМ, ф. 208, оп. 3, спр. 5371; 

2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1898. – № 24; 3. AECH, 1922; 4. Mișcarea în 
cler // EH, 1930. – № 5-6. 

 
СЛИВИНСЬКИЙ ВАСИЛЬ СТЕФАНОВИЧ 

(1810 р.н.) 
Син священика с. Молодове Хотинського повіту, Стефана Івановича Сливинського 

(1786–1827) [1]. Отримав домашню освіту. 7 вересня 1829 року затверджений на 

651 
 



МАНДЗЯК О.С. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА СОКИРЯНЩИНІ 

 
посаді паламаря Іоанно-Богословської церкви села Молодове [2, арк. 130зв]. 5 
травня 1836 року, за розпорядженням Кишинівської духовної консисторії, він 
переведений на посаду дячка при тій же церкві. 5 липня 1839 року, архієпископом 
Кишинівським і Хотинським Димитрієм (Д.І. Сулима), посвячений у стихар [3, 
арк. 507зв]. У 1868 році переміщений на ту ж посаду до Свято-Михайлівської 
церкви села Ларга Хотинського повіту [4, с. 29]. У 1869 році звільнений за штат – 
«по старості літ» [5, с. 113]. 

Дружина: Агрипина Яківна (1811 р.н.).  
Їхні діти: Марія (1834 р.н.), Самуїл (1838–1899), Іоанн (1841 р.н.), Килина 

(1845 р.н.), Марія (1849 р.н.), Євфимія (1854 р.н.). 
Джерела: 1.Исповедные ведомости Хотинского второй части уезда, 3-ей части Благо-

чиния, помещичьего селения Молодовы, за 1826-1858 года. – ВАКС; 2. Клировые ведомости 
приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 48; 3. Клировые ведомости 
Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 106; 4. Распоряжения епархиального 
начальства //КЕВ, 1868. – № 3; 5. Распоряжения епархиального начальства//КЕВ, 1869. – № 14. 

 
СЛИВИНСЬКИЙ ДМИТРО СТЕФАНОВИЧ 

(1821–1870) 
Син священика с. Молодове Хотинського повіту, Стефана Івановича Сливинського 

(1786–1827). В семінарії не навчався. В1840-1841 роках служив псаломщиком 
при Архангело-Михайлівській церкві села Ломачинці Хотинського повіту [2, с. 
16]. 10 травня 1841 року визначений дяком до церкви с. Ленківці того ж повіту, де 
помер і похований у 1870 році [1, с. 612]. 

Джерела: 1. Завойчинский В. Селение Ленковцы Хотинского уезда. Историко-стати-
стическое описание. (Продолжение) // КЕВ, 1880. – № 14; 2. Шундрій М. М. Історія церкви 
с. Ломачинці. – Сокиряни, 2006. 

 
СЛИВИНСЬКИЙ ЛЕОНТІЙ СТЕФАНОВИЧ 

(1824–1886) 
Народився в сім'ї священика Іоанно-Богословської церкви села Молодове 

Хотинського повіту, Стефана Івановича Сливинського (1786-1827) [2]. Навчався 
в Кишинівському духовному училищі. 25 травня 1844 року визначений дяком до 
церкви села Нагоряни Хотинського повіту. 28 листопада 1847 року висвячений на 
диякона. 6 грудня 1866 року переміщений до Свято-Миколаївської церкви села 
Костичани 2-го округу Хотинського повіту. 6 грудня 1873 року переведений 
виконуючим обов'язки псаломщика при тій же церкві [1, арк. 128]. 27 листопада 
1883 року звільнений за штат [3, с. 182]. 

Ухвалою Святішого Синоду, з 1 січня 1885 року йому була асигнована пенсія 
на рахунок пенсіонного кредиту, по 65 рублів на рік з Хотинського казначейства 
[4, с. 76]. 

Помер 1 травня 1886 року [5, с. 171]. 
Дружина: Олена Василівна (1830 р.н.). 
Їхні діти: Килина (1848 р.н.), Омелян (1850 р.н.), Марія (1857 р.н.), Анна (1861 

р.н.), Іван (1864 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1882 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 19, 

спр. 31; 2. Исповедные ведомости Хотинского второй части уезда, 3-ей части Благочиния, 
помещичьего селения Молодовы, за 1826-1858 года. – ВАКС; 3. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1883. – № 23; 4. КЕВ, 1886. – № 6; 5. Умершие // КЕВ, 1886. – № 13. 

652 
 



СВЯЩЕННО- І ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛІ 

 
СЛИВИНСЬКИЙ САМУЇЛ ВАСИЛЬОВИЧ 

(1838–1899) 
Син дяка Василя Стефановича Сливинського (1810 р.н.) та Агрипини Яківни 

(1811 р.н.). Деякий час виконував обов'язки псаломщика «в якості учня» при 
Іоанно-Богословській церкві с. Молодове Хотинського повіту. 22 травня 1856 року 
визначений виконуючим обов'язки псаломщика при церкві с. Коржеуци Хотинського 
повіту. 21 жовтня того ж року, він посвячений у стихар. У 1857 році переміщений 
причетником до Архангело-Михайлівської церкви села Балкоуци Хотинського 
повіту [1, арк. 41зв]. 3 серпня 1883 року визначений виконуючим обов'язки псалом-
щика при Свято-Успенській церкві с. Василівка 5-го округу Хотинського повіту 
[3, с. 155]. 14 лютого 1886 року повернутий назад в с. Балкоуци – понадштатним 
псаломщиком. На цій посаді він перебував до 8 червня 1897 року [4, с. 237]. 
Останні роки свого життя служив псаломщиком при церкві м. Бричани [5, с. 419]. 

Помер 14 червня 1899 року. 
Дружина: Єлизавета Федорівна Кирилович (1841 р.н.) – дочка дячка Федора 

Стефановича Кириловича (1802–1876) та Анни (1806 р.н.). 
Їхні діти: Василь (1867 р.н.), Афанасій (1869 р.н.), Надія (1864 р.н.) [2, арк. 43зв].  
Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1888 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 

191; 2. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви 5-го округа Хотинского уезда Киши-
невской епархии, с. Балкоуц, за 1889 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1889 год. – 
ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 192; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1883. – № 18; 
4. Распоряжения епархиального начальства//КЕВ, 1897. – № 13; 5. Умершие //КЕВ, 1899. – № 15. 

 
СЛИВИНСЬКИЙ СЕМЕН ВАСИЛЬОВИЧ 

Із сім’ї духовного звання. 29 травня 1851 року визначений паламарем до 
церкви с. Корестоуци. Хотинського повіту. Того ж року, 21 жовтня посвячений у 
стихар. У 1854 році переміщений до Свято-Михайлівської церкви села Балкоуци, 
того ж повіту – на місце причетника. 3 серпня 1883 року направлений до церкви 
Покрови Пресвятої Богородиці села Волошкове Хотинського повіту – на місце 
псаломщика. 

 
СЛИВИНСЬКИЙ СТЕФАН ІВАНОВИЧ 

(1786–1827) 
«Дворянського звання» 24 червня 1803 року єпископом Анфілом, висвячений 

на священика до Іоанно-Богословської церкви с. Молодове Хотинської райї [2]. 
Дружина: дочка священика Андрія Філіповича Струтинського. 
Їхні діти: Василь (1810 р.н.), Іван (1814 р.н.), Микола (1817 р.н.), Дмитро 

(1821 р.н.), Леонтій (1824 р.н.) [1; 2]. 
Джерела: 1.Исповедные ведомости Хотинского второй части уезда, 3-ей части Благо-

чиния, помещичьего селения Молодовы, за 1826-1858 года. – ВАКС; 2. Формулярные ведомости 
Управляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, 
за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

 
СМУКОВСЬКИЙ ПЕТРО ІВАНОВИЧ 

(1779 р.н.) 
Священик Свято-Михайлівської церкви села Мендиківці Хотинського повіту 

(за даними на 1820-1826 роки) [1, арк. 150; 2]. 
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Дружина: Анна Василівна (1786 р.н.). 
Їхні діти: Василь (1803 р.н.). 
Джерела: 1. Исповедная ведомость Кишиневской и Хотинской епархии Хотинского цинута 

селения Мендиковец Архангело-Михайловской церкви, прихожан, кто из них был во святую 
Четыредесятницу у исповеди и святых тайн причастия, кто ж исповедался токмо, а не 
причастился и кто ж не исповедался и за каким винословием, за 1822 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 
1, спр. 34; 2. Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской про-
топопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

 
СОБКО ФЕДІР ВАСИЛЬОВИЧ 

(1769 р.н.) 
Із селян, син Василя Собко (1729 р.н.) та Марії (1748 р.н.). Церковний староста 

Архангело-Михайлівської церкви с. Романківці (за даними на 1822 рік) [1, арк. 23]. 
Дружина: Агафія (1780 р.н.). 
Джерела: 1. Исповедная ведомость Кишиневской епархии Бкссарабской области Хотин-

ского цынута селения Романковец, Архангело-Михайловской церкви, прихожанах, которые 
были во святую Четыредесятницу у исповеди и святых тайн причастия, кто ж исповедался 
токмо, а не причастился и кто ж не исповедался и за каким винословием, за 1822 год. – ДАЧО, 
ф. 605, оп. 1, спр. 34. 

 
СОКИРКА МИКИТА 

(1894 р.н.) 
Народився 24 травня 1894 року. Навчався в школі псаломщиків. 1 листопада 

1926 року визначений псаломщиком до Свято-Димитріївської церкви с. Кормань 
Хотинського повіту [1, с. 203]. Повторно затверджений на тій же посаді 1 квітня 
1942 року [3, с. 450]. У 1944 році емігрував до Румунії. Того ж року затверджений 
псаломщиком в приході Шупа повіту Бакеу [2, с. 11]. 

Джерела: 1. EH, 1926. – № 19-20; 2. Monitorul Oficial. Regatul României. Partea 1: Legi, 
decrete, jurnale ale Consiliului de Miniştri, deciziuni ministeriale, comunicate, anunţuri judiciare (de 
interes general). – Bucureşti: Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Imprimeria Centrală, 1945. – 
№ 204; 3. Numiri de cântăreți // EH, 1942. – № 5-6. 
 

СОКОЛИК ДМИТРО ПЕТРОВИЧ 
(1772–1855) 

Паламар Свято-Миколаївської церкви села Коболчин Хотинського повіту (за 
даними на 1822.) [1]. В 1824 році звільнився з посади і далі займався сільським 
господарством в тому ж селі [2]. 

Дружина: Параска Лук'янівна (1 786 р.н.). 
Їхні діти: Григорій (1814 р.н.), Марія (1809 р.н.), Анна (1819 р.н.), Євдокія 

(1821 р.н.) [1] і Іван (1806 р.н.) [2]. 
Джерела: 1. Исповедная роспись Кишиневской и Хотинской епархии Хотинского цинута 

селения Коболчина Николаевской церкви о обретающихся в приходе сей церкви ниже явленных 
чинов людям с изъяснением против каждого имени о бытии их во святую Четыредесятницу у 
исповеди и Святых тайн причастия, и кто исповедовался токмо, а не причастился и за каким 
винословием, и кто за малолетством не исповедовался, а Святых тайн причастился, значит 
ниже сего, за 1822 год – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37; 2. Ревизская сказка 1835 года мая месяца 
1 дня Бессарабской области Хотинского уезда селения Коболчина, помещика Николая 
Константинова Флиондора принадлежащего подданством Австрийскому государству о 
состоящих мужеска и женска пола царанах. – НАРМ, ф. 134, оп. 2. 
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СОКОЛОВ СЕМЕН 

Начотник старообрядців-неокружників села Білоусівка Секурянської волості 
Бессарабської губернії (за даними на 1899 рік). 

 
СОЛОВЙОВ ААРОН 

Уставник старообрядців-неокружників села Білоусівка Секурянської волості 
Бессарабської губернії (за даними на 1889–1899 роки) [1, с. 469; 2, с. 633]. Також 
вчителював у приватній старообрядницькій школі, в тому же селі. 

Джерела: 1. Сахаров И. Отчет епархиального миссионера Северного района Кишиневской 
епархии за 1899 год // КЕВ, 1900. – № 20; 2. Стадницкий А. Состояние раскола и сектантства 
в Бессарабии по миссионерским отчетам за 1889 год // КЕВ, 1890. – № 14-15. 

 
СОЛОМОН САМУЇЛ 

(1896 р.н.) 
Народився 20 серпня 1896 року [2, с. 126]. 15 вересня 1920 року призначений 

псаломщиком до Свято-Димитріївської церкви с. Кормань Хотинського повіту 
[3, с. 3]. 1 вересня 1926 року вийшов у відставку [1, с. 176]. 

Джерела: 1. EH, 1926. – № 15-16; 2. EHDIS,1925; 3. Mișcarea în clerul de mir // Luminatorul, 
1920. – № 10. 
 

СОЛТИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ МАТВІЙОВИЧ 
(1845 р.н.) 

Син священика Матвія Петровича Солтицького (1812-1889) та Анастасії 
Іванівни (1815 р.н.). Закінчив Кишинівську духовну семінарію. 14 листопада 
1870 року, єпископом Акерманським Петром (П.О. Троїцький), висвячений на 
диякона до Кишинівського кафедрального Христо-Різдвяного собору [6, с. 505]. 
Тим же єпископом, 21 лютого 1871 року висвячений на священика до Свято-
Михайлівської церкви села Патрушени Ясського повіту [4, с. 108]. 3 січня 1872 
року переведений на місце священика до Свято-Введенської церкви села Болотна 
Ясського повіту [5, с. 43]. З 5 жовтня 1875 року знаходився на посаді настоятеля 
Архангело-Михайлівської церкви села Липник 2-го округу Сорокського повіту. 
У 1878 році обраний і затверджений помічником благочинного. У 1879 році 
тимчасово поєднував служіння в церкві села Бирнова Сорокського повіту. 2 
серпня 1882 року, за власним проханням, переміщений на місце священика при 
Архангело-Михайлівській церкві села Вашківці 3-го округу Хотинського повіту 
[1, арк. 104зв]. У 1885 і 1888 роках він обраний членом правління Єдинецького 
духовного училища. 27 вересня 1891 року затверджений депутатом по 3-му 
округу Хотинського повіту [8, с. 316]. 25 квітня 1896 року призначений 
завідувачем і законовчителем церковно-приходської школи села Вашківці. 3 
травня 1896 року затверджений в званні піклувальника тієї ж школи [9, с. 270]. 4 
травня 1907 року переміщений до церкви Почамбоуци 4-го округу Белецького 
повіту [12, с. 121]. 2 жовтня 1907 року звільнений за штат [13, с. 258]. 

У 1906 році «священик с. Васкоуц Хотинського повіту, Василь Солтицький, в 
ознаменування тридцяти п’яти річного пастирського служіння свого, представив 
Його Преосвященству, Преосвященнійшому Володимиру, єпископу Кишинівському 
і Хотинському для роздачі голодуючим п'ятдесят рублів» [11, с. 135-136]. 

У 1874 році о. Василь нагороджений набедреником. Ухвалою Святішого Синоду  
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від 15-20 березня 1884 року, «за заслуги по духовному відомству», він наго-
роджений скуфією [2, с. 32]. У 1890 році, визначенням Святішого Синоду, до дня 
Святої Пасхи, за службу по духовному відомству, нагороджений камилавкою від 
Святішого Синоду [7, с. 338]. Ухвалою Святішого Синоду від 3-9 квітня 1898 
року за № 1231, удостоєний нагородження наперсним хрестом від Святішого 
Синоду [3, с. 182]. У 1906 році нагороджений орденом св. Анни 3-го ступеня [10, 
с. 125]. В 1910 році нагороджений скуфією.  

Дружина: Марія Авксентіївна (1855-16.01.1878).  
Їхні діти: Федір (1874 р.н.) і Петро (01.02.1876 р.н.). 
Джерела: 1. Кишиневская епархия. Клировая ведомость 3-го округа Хотинского уезда. – 

ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 199; 2. Награды // КЕВ, 1884. – № 7; 3. Награждения // КЕВ, 1898. – № 
10; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1871. – № 5; 5. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1872. – № 3; 6. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1872. – № 24; 7. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1890. – № 8; 8. Распо-
ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1891. – № 20; 9. Распоряжения Епархиального 
начальства // КЕВ, 1896. – № 10; 10. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1906. – 
№ 16; 11. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1906. – № 17; 12. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1907. – № 19; 13. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1907. – № 41. 

 
СОЛТИЦЬКИЙ МАТВІЙ ПЕТРОВИЧ 

(1812-1889) 
Син священика Архангело-Михайлівської церкви села Яноуци Хотинського 

повіту, Петра Васильовича Солтицького (1784 р.н.). Отримав домашню освіту. 6 
травня 1829 року призначений дячком до Архангело-Михайлівської церкви села 
Яноуци. 28 квітня 1838 року, архієпископом Кишинівським і Хотинським Димитрієм 
(Д.І. Сулима) висвячений на диякона. 2 жовтня 1849 року висвячений на священика 
до Архангело-Михайлівської церкви села Вашківці Хотинського повіту [1, арк. 
488зв]. 20 жовтня 1884 року, за власним проханням, звільнений за штат [2, с. 
249]. 3 листопада 1884 роки йому призначена пенсія.  

У 1854 році нагороджений набедреником.  
Помер і похований у с. Вашківцях. 
Дружина: Анастасія Іванівна (1815 р.н.). 
Їхні діти: Марія (1833 р.н.) [3], Єфросинія (1835 р.н.), Дем'ян (1838 р.н.), Анна 

(1840 р.н.), Афанасій (1843 р.н.), Василь (1845 р.н.), Олександра (1851 р.н.) [1, 
арк. 488зв]. 

Джерела: 1. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 
106; 2. Распоряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1884. – № 21; 3. Ревизская сказка 
местечек, селений и церквей Хотинского уезда, о священно-церковнослужителях (апрель 1835 
г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100. 

 
СОЛТИЦЬКИЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ 

(1876 р.н.) 
Народився 1 лютого 1876 року в с. Липник Сорокського повіту, в сім’ї священика 

Василя Матвійовича Солтицького (1845 р.н.) та Марії Авксентіївни (1855-16.01.1878). 
У 1899 році закінчив повний курс Кишинівської духовної семінарії, а також 
регентські класи придворно-співочої капели. 23 серпня 1900 року визначений 
псаломщиком до Свято-Анастасіївської церкви села Непоротове 3-го округу 
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Хотинського повіту [1, с. 356]. Звільнений від займаного місця 12 липня 1902 
року [2, с. 412]. 

«З 24 квітня 1902 року викладав закон Божий в церковно-приходських школах 
в Петербурзі. З 30 січня 1908 року вчитель церковного співу і керівник семінар-
ського хору Санкт-Петербурзької духовної семінарії. У 1920-х рр. був учителем 
співу в школах Лужського повіту» [3, с. 142]. Учень композитора Василя Оле-
ксандровича Фатєєва (1868-1942). 

Джерела: 1. КЕВ, 1900. – № 18; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1902. – 
№ 14; 3. Смелов Е. П. Воспоминания о годах обучения в Санкт-Петербургской духовной 
семинарии (1912–1918 гг.). — СПб.; М.: Свято-Владимирское издательство, 2009. 

 
СОЛТИЦЬКИЙ ФЕДІР ВАСИЛЬОВИЧ 

(1874 р.н.) 
Народився 1 березня 1874 року, в сім’ї священика 

Архангело-Михайлівської церкви с. Вашківці Хотин-
ського повіту, Василя Матвійовича Солтицького 
(1845 р.н.) та Марії Оксентіївни (1855-16.01.1878). У 
1899 році закінчив повний курс Кишинівської 
духовної семінарії. 17 квітня 1899 року визначений 
на місце священика Архангело-Михайлівської церкви 
села Почумбоуци 4-го округу Белецького повіту [2, 
с. 419]. 19 вересня 1899 року висвячений на диякона 
до зазначеної церкви, а потім 26 вересні того ж року 
– висвячений на священика. З 1906 до 1907 року 
перебував на посаді окружного депутата по 4-му 
округу Белецького повіту. 4 травня 1907 року, за 
власним проханням, переміщений на місце священика 
при Свято-Михайлівській церкві села Вашківці 3-го 
округу Хотинського повіту [3, с. 121]. Того ж року 
обраний в члени ревізійної комісії по Окружний свічковій лавці [1, арк. 42зв]. 

10 квітня 1910 року, архієпископом Кишинівським і Хотинським Серафимом 
(Л.М. Чичагов), нагороджений скуфією [4, с. 99]. У 1928 році єпископом Хотин-
ським Віссаріоном (В. Пую) нагороджений позолоченим хрестом [5, с. 57]. 

Дружина: Марія Василівна (01.01.1878 р.н.).  
Їхні діти: Веніамін (13.10.1904 р.н.), Зінаїда (06.06.1909 р.н.), Анна (03.02.1909 р.н.), 

Лариса (05.10.1910 р.н.) [1, арк. 42зв]. 
Джерела: 1. Ведомость о Св. Архангело-Михайловской церкви, состоящей в 3-м округе 

Хотинского уезда Кишиневской епархии в села Васкоуцах, за 1914 год // Ведомости о церквях 
Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 2. КЕВ, 1899. – № 15; 3. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1907. – № 19; 4. Распоряжения Епархиаль-
ного начальства // КЕВ, 1910. – № 16-17; 5. Ranguri onorifice // EH, 1928. – № 7-8. 

 
СОРОКОВСЬКИЙ АНТОНІЙ 

(1887 р.н.) 
Народився 11 червня 1887 року. 10 травня 1912 року визначений тимчасово 

виконуючим обов'язки псаломщика при Свято-Успенській церкві села Наславча 
5-го округу Хотинського повіту [1, с. 149]. 16 жовтня 1913 року затверджений 

Федір Солтицький 
(EHA, 1930. – P. 93.) 
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виконуючим посаду псаломщика при тій же церкві [2, с. 359]. 1 листопада 1921 
року визначений псаломщиком до Петро-Павлівської церкви містечка Сокиряни 
Хотинського повіту [2, с. 3]. 

Його син Володимир навчався в Кишинівській духовній семінарії і на теоло-
гічному факультеті в Кишинівському університеті. 1 квітня 1932 року призначений 
псаломщиком до церкви с. Куза-Воде 2-го округу Ізмаїльського повіту [4, с. 23]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1912. – № 19-20; 2. Распо-
ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1913. – № 42; 3. Mișcarea în cler // Luminatorul, 1921. 
– № 11-12; 4. Mișcarea în clerul eparhiei // BECAI, 1932. – № 4. 

 
СОРОЧАН ГЕОРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ 

(1844 р.н.) 
Народився 1 березня 1844 року в с. Ларга Хотинського повіту, в сім’ї паламаря 

Михайла Микитовича Сорочана (08.11.1809 р.н.) та Домнікії (1815 р.н.). Отримав 
домашню освіту. 25 лютого 1863 року висвячений у стихар і направлений на місце 
дячка при церкви с. Ленківці Хотинського повіту. 19 квітня 1863 року переміщений 
до церкви села Тарасоуци, того ж повіту. 6 липня 1865 року переведений на місце 
дячка при Свято-Георгіївській церкві містечка Новоселиця Хотинського повіту 
[1, арк. 110]. Після 1911 року – диякон при церкві Успіння Пресвятої Богородиці 
села Шебутинці 3-го округу Хотинського повіту. 

У 1914 році за 50-річну відмінно-старанну службу Церкві Божій, удостоєний 
ордена Святої Анни 3-го ступеня [3, с. 184]. 

Дружина: Єфросинія Георгіївна (1848 р.н.) [2, арк. 425]. 
Їхні діти: Ольга (1867 р.н.), Віра (1868 р.н.), Євгенія (1875 р.н.), Олександра 

(1879 р.н.), Марія (1882 р.н.) і Олександр (1888 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1882 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 19, 

спр. 31; 2. Исповедные ведомости церквей 2-го округа Хотинского уезда за 1901 год. – НАРМ, 
ф. 208, оп. 11, спр. 108; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1914. – № 16. 
 

СОФОНЦЕВ ГЕОРГІЙ 
(1896 р.н.) 

Народився 29 квітня 1896 року. Вчився в школі псаломщиків. 12 квітня 1917 
року затверджений на посаді псаломщика при церкві Покрови Пресвятої Богородиці 
села Вовчинець Хотинського повіту [1, с. 93; 2, с. 116]. В 1940-1941 роках, при 
радянській владі, здійснював богослужіння в Свято-Димитріївській церкві села 
Кормань Секурянської волості Чернівецької області. За те що взяв на себе 
обов’язки священика, у 1942 році, за розпорядженням Румунського Святого 
Синоду він був відсторонений від посади, без права відновлення в сані [3, с. 17]. 

Джерела: 1. AAC, 1930; 2. AECH, 1922; 3. BOR, 1942. – Supliment. 
 

СОФРОНОВИЧ АФАНАСІЙ ІВАНОВИЧ 
(1876 р.н.) 

Син диякона Покровської церкви села Троїцького Бендерського повіту,Івана 
Семеновича Софроновича (1837 р.н.) та Олени Іліївни (1840 р.н.), народився 18 
січня 1876 року. У 1896 році закінчив Кишинівську духовну семінарію, в званні 
студента. З 1 вересня 1896 року був на посаді наглядача-репетитора Ізмаїльського 
духовного училища. На цій посаді знаходився до 1 вересня 1897 року. 3 вересня 
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того ж року, за резолюцією архієпископа Кишинівського і Хотинського Неофіта 
(М.В. Неводчиков), визначений священиком Свято-Димитріївської церкви села 
Білоусівка 5-го округу Хотинського повіту [3, с. 410]. 30 листопада 1897 року, 
тим же архієпископом, висвячений на диякона, а 7 грудня – на священика.  

13 жовтня 1897 року призначений на посаду протирзкольницького місіонера 
по 2-й місіонерській ділянці Кишинівської єпархії [4, с. 502]. 3 січня 1898 року 
затверджений на цій посаді. 12 вересня 1898 року звільнений з посади. 

14 грудня 1898 року переміщений до Хотинському собору [5, с. 8]. 12 січня 
1899 року затверджений на посаді. З 3 серпня 1901 року служив при Царе-
Костянтинівській церкві міста Хотин [7, с. 376]. 4 липня 1906 року переміщений 
до Покровського собору міста Хотина – настоятелем [10, с. 166]. 18 жовтня 1916 
року, за власним проханням, звільнений за штат [13, с. 246]. 

17 березня 1899 року призначений діловодом Хотинського повітового Відділення 
Єпархіальної училищної ради. 20 вересня 1899 року призначений завідувачем 
Хотинської двокласної церковно-приходської школи [3, с. 508], а 10 грудня 1899 
року – завідувачем Хотинської недільної школи для дорослих [6, с. 8]. 1 липня 
1902 року призначений законовчителем Хотинського 4-класного училища. Член 
Хотинського повітового відділення училищної ради. Член постійної шкільної 
комісії того ж відділення. З 22 жовтня 1906 року перебував на посаді голови 
Хотинського повітового відділення Єпархіальної училищної ради [1, с. 205]. 6 
лютого 1916 року звільнений з посади члена Хотинської училищної ради [12, с. 30]. 

За визначенням Кишинівської єпархіальної училищної ради від 14 грудня 
1901 року, 27 грудня того ж року, «за ревне ставлення до виконання обов'язків 
завідувачів і законовчителів церковних шкіл» йому оголошена подяка [8, с. 119]. 
За визначенням Кишинівської єпархіальної училищної ради від 8 січня 1903 
року, 1 лютого того ж року, «за ревне ставлення до виконання обов'язків 
завідувачів і законовчителів церковних шкіл» йому вдруге оголошена подяка [9, 
с. 124]. 1 липня 1904 року нагороджений набедреником. 7 травня 1907 року «за 
старанну і корисну службу Церкві», єпископом Кишинівським і Хотинським 
Володимиром, до дня Святої Пасхи, о. Афанасій нагороджений скуфією [11, с. 
104]. У 1914 році, за визначенням Святішого Синоду, він нагороджений наперсним 
хрестом від Святішого Синоду [2, с. 186]. Удостоєний сану протоієрея. 

Дружина: Аглаїда Іванівна Болбочан (18.06.1879 г.р.) – дочка священика 
Свято-Миколаївської церкви с. Маршинці Хотинського повіту, Івана Олексійовича 
Болбочана та Віри Федорівни. Вінчалися 15 вересня 1897 року. 

Їхні діти: Тетяна (24.06.1898 р.н.), Володимир (06.05.1900 р.н), Ксенія (26.07.1901 
р.н.) [14, арк. 181], Леонід (05.06.1904 р.н.), Галина (23.01.1908 р.н.) [15, арк. 186]. 

Джерела: 1. Именной список лиц, служащих по церковно-школьному управлению, заведу-
ющих и учащих в церковно-учительских и второклассных школах на 1912 год / Издание 
Училищного совета при Святейшем Синоде. – СПб.: Синодальная типография, 1912; 2. 
Определения Святейшего Синода // ЦВд, 1914. – № 18-19; 3. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1897. – № 19; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1897. – № 
21; 5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1899. – № 1-2; 6. Распоряжения епархи-
ального начальства // КЕВ, 1900. – № 1-2; 7. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1901. – № 16; 8. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1902. – № 4; 9. Распо-
ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1903. – № 5; 10. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1906. – № 21; 11. Распоряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1907. – 
№ 16-17; 12. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1916. – № 7; 13. Распоряжения 
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епархиального начальства // КЕВ, 1916. – № 45; 14. Формулярный список о службе законо-
учителя Хотинского уездного училища, священника Афанасия Ивановича Софроновича. 
Составлен 1 ноября 1901 года // Формулярные списки учителей Бессарабской губернии, за 1901 
год. – НАРМ, ф. 152, оп. 1а, спр. 26; 15. Формулярный список о службе законоучителя Хотин-
ского городского 4-х классного училища, священника Афанасия Ивановича Софроновича. 
Составлен 12 ноября 1908 года // Формулярные списки учителей учебных заведений Дирекции 
народных училищ Бессарабской губернии, за 1908 год. – НАРМ, ф. 152, оп. 1а, спр. 43. 
 

СПІЖАВКА ІОАНН 
(1899 р.н.) 

Народився 27 січня 1899 року [2, с. 87]. Навчався в школі псаломщиків. У 
служінні з 1918 року. В 1922 році призначений на місце псаломщика при Свято-
Миколаївській церкві с. Бумбеца Белецького повіту [1, с. 34]. У 1938 році, в якості 
покарання за неналежний проступок, на 30 днів був направлений на послух в 
Свято-Миколаївський скит «Галиця» (тепер монастир) в Хотинському повіті [3, 
с. 332]. 

Джерела: 1. EHA,1930; 2. EHDIS,1925; 3. Mișcarea în cler // EH, 1938. – № 22. 
 

СПИЧАКУ ВОЛОДИМИР 
15 жовтня 1941 року затверджений священиком при Свято-Димитріївській 

церкві села Гвіздівці Хотинського повіту і призначений одним із релігійних 
місіонером в Хотинському повіті [1, с. 94]. У 1944 році виїхав до Румунії. Служив 
священиком у місті Галац, на сході Румунії. 

Джерела: 1. Mișcarea în cler // EH, 1941. – № 5. 
 

СПОЯЛОВ АНДРІЙ ЄВФИМОВИЧ 
(1853–1927) 

Син священика Свято-Михайлівської церкви с. Петроси Сорокського повіту, 
Євфимія Васильовича Споялова (1822 р.н.) та Домнікії Георгіївни Доніч (1830 р.н.). 
Народився 1 січня 1853 року в селі Булбочь Сорокського повіту.  

У 1875 році закінчив Кишинівську духовну семінарію, і 15 вересня того ж 
року, за власним проханням визначений псаломщиком до Іоанно-Богословської 
церкви села Молодове 3-го округу Хотинського повіту. За призначенням єпархі-
ального начальства виконував посаду вчителя і законовчителя в місцевому 
народному училищі [1, арк. 126зв]. 

14 квітня 1876 року переміщений на місце псаломщика до Хотинського Свято-
Покровського собору [5, с. 294]. В той же день призначений вчителем російської 
мови в Хотинському повітовому училищі.  

19 грудня 1876 року він висвячений на священика до Свято-Димитріївської 
церкви с. Гвіздівці 5-го округу Хотинського повіту [6, с. 57]. 18 червня 1877 року 
переміщений до Свято-Успенської церкви села Тирнова 2-го округу Сорокського 
повіту [7, с. 433]. 30 липня 1877 року затверджений законовчителем Тирновського 
міністерського училища [14, с. 458]. У 1879 році переміщений до Архангело-
Михайлівської церкви с. Романківці 3-го округу Хотинського повіту, де 6 жовтня 
того ж року, призначений законовчителем чоловічого і жіночого училищ [8, с. 
409]. 19 березня 1881 року переміщений в село Негринці Хотинського повіту, з 
призначенням законовчителем в тамошньому народному училищі [9, с. 104]. З 16 
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квітня 1882 року служив о. Андрій священиком при Свято-Миколаївській церкві 
с. Коболчин 5-го округу Хотинського повіту. За даними поміщеними в другому 
томі адресного покажчика всієї Румунії на 1924-1925 роки, перебував на тій же 
посаді [15, с. 132]. 

20 травня 1892 року призначений депутатом по 5-му округу Хотинського 
повіту. У серпні 1902 року, за резолюцією єпископа Кишинівського і Хотинського 
Іакова (І.О. Пятницький), він призначений депутатом від духовенства на Єпархіальні 
училищні з'їзди від 5-го округу Хотинського повіту [12, с. 487]. В 1902 році він 
духівник 5 округу Хотинського повіту. 17 березня 1903 року, за власним прохан-
ням, звільнений з посади депутата по 5-му округу Хотинського повіту [13, с. 140]. 

У 1876 році «за ревне і акуратне виконання законовчительських і вчительських 
обов'язків» удостоєний грошової нагороди від Дирекції народних училищ [1, арк. 
71зв]. В 1891 році нагороджений набедреником [10, с. 8]. 19 грудня 1893 року 
нагороджений скуфією [11, с. 60]. У серпні 1895 року «за особливу старанність в 
шкільній справі» йому оголошена подяка єпархіального начальства. 6 травня 
1899 року «за заслуги по духовному відомству» нагороджений камилавкою від 
Святішого Синоду [3, с. 158]. В 1904 році, визначенням Святішого Синоду наго-
роджений камилавкою [4, с. 207]. 6 травня 1912 року удостоєний ордена Святої 
Анни 3-го ступеня [2, арк. 71зв]. 

Дружина: Софія Федорівна. За даними за 1896 рік, о. Андрій був вдівцем [1, 
арк. 127зв]. 

Джерела: 1. Ведомость о Свято-Николаевской церкви селения Коболчина, 5-го округа 
Хотинского уезда Кишиневской епархии, за 1896 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда 
за 1896 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 195; 2. Ведомость о Свято-Николаевской церкви 
состоящей в селе Коболчин Хотинского уезда Кишиневской епархии за 1914 год // Ведомости о 
церквях Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 3. Определения 
Святейшего Синода // ЦВд, 1899. – № 19; 4. Определение Святейшего Синода // ЦВд, 1904. – № 
18-19; 5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1876. – № 18; 6. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1877. – № 3; 7. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1877. – № 19; 8. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1879. – № 21; 9. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1881. – № 7; 10. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1892. – № 1-2; 11. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1894. – 
№ 4; 12. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1902. – № 16; 13. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1903. – № 7; 14. Сведения о движении и переменах в службе 
в епархиальном управлении // КЕВ, 1877. – № 21; 15. Anuarul «Socec» al României–Mari: 1924–
1925. – V. II: Provincia. – București: Editura «Socec & Co». Soc. Anon., 1925. 

 
СПОЯЛОВ ІОАНН ЄВФИМІЇОВИЧ 

(1856 р.н.) 
Син священика Свято-Михайлівської церкви с. Петроси Сорокського повіту, 

Євфимія Васильовича Споялова (1822 р.н.) та Домнікії Георгіївни Донич (1830 р.н.). 
Народився 1 лютого 1856 року в селі Булбочь Сорокського повіту. Закінчив курс 
Кишинівської духовної семінарії [3, с. 65]. 27 липня 1877 року висвячений на 
священика до Свято-Димитріївської церкви села Білоусівка Хотинського повіту 
[4, с. 423]. 7 лютого 1878 року затверджений депутатом по 5-му округу Хотинського 
повіту. 20 вересня 1878 року переміщений в село Вережани Сорокського повіту 
[6, с. 341]. З 1879 року служив при Свято-Миколаївській церкві села Бирнова 5-го 
округу Хотинського повіту. У 1893-1895 роках тимчасово служив одразу при двох  
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церквах – в селі Бирнова і Волошкове 5-го округу Хотинського повіту. У 1919 
році знову затверджений священиком при церкві села Бирнова [8, с. 122]. 

У 1907 році «за старанну і корисну службу Церкві», єпископом Кишинівським 
і Хотинським Володимиром, до дня Святої Пасхи о. Іоанн нагороджений скуфією 
[5, с. 104]. У 1911 році, за визначенням Святішого Синоду від 23-28 березня, за 
№ 2188, о. Іоанн нагороджений камилавкою [2, с. 150]. 

Дружина: Порфирія Олександрівна.  
Їхні діти: Михайло, Павло (06.11.1880-27.01.1884), Олександр (02.09.1883 р.н.), 

Федір (1885 р.н.), Дмитро (10.05.1888 р.н.), Анна (22.01.1902 р.н.). 
Олесандр Іоаннович Споялов – навчався Єдинецькому духовному училищі (за 

даними на 1895 рік) [1, арк. 23]. 
Феодор Іоаннович Споялов – навчався Єдинецькому духовному училищі (за 

даними на 1895 рік) [1, арк. 28зв]. 
Дмитро Іоаннович Споялов – до 1914 року навчався в Кишинівській духовній 

семінарії. З вересня 1914 року – доброволець в армії. У 1914-1917 роках закінчив 
офіцерську школу. Воював, мав нагороди. 6 серпня 1918 року висвячений до 
церкви с. Ржавинці Хотинського повіту. У 1922 році нагороджений набедреником. 
15 вересня 1928 року визначений на місце другого священика при церкві Святого 
Афанасія с. Чишмікьой Ізмаїльського повіту, а з 1 жовтня 1929 року – настоятелни. 
1 листопада 1934 року призначений настоятелем Архангело-Михайлівської 
церкви села Молдова 2-го округу повіту Четатя-Албе [7, с. 35]. 

Джерела: 1. Бессарабский губернский статистический комитет. Листки первой всеобщей 
переписи населения 1895 года по Хотинскому уезду. Единецкое духовное училище. – НАРМ, ф. 
151, оп. 1, спр. 72; 2. Высочайшие награды // КЕВ, 1911. – № 22; 3. Лотоцкий П.А. Список и 
краткие биографии окончивших полный курс Кишиневской духовной семинарии за сто лет ее 
существования (1813-1913). – Кишинев, 1913; 4. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1877. – № 18; 5. Распоряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1907. – № 16-17; 6. 
Сведения о движении и переменах по службе в епархии // КЕВ, 1878. – № 22; 7. AECAI, 1936; 8. 
AECH, 1922. 

 
СПОЯЛОВ ФЕДІР 

(1899 р.н.) 
Із сім’ї духовного звання, народився 17 лютого 1899 року 

[2, с. 126]. Закінчив Кишинівську духовну семінарію. 15 
жовтня 1923 року визначений на місце священика при 
Свято-Димитріївській церкві села Кормань Хотинського 
повіту. У 1927 році переміщений на місце священика до 
Свято-Миколаївської церкви села Булбока 6-го округу 
Хотинського повіту [1, с. 103]. 

Джерела: 1. Episcopia Hotinului. Anuar. / Valeriu Ciobotaru. – 
Chişinău: Tipografia Eparhială «Cartea Românească»,1930; 2. 
Episcopia Hotinului. Date istorice și statistice: 1923–1925. – 
Chişinău: Tipografia Eparhială «Cartea Românească»,1925. 

 
СТАДНИЦЬКИЙ ГЕОРГІЙ ГРИГОРОВИЧ 

(1824–1901) 
Народився 23 квітня 1824 року в селі Цахноуци Оргеївського повіту, в сім’ї 

диякона Григорія Івановича Стадницького (1783 р.н.) та Анни Черноуцан (1784 р.н.) 

Федір Споялов 
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[10]. Навчався в Кишинівському духовному 
училищі і Кишинівській духовній семінарії, 
яку закінчив в 1849 році. 25 червня 1849 року 
висвячений на священика до Свято-Архангело-
Михайлівської церкви с. Тешкурени Белецького 
повіту. 8 вересня того ж року, єпископом Киши-
нівським і Хотинським Іринархом (Я.Д. Попов) 
висвячений на священика [21, с. 526]. Того ж 
року він переміщений до церкви села Комарів 
Хотинського повіту, де служив до кінця свого 
життя. 

У 1858 році о. Георгій призначений вико-
нуючим посаду благочинного. У 1859 році він  
звільнений з цієї посади і призначений співро-
бітником духовного піклування. У 1860 році 
призначений депутатом. 17 жовтня 1865 року 
призначений на посаду окружного благо чин-
ного. У 1866 році він визначений цензором 
проповідей. 26 жовтня 1876 року, архієпископом 
Кишинівським і Хотинським Павлом, Георгій 
Стадницький призначений законовчителем в народному училищі села Молодове 
3-го округу Хотинського повіту. Також був законовчителем школи села Комарів. 
Жертвував гроші на користь Православного місіонерського товариства по Киши-
нівському комітету, членом якого він був [15, с. 392]. 

8 вересня 1899 року, в п'ятдесятиріччя висвячення в сан священика, в Комарові 
планувалося торжество за участю численних гостей. Однак, у зв'язку незручним 
для приїзду дітей (на увазі службового становища), родичів і знайомих вину-
ватця ювілею, день торжества з благословення єпископа Кишинівського і Хотин-
ського Іакова (І.О. Пятницький), було перенесено на 25 липня 1899 року. В село 
Комарів з'їхалися численні родичі Г. Стадницького, поміщики з навколишніх сіл 
і священики з усієї Кишинівської єпархії [21, с. 524-525]. 

У 1853 році о. Георгій нагороджений набедреником, 15 квітня 1863 року – 
фіолетовою скуфією, в 1875 році – камилавкою, в 1877 і 1884 роках – наперсним 
хрестом [8, с. 31], а в 1889 році – орденом Святої Анни 3-ступеня. У квітні 1898 
року він удостоєний звання протоієрея [9, с. 301]. У 1900 році нагороджений 
орденом Святого Володимира 4-го ступеня [17, с. 153]. 

Помер 12 березня 1901 року [4, с. 255-261]. 
Дружина: Марія Авксентіївна Гепецька (1831 р.н.) – дочка дячка Свято-

Успенської церкви села Воронкова-Векі Ясського повіту, Авксентія Федоровича 
Гапецького (1794 р.н.) та Анни Романівни (1793 р.н.) [6, арк. 97; 7, арк. 103; 18]. 
У 1902 році їй оголошене схвалення єпархіального начальства за придбання для 
церкви села Комарів дарохранильниці [16, с. 411]. 

Їхні діти: Єлизавета, Олександр, Катерина, Віра, Михайло, Авксентій. 
Єлизавета Георгіївна Стадницька (1850-1894) – вийшла заміж за священика 

Міну Олександровича Черноуцана (1843 р.н.). Померла в 1894 році, в результаті 
нещасного випадку в м. Сокирянах. 

Олександр Георгійович Стадницький (1852 р.н.) – в 1873 році закінчив Киши- 

Протоієрей Георгій Стадницький з 
дружиною,  1899 рік 
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нівську духовну семінарію [5, с. 57], а в 1877 році – Київську духовну академію 
[11, с. 164]. З 1 вересня 1877 року – викладач грецької мови в Тифліській духовній 
семінарії, а з 25 травня 1879 року – в Полтавській духовній семінарії. З 1895 року 
перебував членом педагогічного правління Полтавської семінарії [1, с. 86]. 

Стадницька Катерина Георгіївна (1858 р.н.) – була одружена з священиком села 
Недобоївці Хотинського повіту, Олексієм Григоровичем Даниловичем (1848 р.н.). 

Віра Георгіївна Стадницька (17.09.1857 р.н.) – вийшла заміж за вчителя і 
священика Іоанна Кириловича Яковенко (24.06.1857 р.н.). 

Михайло Георгійович Стадницький (1859-1918) – закінчив курс Медико-
хірургічної академії, отримав ступінь доктора медицини [3]. Знаходився на 
службі в м. Старій Руссі, в м. Новгороді. За даними на 1901 рік – головний лікар 
Ярославського військового госпіталю [13, с. 278]. За даними на 1913 рік, він 
знаходився на посаді інспектора військової фельдшерської школи при Військово-
медичній академії в Санкт-Петербурзі [10, с. 142]. 

Авксентій Георгійович Стадницький (22.01.1862-10.02.1936) – навчався в 
Єдинецькому духовному училищі, Кишинівській духовній семінарії і в Київській 
духовній академії. Указом Святішого Синоду від 2 березня 1895 року за № 1305, 
він затверджений магістром богослов'я. 

З вересня 1880 року до червня 1881 року був учителем географії, церковного 
співу та чистописання в Єдинецькому духовному училищі. З 1885 року – викладач 
давньогрецької мови, потім церковного співу (1886-1892) і догматичного богослов'я 
(з 1892 р.) в Кишинівській духовній семінарії. У 1895 році виконував посаду 

Церквв села Комарів Хотинського повіту, 1920-ті роки 
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інспектора семінарії. У 1887 році призначений 
редактором «Кишинівських єпархіальних відо-
мостей». Написав для цього видання близько 
ста різних статей і заміток, переважно церковно-
історичного змісту. 12 грудня 1895 року був 
призначений інспектором Новгородської ду-
ховної семінарії. 

30 грудня 1895 пострижений в чернецтво з 
ім'ям Арсеній. 31 грудня того ж року висвячений 
на ієродиякона, а 1 січня 1896 року – в сан 
ієромонаха. У жовтні 1896 року став ректором 
Новгородської семінарії і настоятелем монастиря 
св. Антонія Римлянина з возведенням у сан 
архімандрита. З 10 січня 1897 року – інспектор 
Московської духовної академії і виконував 
посаду ординарного професора по кафедрі 
біблійної історії. З 13 березня 1898 року – 
ректор Московської духовної академії [2, 88 
с.; 12, с. 4-9; 14, с. 16 с.]. 

28 лютого 1899 року о. Арсеній висвячений на єпископа Волоколамського. З 5 
грудня 1903 року по 5 листопада 1910 року – єпископ Псковський і Порховський. 
З 5 листопада 1910 року по 11 серпня 1933 року – архієпископ (до 29 листопада 
1917 р.), а потім митрополит Новгородський і Староруський. З 24 серпня 1933 
року по 10 лютого 1936 року – митрополит Ташкентський і Туркестанський. 

Помер 10 лютого 1936 року [20, с. 139-144]. Похований на Олександро-
Невському цвинтарі міста Ташкент, Узбекистан. 

Джерела: 1. Адрес-календарь и Справочная книжка Полтавской губернии на 1901 год. / 
Составлен Д. А. Иваненко, секретарем Полтавского губернского статистического комитета. 
– Полтава: Паровая типография Д. Н. Подземского, 1901; 2. Бенеманский М.И. Очерк жизни и 
деятельности преосвященного Арсения (Стадницкого), епископа Псковского и Порховского. – 
Псков: Губернская типография, 1904; 3. К вопросу о пересадке эхинококковых пузырей 
кроликам в брюшную полость: (Эксперим. исслед.): Дисс. на степ. д-ра мед. М.Г. Стадницкого 
/ Из Лаб. при Гинекол. клинике проф. А.И. Лебедева. – Санкт-Петербург : тип. Деп. уделов, 
1890. – 31, [6] с.; 24. – (Серия диссертаций, допущенных к защите в Военно-медицинской 
академии в 1890-1891 учебном году, № 22); 4. Жовмир В. Памяти протоиерея сел. Комарова, 
Хотинского уезда, Георгия Стадницкого (12 марта, 1901 г.) // КЕВ, 1901. – № 11; 5. Лотоцкий 
П.А. Список и краткие биографии окончивших полный курс Кишиневской духовной семинарии 
за сто лет ее существования (1813-1913). – Кишинев, 1913; 6. Метрические книги церквей 
Сорокского уезда за 1840 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 145; 7. Метрические книги церквей 
Сорокского уезда за 1843 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 20; 8. Награды // КЕВ, 1884. – № 7; 9. 
Определение Святейшего Синода // КЕВ, 1899. – № 11; 10. Пархомович И. Духовно-учебные 
заведения Кишиневской епархии. Краткий очерк к столетию ее (21.08.1813 – 1913) / Составил 
Иосиф Пархомович. – Кишинев: Епархиальная типография, 1913; 11. Пархомович И. Духовно-
учебные заведения Кишиневской епархии (краткий очерк к столетию ее), с 3 снимками 
семинарских зданий // ТБЦИАО, 1914. – Вып. IX-й; 12. Преосвященный Арсений, Епископ 
Псковский и Порховский // ПсЕВ, 1904. – № 1; 13. Приказы по войскам Московского военного 
округа. – Москва, 1901; 14. Проводы преподавателя семинарии Авксентия Георгиевича 
Стадницкого, перемещенного на должность инспектора Новгородской духовной семинарии. – 
Кишинев: Типография Э. Шлиомовича, 1896; 15. Распоряжения епархиального начальства // 

Авксентій Георгійович 
Стадницький 
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КЕВ, 1880. – № 19; 16. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1902. – № 14; 17. 
Распоряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1900. – № 8; 18. Ревизская сказка 1835 года, 
августа 1-го дня, Бессарабской области Ясского уезда селения Воронкова Веки, Успенской 
церкви, о состоящем при оном мужеска и женска пола душ духовенства. – НАРМ, ф. 134, оп. 
2, спр. 120; 19. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года апреля дважцатого 
дня, Бессарабской области Оргеевского уезда, помещицы Смаранды Богданови, селения 
Цагноуцы, о состоящих при одноприходной Архангело-Михайловской церкви, о священно и 
церковнослужителях и их женах и обоего пола детях. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 64; 20. 
Савинова И.Д. Дело митрополита Арсения Стадницкого // Вопросы истории. – Москва, 1999. – 
№ 6; 21. Сучеван В. Редкое юбилейное торжество // КЕВ, 1899. – № 19. 

 
СТАРОДУБ АНДРІЙ 

(1759 р.н.) 
Із селян. Церковний староста при церкві Преподобної Параскеви села Ожеве 

Хотинського повіту (за даними на 1822 рік) [1, арк. 414зв]. 
Дружина: Марія (1768 р.н.).  
Їхні діти: Григорій (1790 р.н.), Олена (1804 р.н.). 
Джерела: 1. Исповедная роспись Кишиневской епархии Хотинского цинута селения 

Ожогова Преподобно Параскевской церкви о обретающих в приходе сей церкви ниже явленных 
чинов людям со пояснением против каждого имении о бытии их во святую Четыредесятницу 
был у исповеди и Святых тайн причастия и кто исповедался токмо, не причастился и кто ж 
не исповедался и за каким винословием, и кто ха малолетством не исповедовался о Святых 
тайн причастился, значить ниже сего, за 1822 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 34. 

 
СТЕФАНОВИЧ ВОЛОДИМИР 

Протоієрей, 15 вересня 1922 року визначений тимчасово виконуючим посаду 
священика Іоанно-Богословської церкви с. Вітрянка Хотинського повіту [2, с. 1]. 
Там він служив декілька років – за даними поміщеними в другому томі адресного 
покажчика всієї Румунії на 1924-1925 роки [1, с. 150]. 

Джерела: 1. Anuarul «Socec» al României–Mari: 1924–1925. – V. II: Provincia. – București: 
Editura «Socec & Co». Soc. Anon., 1925; 2. Mișcarea în cler // Luminatorul, 1922. – № 19. 

 
СТИРЧА ІОАНН 

(1833 р.н.) 
Син священика. До 2-го класу навчався в Кишинівському приходському училищі. 

12 лютого 1850 року висвячений у стихар і визначений дяком до Благовіщенської 
церкви міста Кишинева. 10 січня 1852 року переміщений на місце паламаря при 
Кафедральному соборі. 3 вересня 1853 переміщений на місце паламаря при церкві 
Успіння Пресвятої Богородиці м. Сокиряни Хотинського повіту [1, арк. 556зв]. 

Джерела: 1. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 
1, спр. 106. 

 
СТОЙЧЕВ ВОЛОДИМИР 

Диякон Свято-Георгіївської церкви болгарської колонії Бургуджи Акерман-
ського повіту (нині село в Арцизькому районі Одеської області України). 30 липня 
1871 року переміщений до Свято-Успенської церкви с. Татар-Копчак Акерман-
ського повіту [1, с. 198]. 11 березня 1879 року висвячений на священика до Свято-
Димитріївської церкви с. Білоусівка 5-го округу Хотинського повіту [2, с. 140].  
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Того ж року переміщений в Таврійську єпархію. 

Його діти: Надія. 
Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1871. – № 16; 2. Сведения о 

движении и переменах по службе в епархиальном управлении // КЕВ, 1879. – № 7. 
 

СТОПНЕВИЧ ДМИТРО 
(1894 р.н.) 

Закінчив Кишинівську духовну семінарію. 15 вересня 1916 року визначений 
на 2-е місце священика при церкві села Іванівка Руська Акерманського повіту [1, 
с. 215]. Того ж року призначений священиком Свято-Михайлівської церкви села 
Речула 5-го округу Оргеївського повіту. Далі переміщений до церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці с. Михалкове Хотинського повіту. 15 листопада 1921 року повернутий 
назад до церкви села Речула [2, с. 3]. 

Джерела: 1. КЕВ, 1916. – № 39; 2. Mișcarea în cler // Luminatorul, 1921. – № 11-12. 
 

СТОЯНОВ СТЕФАН ГРИГОРОВИЧ 
Указний паламар Архангело-Михайлівської церкви с. Романківці Хотинського 

повіту (за даними на 1846 рік). В подальшому служив при церкві с. Ришкановка 
Ясського повіту. 

Дружина: Феодосія Гнатівна Котович – дочка паламаря.  
Їхні діти: Євфимія (20.01.1846 р.н.). 
 

СТРУТИНСЬКИЙ АНДРІЙ ФІЛІПОВИЧ 
Священик Іоанно-Богословської церкви с. Молодове Хотинської райї, згадується 

в відомості про погосподарський перепис Молдавського князівства 1774 року [3, 
с. 448]. З грамоти від 20 травня 1774 року дізнаємося, що Досифій (Херескул), 
єпископ Радівецький, благословляє висвяченого на священика Андрія, якого він 
направив служити при церкві святого Іоанна Богослова с. Молодове Хотинської 
райї, з попередженням, що якщо той піде в іншу єпархію або в польську землю, 
або навіть і в цій єпархії піде з села, де був посаджений, то буде позбавлений 
священного сану [3, с. 446-447]. Згадується також в документах 1790-х років. 

Дружина: Марія Іванівна (1744–1827).  
Мали багато дітей. Деякі їх сини стали священиками і церковнослужителями. 

В с. Молодове, за даними на 1820-і роки служили двоє із них – священик Семен 
Струтинський (1784 р.н.) і паламар Костянтин Струтинський (1794 р.н.) [1; 2]. 

Джерела: 1. Исповедная ведомость Хотинского второй части уезда 3-й части Благочиния 
помещичьего селения Молодова, за1826 год. – ВАКС; 2. Исповедная ведомость Кишиневской и 
Хотинской епархии, Хотинского уезда селения Молодова Иоанно-Богословской церкви, за 1828 
год; 3. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых упоми-
наний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирянщина», 
2015. 
 

СТРУТИНСЬКИЙ АНТОНІЙ СЕМЕНОВИЧ 
(1818–1885) 

Син священика села Молодове Хотинського повіту, Семена Андрійовича 
Струтинського (1785 р.н.) та Феодори Данилівни (1795 р.н.). Отримав домашню 
освіту. 15 липня 1835 року визначений паламарем до Іоанно-Богословської церкві 
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села Молодове Хотинського повіту. В 1837 році затверджений на посаді. 14 липня 
1847 року, архієпископом Кишинівським і Хотинським Іринархом, висвячений 
на диякона до тієї ж церкви. 24 вересня 1850 року висвячений на священика до 
церкви Преподобної Параскеви села Ожеве Хотинського повіту [2, арк. 585зв]. 
При ньому у цьому селі збільшилася церковна земельна ділянка [1]. Далі служив 
священиком при церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Шебутинці, того ж 
повіту. 4 грудня 1884 року, за власним проханням, переведений до церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці села Кишло-Замжиєво Хотинського повіту [3, с. 4].  

В 1876 році нагороджений скуфією. 
Помер 4 квітня 1885 року [4, с. 108]. 
Дружина: Єфросинія Максимівна (1818 р.н.).  
Їхні діти: Євфимія (1841 р.н.), Яків (1844 р.н.), Іоанникій (1847 р.н.), Михайло 

(1848 р.н.), Ілля (1852 р.н.). 
Джерела: 1. Дело по рассмотрению прошения священника церкви с. Ожогова Хотинского 

уезда Струтинского А. об отводе земли притчу церкви (29.01.1853-30.04.1853) (7 88) – НАРМ, 
ф. 2, оп. 1, спр. 5902; 2. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 
1, спр. 106; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1885. – № 1; 4. Умершие // КЕВ, 
1885. – № 9. 

 
СТРУТИНСЬКИЙ КОСТЯНТИН АНДРІЙОВИЧ 

(1794 р.н.) 
Син священика с. Молодове Хотинської райї, Андрія Струтинського та Марії 

Іванівни (1744-1827). Паламар при Іоанно-Богословській церкві села Молодове 
Хотинського повіту (за даними на 1824-1826 роки). Єпархіальним начальством 
не затверджений [1; 2, арк. 73-74]. 

Джерела: 1. Исповедные ведомости Хотинского второй части уезда, 3-ей части Благо-
чиния, помещичьего селения Молодовы, за 1826-1858 года. – ВАКС; 2. Формулярная ведомость 
о священно-и церковнослужителях и их мужского пола детях, находящихся при церкви Иоанно-
Богословской селения Молодовы, за 1824 год // Формулярные ведомости Управляющего Хотин-
ского цынута Бричанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, 
ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

 
СТРУТИНСЬКИЙ СЕМЕН АНДРІЙОВИЧ 

(1785 р.н.) 
Син священика с. Молодове Хотинської райї, Андрія Філіповича Струтинського 

та Марії Іванівни (1744–1827). Отримав домашню освіту. У 1815 році був висвя-
чений на диякона до Іоанно-Богословської церкви села Молодове Хотинського 
повіту [1]. 9 березня 1819 року єпископом Бендерським і Акерманським Димитрієм 
(Д.І. Сулима), висвячений на священика до тієї ж церкви [2; 5, арк. 73зв–74]. В 
подальшому він служив при церкві Преподобної Параскеви села Ожеве. У 1850 
році вийшов за штат [3, арк. 586зв].  

Дружина: Феодора Данилівна (1795 р.н.). 
Їхні діти: Антоній (1818 р.н.), Василь (1822 р.н.), Єлизавета (1815 р.н.), 

Катерина (1824 р.н.), Стефан (1829 р.н.), Марія (1831 р.н.), Анна (1833 р.н.), 
Іакінф (1836 р.н.). 

Василь Семенович Струтинський у 1847 році закінчив Кишинівську духовну 
семінарію [4, с. 18]. 
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Джерела: 1. Дело о назначении Струтинского С. дьяконом церкви с. Молодовы Хотинского 

уезда (1815 г.). – НАРМ, ф. 205, оп. 1; 2. Дело о назначении дьякона Струтинского С. 
священником с. Молодовы, Хотинского уезда (27.02.1819 – 12.05.1819) (12 л). – НАРМ, ф. 205, 
оп. 1; 3. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 106; 4. 
Лотоцкий П.А. Список и краткие биографии окончивших полный курс Кишиневской духовной 
семинарии за сто лет ее существования (1813-1913). – Кишинев, 1913; 5. Формулярная ведо-
мость о священно-и церковнослужителях и их мужского пола детях, находящихся при церкви 
Иоанно-Богословской селения Молодовы, за 1824 год // Формулярные ведомости Управляющего 
Хотинского цынута Бричанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – 
ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

 
СТРУТИНСЬКИЙ ЯКІВ АНТОНОВИЧ 

(1844–1908) 
Син священика Антонія Семеновича Струтинського (1818–1885) та Єфросинії 

Максимівни (1818 р.н.). У 1870 році закінчив Кишинівську духовну семінарію [1, 
с. 52]. 20 грудня 1870 року висвячений на священика до Свято-Успенської церкви 
села Мамалига Хотинського повіту [2, с. 24]. 9 квітня 1872 року переміщений до 
Свято-Успенської церкви села Негринці. 11 жовтня 1872 року переміщений до 
Свято-Михайлівської церкви села Сталінешти того ж повіту, і призначений 
законовчителем в тамтешнє народне училище. 10 лютого 1878 року переміщений 
до церкви Різдва Пресвятої Богородиці с. Кишло-Замжиєво Хотинського повіту. 
4 грудня 1884 року, за власним проханням, переведений до церкви Успіння 
Пресвятої Богородиці села Шебутинці 3-го округу Хотинського повіту [3, с. 4]. 
27 березня 1887 року переміщений в село Зелена 4 округу Хотинського повіту – 
на місце померлого Федора Гримальського [4, с. 232]. 3 листопада 1900 року 
затверджений на посаду законовчителя Зеленської церковної школи [5, с. 557]. 18 
вересня 1907 року, за власним проханням, звільнений за штат [6, с. 254]. 

Помер 14 грудня 1908 року [7, с. 31]. 
Дружина: Катерина Дмитрівна. 
Їхні діти: Дмитро (1873–11.01.1878), Хрисанф (01.04.1875–18.01.1878). 
Джерела: 1. Лотоцкий П.А. Список и краткие биографии окончивших полный курс Киши-

невской духовной семинарии за сто лет ее существования (1813-1913). – Кишинев, 1913. – С.52; 
2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1871. – № 3; 3. Распоряжения епархи-
ального начальства // КЕВ, 1885. – № 1; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1887. – № 7; 5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1900. – № 21; 6. Распоряже-
ния епархиального начальства // КЕВ, 1907. – № 39; 7. Умершие // КЕВ, 1909. – № 4. 
 

СТУДЕНИЙ ТИМОФІЙ АНДРІЙОВИЧ 
Із державних селян. 9 червня 1887 року затверджений єпархіальним началь-

ством на посаді церковного старости при Свято-Димитріївській церкві с. Білоусівка 
5-го округу Хотинського повіту – на перше триріччя [1, арк. 76зв]. 

Джерела: 1. Ведомости о Свято-Димитриевской церкви селения Белоусовки Хотинского 
уезда Кишиневской епархии и о священно-и церковнослужителях, за 1888 год // Ведомости о 
церквях 5-го округа Хотинского уезда за 1888 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 191. 

 
СУГАК ІОАНН ГРИГОРОВИЧ 

(1830–1892) 
Син дяка с. Комарів Хотинського повіту, Григорія Гнатовича Сугака (1803 р.н.)  
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та Анни (1812 р.н.) [5, арк. 255]. В семінарії не навчався. 10 червня 1850 року 
визначений дяком до Свято-Димитріївської церкви села Бирнова Хотинського 
повіту. 28 липня 1858 року висвячений на диякона до церкви села Райлянка 
Акерманського повіту. Того ж року переведений в м. Новоселиця Хотинського 
повіту, а 25 березня 1859 року – в містечко Єдинці. У 1859 році архієпископом 
Кишинівським і Хотинським Антонієм  (О.А. Шокотов) висвячений на священика 
до церкви села Полешти Сорокського повіту. 26 грудня 1862 року переведений в 
с. Ленківці [1, с. 608]. У 1863 році переміщений до Свято-Михайлівської церкви 
села Требісоуци Хотинського повіту. У 1867 році переміщений до церкви Святої 
Преподобної Параскеви села Ожеве Хотинського повіту [2, с. 82]. 14 вересня 
1879 року, зведений в паламарі священик села Ожеве Іоанн Сугак, призначений 
на місце псаломщика при церкві села Шебутинці 3-го округу Хотинського повіту 
[3, с. 397]. 10 грудня 1879 року «зведений в паламарі священик, виконуючий 
обов’язки псаломщика» Іоанн Сугак визначений священиком в село Вережани 
Сорокського повіту [4, с. 37]. У 1884 році, «за провинності» був на два тижні 
відправлений в Каларашовський чоловічий монастир. 30 вересня 1885 року виз-
начений священиком до Архангело-Михайлівської церкви с. Фітєшти 4-го округу 
Хотинського повіту.  

Помер 11 лютого 1892 року [6, с. 103]. 
Дружина: Надія Іванівна (1833 р.н.).  
Їхні діти: Володимир (1858 р.н.). Василь (1861 р.н.), Олександр (1871 р.н.), 

Гликерія (1856 р.н.). 
Джерела: 1. Завойчинский В. Селение Ленковцы Хотинского уезда. Историко-статисти-

ческое описание. (Продолжение) // КЕВ, 1880. – № 14; 2. КЕВ, 1867. – № 8; 3. КЕВ, 1879. – № 20; 
4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1880. – № 2; 5. Ревизская сказка местечек, 
селений и церквей Хотинского уезда, о священно-церковнослужителях (апрель 1835 г.). – 
НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100; 6. Умершие // КЕВ, 1892. – № 7. 
 

СУМАНЕВИЧ ГРИГОРІЙ ЯКОВИЧ 
(1784 р.н.) 

Син священика. Отримав домашню освіту. 25 червня 1807 року (в деяких 
архівних джерелах вказаний 1817 рік) затверджений на посаді дячка при Іоанно-
Богословській церкві села Вітрянка Хотинського повіту [2, арк. 65-66]. 

Дружина: Марія Іванівна (1790 р.н.).  
Їхні діти: Іван (1813 р.н.), Семен (1818 р.н.), Андрій (1820 р.н.), Марія (1823 р.н.), 

Василь (1826 р.н.), Єлизавета (1828 р.н.) [1, арк. 389зв–390], Стефан (1831 р.н.) і 
Трохим (23.07.1835 – 1906). 

Джерела: 1. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года апреля двадцатого 
дня, Бессарабской области Хотинского уезда, селения Витрянки, одноприходной Иоанно-
Богословской церкви, состоящей на имении жены помещика Молдавского княжества, бояра, 
спатаря Георгия Георгиева Григориади,, о числе наличных священно-церковнослужителях, их 
женах и их мужеска и женска пола детях // Ревизская сказка местечек, селений и церквей 
Хотинского уезда, о священно-церковнослужителях (1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100; 2. 
Формулярная ведомость Кишиневской и Хотинской епархии Бессарабской области Хотин-
ского цинута селения Ветрянки Иоанно-Богословской церкви, сколько при ней обретает 
духовного звания, детей мужеска и женска пола дущ, за 1824 год // Формулярные ведомости 
Управляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, 
за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 
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СУМАНЕВИЧ СЕМЕН ГРИГОРОВИЧ 

(1818 р.н.) 
Син дячка Іоанно-Богословської церкви села Вітрянка Хотинського повіту, 

Григора Яковича Суманевича (1784 р.н.) та Марії Іванівни (1790 р.н.) [2, арк. 65-66]. 
Отримав домашню освіту. 3 червня 1836 року визначений на місце паламаря при 
Свято-Димитріївській церкві села Кормань Хотинського повіту. 3 квітня 1839 
року, за власним проханням і за указом Кишинівської духовної консисторії, він 
переміщений на місце паламаря при церкві Успіння Пресвятої Богородиці села 
Шебутинці Хотинського повіту. 28 червня 1845 року, архієпископом Кишинівським 
і Хотинським Іринархом (Я.Д. Попов) посвячений у стихар. 20 жовтня 1847 року, 
архієпископом Кишинівським і Хотинським Іринархом (Я.Л. Попов) висвячений 
на диякона до тієї ж церкви – на паламарському окладі [1]. 

Дружина: Сепфора Григорівна (1827 р.н.). 
Їхні діти: Михайло (1850 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомость о Успенской Богородичной церкви Хотинского уезда селения 

Шобутинец, за 1853 год // Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, 
оп. 1, спр. 106; 2. Формулярная ведомость Кишиневской и Хотинской епархии Бессарабской 
области Хотинского цинута селения Ветрянки Иоанно-Богословской церкви, сколько при ней 
обретает духовного звания, детей мужеска и женска пола дущ, за 1824 год // Формулярные 
ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии священника Филиппа 
Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

 
СУМНЕВИЧ ЄРМОЛАЙ 

(1894 р.н.) 
Син псаломщика, народився 7 серпня 1894 року [2, с. 129]. Навчався в Киши-

нівській школі псаломщиків. 1 березня 1924 року визначений псаломщиком до 
церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Шебутинці Хотинського повіту [1, с. 107]. 
Там він служив і за даними на 1930 рік. 

Джерела: 1. EHA,1930; 2. EHDIS,1925. 
 

СУМНЕВИЧ СТЕФАН ГРИГОРОВИЧ 
(1831–1879) 

Син дячка Іоанно-Богословської церкви села Вітрянка Хотинського повіту, 
Григора Яковича Суманевича (1784 р.н.) та Марії Іванівни (1790 р.н.)  [7]. За даними 
на 1870-ті роки, він служив псаломщиком при церкві Успіння Пресвятої Богородиці 
села Шебутинці Хотинського повіту. 

18 квітня 1879 року виключений з списків за причиною смерті [5, с. 185]. 
Рано овдовів. 
Його діти: Марія (1860 р.н.), Віра (1865 р.н.), Георгій (07.05.1867 р.н.), Олександра 

(01.04.1870 р.н.) [1, арк. 177]. 
Георгій Стефанович Сумневич – у 1892 році закінчив Кишинівську духовну 

семінарію [4, с. 97]. За даними на 1895 рік, він лужив псаломщиком при церкві села 
Несвоя 1-го округу Хотинського повіту [2], а з 1903 року – священиком при Свято-
Михайлівській церкві села Гіздіта 2-го округу Сорокського повіту [6, с. 183].  

Марія Стефанівна Сумневич була одружена з священиком Свято-Вознесенської 
церкви с. Ходороуци 5-го округу Хотинського повіту, Володимиром Георгійовичем 
Паскаловим (01.02.1852 р.н.) [3, арк. 145зв]. 
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Джерела: 1. Ведомость о церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы, состоящей в 3-м 

округе Хотинского уезда, Кишиневской епархии, в селе Шебутинцах, за 1914 год // Ведомости о 
церквях Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 2. Ведомость о 
священно- церковнослужителях бывших и не бывших у исповеди во все четыре посты 1895 
года у духовника 1-го округа Благочиннического Хотинского уезда, священника церкви Иоанно-
Богословской селения Каплевки Артемия Несторовского // Сведения о количестве испо-
ведавшихся церковнослужителей по Кишиневской епархии в посты 1895 года. – НАРМ, ф. 208, 
оп. 6, спр. 1185; 3. Ведомость о Вознесенской церкви Хотинского уезда, села Ходороуц за 1889 
год // Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1889 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 192; 4. 
Лотоцкий П.А. Список и краткие биографии окончивших полный курс Кишиневской духовной 
семинарии за сто лет ее существования (1813-1913). – Кишинев, 1913; 5. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1879. – № 11; 6. Справочная книга Кишиневской епархии на 
1911 год / Составлена и издана Канцелярией Кишиневской духовной консистория. – Кишинев: 
Епархиальная типография, 1911; . 7. Ведомость о Успенской Богородичной церкви Хотинского 
уезда селения Шобутинец, за 1853 год // Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – 
ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 106. 
 

СУМНЕВИЧ ТРОХИМ ГРИГОРОВИЧ 
(1835–1906) 

Народився 23 липня 1835 року в селі Вітрянка Хотинського повіту, в сім'ї 
дяка Григорія Яковича Суманевича (1784 р.н.) та Марії Іванівни (1790 р.н.). 
Після звільнення з 3-го класу Кишинівського духовного училища, 20 липня 1856 
року, за власним проханням, визначений паламарем до Свято-Димитріївської 
церкви с. Поляна Хотинського повіту. 23 червня 1857 року висвячений у стихар. 
23 березня 1862 року переведений на ту ж посаду до церкви села Нелипівці 
Хотинського повіту. 4 жовтня 1873 року переміщений до Свято-Михайлівської 
церкви с. Форосна, того ж повіту. 6 квітня 1875 року призначений виконуючим 
обов'язки псаломщика при Архангело-Михайлівській церкві с. Білівці 2-го округу 
Хотинського повіту [1]. 

Помер в 1906 році [4, с. 103]. 
Дружина: Олександра Іванівна (1842 р.н.).  
Їхні діти: Олександр (29.08.1861 р.н.), Петро (23.01.1863 р.н.), Марія (1865 

р.н.), Василь (04.05.1867 р.н.), Анастасія (1870 р р.), Олександра (1872 р.н.), 
Арсеній (02.03.1875 р.н.), Анна (1880 р.н.) і Віра (1884 р.н.) [1; 2]. 

Арсеній Трохимович Сумневич – закінчив Киши-
нівську духовну семінарію. З 1908 року він служив 
священиком при Свято-Миколаївській церкві с. Надушиця 
3-го округу Сорокського повіту [3, с. 191]. 

Джерела: 1. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви 2 
округа Хотинского уезда селения Беловец, за 1882 год. – НАРМ, 
ф. 211, оп. 19, спр. 31; 2. Список лиц священно- церковнослуж-
ителей 2-го Благочиннического округа Хотинского уезда бывших 
и не бывших у исповеди во все посты в продолжении1897 года // 
Сведения о количестве исповедавшихся церковно-служителей по 
Кишиневской епархии за 1897 год. – НАРМ, ф. 208, оп. 6, спр. 
1373; 3. Справочная книга Кишиневской епархии на 1911 год / 
Составлена и издана Канцелярией Кишиневской духовной 
консистория. – Кишинев: Епархиальная типография, 1911; 4. 
Умершие // КЕВ, 1906. – № 12. 

Арсеній Трохимович 
Сумневич  

(EHA, 1930. – P. 129.) 
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Т 
ТАРАСЮК ІВАН СЕМЕНОВИЧ 

(1926 р.н.) 
Народилася в селі Ломачинці. Учасник Другої світової війни. Нагороджений 

медалями «За взяття Берліна», «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній 
війні 1941-1945 рр.», а також орденами «Знак Пошани» і Вітчизняної війни II 
ступеня (1985 р.). В 1991–1994 роках – паламар при Свято-Михайлівській церкві 
села Ломачинці Сокирянського району Чернівецької області [1, с. 16]. 

Джерела: 1. Шундрій М. М. Історія церкви с. Ломачинці. – Сокиряни, 2006. 
 

ТВЕРДОХЛІБ ПЕТРО ІВАНОВИЧ 
(1779–1835) 

Народився в с. Ломачинці Хотинської райї, в сім’ї селянина Івана Твердохліба 
(1746 р.н.). На його значні пожертви, а також пожертви деяких парафіян, в 1811 
році в Ломачинцях була побудована нова церква, яка діє і нині. За даними на 
1818-1829 роки, він був на посаді церковного старости при місцевій Архангело-
Михайлівській церкві. З 1829 до 1835 року – паламар (без затвердження) при тій 
же церкві. 

Дружина: Ганна Миколаївна (1786 р.н.). 
Їхні діти: Ілля (1806 р.н.), Михайло (1809–1848), Павло (1812 р.н.), Анастасія 

(1814 р.н.), Стефан (1818 р.н.), Іоанн (1822 р.н.) і Аксенія (1825 р.н.). 
 

ТЕОДОР 
Уродженець села Непоротове Хотинської райї. Служив псаломщиком при 

місцевій Свято-Димитріївській церкві. 22 червень 1771 року єпископом Радовецьким 
Досифієм (Хереску) висвячений на священика до тієї ж церкви [1, с. 100]. 

Джерела: 1. Tit Simedrea. Catastivul de hirotonii al Episcopiei Rădăuțului pe anii 1752–1782 // 
Calendar creştin pe anul bisect 1944 / Mitropolia Bucovinei. ─ Cernăuţi: Tipografia Mitropoliei 
Bucovinei, 1944. 

 
ТЕОДОРЕСКУ АУРЕЛ 

Служив дияконом при церкві села Мерендень Белецького повіту. 30 серпня 
1942 року висвячений на священика до Свято-Покровської церкви с. Волошкове 
Хотинського повіту [1, с. 238]. 

Джерела: 1. Cronica eparhiei // BB, 1942. – Anul 1, № 4, Iulie-Septembrie. 
 

ТЕРНОВСЬКИЙ ГЕОРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
Із сім’ї духовного звання. В 1868-1869 роках, дяк-псаломщик Кишинівської 

Свято-Троїцької церкви (тоді будувалася). У 1869 році був висвячений на диякона 
до Олександро-Невської церкви села Яноуци Хотинського повіту [1, с. 59]. Потім 
служив псаломщиком в Кишиневі, при Феодоро-Тироновській церкві. 16 вересня 
1877 року визначений дияконом до кишинівської Андріївської гімназійної церкви 
[4, с. 455]. 12 серпня 1883 року, священик Свято-Димитріївської церкви села 
Білоусівка 5-го округу Хотинського повіту, Георгій Терновський переміщений 
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до Свято-Успенської церкви с. Васильків 1-го округу Сорокського повіту [2, с. 154]. 
За даними на 1888 рік, він був законовчителем церковно-приходської школи села 
Тріфоуци Сорокського повіту [5, с. 910-911]. 6 травня 1894 року із с. Василькова 
він переміщений до Свято-Михайлівської церкви села Тіміліуци 4-го округу 
Сорокського повіту [3, с. 136].  

7 травня 1896 року нагороджений набедреником [6, с. 268]. 
Дружина: Анастасія Герасимівна. 
Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1869. – №  9; 2. Распо-

ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1883. – № 18; 3. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1894. – №  10; 4. Сведения о движении и переменах в службе в епархи-
альном управлении // КЕВ, 1877. – № 21; 5. Статистические сведения о церковно-приходских 
школах и школах грамотности Кишиневской епархии за 18887/8 учебный год // КЕВ, 1888. – № 
24; 6. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1896. – №  1. 

 
ТІШКОВСЬКИЙ ІОАНН СТЕФАНОВИЧ 

(1788/1793 р.н.) 
Народився в селянській сім’ї в селі Романківці Хотинського повіту. 13 липня 

1819 року визначений паламарем до Архангело-Михайлівської церкви того ж 
села. 1 квітня 1833 року висвячений на священика до церкви скиту Варзарешти в 
Оргеївському повіті. 29 серпня 1839 року переміщений до церкви села Салча 
Сорокського повіту. Того ж року, за розпорядженням Кишинівської консисторії, 
визначений до Свято-Миколаївської церкви села Кошмірка-Нижня Сорокського 
повіту [1]. 24 марта1854 року вийшов за штат. 

Дружина: Домникия (1799 р.н.)  
Їхні діти: Георгій (1835 р.н.), Євдокія (1830 р.н.) і Феодосія (1832 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомость о Николаевской церкви Сорокского уезда селения Кошмирки 

Низшей, за 1853 год // Коллекция метрических книг Сорокского уезда. Клировые ведомости за 
1853 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 57. 

 
ТИМОФЄЄВ АНТОНІЙ ФЕДОТОВИЧ 

(1832 р.н.) 
Син дяка, народився в с. Великий Токмак Мелітопольського повіту Таврійської 

губернії. Здобувши освіту в Херсонській духовній семінарії, 24 липня 1849 року 
був висвячений у стихар і визначений до Одеської цвинтарної Воскресенської 
церкви на посаду дяка [1, арк. 104зв]. 

3 червня 1859 року його визначили в число канцелярських працівників Кишинів-
ської духовної консисторії. 10 квітня 1861 року за старанність його призначили 
виконувати посаду писаря Кишинівського духовного піклування з залишенням 
на службі і в канцелярії Консисторії. 

13 червня 1861 року він був висвячений на диякона до Свято-Миколаївської 
церкві с. Коболчин Хотинського повіту, з дозволом служити при Кишинівському 
Вознесенському Соборі [2, с. 69-70]. У Коболчині він пробув недовго. 

Молдавський історик І.І. Думініка в своєму дослідженні «Храм Успіння Божої 
Матері cела Кірсова» (Кишинеу, 2012) пише, що 12 листопада 1861 року А.Ф. 
Тимофєєв висвячений на священика до Свято-Димитріївської церкви села Гіждев 
Хотинського повіту (сучасне село Ярівка в Хотинському районі Чернівецької 
області України). 16 лютого 1862 року призначений законовчителем в сусіднє 
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Білоуцьке училище, де займався з учнями безоплатно. У 1863 року з дозволу 
Піклування Одеського навчального округу він відкриває в своїй парафії церковно-
приходське училище, де виконує посаду законовчителя. 2 березня 1865 року на 
випробуваннях для учнів йому було висловлена вдячність з боку глави Одеського 
навчального округу. А 12 листопада 1865 року він затверджений директором 
Гіждевського училища і в сусідньому с. Сталінешти – законовчителем [2, с. 69-70]. 

30 липня 1864 року, за власним проханням, Тимофєєв був переміщений до 
Свято-Михайлівської церкви села Сталінешти. 16 листопада 1870 року, знову таки 
за власним проханням, через хворобу, звільнений за штат, з правом повернуться 
на посаду. Тоді ж він перейшов служити до Кишинівської цвинтарної церкви. 16 
серпня 1871 року визначений на місце священика при Свято-Миколаївській церкви 
с. Гура-Бикулуй Бендерського повіту. Пізніше він був призначений економом 
Жіночого духовного училища. 

17 травня 1880 року о. Антоній призначений священиком церкви Успіння 
Пресвятої Богородиці села Ново-Кірсово 3-го округу Бендерського повіту, з 
призначенням законовчителем Ново-Кірсовської школи [3, с. 237]. Там він 
прослужив до 6 липня 1880 року, після чого був переведений до Свято-Успенської 
церкви с. Негринці 4-го округу Хотинського повіту (нині село в Новоселицькому 
районі Чернівецької області України) [4, с. 313]. 

Ймовірно, що він брав участь у Кримській війні. 24 червня 1854 року за труди 
і старанність при взятті 30 квітня 1854 року ворожого проходу Тигр, йому була 
висловлена подяка Херсонського єпархіального начальства. 27 квітня 1855 року 
Тимофєєв отримав світло-бронзову медаль на Андріївській стрічці в пам'ять 
війни 1853-1856 рр. [2, с. 69-70]. 

24 січня 1869 року за старанність по навчанню дітей і порядок в пастві йому 
було оголошено архіпастирське благословення. 20 січня 1870 року по поданням 
інспектора Народних училищ о. Антонію була висловлена подяка єпархіального 
начальства [5, с. 47]. За ревне ставлення до служби, 24 жовтня 1872 року він 
нагороджений набедреником. 

Дружина: Марія Леонтіївна (1839 р.н.). 
Їхня донька: Марія (1864 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1867 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 

155; 2. Думиника И. Храм Успения Божией Матери cела Кирсово. Исторические аспекты. / 
Научный редактор доктор-хабилитат исторических наук Н. Червенков; Науч. О-во Болга-
ристов Республики Молдова. – Кишинэу: «S.Ş.B.», 2012; 3. Распоряжения епархиального нача-
льства // КЕВ, 1880. – №  11; 4. Распоряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1880. – №  14; 
5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1870. – №  4. 

 
ТИМЧУК КАРПО СТЕФАНОВИЧ 

(1854 р.н.) 
Із селян, син Стефана Даниловича Тимчука (1815 р.н.) та Парасковії Гаврилівни 

(1820 р.н.) [2]. Церковного староста при церкві Успіння Пресвятої Богородиці 
села Шебутинці Хотинського повіту (за даними на 1907 рік) [1, с. 69-7-]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1907. – №  11;  2. Ревизская 
сказка тысяча восемьсот пятьдесят восьмого года, декабря месяца тридцатого дня, 
Бессарабской области Хотинского уезда селения Шебутенец, помещика, действительного 
статского советника и кавалера Густава Васильевича Лерхе, принадлежащего подданством 
России, о состоящих мужеского и женского пола царанах. // Бессарабская казенная палата. 
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Ревизская сказка о царанах владельческих селений Хотинского уезда, с буквы «Ч» по «Я» (1858–
1859) – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 436. 

 
ТИРОН 

Священик, який служив при церкві села Мендиківці Хотинської волості 
Молдавського князівства. Його ім'я зустрічаємо в грамоті господаря Молдавського 
князівства Василя Лупу, від 10 червня 1638 року [1, с. 220; 2, с. 358]. 

Джерела: 1. Balan T. Documente bucovinene. Vol. I: 1507-1653. – Cernăuţi: Institutul de Arte 
Grafice şi Editura «Glasul Bucovinei», 1933; Documenta Romaniae Historica. Seria A: Moldova. Vol. 
XXIV: 1637-1638. – Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1998. 

 
ТКАЧ СЕМЕН САВОВИЧ 

(1878 р.н.) 
Народився 5 червня 1878 року в с. Клокушна Серкурянской волості Хотинського 

повіту, в сім’ї Сави Пантелеймоновича Ткача та Ірини Григорівни [3, арк. 503зв]. 
Навчався в Секурянському чоловічому училище, після закінчення якого деякий 
час жив і працював в м. Сокиряни. В подальшому – монах з іменем Сафоній, 
пострижений в мантію. 19 лютого 1919 року заарештований в Москві за звинува-
ченням: «за агітацію проти Радянської влади» [1]. Рішення по звинуваченню так і 
не було прийнято. У 1920-х роках служив в Никольскій церкві на Великій Ординці 
в Москві. 28 серпня 1934 року заарештований по справі «філії» «Істинно-Право-
славної церква (ІПЦ)» 11 грудня 1934 року приговорений за ст.ст. 58-10 і 11 КК 
РРФСР до 5 років заслання в Північний край. 15 грудня відправлений в місто 
Архангельськ [2; 4, с. 360]. 

Реабілітований у квітні 2005 року, прокуратурою міста Москви. 
Джерела: 1. Жертвы политического террора в СССР. – http://lists.memo.ru/d32/f344.htm; 2. 

«Из истории гонений Истинно-Православной (Катакомбной) Церкви. Конец 1920-х – начало 
1970-х годов» – http://www.histor-ipt-kt.org/KNIGA/moskva.html#p.03; 3. Мнтрическая книга, 
данная из Кишиневской духовной консистории а Свято-Иоанно-Богословскую церковь села 
Клокушны 5 округа Хотинского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и 
умерших, на 1878 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 19, спр. 25; 4. Осипова И.И. «Сквозь огнь мучений и 
воду слёз...». Гонения на Истинно-Православную Церковь в СССР. По материалам 
следственных и лагерных дел – Москва: Серебряные нити, 1998. 

 
ТКАЧИШИН ПЕТРО ІВАНОВИЧ 

Священик при Свято-Петропавлівській церкві села Лопатів Сокирянського 
району Чернівецької області (за даними на 1996 рік). 

 
ТОАДЕР 

Священик Архангело-Михайлівської церкви села Ломачинці Хотинської райї, 
за даними відомостей погосподарського перепису Молдавського князівства 1774 
року [1, с. 455; 2, с. 145]. 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых 
упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирян-
щина», 2015; 2. Молдова ын епока феудализмулуй. – Волумул 7, партя 2: Реченсэминтеле 
популацией Молдовей дин аний 1772-1773 ши 1774 / алкэтуиря, кувынтул ынтродуктив ши 
коментарииле де П.Г. Дмитриев; суб редакция луй П. В. Советов кандидат ын штиинце 
историче. - Кишинэу: «Штиинца», 1975. 
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ТОМАЧИНСЬКИЙ ГАВРИЇЛ СТЕФАНОВИЧ 

(1758–1812) 
Священик церкви Святої Преподобної Параскеви с. Ожеве Хотинського цинуту.  
Дружина: Анна Прокопіївна (1765 р.н.)  
Їхній син Федір в червні 1814 року обвінчався законним шлюбом з Анною –  

дочка місцевого жителя Романа Темного (1724–1814) [1]; а дочка Параскева  
(1798 р.н.), в листопаді 1818 року вийшла заміж за дячка місцевої церкви, Григорія 
Даниловича Матковського [2]. 

Джерела: 1. Книга метрическая Кишиневской и Хотинской епархии Хотинского цинута 
села Ожогова Свято Преподобно Параскеевой приходской церкви, о родившихся, сочетав-
шихся браком и умерших, 1814 год января 6 дня. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 19; 2. Книга метри-
чная Кишиневской и Хотинской епархии Хотинского цинута села Ожогова Свято Преподобно 
Параскеевой приходской церкви, о родившихся, сочетавшихся браком и умерших, за 1818 год. – 
ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 23. 
 

ТОМАЧИНСЬКИЙ СЕМЕН ФЕДОРОВИЧ 
(1814–1891) 

Син паламаря Федора Гавриловича Томачинського (1792 р.н.) та Анни Романівни 
Темної (1795 р.н.). Отримав домашню освіту.14 травня 1835 року визначений 
паламарем до Свято-Димитріївської церкви с. Непоротове Хотинського повіту. 5 
червня 1839 року висвячений у стихар. 20 липня 1844 року переведений на місце 
дячка при церкві Успіння Пресвятої Богородиці в колонії Болбока, того ж повіту, 
де 15 листопада 1845 року висвячений на диякона. 15 листопада 1847 року 
висвячений на священика до церкви Покрови Пресвятої Богородиці с. Волошкове 
Хотинського повіту [1]. З 1866 року до 1870 року був під судом з відстороненням 
від місця служби. У цей період він деякий час служив при церкві села Болбока 
Хотинського повіту. 4 грудня 1869 року повернутий на місце священика при церкві 
с. Волошкове [4, с. 6]. У 1876 році вийшов за штат, з правом завідування церквою 
до призначення нового священика. 15 червня 1881 року, за власним проханням, 
звільнений з посади завідувача церквою. 

Помер 5 лютого 1891 року [2, с. 82]. 
Дружина: Євфимія Яківна (1816 р.н.). 
Їхні діти: Тимофій (1841 р.н.), Овдій (1843 р.н.), Андрій (1849 р.н.), Марія 

(1852 р.н.) [3, арк. 593зв]. 
Джерела: 1. Ведомость о Покровской церкви Хотинского уезда селения Волошкова, за 1854 

год. – ВАКС; 2. Исключены из списков за смертью // КЕВ, 1891. – № 5; 3. Клировые ведомости 
Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, д. 106; 4. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1870. – №  1. 
 

ТОМАЧИНСЬКИЙ ФЕДІР ГАВРИЛОВИЧ 
(1792 р.н.) 

Син священика села Ожеве Хотинського повіту, Гаврила Томачинського 
(1758–1812) та Анни Прокопіївни (1765 р.н.). З 1821 року служив паламарем при 
церкві Святої Преподобної Параскеви села Ожеве. 6 липня 1827 року одержав 
повторне визначення на місце паламаря при тій же церкві [1]. За даними на 1851 
рік він проживав в селі Липник Сорокського повіту [2], де з 22 липня 1844 року, 
за власним проханням, займав посаду церковного старости. У 1853 році звільнений  

677 
 



МАНДЗЯК О.С. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА СОКИРЯНЩИНІ 

 
за штат [3]. 

У липні 1814 року обвінчався законним шлюбом з Анною (1795 р.н.) – дочка 
жителя села Ожеве, Романа Темного (1724–1814) [4].  

Їхні діти: Симион (1815 р.н.), Гаврило (1820 р.н.), Марія (1824 р.н.), Єфросинія 
(1829 р.н.), Михайло (1831 р.н.), Агафія (1834 р.н.), Іван (1835 р.н.). 

Джерела: 1. Ведомость о Приподобно-Параскевской церкви Хотинского уезда селения 
Ожогова за 1832 год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, 
ф. 605, оп. 1, спр. 48; 2. Ведомость о Свято-Михайловской церкви Сорокского уезда селения 
Липника, за 1851 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 49; 3. Ведомость о Архангело-Михайловской 
церкви Сорокского уезда селения Липника, за 1853 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 57; 4. Книга 
метрическая Кишиневской и Хотинской епархии Хотинского цинута села Ожогова Свято 
Преподобно Параскеевой приходской церкви, о родившихся, сочетавшихся браком и умерших, 
1814 год января 6 дня. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 19. 

 
ТОПОРНИЦЬКИЙ ІОАНН КОСТЯНТИНОВИЧ 

(1809 р.н.) 
Син священика села Карликів Хотинського повіту, Костянтина Семеновича 

Топорницького (1769 р.н.) та Анастасії Євстафіївни (1780 р.н.). Отримав домашню 
освіту [3, арк. 85-86]. 14 жовтня 1832 року визначений паламарем до Свято-
Димитріївської церкви с. Кормань Хотинського повіту [1, арк. 136зв]. В подальшому 
він переведений до іншої церкви. 

За даними на 1835 рік був неодружений [3, арк. 380зв–381]. 
Джерела: 1. Ведомость о Димитриеской церкви Хотинского уезда селения Корманя, за 

1832 год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 
спр. 48; 2. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года, апреля двадцатого дня, 
Бессарабской области Хотинского уезда селения Корманя, одноприходной Димитриевской 
церкви, состоящей на имении умершего помещика, молдавского бояра медельничера Василия 
Михайлова Россета, о числе наличных священно- и церковнослужителях, их женах и их 
мужеска и женска пола детях // Ревизская сказка местечек, селений и церквей Хотинского 
уезда, о священно-церковнослужителях (апрель 1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100; 3. 
Формулярная ведомость Кишиневской епархии Бессарабской области Хотинского цинута села 
Карликова Димитриевской церкви о священно- и церковнослужителях и их мужского пола 
детях, за 1824 год // Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской 
протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

 
ТОПОРНИЦЬКИЙ КОСТЯНТИН СЕМЕНОВИЧ 

(1769 р.н.) 
«Дворянського звання». 18 жовтня 1806 року був висвячений на священика 

др. Свято-Димитріївської церкви села Карликів Хотинської райї [4, арк. 85-86]. 
У 1825 році повторно затверджений на посаді. У 1830 році переміщений на місце 
священика при церкві Успіння Пресвятої Богородиці с. Шебутинці Хотинського 
повіту [1, арк. 140зв].  

Був нагороджений хрестом для духовенства в пам'ять війни 1812 року. В 1825 
році нагороджений скуфією. 

Дружина: Анастасія Євстафіївна (1780 р.н.). 
Їхні діти: Олександра (1800 р.н.) [2], Марія (1807 р.н.), Іоанн (1809 р.н.), 

Аполлінарій (1815 р.н.), Григорій (1818 р.н.), Пелагія (1820 р.н.), Марія (1804 р.н.) 
[3, арк. 350]. 
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Джерела: 1. Клировая ведомость о священно- и церковнослужителях, их женах и детях 

мужеска и женска пола, находящихся в селении Шобутинцах. При Успенской церкви, за 1832 
год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 
48; 2. Метрическая книга Кишиневской напархии Бессарабской области Хотинского цинута 
селения Капликова Димитриевской церкви, за 1927 год. – ВАКС; 3. Роспись исповедная Киши-
невской и Хотинской епархии Бессарабской области Хотинского цинута селения Карликова 
Димитриевской церкви, прихожан которые были у исповеди во святую Четыредесятницу, кто 
исповедовался и приобщался, кто исповедался токмо, а не приобщался, и кто не исповедовался 
и не приобщался, и за каким винословием, за 1822 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 34; 4. 
Формулярная ведомость Кишиневской епархии Бессарабской области Хотинского цинута села 
Карликова Димитриевской церкви о священно- и церковнослужителях и их мужского пола 
детях, за 1824 год // Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской 
протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

 
ТОПЧІЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

(1966 р.н.) 
Народився 12 вересня 1966 року в місті 

Сокиряни Чернівецької області України, в 
сім'ї військовослужбовця. Закінчив факультет 
радіозв'язку Калінінградського вищого вій-
ськово-морського училища в 1988 році, 
аспірантуру Санкт-Петербурзького Державного 
електротехнічного університету зі ступенем 
кандидата технічних наук в 1995 році. З 1999 
року – доцент кафедри радіоелектроніки в 
Балтійському Військово-морському інституті 
ім. Адмірала Ф.Ф. Ушакова, з 2004 року – 
начальник кафедри радіоелектроніки інституту, 
з 2011 року – в запасі в званні капітана I рангу.  

У 2009 році закінчив Смоленську духовну 
семінарію. 3 жовтня 2010 року, Святішим 
патріархом Московським і всієї Русі Кирилом, 
висвячений на пресвітера. Того ж року був 
призначений священиком Кафедрального 
собору Христа Спасителя міста Калінінград 
Калінінградській єпархії. 

Має церковні та світські нагороди, серед яких Благословенна Патріарша грамота 
(2006 р.), орден «За заслуги перед Вітчизною» II ступеня та ін. [1]. 

Джерела: 1. Кафедральный собор Христа Спасителя г. Калининград. – http://soborkld.ru/ 
svyashhennosluzhiteli/ 

 
ТРАЧ ВАСИЛЬ 

(1728 р.н.) 
Із селян. У 1770-х роказ – на початку 1780-х років він знаходився  на посаді 

церковного старости при Свято-Димитріївській церкві с. Білоусівка Хотинської 
райї. 

Джерела: Мандзяк О.С. Православна церква села Білоусівка. – «Сокирянщина»:  
http://www.ukrkovcheg.org.ua/, 17.08.2015. 

Олександр Топчій 
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ТРОФІМОВ ДМИТРО КОСТЯНТИНОВИЧ 

(1821 р.н.) 
Син протоієрея. У 1845 році закінчив Кишинівську духовну семінарію, в званні 

студента [1, с. 15]. 23 грудня 1845 року, архієпископом Кишинівським і Хотинським 
Іринархом (Я.Д. Попов), висвячений на диякона, а 24 грудня – на священика до 
Архангело-Михайлівської церкви села Романківці Хотинського повіту. 1 лютого 
1846 року переведений до церкви Успіння Богородиці села Васіяни Оргеївського  

повіту [1, арк. 557зв–558]. 

Дружина: Марія Тимофіївна (1827 р.н.). 
Їхні діти: Єлизавета: (1846 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомость о церкви Успения Богородицы, Оргеевского уезда селения Васиян за 

1847 год // Метрические книги церквей Оргеевского уезда за 1847 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 5, 
спр. 121; 2. Лотоцкий П.А. Список и краткие биографии окончивших полный курс Кишиневской 
духовной семинарии за сто лет ее существования (1813-1913). – Кишинев, 1913. 

 
 
 
 

ТРОФІМОВ ФЕОДОР КОСТЯНТИНОВИЧ 
(1858–1920) 

Син священика села Самашкани Оргеївського повіту. Починаючи з 1878 року 
служив псаломщиком при церкві с. Табан Хотинського повіту, а потім в Хотинському 
соборі (з 27 листопада 1879 року), в селі Самашкани, а також в селі Вітрянка 
Хотинського повіту (за даними на 1889-1892 рр.). Служив також священиком при 
церкві с. Поляна Хотинського повіту. 4 червня 1884 переміщений на місце священика 
при Трьохсвятительській церкві с. Гріманкоуци 3-го округу Хотинського повіту 
[2, с. 128]. 4 серпня 1884 року призначений законовчителем місцевого народного 
училища [3, с. 167]. У 1888 році призначений законовчителем Росошанського 

Стара церква села Гріманкоуци  Хотинського повіту. Фото початку XX ст. (Curdinovschi V. 
Сele mai vechi biserici de lemn din jud. Hotin // Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din 
Chişinău. – Chisinau: Tipografia Uniunii Clericilor Ortodocsi din Basarabia, 1925. – № 16 – P. 71.) 
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народного училища [4, с. 825]. 17 вересня 1889 року звільнений з цієї посади [5, 
с. 793]. 10 жовтня 1897 року призначений законовчителем Гріманкоуцької церковно-
приходської школи [7, с. 502]. У 1907 році затверджений помічником благочинного 
3-го округу Хотинського повіту [8, с. 19]. 

Він є автором нарису «Освящение новопостроенного храма в селе Грушевцах, 
Хотинского уезда», який був опублікований в «Кишинівських єпархіальних 
відомостях» в 1891 році (№ 24) [9, с. 813-816]. 

30 березня 1891 року, за резолюцією Преосвященного єпископа Кишинівського 
і Хотинського Ісаакія (І.К. Положенський) він нагороджений набедреником [6, с. 
110]. У 1914 році «за службу по єпархіальному відомству» нагороджений орденом 
Святої Анни 3-го ступеня [1, с. 155]. 

Помер 20 березня 1920 року в Гріманкоуцах [10, с. 5]. 
Дружина: Анна Олександрівна Черноуцан (1858 р.н.) – дочка дяка с. Колікоуци 

Хотинського повіту, Олександра Васильовича Черноуцана (1815-1875) та Єлизавети 
Іванівни (1822 р.н.). 

Джерела: 1. Высочайшие награды // ЦВд, 1914. – № 18-19; 2. КЕВ, 1884. – №  14; 3. КЕВ, 
1884. – №  17; 4. КЕВ, 1888. – № 23; 5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1889. – 
№ 19; 6. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1891. – № 8; 7. Распоряжения епар-
хиального начальства // КЕВ, 1897. – № 21; 8. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1907. – № 4; 9. Трофимов Ф. Освящение новопо-строенного храма в селе Грушевцах, Хотин-
ского уезда» // КЕВ, 1891. – № 24. – С. 813–816; 10. Decedați // Luminatorul, 1920. – № 5. 

 
ТУГАРОВ ТРИФІЛІЙ ІВАНОВИЧ 

За даними на 1899 рік – головний начотник старообрядців-неокружників села 
Грубна Хотинського повіту [1, с. 456]. 

Джерела: 1. Сахаров И. Отчет епархиального миссионера Северного района Кишиневской 
епархии за 1899 год // КЕВ, 1900. – № 20. 

 
ТУРЕВИЧ (ТУРОВИЧ) МИХАЙЛО ТАРАСОВИЧ 

(1792 р.н.) 
Син паламаря Свято-Миколаївської церкви села Кодряни Хотинської райї, 

Тарасія Стефановича Туревича (1755 р.н.). Отримав домашню освіту. 4 червня 
1825 року визначений дяком до Свято-Михайлівської церкви села Верижани 
Сорокського повіту. 17 липня 1831 року переміщений на місце паламаря при 
Архангело-Михайлівській церкві с. Вашківці Хотинського повіту [1, арк. 166зв]. 
У 1837 році, «за малограмотності» він звільнений з посади. Того ж року, за 
розпорядженням Кишинівської духовної консисторії, призначений сторожем при 
тій же Архангело-Михайлівській церкві [2, арк. 489].  

Двічі був у шлюбі. Перша дружина: Анастасія Василівна Грабовська (1801 
р.н.) – дочка священика села Верижани. Їхні діти: Григорій (1825 р.н.), Андронік 
(1828 р.н.), Матрона (1830 р.н.). 

Друга дружина: Параскева Василівна (1817 р.н.) – царанка села Вашківці. 
Їхні діти: Марія (1841 р.н.), Ірина (1846 р.н.), Агрипина (1850 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви Хотинского уезда селения 

Васковец, за 1832 год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, 
ф. 605, оп. 1, спр. 48; 2. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви Хотинского уезда селения 
Васкоуц, за 1853 год // Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 
1, спр. 106. 
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У 
 

УРЄКЕ ОЛЕКСАНДР 
Виходець із заможної родини. 4 серпня 1758 року митрополит «Проїлавський, 

Томаровський, Хотинський, Узбережжя Дунайського і цілої України Ханської» 
Даниїл висвятив на священика ієродиякона Олександра Урєке і дав дозвільну 
грамоту і благословення його на служіння його в «Високому скиті» біля села 
Непоротове, відомому нині, як Свято-Миколаївський чоловічий монастир 
«Галиця» в Сокирянському районі Чернівецької області [1, с. 85-86; 2, с. 184-
185; 3, с. 272; 4, с. 17]. 

Джерела: 1. Gumenâi I. Cîteva consideraţii noi privind întemeierea episcopiei Hotinului // Revista 
de istorie a Moldovei. – Chișinău 2001. – № 1-4; 2. Pagini din istoria monahismului ortodox în 
revistele teologice din România. Aşezăminte monahale / Carte tipărită cu binecuvântarea 
Înaltpreasfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor. – Bucureşti: Editura Bibliotecii 
Naţionale a României; Editura Mitropolit Iacov Putneanu, 2011; 3. Russo D. Studii istorice greco-
române. Оpere postume. – București: Fundaţia pentru Literatură şi Artă» Regele Carol II», 1939. – 
Volumul I; 4. Simedrea T. Vechea Episcopie a Hotinului // BOR, 1943. – Anul LXI, № 1-3, 1943. 
 

УРИТУ-МИРОНОВ ФІЛІП СЕМЕНОВИЧ 
(1878 р.н.) 

Народився 14 листопада 1878 року в сім’ї селянин 
с. Варатік Белецького повіту, Семена Костянтиновича 
Уриту і Стефаниди Василівни [1, арк. 468зв–469]. У 
1901 році закінчив Кишинівську духовну семінарію 
[5, с 121]. В 1902-1906 роках він вчителював в міні-
стерських народних училищах. Закінчив Харківський 
ветеринарний інститут і деякий час працював ветери-
нарним лікарем. У 1910 році визначений на місце 
священика при Свято-Вознесенській церкві с. Ходороуци 
Хотинського повіту. Того ж року він переміщений до 
Свято-Михайлівської церкви с. Мендиківці Хотинського 
повіту. 1 листопада 1910 року призначений законо-
вчителем і вчителем співу в нововідкритому народному 
училищі в Мендиківцях. 26 березня 1914 року пере-
міщений до Свято-Троїцької церкви с. Христич 1-го 
округу Сорокського повіту [2, с. 169]. Там він служив 

і за даними на 1922-1930 роки [4, с. 176; 6, с. 116]. 
27 березня 1917 року, архієпископом Кишинівськім і Хотинським Анастасієм 

(О.О. Грибановський), він нагороджений скуфією [3, с. 94]. 
Джерела: 1. Метрические книги церквей Ясского уезда за 1878 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 12, 

спр. 74; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1914. – № 13; 3. Распоряжения 
Епархиального начальства // КЕВ, 1917. – № 18-19; 4. AECH, 1922; 5. Лотоцкий П.А. Список и 
краткие биографии окончивших полный курс Кишиневской духовной семинарии за сто лет ее 
существования (1813-1913). – Кишинев, 1913; 6. EHA, 1930. 

Філіп Уриту-Миронов 
(EHA, 1930. – P. 116.) 
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УРСОЛ КОСТЯНТИН ІЛІЄВИЧ 

(1889 р.н.) 
Із селян. Церковний староста і член церковної ради (за даними на 1945-1946 

роки) при Свято-Димитріївській церкві села Гвіздівці Сокирянського району 
Чернівецької області. У листопаді 1952 року, за власним проханням – «через 
старість і хвороби», звільнений з посади. Далі був членом ревізійної комісії при 
тій же церкві. Служив паламарем, за даними на 1965 рік [1]. 

Джерела: 1. ВАКС. 
 

УРЛЕСКО ОНУФРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
(1860 р.н.) 

Син псаломщика. У 1878 році закінчив три класи Кишинівської духовної семінарії. 
З 1875 до 1886 року числився півчим Кишинівського архієрейського хору [1, арк. 
104зв–106]. У 1879-1881 роках відбував військову повинність. 15 квітня 1881 
року, за резолюцією архієпископа Кишинівського і Хотинського Павла (П.В. 
Лєбєдєв), визначений на місце псаломщика при Свято-Іллінській церкві міста 
Кишинева. Протягом чотирьох років, до грудня 1885 року працював писарем 
Кишинівської духовної консисторії.  

17 березня 1885 року висвячений у стихар. 13 грудня 1885 року, за резолюцією 
архієпископа Кишинівського і Хотинського Сергія (М.Я. Ляпидевський), він 
визначений дияконом до Свято-Андріївської гімназійної церкви м. Кишинева.  

6 серпня 1886 року, за пропановою голови Дирекції народних училищ Бессараб-
ської губернії, О. Урлеско призначений вчителем співу 4-го і 5-го Кишинівських 
приходських училищ. 9 вересня 1890 року він призначений вчителем співу 8-го 
Кишинівського приходського училища. З 1891 року до 1895 року викладав спів у 
Кишинівській школі псаломщиків.  

2 квітня 1901 року переміщений до Свято-Димитріївської церкви передмістя 
міста Кишинева «Велика Малина» (рос. «Большая Малина») [5, с. 211]. 23 грудня 
1902 року, безмісний диякон Онуфрій Урсулеско призначений на посаду псалом-
щика при Іоанно-Богословській церкві села Каплівка 1-го округу Хотинського 
повіту [4, с. 8]. 8 вересня 1908 року переміщений до Свято-Миколаївської церкви с. 
Варатік 4-го округу Белецького повіту. Звідти 27 травня переміщений і 7 червня 
1911 року затверджений псаломщиком-дияконом при церкві Святої Преподобної 
Параскеви села Ожеве 5-го округу Хотинського повіту [2, арк. 131зв]. У 1921 
році призначений на посаду диякона-псаломщика при Свято-Димитріївській церкві 
м. Кишинева [3, арк. 131зв]. 

У 1911 році Онуфрій Урлеско був підданий епітимії. У 1912 році один місяць 
провів в Каларашовському монастирі. 

Дружина: Олександра Іванівна (1865 р.н.)  
Рано овдовів. Мав трьох дітей: Іоанн (1890 р.н.), Катерина (1891 р.н.) і Ольга 

(1892 р.н.) [1, арк. 104зв–106; 2, арк. 132]. 
Джерела: 1. Ведомость о Святого Апостола Андрея Первозванного при Кишиневской 

первой гимназии церкви за 1895 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 11, спр. 346; 2. Ведомость о церкви, 
состоящей в с. Ожево 5-го округа Хотинского уезда Кишиневской епархии, в честь Св. 
Преподобной Матери Параскевы, за 1914 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1914 
год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, сп. 221; 3. AECH, 1922; 4. Распоряжения епархиального начальства 
// КЕВ, 1903. – № 1-2; 5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1901. – № 8. 
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Ф 
ФЕДИШИН ІЛЛЯ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ 

(1905 р.н.) 
Псаломщик при церкві Святої Преподобної Параскеви с. Ожеве Сокирянського 

району. 20 жовтня 1948 року заарештований і 26 лютого 1949 року, Особливою 
нарадою при Міністерстві державної безпеки СРСР (ОН МДБ СРСР), засуджений 
за антирадянську агітацію, за статтями 54-10 ч. 2, 54-11 КК УРСР, до 8-ми років 
позбавлення волі у виправно-трудових таборах (ВТТ). Реабілітований Чернівецьким 
обласним судом 25 грудня 1974 року [1, с. 479]. 

Джерела: 1. Реабілітовані історією. Чернівецька область. Книга третя. / Чернівецьке 
обласне відділення пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України». – Чернівці, 
2013. 

 
ФЕРІНЦ ВАСИЛЬ ТИМОФІЙОВИЧ 

(1848-1900) 
Син священика Тимофія Павловича Ферінца (1821–1891). У 1873 році закінчив 

Кишинівську духовну семінарію [3, с. 58]. У жовтні 1873 року, будучи священиком 
села Зарожани Хотинського повіту, переміщений до Вознесенського храму в 
село Бабин Хотинського повіту. Далі, з жовтня 1877 року – священик при Свято-
Миколаївській церкві села Коболчин 5-го округу Хотинського повіту. 3 лютого 
1878 року залишений при Свято-Успенській церкві села Мікауци Кишинівського 
повіту [5, с. 42]. 29 вересня 1878 року переміщений до Архангело-Михайлівської 
церкви села Вашківці 3-го округу Хотинського повіту [7, с. 341]. Далі, він 
переміщений до Свято-Миколаївської церкви с. Ґріноуци 2-го округу Сорокського 
повіту. 

Помер 17 квітня 1900 року, в с. Ґріноуци [4, арк. 31зв–32; 8, с. 194]. 
Дружина: Олена Олександрівна. У 1903 році їй було оголошено задоволення 

єпархіального начальства: «за пожертву в церкву села Гріноуци Сорокського 
повіту, священицького облачення вартістю 65 рублів» [6, с. 150]. 

Їхні діти: Олена, Олександр (1882 р.н.), Костянтин, Микола і Євгенія [2]. 
Олександр і Костянтин – вчилися в Єдинецькому духовному училищі (за 

даними на 1895 рік) [1]. 
Джерела: 1. Бессарабский губернский статистический комитет. Листки первой всеобщей 

переписи населения 1895 года по Хотинскому уезду. Единецкое духовное училище. – НАРМ, ф. 
151, оп. 1, спр. 72; 2. Ведомость о бывших и не бывших у исповеди священно и церковно-
служителях и их семействах, - духовника 2-го благочиннического округа Сорокского уезда. 
Священник Феофил Махо. За 1895/96 год // Сведения о количестве исповедавшихся церковно-
служителей по Кишиневской епархии в посты 1895 года. – НАРМ, ф. 208, оп. 6, спр. 1185; 3. 
Лотоцкий П.А. Список и краткие биографии окончивших полный курс Кишиневской духовной 
семинарии за сто лет ее существования (1813-1913). – Кишинев, 1913; 4. Метрическая книга 
данная из Кишиневской духовной консистории в Св. Николаевскую церковь села Гриноуц 2-го 
округа Сорокского уезда для записи о родившихся, браком сочетавшихся и о умерших, на 1900 
год.– НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 476; 5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1878. – 
№ 4; 6. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1903. – № 8; 7. Сведения о движении и 
переменах по службе в епархии // КЕВ, 1878. – № 22; 8. Умершие // КЕВ, 1900. – № 10. 
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ФЕРІНЦ ПАВЛО СТЕФАНОВИЧ 

(1782 р.н.) 
«Роду дворянського». 22 травня 1808 року, екзархом і митрополитом Гавриїлом 

(Г.Г. Бенулеску-Бодоні) висвячений на священика до церкви Різдва Богородиці села 
Кулішівка Хотинського повіту [1, арк. 67-68]. У 1851 році вийшов за штат [2, 
арк. 515зв]. 

Дружина: Домникия Марківна (1790 р.н.). 
Їхні діти: Данило (1814 р.н.), Тимофій (1821 р.н.), Стефан (1824 р.н.), Андрій 

(1830 р.н.), Анастасія (1819 р.н.), Ксенія (1827 р.н.), Анна (1834 р.н.) [3, арк. 
386зв–387]. 

Джерела: 1. Формулярная ведомость Кишиневской и Хотинской епархии Бессарабской 
области Хотинского цынута селения Кулишовки Рождественской Богородичной церкви, 
сколько при ней обретает духовного звания, детей мужеска пола душ, за 1824 год // 
Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии 
священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37; 2. Ведомость о 
Рожество Богородичной церкви, Хотинского уезда села Кулишовки, за 1853 год // Клировые 
ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 106; 3. Ревизская сказка 
тысяча восемьсот тридцать пятого года, апреля двадцатого дня, Бессарабской области 
Хотинского уезда селения Кулишовки одноприходной Рождество-Богородичной церкви, 
состоящей на имении помещика, молдавского бояра, стольника Василия Георгиева и сына его 
Иоанна Занга, о числе наличных священно- и церковнослужителях, их женах и их мужеска и 
женска пола детях // Ревизская сказка местечек, селений и церквей Хотинского уезда, о 
священно-церковнослужителях (апрель 1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100. 

 
ФЕРІНЦ ТИМОФІЙ ПАВЛОВИЧ 

(1821–1891) 
Народився в сім'ї священика села Кулішівка Хотинського повіту, Павла 

Стефановича Ферінца (1776 р.н) та Домникия Марківна (1790 р.н.) [7, арк. 67-68]. 
Отримав домашню освіту. 28 квітня 1844 року, за розпорядженням Кишинівської 
духовної консисторії, визначений на посаду дячка при церкві Покрови Пресвятої 
Богородиці с. Селище Хотинського повіту. 11 червня 1845 року, архієпископом 
Кишинівським і Хотинським Іринархом, посвячений у стихар. 30 листопада 1846 
року переміщений на місце дячка до Свято-Покровської церкви села Вовчинець 
Хотинського повіту. 12 серпня 1847 року тим же архієпископом висвячений на 
диякона до тієї ж церкви. 4 серпня 1851 року, архієпископом Кишинівським і 
Хотинським Іринархом, висвячений на священика до церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці села Кулішівка Хотинського повіту [1, арк. 514зв]. Далі деякий час 
служив при Архангело-Михайлівській церкві села Романківці того ж повіту. 27 
березня 1870 року знову переміщений до церкви Різдва Пресвятої Богородиці 
села Кулішівка [3, с. 100]. 14 січня 1888 року переміщений на священицьку 
вакансію до Іоанно-Богословської церкви с. Вітрянка 3-го округу Хотинського 
повіту [5, с. 51]. 19 травня 1888 року, за власним проханням, переміщений назад 
в село Кулішівку [6, с. 434]. 

У 1887 році, до дня Святої Пасхи, визначенням Святішого Синоду, він наго-
роджений скуфією [4, с. 263]. 

Помер 2 жовтня 1891 року в Кулішівці [2, с. 318]. 
Дружина: Катерина Семенівна (1825 р.н.). 
Їхні діти: Василь (1848 р.н.). 
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Джерела: 1. Ведомость о Рожество Богородичной церкви, Хотинского уезда села 

Кулишовки, за 1853 год // Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, 
оп. 1, спр. 106; 2. Исключены из списков за смертью // КЕВ, 1891. – № 20; 3. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1870. – № 9; 4. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1887. – № 8; 5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1888. – № 2; 6. Распо-
ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1888. – № 12; 7. Формулярная ведомость Киши-
невской и Хотинской епархии Бессарабской области Хотинского цынута селения Кулишовки 
Рождественской Богородичной церкви, сколько при ней обретает духовного звания, детей 
мужеска пола душ, за 1824 год // Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута 
Бричанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 
спр. 37. 
 

ФЕРЛАТ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ 
Син священика. З січня 1878 року служив священиком при Свято-Миколаївській 

церкві села Коболчин Хотинського повіту. 3 лютого 1878 року залишений при 
Свято-Успенській церкві села Мікауци Кишинівського повіту [1, с. 42]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1878. – № 4. 
 

ФІГУРСЬКИЙ ФЕДОТ ФЕДОРОВИЧ 
(1820–1890) 

Народився в с. Бузовиця Хотинського повіту, в сім'ї дяка Федора Георгійовича 
Фігурського (1797 р.н.) [2, арк. 176зв]. Навчався в Гербовецькому чоловічому 
монастирі. У 1840 році визначений паламарем до Кафедрального собору міста 
Кишинева. 15 грудня 1843 року він висвячений на диякона, а 15 грудня – на 
священика до однієї з церков Хотинського повіту. У 1845 році переведений до 
церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Вороновиця Хотинського повіту. У 
1853 році, архієпископом Кишинівським і Хотинським Іринархом (Я.Д. Попов) 
визначений священиком до Іоанно-Богословської церкви с. Каплівка Хотинського 
повіту [3, с. 361]. У 1862 році переміщений до Іоанно-Богословської церкви села 
Атаки. У 1863 році він знаходився на посаді священика Свято-Миколаївської 
церкви м. Рашків Хотинського повіту. 3 жовтня 1879 року переміщений до Свято-
Михайлівської церкви села Перебійківци, того ж повіту [4, с. 408]. На початку 
листопада, того ж року, переведений на місце священика при Преображенській 
церкві с. Керстинці 2-го округу Хотинського повіту [5, с. 443]. 19 грудня 1879 року 
переміщений до Свято-Димитріївської церкви с. Гіждева, з призначенням законо-
вчителем Гіждевской школи [6, с. 38]. 9 серпня 1883 року, заштатний священик 
села Гіждева Хотинського повіту, Ф. Фігурський визначений до церкви Покрови 
Пресвятої Богородиці села Волошкове – на посаду помічника настоятеля [7, с. 
154]. У 1889 році вийшов за штат, через хворобу. 

Відомо, що о. Федот власноруч здійснював роботи по золоченню та срібленню. 
Його роботи були передані в храми міст Хотина та Кишинева, села Волошкове та 
деяких інших. 

У 1847 році за старанну службу нагороджений набедреником. 
Помер 2 лютого 1890 в селі Волошкове [1, с. 388]. 
Дружина: Євдокія Семенівна (1826 р.н.). 
Їхні діти: Євгенія (1850 р.н.), Іван (1860 р.н.), Марія (1864 р.н.), Катерина 

(1868 р.н.). Остання, а даними на 1888-1908 роки, була вчителькою в м. Атаки 
Хотинського повіту. 
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Джерела: 1. Исключены из списков за смертью // КЕВ, 1890. – № 9; 2. Кишиневская 

духовная консистория (по делам Хотинского уезда). Формулярные ведомости за 1823 год. – 
ДАЧО, ф. 605, о. 1, спр. 35; 3. Несторовский П. Село Каплевка Хотинского уезда // КЕВ, 1892. – 
№ 18; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1879. – № 21; 5. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1879. – № 23; 6. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1880. – № 2; 7. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1883. – № 18. 

 
ФІАЛКОВСЬКИЙ ГЕОРГІЙ ІВАНОВИЧ 

(1833 р.н.) 
Син священика с. Тирнова Сорокського повіту, Іоанна Фіалковського та Євдокії 

Іванівни (1798 р.н.) [1]. Навчався в Кишинівському духовному повітовому училищі. 
В 1863-1865 роках служив псаломщиком або паламарем при Свято-Михайлівській 
церкві села Ломачинці Хотинського повіт [3, с. 16]. В подальшому переміщений 
на посаду дячка при церкві села Путинешть Оргеївського повіту. 

Його діти: Федір (1858 р.н.) – у 1881 році закінчив Кишинівську духовну 
семінарію, служив священиком [2, с. 72]. 

Джерела: 1. Ведомость о старой Свято-Михайловской церкви Сорокского уезда, селения 
Тырнавой, за 1851 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 49; 2. Лотоцкий П.А. Список и краткие 
биографии окончивших полный курс Кишиневской духовной семинарии за сто лет ее сущест-
вования (1813-1913). – Кишинев, 1913; 3. Шундрій М. М. Історія церкви с. Ломачинці. – 
Сокиряни, 2006. 

 
ФЛОРОВИЧ ОЛЕКСАНДР ФЕОФАНОВИЧ 

(1885 р.н.) 
Син псаломщика, народився 24 червня 1885 року. 

У 1900 році «звільнений за малоуспішністю як друго-
курсник» з Єдинецького духовного училища. З 1905 
року служив псаломщиком при Свято-Миколаївській 
церкві с. Маршинці 2-го округу Хотинського повіту. 
10 листопада 1912 року призначений дияконом до тієї 
де церкви, на псаломщицькому окладі [1, с. 369]. 22 
липня 1913 року переміщений до Свято-Миколаївської 
церкви села Бирнова Сорокського повіту. Але там у 
нього не склалися стосунки з місцевими парафіянами 
через його заняття комерцією, в зв'язку з чим останні 
в 1916 році попросили єпархіальне начальство «усунути» 
його з села [2, с. 191]. 17 грудня 1918 року, здавши іспит, 
висвячений на священика, і направлений служити до 
Архангело-Михайлівської церкви села Мендиківці 
Хотинського повіту. У 1919 році затверджений на 
посаді. У 1926 році був відданий під суд і оштрафований за незгоду переходу від 
Юліанського до Григоріанського календаря. На деякий час був відсторонений від 
служби, але незабаром поновлений на посаді. У с. Мендиківцях він служив і за 
даними на 1930 рік [3, с. 105]. 

Джерела: 1. Распоряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1912. – № 45; 2. Реакционная 
роль религии и церкви. Архивные документы о деятельности священнослужителей в Молдавии. 
– Кишинев: «Картя Молдовеняскэ», 1969; 3. Episcopia Hotinului. Anuar. / Valeriu Ciobotaru. – 
Chişinău: Tipografia Eparhială «Cartea Românească»,1930. 

Олександр Флорович 
(EHA, 1930. – P. 105.) 
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ФЛОРОВИЧ ФЕОФАН ПАРФЕНІЙОВИЧ 

(1856–1908) 
Син священика Парфенія Федоровича Флоровича (1815-1888 р.) та Санфіри 

Іванівни (1822 р.н.). Закінчив Белецьке духовне училище. 27 березня 1873 року 
призначений псаломщиком до Архангело-Михайлівської церкви села Віішори 
Хотинського повіту. 3 грудня 1879 року переміщений до Свято-Георгіївської церви 
села Старий Бедраж Хотинського повіту [3, с. 444]. 10 травня 1880 року пере-
міщений до церкви Успіння Пресвятої Богородиці села Шебутинці 3-го округу 
Хотинського повіту [4, с. 239]. 22 вересня 1880 року був повернутий в село 
Бедраж, і одразу ж призначений на ту ж посаду до Архангело-Михайлівської церкви 
села Віішори. За даними на 1883-1908 роки, він служив псаломщиком при Свято-
Георгіївській церкві села Бедраж 4-го округу Хотинського повіту. 

Помер 27 червня 1908 року в селі Старий Бедраж [2, арк. 232; 6, с. 175]. 
Дружина: Реввека Ісаївна Комерзан (1856 р.н.) – дочка священика.  
Їхні діти: Порфирія (1874 р.н.), Фарсиса (1877 р.н.), Іван (1880 р.н.), Василь 

(07.03.1883 р.н.), Олександр (24.06.1885 р.н.), Віра (30.07.1887 р.н.). 
Іван Феофанович Флорович – навчався в Єдине-

цькому духовному училищі. Викладав в церковно-
приходських школах Хотинського повіту. Після смерті 
батька був призначений на його місце – виконуючим 
посаду псаломщика при Свято-Георгіївській церві села 
Бедраж 4-го округу Хотинського повіту. В подальшому 
висвячений на священика. З 1930 року служив при церкви 
села Вертюжень Сорокського повіту. 

Василь Феофанович Флорович – також навчався в 
Єдинецькому духовному училищі (за даними на 1895 
рік) [1, арк. 18зв]. 17 жовтня 1907 року висвячений на 
священика до церкви с. Колінкоуци Хотинського повіту. 
За даними на 1911-1913 роки служив священиком при 
Свято-Димитріївській церкві села Ванчиківці 2-го округу 

Хотинського повіту [5, с. 209]. З 1923 року служив при Свято-Миколаївській 
церкві села Чучулень 3-го округу Лапушнянського повіту [7, с. 57]. 

Джерела: 1. Бессарабский губернский статистический комитет. Листки первой всеобщей 
переписи населения 1895 года по Хотинскому уезду. Единецкое духовное училище. – НАРМ, ф. 
151, оп. 1, спр. 72; 2. Метрические книги Свято-Георгиевской церкви с. Бедраж за 1903-1908 гг. 
– НАРМ, ф. 211, оп. 19, спр. 35; 3. КЕВ, 1879. – № 23; 4. КЕВ, 1880. – № 11; 5. Справочная книга 
Кишиневской епархии на 1911 год / Составлена и издана Канцелярией Кишиневской духовной 
консистория. – Кишинев: Епархиальная типография, 1911; 6. Умершие // КЕВ, 1908. – № 33; 7. 
Anuarul Arhiepiscopiei Chişinăului. – Chişinău: Tipografia Eparhială, 1930. 

 
ФОМА 

За даними погосподарського перепису Молдавського князівства 1774 року, 
знаходився на місці першого священика при церкві Успіння Пресвятої Богородиці 
села Сокиряни Хотинської райї [1, с. 458]. 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых 
упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирян-
щина», 2015. 

Іван Феофанович Флорович 
(EHA, 1930. – P. 138.) 
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ФОТЕСКУЛ СЕМЕН ПРОКОПОВИЧ 

(1827 р.н.) 
Син паламаря с. Кобильня Сорокского повіту. Закінчив Кишинівську духовну 

семінарію [2, с. 26]. 27 лютого 1853 висвячений на священика до Архангело-
Михайлівської церкви села Романківці Хотинського повіту – на 2-е священиче 
місце [1, арк. 482зв]. 

Джерела: 1. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви Хотинского уезда села 
Романкоуц, за 1853 год // Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, 
оп. 1, спр. 106; 2. Лотоцкий П.А. Список и краткие биографии окончивших полный курс 
Кишиневской духовной семинарии за сто лет ее существования (1813-1913). – Кишинев, 1913. 

 
ФРАЦИМАН (ФРАЦОМАН) ФЕДІР ГЕОРГІЙОВИЧ 

(1833 р.н.) 
Син священика села Кухурешти-де-Сус (Кухурешти де Сус) Ясського повіту, 

Георгія Федоровича Фрацимана (1798 р.н.) та Вікторії (1805 р.н.) [3, арк. 156зв]. 
Причетник при церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Василівка 
Хотинського повіту. У 1868 році переміщений на ту ж посаду до Свято-
Успенської церкви села Дубна Сорокського повіту [2, с. 241–243]. Того ж року 
повернутий назад до Свято-Успенської церкви села Василівка Хотинського 
повіту [1, с. 234]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1868. – № 20; 2. Распоря-
жения епархиального начальства // КЕВ, 1868. – № 23; 3. Ревизская сказка церквей города 
Бельцы и Ясского уезда, о священно-церковнослужителях (1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 12. 
 

ФРУСЕВИЧ ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1829–1865) 

Із сім’ї духовного звання. В 1855-1860 роках служив дияконом на посаді дяка 
при Свято-Георгіївській церкві міста Кишинева [2, с. 739]. Далі висвячений на 
священика до Архангело-Михайлівської церкви с. Романківці Хотинського повіту 
(за даними на 1860-і рр.). Після цього він служив при Архангело-Михайлівській 
церкві містечка Єдинці 4-го округу Хотинського повіту. 

Дружина: Зіновія Костянтинівна (1837 р.н.). У неї була рідна сестра Софія 
(1840 р.н.), яка до заміжжя проживала в сім'ї священика Фрусевича. 

Їхні діти: Анна (1855 р.н.) [1], Марія (1857 р.н.) і Надія (1858 р.н.). Духовним 
Піклуванням єпархії в першій половині 1871 року видана допомога «священицьким 
дітям Фрусевичевим: Ганні 3 р., Марії 3 р., Надії 3 р. і Софії 3 р.» [3, с. 530].  

Надія Петрівна Фрусевич – в 1876 році закінчила Кишинівське єпархіальне 
жіноче училище [4, с. 185]. 

Марія Петрівна Фрусевич – в 1878 році в Єдинцях вийшла заміж за наглядача 
Єдинецького духовного училища Федора Олександровича Думбрована (1853 р.н.). 

Джерела: 1. Исповедная роспись выданная Кишиневской духовной консисторией в Киши-
невскую Георгиевскую церковь для записи лиц бывших и не бывших у исповеди и св. причастья, 
на 1856 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 11, спр. 271; 2. Историко-статистическое описание киши-
невской Георгиевской церкви, составленное протоиереем сей церкви Лукою Лашковым 
(Продолжение) // КЕВ, 1878. – № 17; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1871. 
– № 22; 4. Список воспитанниц Кишиневского епархиального женского училища, выпущенных 
из училища с установленными аттестатами и переведенных в следующие классы, состав-
ленный после экзаменов, бывших в мае и июне сего 1875/6 учебного года // КЕВ, 1876. – № 12. 
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Х 
ХАРАБАРА ВАСИЛЬ ЄВФИМІЙОВИЧ 

Із селян, народився в містечку Сокиряни Хотинського повіту. Навчався в 
Секурянському чоловічому училищі. Значився рясофорним ченцем з ім'ям 
Василь в Свято-Пантелеймонівському Афонському монастирі, також відомому 
як Россікон або Новий Руссік – один із 20 «правлячих» монастирів на Святій Горі 
Афон в Греції. На початку XX століття став прихильником релігійного догмати-
чного і містичне руху «Ім'яслав'я» (ономатодоксія), що отримало розповсюдження 
на початку XX століття серед православних руських ченців на святій горі Афон. 
Це стало причиною його видворення з Греції назад в Російську імперію. Його 
ім'я знаходимо в «Списку ченців Російського на Афоні Пантелеймонова монастиря, 
прямуючих на пароплаві «Херсон» в Росію за розпорядженням російського Уряду 
3 липня 1913 року» [1, с. 262; 2, с. 73]. 

Джерела: 1. «Дело об афонских монахах» в Канцелярии Святейшего Синода Российской 
Церкви. Материалы подготовлены к печати епископом Венским и Австрийским Иларионом 
(Алфеевым) // Богословские труды. Сборник тридцать девятый. – Москва: Издательский 
совет Русской Православной Церкви, 2004; 2. Забытые страницы русского имяславия. Сборник 
документов и публикаций по афонским событиям 1910-1913 гг. и движению имяславия в 1910-
1918 гг. / Сост. А.М. Хитров, О.Л. Соломина. – Москва: «Паломникъ», 2001. 

 
ХАРАБАРА ДМИТРО 

(1752–1823) 
Другий священик при церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Шебутинці 

Хотинського повіту (за даними на 1822 рік) [1, арк. 282]. 
Дружина: Олена (1758 р.н.). 
Їхні діти: Матвій (1791 р.н.), Микита (1797 р.н.), Прокоп (1799 р.н.). За даними 

на 1835 рік, всі вони були звільнені із духовного звання і відносилися до класу 
рупташів.  

Джерела: 1. Исповедная роспись Кишиневской епархии Бессарабской области Хотинского 
цинута селения Шобутинец, Успенской Богородичной церкви о обретающихся в приходе сей 
церкви ниже явленных чинов людям с изъяснением против каждого имени о бытии их во 
святую Четыредесятницу у исповеди и Святых тайн причастия, и кто исповедовался токмо, 
а не причастился и за каким винословием, и кто за малолетством не исповедовался, а Святых 
тайн причастился, значит ниже сего, за 1822 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 34. 

 
ХАЩОВИЙ ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ 

(1956 р.н.) 
Народився 25 вересня 1956 року в с. Лукавці Вижницького району Чернівецької 

області, в сім’ї робітників. В 1964-1974 роках навчався в Лукавецькій середній 
школі. В 1975–1977 роках проходив строкову у лавах Радянської армії [2]. 

У 1977–1980 роках вчився в Одеській духовній семінарії. 8 січня 1981 року 
висвячений на диякона. 12 січня того ж року, Високопреосвященнішим Сергієм 
(С.В. Петров), митрополитом Одеським і Херсонським, висвячений на священика, 
і направлений служити в Чернівецьку єпархію. В липні 1981 року, єпископом 
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Чернівецьким і Буковинським Варлаамом (О.Т. Ильющенко), призначений насто-
ятелем Свято-Михайлівської церкви села Ломачинці Сокирянського району 
Чернівецької області. Там В.С. Хащовий прослужив до 1984 року [3, с. 14]. 

20 грудня 1997 року отець Василь вийшов з юрисдикції Московського патрі-
архату та подав прохання щодо прийняття його в Кіцманську єпархію Київського 
Патріархату. Єпископом Кіцманським і Заставнівським Ніконом (В.М. Калембер) 
призначений настоятелем Свято-Іллівської церкви с. Долішній Шепіт і церкви 
Святої великомучениці Варвари села Лопушна Вижницького району Чернівецької 
області. 10 вересня 2004 року, за указом архієпископа Чернівецького і Кіцманського 
Варлаама (І.В. Пилипишин), він переведений настоятелем Свято-Миколаївської 
церкви села Годилів Сторожинецького району Чернівецької області [2]. 

18 липня 1984 року єпископом Чернівецьким і Буковинським Варлаамом (О.Т. 
Ильющенко) нагороджений скуфією [1, с. 32]. 24 травня 1992 року, єпископом 
Чернівецьким і Буковинським Онуфрієм (О.В. Березовський), нагороджений 
наперсним хрестом. 15 червня 1998 року він нагороджений хрестом з прикрасами 
єпископом Ніконом (В.М. Калембер), за Божественною літургією у храмі Святого 
Іоана Сучавського в селі Мигово Вижницького району. 9 березня 2010 року, до 
дня Святої Пасхи, Патріархом Української православної церкви Київського 
патріархату (УПЦ КП) Філаретом (М.А. Денисенко) нагороджений митрою [2]. 

Дружина: Чокалюк Галина Михайлівна. 
Джерела: 1. Из жизни епархий // ЖМП, 1884. – № 11; 2. Свято-Миколаївська церква с. 

Годилів Сторожинецького р-ну. – Кіцманська єпархія, Українська православна церква 
Київського патріархату. – http://cerkva.cv.ua/stor/hasch.htm; 3. Шундрій М. М. Історія церкви 
с. Ломачинці. – Сокиряни, 2006. 

 
 

Священик Василь Хащовий (Свято-Миколаївська церква с. Годилів Сторожинецького  
р-ну. – Кіцманська єпархія, Українська православна церква Київського патріархату. – 

http://cerkva.cv.ua/stor/hasch.htm) 

691 
 



МАНДЗЯК О.С. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА СОКИРЯНЩИНІ 

 
ХОДАКОВСЬКИЙ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

Священик при Свято-Михайлівській церкві села Сербичани Сокирянського 
району Чернівецької області. Трагічно загинув у 2005 році. 

 
ХОДИРЄВ ТРОХИМ ФАДЕЙОВИЧ 

(1878 р.н.) 
У 1908 році визначений на посаду псаломщика при Свято-Димитріївській церкві 

села Білоусівка 5-го округу Хотинського повіту. 10 жовтня 1909 року затверджений 
на посаді [1, с. 347]. 18 грудня 1912 року переміщений до Бендерського собору – 
псаломщиком на 6-е місце [2, с. 403]. Далі служив при церкві села Протягайловка 
Бендерського повіту, а потім – з 15 квітня 1920 року – при церкві Святих Апостолів 
Петра і Павла в повітовому місті Бендери [5, с. 204]. Там він служив і за даними 
на 1930 рік [3, с. 110]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1909. – № 41-42; 2. Распо-
ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1912. – № 51-52; 3. AAC, 1930; 4. AECH, 1922; 5. 
Luminatorul, 1920. – № 5. 

 
ХОДИРКА ГЕОРГІЙ 

Деякий час служив дяком при Архангело-Михайлівській церкві села Герман 
Белецького повіту. 4 серпня 1942 року в м. Чернівцях висвячений на диякона до 
Свято-Анастасіївської церкви села Непоротове Хотинського повіту, а 6 серпня – 
висвячений на священика до тієї ж церкви [1, с. 236]. 1 вересня 1942 року він 
затверджений на посаді [2, с. 450].  

Джерела: 1. Cronica eparhiei // BB, 1942. – Anul 1, № 4, Iulie-Septembrie; 2. Cronica 
eparhiei // BB, 1942. – Anul 1, № 7, Decemvrie. 
 

ХОЛДЕВИЧ ЗОТИК КСЕНОФОНТОВИЧ 
(1871 р.н.) 

Син псаломщика Свято-Димитріївської церви села Непоротове Хотинського 
повіту. У 1894 році закінчив Кишинівську духовну семінарію [2, с. 102]. 1 
вересня 1894 року визначений на місце священика при Свято-Михайлівській 
церкві села Кішла-Неджимова 1-го округу Хотинського повіту [3, с. 278]. 6 
червня 1903 року переміщений до Свято-Миколаївської церкви села Толбуряни, 
того ж повіту [4, с. 257]. У 1927 році призначений на місце священика при Свято-

Миколаївській церкві села Коболчин Хотинського 
повіту. У 1931 році тимчасово відсторонений від служби 
[6, с. 240]. 1 червня 1938 року вийшов за штат [7, с. 132]. 

У 1911 році до дня Святої Пасхи, єпископом Киши-
нівським і Хотинським Серафимом (Л.М. Чичагов), він 
був нагороджений скуфією [5, с. 116]. 

Дружина: Надія Мелетіївна (1873 р.н.) [1]. 
Джерела: 1. Ведомость о священно- церковнослужителях 

бывших и не бывших у исповеди во все четыре посты 1895 года у 
духовника 1-го округа Благочиннического Хотинского уезда, 
священника церкви Иоанно-Богословской селения Каплевки 
Артемия Несторовского // Сведения о количестве исповедав-
шихся церковнослужителей по Кишиневской епархии в посты 
1895 года. – НАРМ, ф. 208, оп. 6, спр. 1185; 2. Лотоцкий П.А. 

Зотик Холдевич 
(EHA, 1930. – P. 104.) 

692 
 



СВЯЩЕННО- І ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛІ 

 
Список и краткие биографии окончивших полный курс Кишиневской духовной семинарии за 
сто лет ее существования (1813-1913). – Кишинев, 1913; 3. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1894. – № 18; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1903. – № 
12; 5. Распоряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1911. – № 15-16; 6. EH, 1931. – № 21-
22; 7. Mișcarea în cler // EH, 1938. – № 9. 

 
ХОЛДЕВИЧ ІОАНН КСЕНОФОНТОВИЧ 

(1866–1937) 
Син псаломщика Свято-Димитріївської церви села Непоротове Хотинського 

повіту Закінчив Кишинівську духовну семінарію. Деякий час служив понад-
штатним паламарем в Балкоуцькій парафії. 19 червня 1886 року визначений на 
місце священика при Свято-Димитріївській церкві села Білоусівка 5-го округу 
Хотинського повіту [8, с. 176]. 22 липня 1886 року висвячений на священика і 
затверджений на посаді [9, с. 197]. 11 грудня 1886 року призначений на посаду 
протирозкольницького місіонера по Хотинському повіту [10, с. 313]. 17 лютого 
1887 року направлений на місце священика при Хотинській Царе-Костянтинівській 
церкві [11, с. 153]. 14 вересня 1888 року призначений на посаду законовчителя 
Першого приходського училища м. Хотин [12, с. 676]. 6 вересня 1889 року 
переведений на ту ж посаду в Хотинське повітове училище. 4 грудня 1890 року 
переміщений на місце священика до церкви села Ленківці Хотинського повіту 
[13, с. 1071]. 10 грудня 1896 року призначений членом Хотинського відділення 
Єпархіальної училищної ради [15, с. 7]. У 1906 році направлений до Свято-
Димитріївської церкви селища Рукшин Хотинського повіту [19, с. 51]. 

31 січня 1893 року нагороджений набедреником [14, с. 72]. У 1897 році за 
труди в церковно-шкільній справі він нагороджений скуфією [16, с. 290]. За 
визначенням Кишинівської єпархіальної училищної ради від 14 грудня 1901 
року, 27 грудня того ж року, «за ревне ставлення до виконання обов'язків 
завідувачів і законовчителів церковних шкіл» йому оголошена подяка [17, с. 
119]. Ухвалою Святішого Синоду від 24 квітня 1902 року за № 1687, о. Іоанн 
нагороджений камилавкою [5, с. 272]. За визначенням Кишинівської єпархіальної 
училищної ради від 8 січня 1903 року, 1 лютого того ж року, «за ревне ставлення 
до виконання обов'язків завідувачів і законовчителів церковних шкіл» йому 
оголошена подяка [18, с. 124]. Ухвалою Святішого Синоду від 24 березня 1907 
року за № 1828, він нагороджений наперсним хрестом [6, с. 155]. У 1913 році, за 
службу по єпархіальному відомству, нагороджений орденом Святої Анни 3-го 
ступеня [2, с. 201]. 

В кінці 1918 року відмовився приводити до присяги королю Румунії місцевих 
селян, через що був зміщений з посади [3, с. 136]. Учасник Хотинського повстання 
1919 року: «надав повстанцям пару коней для артилерії і благословляв всі загони 
повсталих рукшинців на боротьбу з окупантами» [3, с. 136]. Був уповноваженим 
селян Рукшинської, Данкоуцкої, Клішковської і Грозинської волостей для клопотання 
перед консулами Франції, Англії та США в Румунії про вжиття заходів до припинення 
злодіянь румунських окупаційних військ до виведення їх з Бессарабії [22, с. 92-93]. 

Після придушення повстання був висланий за Дністер – проживав в с. Вовковинці 
Хмельницької області, де 26 жовтня 1937 року був заарештований за звинуваченням 
у контрреволюційній діяльності. Трійкою УНКВС Кам'янець-Подільської області 
14 листопада 1937 року засуджений до розстрілу. 27 листопада 1937 року вирок 
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виконаний. Реабілітований прокуратурою Хмельницької області 29 вересня 1989 
року [20, с. 617]. 

Дружина: Євгенія Дмитрівна Синевич (1869 р.н.) – дочка диякона Дмитра 
Стефановича Синевича (1840–1889 р.) та Євфимії Антонівни (1841 р.н.) [1, арк. 
105зв]. Деякий час була законовчителькою Рукшинської церковно-приходської 
школи [21].  

Їхні діти: Олена (1892 р.н.), Валентин (18.03.1889 р.н.), Климентій (24.11.1887 р.н.), 
Борис (1900 р.н.), В'ячеслав (1901 р.н.).  

Клим (Климентій) Іванович Холдевич (1887-1938) – народився в місті Хотин. 
Навчався в Єдинецькому духовному училищі. У 1917 був в партії кадетів. Служив 
священиком. На початку 20-х років XX століття позбавлений політичних прав, 
коли проживав у селищі Усть-Абаканське, Усть-Абаканського району Хакаської 
АО КК. У 1930-х роках знаходився на виселенні в м. Абакан Красноярського краю, 
де 7 травня 1938 року був заарештований. Звинувачення по ст. 58-10, 58-11 КК 
РРФСР. 14 червня 1938 року «трійкою при УНКВС Красноярського краю» засуд-
жений до розстрілу. Розстріляний 7 серпня 1938 року в м. Мінусинську. Реабі-
літований в 1957 році облсудом Хакаської АО КК. 

 Валентин Іванович Холдевич – народився 28 березня 1889 року в місті 
Хотин. У 1903 році закінчив Єдинецьке духовне училище [7, с. 335].10 липня 
1911 року закінчив духовну семінарію в Кам'янці-Подільському. 12 липня 1912 
року призначений священиком в село Поляна Хотинського повіту. 29 липня 1914 
року визначений в якості військового священика в 43-у бригаду. 14 серпня 1916 
року переміщений в 3-ю кавалерійську бригаду. З 10 вересня 1918 року до 15 
жовтня 1919 року служив на парафії Залісся Могилів-Подільського повіту. 15 
жовтня 1919 року призначений дияконом 1-го церковного округу того ж повіту. 1 
січня 1924 року призначений на місце священика при церкві Успіння Пресвятої 
Богородиці бессарабського села Кірсове. 8 листопада 1933 року переміщений в 
селище Чукур-Мінжир. За заслуги перед православною церквою 8 листопада 
1933 року Бессарабським митрополитом Гурієм (Г.С. Гроссу) нагороджений 
позолоченим хрестом. Також він мав орден Корони Румунії за видатні заслуги 
перед королівством [4, с. 77]. 

Борис Іванович Холдевич - в 1907-1910 роках 
навчався в Рукшинському народному училищі, 
потім до 1919 року – в Хотинській гімназії. Під 
час літніх канікул 1916 року служив в інженерній 
дружині, штаб якої розміщувався в школі села 
Рукшин, в якості табельщика. Брав участь у Хотин-
ському повстанні. Закінчив гімназію в Кам'янці-
Подільському. Дкякий час вчителював і дирек-
торрував у школах Поділля. Екстерном закінчив 
у 1929 році педагогічний інститут. Потім переїхав 
працювати у школи Московської області. В 1937-
1946 рр. перебував на висланні на Колимі, де 
працював агрономом, бригадиром кінного заводу. 
Після 1946 року працював у Казахстані, а з 1955 і 
по 1961 роки – знову в школах Москви і 
Московської області [3, с. 135-137]. Борис Холдевич 
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Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1886 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 

188; 2. Высочайшие награды // ЦВд, 1913. – № 18-19; 3. Гайсенюк Я.С. Рукшин на зламі 
століть. Книга друга. – Чернівці: «Зелена Буковина», 2010; 4. Думиника И. Храм Успения 
Божией Матери cела Кирсово. Исторические аспекты. / Научный редактор доктор-
хабилитат исторических наук Н. Червенков; Науч. О-во Болгаристов Респ. Молдова. – 
Кишинэу: «S.Ş.B.», 2012; 5. Определения Святейшего Синода // КЕВ, 1902. – № 10; 6. Опре-
деления Святейшего Синода // ЦВд, 1907. – № 18; 7. Разрядный список учеников Единецкого 
духовного училища за 1902/3 учебный год // КЕВ, 1903. – № 14; 8. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1886. – № 14; 9. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1886. – № 
15; 10. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1886. – № 24; 11. Распо-ряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1887. – № 5; 12. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1888. – № 19; 13. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1890. – № 24; 14. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1893. – № 6; 15. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1897. – № 1-2; 16. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1897. – 
№ 14; 17. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1902. – № 4; 18. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1903. – № 5; 19. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1906. – № 5; 20. Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Хмельницька область. / 
Редакція тому: В.Д. Гаврішко (голова) та ін.; упорядники: Л.Л. Місінкевич, Р.Ю. Подкур. 
Біографічні довідки: П.М. Воскобойнік, Ю.А. Довгань, Л.А. Кривега, В.М. Пажинська. – Кн. 3. – 
Хмельницький, 2010; 21. Формулярный список о службе чина духовного ведомства Холдевич 
Евгении Дмитриевны, законоучительницы Рукшинской церковно-приходской школы Хотин-
ского уезда Бессарабской губернии. – РГИА, ф. 796, оп. 438, спр. 4590; 22. Хотинское восстание. 
(Сборник документов и материалов). – Кишинев: «Штиинца», 1976. 
 

ХОЛДЕВИЧ КСЕНОФОНТ 
Псаломщик при Свято-Димитріївській церкві села Непоротове Хотинського 

повіту (за даними на 1866-1873 роки). 
 

ХОЛДЕВИЧ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ 
(1877–1946) 

Народився 18 січня 1877 року в сім’ї причетника 
Архангело-Михайлівської церкви с. Балківці-Верхні 
Хотинського повіту, Іоанна Михайловича Холдевича 
(1844 р.н.) та Марії Георгіївни (1847 р.н.). У 1892 
році закінчив Єдинецьке духовне училище. 15 липня 
1899 року отримав свідоцтво про закінчення Киши-
нівської духовної семінарії.  

З 16 серпня 1899 року визначений на місце свяще-
ника при церкві Різдва Пресвятої Богородиці села 
Михалкове 3-го округу Хотинського повіту [5, с. 
482]. 29 серпня 1899 року, єпископом Кишинівським 
і Хотинським Іаковом (І.О. Пятницький) висвячений 
на диякона, а 31 серпня – на священика. З 1 вересня 
1899 року до 12 лютого 1902 року був також на посаді 
завідувача і законовчителя Михалковської церковно-
приходської школи [2, 136зв].  

12 лютого 1902 року, за резолюцією Преосвященнішого Іакова, призначений 
настоятелем Свято-Димитріївської церкві с. Гвіздівці 5-го округу, того ж повіту 

Михайло Холдевич 
(EHA, 1930. – P. 104.) 
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[6, 125]. 28 березня 1902 року затверджений 
законовчителем місцевого народного училища. 

11 квітня 1902 року затверджений бібліо-
текарем 5-го округу Хотинського повіту [2, 
арк. 136 зв]. В 1906 році затверджений членом 
благочинного ради 5-го округу Хотинського 
повіту. В 1911 році був внесений до списку 
священиків, затверджених на засіданнях Киши-
нівської Єпархіальної Місіонерської ради на 
посаді окружного помічника Єпархіального 
місіонера. 5 травня 1914 року він взяв участь у 
зборах пастирів і обраних мирян 5-го благо-
чинного округу і повіту для підготовки заходів 
щодо боротьби з народною нетверезістю, які 
відбувалися в с. Чепелиуцях Хотинського повіту. 

9 лютого 1913 року він був переміщений до 
Свято-Миколаївської церкви с. Русяни Хотин-
ського повіту, але вже 9 березня повернувся в 
Гвіздівці [9, с. 97].  

У 1919 році підтримав Хотинське повстання. 
Тим не менш, румунська влада судити його не 
наважилася, а тільки відібрала у нього в тому 
ж 1919 році земельний наділ. Однак, селяни не 
залишили його у важку хвилину і допомагали, 
чим могли. З часом румунські чиновники по-
вернули священику землю і дозволили далі 
служити в селі. У жовтні 1923 року о. Михайло 
призначений на посаду благочинного (протопоп) 
5 округу Хотинського повіту [12, с. 4]. 

У період «перших совєтів» (1940–1941), був 
в числі не багатьох священиків, які не виїхали до 
Румунії, а залишився на місці служіння. В цей 

період, окрім Гвіздівців він обслуговував також інші села Сокирянщини, в яких 
церкви залишилися без священнослужителів.  

Під час другої румунської окупації (1941–1944) здійснював служби рідко. 15 
жовтня 1941 року він був звільнений за штат, але з правом здійснювати треби.  

В 1944-1945 роках, після звільнення Сокирянщини від окупантів, о. Михайло 
знову був призначений на посаду настоятеля церкви – до прибуття нового священика 
[11]. Тоді він був членом Гвіздовецького відділу «Сокирянської районної комісії 
з розслідування злодіянь заподіяних німецько-румунськими загарбниками», яка 
діяла відповідно до положення від 16 березня 1943 року про Надзвичайну державну 
комісію зі встановлення і розслідування злодіянь німецько-фашистських загарбників 
та їхніх спільників і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським 
організаціям, державним підприємствам і установам СРСР. 

Відзначимо, що станом на 1944-1946 роки сімейство М. Холдевича мало 
досить багато землі – 8,5 га, з яких 0,18 га – під садом, 8 соток під овочами, і 8 га 
– в полі. Крім садових насаджень і овочів вирощував пшеницю, жито, ячмінь,  

Михайло Холдевич, 1931 рік 
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кукурудзу, тримав корову і свиню [4]. 

Відома велика доброта о. Михайла. Він всіляко допомагав місцевим жителям, 
причому не тільки православним прихожанам, але й представникам інших віро-
сповідань. Так, наприклад, серед численних прохань до повітового і земського 
начальства підписаних рукою М. Холдевича знаходимо заяву з проханням про 
допомогу сім'ї єврея Мошки Йосиповича Креймаря. На початку другої румунської 
окупації саме активне заступництво священика Холдевича допомогло врятувати 
від розправи сільських комсомольців і одного з комуністів – майбутнього голови 
сільради Я. Швеця [1]. 

М.І. Холдевич неодноразово удостоювався подяки з боку єпархіального 
начальства. За визначенням Кишинівської єпархіальної училищної ради від 8 січня 
1903 року, 1 лютого того ж року, «за ревне ставлення до виконання обов'язків 
завідувачів і законовчителів церковних шкіл» йому оголошена подяка [7, с. 124]. 
В 1904 році йому було надане архіпастирське благословення. У 1911 році до дня 
Святої Пасхи, єпископом Серафимом (Л.М. Чичагов),  він був нагороджений скуфією 
[8, с. 116]. 27 березня 1917 року, архієпископом Кишинівськім і Хотинським, 
Анастасієм (О.О. Грибановський), нагороджений камилавкою [10, с. 93]. 

Помер в 1946 році в Гвіздівцях. Похований біля церкви.  
Дружина: Надія Миколаївна Лунга (29.03.1880 р.н.) – народилася 29 березня 

1880 року, в сім’ї священика села Коржеуци 4-го округу Хотинського повіту 
Михайла Івановича Лунга (1846 р.н.) та Катерини Олександрівни Черноуцан 
(1849 р.н.) [3, арк. 7; 13].  

Їхні діти: Михайло (09.11.1901 р.н.), Елеонора (12.08.1902 р.н.), Борис 
(23.03.1903 р.н.), Лідія (1905 р.н.) [4; 2, 136зв]. 

Джерела: 1. Кучерявий О.П., Мандзяк О.С. Гвіздівці: Шляхами століть. – Київ: «Арт 
Економі», [Готується до друку, рукопис]; 2. Ведомость о Свято-Димитриевской церкви села 
Гвоздоуц 5-го округа Хотинского уезда, за 1903 год//Кишиневская епархия. Клировая ведомость 
5-го округа Хотинского уезда за 1903 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 200; 3. Метрическая книга 
выданная из Кишиневской Духовной Консистории в Михайловскую церковь села Коржеуц 4-го 
округа Хотинского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1880 год. 
– НАРМ, ф. 211, оп 19, спр. 177; 4. Похозяйственная книга Гвоздоуцкого сельсовета на 1944-
1946 гг. (№ 1-118). – АВСРДА, ф. 15, оп. 2, спр. 1; 5. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1899. – № 17; 6. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1902. - № 5; 7. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1903. – № 5; 8. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1911. – № 15-16; 9. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1913. – 
№ 11; 10. Распоряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1917. – № 18-19; 11. ЦА, Гвіздівці. 
12. Diverse // Luminatorul, 1924. – № 2; 13. Furtună А., Cernăuțeanu V. Neamul Cernăuţenilor. – 
Chişinău, 2014. – http://www.cernauteanu.md/neamul-cernautenilor/ 

 
ХОЛДЕВИЧ НИКАНОР ІОАННОВИЧ 

(1867 р.н.) 
Народився 4 листопада 1867 року в сім’ї причетника Архангело-Михайлівської 

церкви с. Балківці Верхні Хотинського повіту, Іоанна Михайловича Холдевича 
(1844 р.н.) та Марії Георгіївни (1847 р.н.). 15 червня 1884 року закінчив Зарожанське 
двокласне міністерське училище. Далі працював помічником вчителя Балкоуцького 
народного училища. З 1 жовтня 1887 року до 1 жовтня 1889 року перебував на 
посаді законовчителя церковно-приходської школи села Щербинці Хотинського 
повіту. Далі, до 1 жовтня 1893 року був на тій же посаді в селі Бедраж. Потім, до 
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27 травня 1896 року, вчив співу в училищі села Віішори Хотинського повіту [1, 
арк. 124зв]. З 8 лютого 1899 року був вчителем співу в Секурянському чоловічому 
народному училищі. 

27 травня 1896 року, за резолюцією єпископа Акерманського Аркадія (О.Є. 
Філонов) він допущений до виконання обов'язків псаломщика при церкві Петра і 
Павла міста Сокиряни 5-го округу Хотинського повіту [2, с. 360]. 25 серпня того 
ж року, він затверджений штатним псаломщиком. 

У 1908 році він переміщений до Свято-Михайлівської церкви села Васієни 1-го 
округу Кишинівського повіту [3, с. 173], але майже відразу, 5 вересня 1908 року 
повернутий на перш займане місце в м. Сокиряни – за власним проханням, зважаючи 
на незнання ним молдавської мови [4, с. 192; 7, с. 7]. 16 жовтня 1909 року він 
призначений дияконом при тій же церкві, з залишенням на вакансії псаломщика [5, с. 
354]. 10 грудня 1910 року Н. Холдевич переміщений до Свято-Миколаївської 
церкви села Ширівці-Нижні, 4-го округу  Хотинського повіту [6, с. 474]. Там він 
служив і за даними на 1930 рік [8, с. 86]. 

Дружина: Зиновія Іванівна Черноуцан (1866 р.н.) – дочка священика Свято-
Миколаївської церкви с. Препеліца Сорокського повіту, Іоанна Яковича Черноуцана 
(1828 р.н.) та Параскеви Георгіївни. Вчилася в Кишинівському єпархіальному 
жіночому училищі. Багато років працювала вчителькою. 

Їхні діти: Дмитро (1893 р.н.), Лідія (1896 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомость о Свято-Петропавловской церкви местечка Секурян 5-го округа 

Хотинского уезда, Кишиневской епархии, и священо-церковнослужителях ее за 1903 год // 
Кишиневская епархия. Клировая ведомость 5-го округа Хотинского уезда за 1903 год. – ДАЧО, 
ф. 605, оп. 1, спр. 200; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1896. – № 13; 3. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1908. – № 33; 4. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1908. – № 37; 5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1909. – № 
43-44; 6. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1910. – № 50; 7. Cronica // Biserica și 
Scoală. Foaie bisericească, şcolastică, literară şi economică – Aradu, 1908. – № 44; 8. EHA, 1930. 

 
ХОЛЄВ СЕМЕН ЯКОВИЧ 

(1800 р.н.) 
Дяк при церкві Покрови Пресвятої Богородиці с. Волошкове (за даними на 1822 

pік) Народився в сім’ї місцевих селян – Якова Холєва та Анни (1759 р.н.) [1, арк. 397]. 
Джерела: 1. Исповедная роспись Кишиневской и Хотинской епархии селения Волошкова 

Покровской церкви о обретающих в приходе сей церкви ниже явленных чинов людям со 
пояснением против каждого имении о бытии их во святую Четыредесятницу был у исповеди и 
Святых тайн причастия и кто исповедался токмо, не причастился и кто ж не исповедался и 
за каким винословием, и кто ха малолетством не исповедовался о Святых тайн причастился, 
значить ниже сего, за 1822 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 34. 

 
ХУЦУ (ГУЦУЛ) ЄВСТАФІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

(1894 р.н.) 
Із селян села Селище Романкоуцької волості Хотинського повіту. Навчався в 

Селещанському народному училищі. 17 липня 1911 року поступив на послух в 
Каларашовський Свято-Успенський чоловічий монастир [1, арк. 86зв–87; 2]. 

Джерела: 1. Ведомость о церквях и имуществе Каларашовского Свято-Успенского 
монастыря, состоящего в Сорокском уезде, Кишиневской епархии, за 1912 год. – НАРМ, 
ф. 208, оп. 2, спр. 3368; ВАКС. 
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Ц 
 

ЦЕРКОВНИЙ ОЛЕКСІЙ ПАВЛОВИЧ 
(1790 р.н.) 

«Із місцевих селян». Отримав домашню освіту. З 1816 року знаходився на посаді 
другого дячка при Архангело-Михайлівській церкві села Вашківці Хотинського 
повіту. 5 липня 1817 року затверджений на посаді [1, арк. 87-88]. 

Дружина: Ксенія Стефанівна (1800 р.н.). 
Їхні діти: Іоанн (1822 р.н.), Стефанида (1818 р.н.). 
Джерела: 1. Формулярная ведомость о священно и церковнослужителях и их мужского 

пола детях, находящихся в селении Вашковцах при Архангело-Михайловской церкви, за 1824 год 
// Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии 
священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, сп. 37. 

 
ЦИБУХ ЯКІВ 

З 30 травня 1912 року знаходився на посаді церковного старости при Архангело-
Михайлівській церкві с. Сербичани 5-го округу Хотинського повіту [1, арк. 169зв]. 

Джерела: 1. Ведомость о Свято-Михайловской церкви состоящей в 5-м округе Хотинского 
уезда Кишиневской епархии в селе Сербичаны, за 1914 год // Ведомости о церквях Хотинского 
уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, сп. 221. 

 
ЦИЦЕЙ ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ 

(1889 р.н.) 
Народився 5 серпня 1889 року, в сім'ї дяка Свято-Миколаївської церкви села 

Варатік Белецького повіту, Георгія Мануїловича Цицея (1842 р.н.) та Зіновії 
Іванівни (1851 р.н.). Навчався в Кишинівській школі псаломщиків. Виконував 
обов'язки псаломщика при Свято-Миколаївській церкві села Варатік. 3 серпня 
1909 року визначений виконуючим обов'язки псаломщика при церкві Преподобної 
Параскеви с. Ожеве Хотинського повіту [2, с. 290]. Далі повернутий в с. Варатік, 
а потім назад в с. Ожеве. 27 травня 1911 року він знову визначений псаломщиком 
до церкви с. Ожеве Хотинського повіту [3, с. 161]. 7 червня 1911 року призначений 
псаломщиком Свято-Миколаївської церкви села Варатік 4-го округу Белецького 
повіту [1, арк. 84-85]. Там він служив і за даними на 1930 рік [4, с. 62]. 

Дружина: Лідія Семенівна (1890 р.н.). 
Їхні діти: Віктор (1914 р.н.). 
Джерела: 1. Клировые ведомости церквей 4-го округа Белецкого уезда, за 1915 год. – НАРМ, 

ф. 211, оп. 1, спр. 9; 2. КЕВ, 1909. – № 33-34; 3. КЕВ, 1911. – № 23; 4. AAC, 1930. 
 

ЦИЦАНУ МИХАЙЛО 
В 1941-1942 роках служив дияконом при церкві Святої Преподобної Параскеви 

села Ожеве Секурянського округу Хотинського повіту. 27 серпня 1942 року він 
висвячений на священика до тієї ж церкви [1, с. 238]. 1 вересня 1942 року зат-
верджений на посаді [2, с. 450]. 

Джерела: 1. BB, 1942. – Anul 1, № 4; 2. BB, 1942. – Anul 1, № 7. 
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Ч 
ЧАГЛЕЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ 

(1956 р.н.) 
Син священика. В 1984–1990 роках він служив священиком при Архангело-

Михайлівській церкві с. Ломачинці Сокирянського району Чернівецької області. 
Далі переведений до церкви Святої Преподобної Параскеви села Ожеве, того ж 
району [2, с. 14]. 

9 травня 1981 року, єпископом Чернівецьким і Буковинським Варлаамом, він 
нагороджений скуфією [1, с. 26]. 

Дружина: Наталія. 
Джерела: 1. Из жизни епархий // ЖМП, 1982. – № 5; 2. Шундрій М. М. Історія церкви 

с. Ломачинці. – Сокиряни, 2006. 
 

ЧАГЛЕЙ НЕСТОР ГРИГОРОВИЧ 
(1958 р.н.) 

Протоієрей. З 12 листопада 1987 року – настоятель Свято-Михайлівської церкви 
с. Романківці. Знаходиться також на посаді благочинного Сокирянського благочиння 
Чернівецької та Буковинської єпархії Української православної церкви (МП). 
Учасник Помісного Собору Російської православної церкви 2009 року [1, с. 340]. 

Джерела: 1. Патриарх и Собор. Архиерейский и Поместный Соборы Русской Православной 
Церкви 2009 г. Сборник документов и научных материалов. – Москва, 2010. 

 
ЧАКИР ЗАХАРІЯ ГЕОРГІЙОВИЧ 

(1850 р.н.) 
Народився 7 січня 1850 року в сім’ї священика Свято-Афанасіївської церкви 

колонії Чадир-Лунга Бендерського повіту, Георгія Захаровича Чакира 
(23.04.1814– 12.01.1873) та Стани (Стефаниди) Павлівни (1818 р.н.) [2, арк. 583]. 
У 1874 році закінчив Кишинівську духовну семінарію [1, с. 61]. За журнальним 
визначенням Педагогічного зібрання Кишинівської духовної семінарії від 26 січня 
і 17 лютого 1871 року, вихованець III класу Захарія Чакир прийнятий на казенний 
кошт. Деякий час служив при Єлисаветській церкві села Коболта 3-го округу 
Сорокського повіту. 7 квітня 1877 року переміщений до Архангело-Михайлівської 
церкви села Гідігіш Кишинівського повіту [3, с. 391-392]. Був настоятелем 
Свято-Миколаївської церкви села Єнікіой 4-го округу Ізмаїльського повіту. У 
1880 році переміщений на місце священика при церкві с. Хаджи-Курда (Камишівка) 
Ізмаїльського повіту з призначенням законовчителем Єнікіоських училищ [4, с. 
239]. 14 березня 1889 року звільнений з посади законовчителя Гасанспагського 
училища [5, с. 278]. 3 листопада 1890 року визначений на священицьку вакансію 
в селі Кара-Махмет Ізмаїльського повіту і законовчителем місцевого чоловічого 
народного училища [6, с. 967]. 13 лютого 1896 року, колишній священик Захарія 
Чакир направлений до виправлення посади псаломщика при Свято-Георгіївській 
церкві села Казаяклія 3-го округу Бендерського повіту [7, с. 72]. 5 жовтня 1899 року 
переміщений до церкви Святої Преподобної Параскеви села Ожеве 5-го округу 
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Хотинського повіту [8, с. 573]. 9 січня 1901 року призначений законовчителем 
Ожівської церковно-приходської школи [9, с. 47]. У 1901 році вийшов за штат – 
«через похилий років». 

Дружина: Варвара Дмитрівна. 
Джерела: 1. Лотоцкий П.А. Список и краткие биографии окончивших полный курс 

Кишиневской духовной семинарии за сто лет ее существования (1813-1913). – Кишинев, 1913; 
2. Метрическая книга выданная из Кишиневской Духовной Консистории Колонистского 
Управления колонии Чадыр-Лунга в Афанасиевскую церковь, для записи родившихся, браком 
сочетавшихся и умерших на 1850 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 4, спр. 45; 3. Распоряжения епархи-
ального начальства // КЕВ, 1877. – № 17; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1880. – № 11; 5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1889. – № 7; 6. Распоря-
жения епархиального начальства // КЕВ, 1890. – № 22; 7. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1896. – № 4; 8. Распоряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1899. – № 
20; 9. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1901. – № 3. 

 
ЧЕГОЛЯ АФАНАСІЙ 

Із сім’ї духовного звання. Закінчив Кишинівську духовну семінарію. 26 квітня 
1914 року визначений на місце священика при Архангело-Михайлівській церкві 
с. Мендиківці Хотинського повіту [1, с. 199]. 13 вересня 1914 року відрахований 
від прикріпленої церкви через неявку на освячення [2, с. 374]. 19 січня 1915 року 
призначений на посаду псаломщика при Архангело-Михайлівській церкві села 
Тараклія 2-го округу Бендерського повіту. 14 січня 1916 звільнений за штат – 
через хворобу [3, с. 13]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1914. – № 18; 2. Распо-
ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1914. – № 38; 3. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1916. – № 3. 

 
ЧЕГОЛЯ ІОАНН 

Із сім’ї духовного звання. Псаломщики Свято-Димитріївській церкві с. Білоусівка 
Хотинського повіту. 1 вересня 1938 року переміщений до Свято-Василівської церкви 
села Корестоуци Хотинського повіту [1, с. 319]. 

Джерела: 1. Mișcarea în cler // EH, 1938. – № 21. 
 

ЧЕГОЛЯ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ 
(1855–1904) 

Із сім’ї духовного звання. Закінчив Кишинівську духовну семінарію. 3 жовтня 
1876 року визначений на посаду псаломщика при Іоанно-Богословській церкві 
села Молодове Хотинського повіту, з призначенням законовчителем місцевого 
училища [1, с. 57]. Прослужив там недовго. 30 січня 1877 року висвячений на 
священика до Свято-Михайлівської церкви села Теліца 1-го округу Бендерського 
повіту, з призначенням законовчителем Теліцької школи і помічником настоятеля 
Свято-Георгіївської церкви села Шерпени [2, с. 168]. 11 січня 1880 року переведений 
до Свято-Михайлівської церкви в с. Погочени 1-го округу Бендерського повіту, а 
16 лютого 1880 року – до Свято-Миколаївської церкви села Домолужени 4-го 
округу Сорокського повіту. 19 травня 1880 року був повернутий назад до церкви 
села Погочени Бендерського повіту [3, с. 239]. 29 серпня 1887 року, за власним 
проханням, звільнений з посади наглядача за церковно-приходськими школами 
[4, с. 645]. 27 лютого 1888 року переміщений на священицьку вакансію при 
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Свято-Спиридонівській церкві села Варниці 1-го округу Бендерського повіту. 17 
січня 1890 року переміщений на місце священика при Свято-Миколаївській 
церкві села Гербовець 1-го округу Бендерського повіту [5, с. 101].  

У 1898 році нагороджений скуфією. 
Помер 14 вересня 1904 року. 
Дружина: Марія. 
Їхні діти: Сергій (1882 р.н.), Василь. 
Сергій закінчив Кишинівську духовну семінарію. У 1904 році після смерті 

батька зайняв його місце настоятеля Свято-Миколаївської церкви села Гербовець 
1-го округу Бендерського повіту [6, с. 38]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1877. – № 3; 2. Распоря-
жения епархиального начальства // КЕВ, 1877. – № 8; 3. Распоряжения епархиального начальства 
// КЕВ, 1880. – № 11; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1887. – № 17; 5. Рас-
поряжения епархиального начальства // КЕВ, 1890. – № 3; 6. Справочная книга Кишиневской 
епархии на 1911 год / Составлена и издана Канцелярией Кишиневской духовной консистория. – 
Кишинев: Епархиальная типография, 1911. 

 
ЧЕКАН КОСМА ДМИТРОВИЧ 

(1842–1915) 
Із сім’ї духовного звання, народився 1 листопада 1842 року в селі Мамалига 

Хотинського повіту. Навчався в Кишинівському причетницькому класі. 5-го 
червня 1861 року визначений паламарем до церкви Успіння Пресвятої Богородиці 
с. Шебутинці Хотинського повіту. 25 лютого 1867 року, єпископом Кишинівським і 
Хотинським Антонієм (О.А. Шокотов), висвячений у стихар. 8 липня 1880 року, 
будучи позаштатним паламарем, визначений (перейменований) псаломщиком до 
тієї ж церкви [3, с. 312]. 12 вересня 1914 року, за власним проханням, звільнений 
за штат [5, с. 374]. 

16 січня 1912 року «з поваги до його похилого віку і 50-тирічну безперервну 
службу в Церкві Христовій» єпископом Акерманським Гавриїлом (Г.М. Чепура) 
висвячений на диякона, на псаломщицькому окладі [4, с. 49]. 17 квітня 1914 року 
за 50-тирічну «відмінно-старанну службу Церкві Христовій» нагороджений 
орденом Святої Анни 3-го ступеня [1, арк. 176зв]. 

Його діти: Марія (1863 р.н.), Зіновія (1866 р.н.), Євфимія (1870 р.н.), Єлизавета 
(05.10.1883 р.н.), Стефан (01.01.1879 р.н.) [1, арк. 177]. 

Джерела: 1. Ведомость о церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы, состоящей в 3-м 
округе Хотинского уезда, Кишиневской епархии, в селе Шебутинцах, за 1914 год // Ведомости о 
церквях Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221; 2. Высочайшие награды // 
ЦВд, 1914. – № 13; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1880. – № 14; 4. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1912. – № 3; 5. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1914. – № 38. 

 
ЧЕКАН МИКОЛА АФАНАСІЙОВИЧ 

(1890 р.н.) 
Син селянина містечка Новоселиця Хотинського повіту. У 1913 році закінчив 

повний курс Кишинівської духовної семінарії. 28 вересня 1914 року, єпископом 
Акерманським Гавриїлом (Г.М. Чепура), висвячений на диякона. 13 вересня 1914 
року визначений на посаду священика при Архангело-Михайлівській церкві села 
Мендиківці Хотинського повіту [2, с. 373]. 4 жовтня 1914 року, тим самим єпис-
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копом, висвячений на священика. 14 квітня 1915 року, військовим відомством, за 
розпорядженням Військового протопресвітера, направлений священиком на 
бронепалубний крейсер «Діана» [3, с. 255]. Ухвалою єпархіального начальства 
від 28-29 квітня 1916 року, він знову прийнятий священиком в Кишинівську 
єпархію [107зв–108]. 

Дружина: Нінель Павлівна (17.09.1892 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомость о церкви состоящей Хотинского уезда Кишиневской епархии в селе 

Мендыкоуцах за 1914 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 
605, оп. 1, спр. 221; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1914. – № 38; 3. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1915. – № 17-18. 

 
ЧЕМЕРІНОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 

(1851 р.н.) 
Народився 23 лютого 1851 року в сім'ї псаломщика села Ірстова Сорокського 

повіту, Івана Петровича Чемерінова (1822 р.н.). Навчався в Белецькому духов-
ному училищі, звідки, за власним проханням «по бідності», в 1870 році звільнений 
з 4-го класу. 20 травня 1876 року визначений виконуючим обов'язки псаломщика 
при Свято-Успенській церкві села Наславча 5-го округу Хотинського повіту [4, с. 
210]. 27 січня 1881 року він переміщений на місце псаломщика при церкві Покрови 
Пресвятої Богородиці села Селище Хотинського повіту [1, арк. 169зв]. 1 жовтня 
1926 року вийшов у відставку [5, с. 176]. 

6 травня 1912 року удостоєний благословення Святішого Синоду. 
Дружина: Олександра Яківна Гербановська (1854 р.н.) – дочка священика 

Якова Омеляновича Гербановського т(1807 р.н.) а Єлизавета Семенівна (1814 р.н.). 
Їхні діти: Іоанн (26.09.1877 р.н.), Григорій (1879 р.н.), Февронія (1884 р.н.) і 

Ксенія (1889 р.н.) [1, арк. 170]. 
Іоанн Олександрович Чемерінов – у 1898 році закінчив курс Кишинівської 

духовної семінарії [2, с. 113]. Служив священиком при церкві села Стольнічени 
4-го округу Белецького повіту, а з 1903 року – при Свято-Єлисаветській церкві 
села Сталінешти Хотинського повіту. 

Григорій Олександрович Чемерінов – в 1900 році закінчив Кишинівську 
духовну семінарію [2, с. 118]. Того ж року вступив на фізико-математичний 
факультет Юр'ївського університету. Після закінчення був викладачем чоловічої 
гімназії в місті Ковно [3, с. 148]. 

Ксенія Олександрівна Чемерінова – за даними на 
1914 рік була на посаді вчительки в народному училищі 
села Яноуци Хотинського повіту [1, арк. 170]. 

Джерела: 1. Ведомость о Свято-Покровской-Бородичной 
церкви, состоящей в селе Селище Хотинского уезда Кишиневской 
епархии, в 3-м Благочинническом округе, за 1914 год // Ведомости 
о церквях Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 
спр. 221; 2. Лотоцкий П.А. Список и краткие биографии 
окончивших полный курс Кишиневской духовной семинарии за 
сто лет ее существования (1813-1913). – Кишинев, 1913; 3. 
Пархомович И. Духовно-учебные заведения Кишиневской епархии. 
Краткий очерк к столетию ее (21.08.1813 – 1913) / Составил 
Иосиф Пархомович. – Кишинев: Епархиальная типография, 1913; 
4. КЕВ, 1876. – № 13; 5. EH, 1926. – № 15-16. 

Іоанн Чемерінов 
(EHA, 1930. – P. 73.) 
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ЧЕРВАТЮК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 

(1961 р.н.) 
Народився 2 січня 1961 року в сім’ї служ-

бовців села Миколаїв Хмельницької області 
України. З 1968 року до 1979 року навчався в 
Миколаївській середній школі. У період 1979-
1981 рр. навчався в торговому технікумі міста 
Хмельницька. Після чого два роки проходив 
службу в лавах Радянської Армії. По завер-
шенні служби, протягом одного року працював 
завідувачем магазину № 21 м. Хмельницька. 

З 1984 по 1985 рік М.М. Черватюк був 
послушником при Чернівецькому єпархіаль-
ному управлінні. У 1985 році направлений на 
місце псаломщика при Свято-Димитріївській 
церкві с. Білоусівка Сокирянського району 
Чернівецької області. Там він прослужив до 
1988 року. 

Далі він переїхав на проживання в місто 
Кишинів, де до квітня 1989 року працював 
заступником голови кооперативу «Уют», 
який виробляв гумові іграшки. 

26 квітня 1989 року, митрополитом Киши-
нівським і Молдавським Серапіоном (М.С. 

Фадєєв) Микола Черватюк був пострижений у ченці, з нареченням іменем Питирим. 
Наступного дня його висвятили в сан ієродиякона, а через день – в ієромонахи. 1 
травня того ж року Питирима призначили черговим священиком Кишинівського 
Єпархіального Управління.  

У цей період він відвідує Румунію, а 13 липня 1990 року – вступає на заочне 
відділення Московської духовної семінарії. 

З 23 червня 1990 року до 10 квітня 1991 року о. Питирим виконував душпастирські 
обов'язки в с. Стурзовка Глодянського району. 16 липня 1991 року архієпископом 
Кишинівській і Молдавським Володимиром (М.В. Кантарян) його визначили 
служити при церкві Успіння Пресвятої Богородиці с. Кірсово Республіки Молдова. 
Там він відібрав з жінок, які працювали з благоустрою церкви, голосистих і створив 
церковний хор з 20 осіб, який служив у церкві безкоштовно [1, с. 81-82]. 

У 1992 році виїхав на проживання в США. 
Джерела: 1. Думиника И. Храм Успения Божией Матери cела Кирсово. Исторические 

аспекты. / Научный редактор доктор-хабилитат исторических наук Н. Червенков; Науч. О-во 
Болгаристов Респ. Молдова. – Кишинэу: «S.Ş.B.», 2012. 
 

ЧЕРНОУЦАН ІОАНН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1852–1919) 

Син дяка с. Колікоуци Хотинського повіту, Олександра Васильовича Черноуцана 
(1815-1875) та Єлизавети Іванівни (1822 р.н.). До другого класу навчався в 
Кишинівській духовній семінарії. Через хворобу змушений був перервати навчання. 
З 1873 року навчався в школі фельдшерів в Кишиневі. З 1 вересня 1877 року до 1 

Микола Черватюк. 1992 рік.  
Фото із власного архіву доктора 
історичних наук Івана Думініки 

(Республіка Молдова) 
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вересня 1882 року працював фельдшером в Оргеївському повіті. Далі працював 
економом в Кишинівському чоловічому духовному училищі. 22 травня 1883 року 
висвячений на диякона і визначений служити при церкві того ж навчального закладу. 
10 вересня 1889 року висвячений на священика до Архангело-Михайлівської 
церкві села Баласінешти 4-го округу Хотинського повіту [4, с. 840]. 13 листопада 
1896 року переміщений до Свято-Миколаївської церкви села Корпач 4-го округу 
Белецького повіту. 22 серпня 1913 року звільнений з посади, за проступки [7, с. 
297]. 14 жовтня 1913 року, будучи відстороненим від місця служби, визначений 
на місце священика до церкви села Лунга Белецького повіту [8, с. 359]. 8 травня 
1915 року переміщений до Архангело-Михайлівської церкви с. Мендиківці 5-го 
округу Хотинського повіту [2, арк. 108].  

7 травня 1896 року єпархіальним начальством нагороджений набедреником [5, 
с. 268]. У 1901 році йому надане архіпастирське благословення – за старанність по 
шкільній справі [6, с. 5]. 

Помер і похований у Мендиківцях. 
Дружина: Євдокія Стефанівна (1852 р.н.). 
Їхні діти: Йосиф (1883-1966), Олександр (1885 р.н.), Михайло (29.07.1889 р.н.), 

Микола (1891-23.04.1937), Марія (23.02.1893-30.06.1979), Євгенія (04.01.1895–
11.09.1985), Петро (1897-1924), Антон (05.02.1900-1941) і Володимир (02.01.1903 р.н.) 
[10]. 

Йосиф Іванович Черноуцан – навчався Єдинецькому духовному училищі [1, 
арк. 23], яке закінчив у 1901 році [3, с. 336]. Помер в 
Румунії в 1966 році. 

Микола Іванович Черноуцан – народився 27 липня 
1891 року в с. Баласінешти. Закінчив військову школу в 
Одесі і військово-промислову школу в Петрограді [9, с. 
95]. Учасник Першої світової війни – в російській армії 
у званні підпоручика. Був членом Молдавської націо-
нальної партії, створеної в 1917 р. У липні 1917 року був 
у складі делегації Центрального молдавського військово-
виконавчого комітету, який прибув в Петроград. 

Антон Іванович Черноуцан – після закінчення Киши-
нівської духовної семінарії був висвячений до Свято-
Димитріївської церкви с. Бурдюг Хотинського повіту. 
Надалі служив при церкві села Шагани Ізмаїльського 
повіту. У грудні 1940 року в м. Кишиневі був заареш-
тований співробітниками НКВС. Помер в 1941 році. 

Володимир Іванович Черноуцан – у 1924 році закінчив 
Кишинівську духовну семінарію. Навчався на Богослов-
ському факультеті Бухарестського університету (Румунія). 
Служив в кафедральному соборі міста Рені. За його 
ініціативою там було засновано товариство «Святого 
Георгія». У грудні 1940 року в місті Кишиневі він був 
заарештований співробітниками НКВС. Його звинува-
чували в антирадянській пропаганді. Засуджений до 5 
років виправно-трудових таборів. Убитий в Сибіру в 
1941 або 1945 році. 

Антон Черноуцан 

Володимир Черноуцан 
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Джерела: 1. Бессарабский губернский статистический комитет. Листки первой всеобщей 

переписи населения 1895 года по Хотинскому уезду. Единецкое духовное училище. – НАРМ, ф. 
151, оп. 1, спр. 72; 2. Ведомость о церкви состоящей Хотинского уезда Кишиневской епархии в 
селе Мендыкоуцах за 1914 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, 
ф. 605, оп. 1, спр. 221; 3. Разрядный список учеников Единецкого духовного училища за 1900-
1901 учебный год // КЕВ, 1901. – № 14; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1889. – № 20; 5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1896. – № 10; 6. Распо-
ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1902. – № 1-2 7. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1913. – № 34; 8. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1913. – № 
42; 9. Colesnic I. Sfatul Țării: Enciclopedie. – Chişinău: «Museum», 1998; 10. Furtună А., 
Cernăuțeanu V. Neamul Cernăuţenilor. – Chişinău, 2014. – http://www.cernauteanu.md/neamul-
cernautenilor 

 
ЧЕРНОУЦАН МІНА ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

(1844 р.н.) 
Народився 10 грудня 1844 року, в сім’ї дяка села Колікоуци Хотинського 

повіту, Олександра Васильовича Черноуцана (1815-1875) та Єлизавети Іванівни 
(1822 р.н.). У 1865 році закінчив курс Кишинівської духовної семінарії в званні 
студента [1, с. 40]. 17 лютого висвячений на диякона до церкві на честь Введення 
в Храм Пресвятої Богородиці села Маркоуци Хотинського повіту. 18 квітня 1867 
року він висвячений на священика до тієї ж Свято-Ввведенської церкви. 11 травня 
1869 року призначений законовчителем в Маркоуцькому народному училищі. 19 
грудня 1873 року затверджений головою Маркоуцького церковно-приходського 
піклування [5, с. 24-25]. 

З 8 квітня 1888 року знаходився на посаді настоятеля Петро-Павлівської 
церкви в містечку Сокиряни Хотинського повіту [8, с. 338]. 16 червня 1888 року, 
за власним проханням, призначений на посаду законовчителя Секурянських 
чоловічого і жіночого училищ [9, с. 509].  

З 16 грудня 1871 року, за призначенням єпархіального начальства, знаходився 
на посаді цензора проповідей по 5-му округу Хотинського повіту [6, с. 96; 13, 
арк. 122зв]. З 1971 до 1874 року також був депутатом окружних і єпархіальних 
з’їздів від духовенства. 12 травня 1873 року і у 1879 році затверджений членом 
правління Єдинецького духовного училища від духовенства [2, с. 481-482; 13, 
арк. 122зв]. 5 листопада 1879 року призначений наглядачем за народними школами. 
З 1882 до 1888 року був помічником благочинного 5-го округу Хотинського 
повіту. Далі призначений благочинним 5-го округу Хотинського повіту. 2 листопада 
1906 звільнений з цієї посади, за власним проханням [11, с. 311]. Член-засновник 
Бессарабського Церковно-археологічного товариства. 

13 жовтня 1872 року він нагороджений набедреником. 21 березня 1876 року 
удостоєний благословення Святішого Синоду. У 1878 році нагороджений сино-
дальною скуфією. Ухвалою Святішого Синоду від 29 березня – 9 квітня 1883 
року за № 637, за заслуги по духовному відомству, о. Міна нагороджений камилавкою 
[4, с. 55; 7, с. 28]. У 1888 році, до дня Святої Пасхи, Святішим Синодом наго-
роджений наперсним хрестом [12, с. 100]. За сумлінну службу був нагороджений 
орденами Святої Анни III (1895 р.) і II ступенів (1901 р.) [1, с. 118], а також 
орденом Святого Володимира ІV ступеня (1912 р). У 1906 році висвячений у сан 
протоієрея [10, с. 125]. 
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Дружина: Єлизавета Георгіївна Стадницька 

(1850-1894) – дочка священика церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці с. Комарів Хотинського 
повіту, Георгія Григоровича Стадницького 
(1824-1901) та Марії Авксентіївни Гепецької. 
Померла в 1894 році в результаті нещасного 
випадку в Сокирянах. 

Їхні діти: Петро (25.06.1870 р.н.), Марія 
(1872 р.н.), Феодосій (08.02.1875 р.н.), Микола 
(20.06.1877-19.08.1906), Володимир (15.07.1881 
р.н.), Олександр (10.01.1883-01.11.1937), Георгій 
(05.03.1885 р.н.), Любов (1887 р.н.), Сергій 
(01.08.1891 р.н.). 

Джерела: 1. Высочайшие награды // ЦВд, 1901. – № 
18; 2. Документы Белецкого училищного совета, 
бывшего 3 мая сего 1873 года // КЕВ, 1873. – № 21; 3. 
Лотоцкий П.А. Список и краткие биографии окон-
чивших полный курс Кишиневской духовной семинарии 
за сто лет ее существования (1813-1913). – Кишинев, 
1913; 4. Определения Святейшего Синода // ЦВ, 1883. – № 17-18; 5. Распоряжения епархи-
ального начальства // КЕВ, 1874. – № 2; 6. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1878. – № 9; 7. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1883. – № 9; 8. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1888. – № 9; 9. Распоряжения Епархиального начальства // 
КЕВ, 1888. – № 14-15; 10. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1906. – № 16; 11. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1906. – № 41; 12. Список лиц духовного 
звания, кои, за службу по духовному ведомству, награждаются Святейшим Синодом ко дню 
Св. Пасхи в 1888 году // ЦВд, 1888. – № 17-18; 13. Ведомость о Свято-Петропавловской церкви 
местечка Секурян 5-го округа Хотинского уезда Кишиневской епархии, и священно-
церковнослужителях ее за 1903 год // Кишиневская епархия. Клировая ведомость 5-го округа 
Хотинского уезда за 1903 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 200. 

 
ЧЕРНОУЦАН МИКОЛА МІНОВИЧ 

(1877–1906) 
Народився 20 червня 1877 року в с. Маркоуци Хотинського повіту Бессарабської 

губернії, в сім'ї священика Введенсько-Богородичної церкви, Міни Олександровича 
Черноуцана (1844 р.н.) та Єлизавети Георгіївни Стадницької (1850–1894) [2, арк. 
198зв–199]. Навчався в Секурянському чоловічому однокласному училищі і 
Єдинецькому духовному училищі. У 1897 році закінчив Кишинівську духовну 
семінарію. 

Кандидат богослов'я Київської духовної академії, яку закінчив у 1901 році. 
Захистив дисертацію «Нова Скрижаль» архієпископа Нижегородського Веніаміна: 
Критико-бібліографічний нарис» [1, с. 411-412; 3]. Ця праця отримала високу 
оцінку відомого історика Церкви, професора Олексія Афанасійовича Дмитрієвського 
(1856-1929), який у «Відгуку про твір студента Миколи Черноуцана» опублікованому 
в 1902 році в «Працях Київської Духовної Академії» уклав «Я визнаю даний твір 
п. Черноуцана дуже доброю кандидатською дисертацією» [1, с. 411-412]. 

2 вересня 1902 року, за резолюцією єпископа Кишинівського і Хотинського 
Преосвященного Іакова (І.О. Пятницький), він призначений викладачем російської 

Сергій Мінович Черноуцан 
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мови в 1 і 2 класах і Закону Божого в 3 класі в Кишинівському єпархіальному 
жіночому училищі. З 1902 року викладав російську мову в усіх класах цього навчаль-
ного закладу. 27 вересня 1905 року через хворобу звільнений від займаної посади. 

Вийшовши у відставку, з Кишинева він поїхав в Сокиряни. Через загострення 
хвороби в 1906 році родичі привезли його в м. Кишинів на лікування. Там він 
помер 19 серпня 1906 року [4, с. 1166-1169]. 

Дружина: дочка інспектора класових училищ, священика Введенської церкви 
жіночого училища, Петра Пименовича Іванова (1851-1899) та Емілії. Обвінчалися 
в 1904 році. 

Джерела: 1. Дмитриевский А.А. Отзыв о сочинении студента Николая Черноуцана на 
тему: ««Новая скрижаль» архиепископа Нижегородского Вениамина (критико-библио-
графический очерк)». Труды Киевской Духовной Академии. – Киев, 1902, апрель; 2. Метри-
ческая книга данная из Кишиневской духовной консистории для Введенской церкви, 4-го округа 
Хотинского уезда, села Маркоуц, для записи родившихся, браком сочетавшихся и о умерших, на 
1877 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 19, спр. 22; 3. Черноуцан Н. «Новая Скрижаль» архиепископа 
Нижегородского Вениамина: Критико-библиографический очерк. – Киев, 1902 [неопубли-
кованная диссертация, защищенная в Киевской духовной академии]; 4. Я.Ф. [Яков Филатов] 
Памяти в Бозе почившего Н.М. Черноуцана // КЕВ, 1906. – № 36. 

 
ЧЕРНОУЦАН ОЛЕКСАНДР МІНОВИЧ 

(1883–1937) 
Народився 10 січня 1883 року в селі 

Маркоуци Хотинського повіту Бессараб-
ської губернії, в сім'ї священика Введенсько-
Богородичної церкви, Міни Олександровича 
Черноуцана (1844 р.н.) та Єлизавети Георгіївни 
Стадницької (1850–1894). Там же в Маркоуцах 
він був хрещений 15 січня 1883 року, хресними 
батьками стали священик с. Комарова, Георгій 
Григорович Стадницький (1824-1901) та його 
дружина Марія Аксентьевна [7, арк. 124зв–
125]. 

Навчався в Сокирянському народному 
училищі, де його батько був законовчителем 
і керував хором. Подальше навчання про-
ходив в Єдинецькому духовному училищі 
[1, арк. 17зв]. У 1903 році закінчив Кишинів-
ську духовну семінарію. Вихованець Санкт-
Петербурзької духовної академії, яку закін-
чив у 1907 р., з присвоєнням звання кандидата 
богослов'я; кандидатська дисертація: «Став-
лення філософії Володимира Сергійовича 
Соловйова до філософії Шеллінга» [8, с. 31]. 

На початку січня 1908 року направлений 
в м. Кутаїсі на посаду помічника наглядача в 
Кутаїському духовному училищі. Однак вже 
10 серпня, того ж року, він був переміщений 

Протоієрей Олександр Черноуцан з 
дружиною і сином (Дёгтева О.В. 

Нижегородские священнослужители – 
узники Соловков (краткий мартиролог) 
// Нижегородская старина.– Нижний 
Новгород, 2014. – Вып. 39-40. – С. 87. 
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на посаду помічника наглядача Пінського духовного училища. На цій посаді він 
пробув до 29 березня 1910 року, після чого до 12 вересня 1916 року знаходився 
на посаді наглядача в Мінському духовному училищі. За старанність і відповіда-
льність до займаної посади в 1913 році нагороджений орденом Святого Станіслава 
3 ступеня [2, с. 250]. 

12 червня 1916 року указом Святішого Синоду він був призначений помічником 
наглядача Нижегородського Сергіївського духовного училища [9, с. 145]. На цій 
посаді він перебував до 15 серпня 1918 року. 

У 1917-1918 роках він затверджений членом Всеросійського Помісного Собору 
православної церкви з обрання як мирянин від Нижегородської єпархії. Брав активну 
участь в дебатах, наприклад, в обговоренні питань про клятви на старі обряди, 
про сучасний стан церкви і припинення громадянської міжусобиці. 

Восени 1918 року, після розгону більшовиками Помісного Собору, Олександр 
Минович повертається в Нижній Новгород, де обирається членом Нижегородської 
Єпархіальної Ради. Через три роки, 11 квітня 1921 року, архієпископом Нижньогород-
ського та Арзамаським Євдокимом (Мещерський) він був висвячений на священика 
і став настоятелем Воскресенської церкви Нижнього Новгорода. 

За доносом співробітника губернського ОГПУ 26 лютого 1925 року разом з 
іншими священнослужителями Нижнього Новгорода О.М. Черноуцан був зааре-
штований за звинуваченням в антирадянській діяльності, як учасник нелегальної 
«попівської організації», яка веде агітацію проти обновленського руху. Постановою 
від 26 березня 1926 року священику Олександру Черноуцану було заборонено 
право проживання в шести центральних регіонах країни і в Нижньогородській 
губернії зокрема, терміном на три роки. Разом з єпископом Онисимом Пилаєвим 
переїхав на заслання в місто Воткинськ (Удмуртія), де служив в кафедральному 
Никольському соборі [3, с. 87-88]. 

У 1928 році отець Олександр знову заарештований за «зберігання і поширення 
антирадянської літератури» і 22 червня того ж року, він засуджений на три роки з 
відбуванням покарання в Соловецькому виправно-трудовому таборі. 3 січня 1931 
року, на Особливій Нараді при Колегії ОГПУ. він знову засуджений – до 3 років 
заслання – в Північний край. 

Після повернення із заслання, в 1933 році висвячений в протоієреї і з благо-
словення митрополита Сергія (Страгородський) направлений служити при Свято-
Воскресенському соборі в міста Арзамас, де також виконував посаду благочинного 
1-го округу Арзамаського району. Після захоплення Арзамаського собору групою 
обновленців став служити в Тихвинській (Серафимівській) цвинтарній церкві [3, 
с. 87-88]. 

6 вересня 1937 року в Арзамасі були проведені масові арешти «церковників», 
серед інших був і священик Олександр Черноуцан. Його з безліччю прихожан 
заарештували прямо під час служби. Звинувачення практично те ж саме, що і 
раніше (горезвісні статті: 58-2, 58-8, 58-11). Не витримавши умов слідчого ув'язнення, 
визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення. 23 жовтня 1937 року Особлива 
трійка при НКВС СРСР по Нижегородській області (орган позасудового винесення 
вироків) виносить вирок – вища міра покарання - розстріл. 

1 листопада 1937 був Олександр Мінович Черноуцан розстріляний і похований 
у загальній безвісної могилі. 

Реабілітований 26 липня 1989 року [4; 5; 6]. 
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Джерела: 1. Бессарабский губернский статистический комитет. Листки первой всеобщей 

переписи населения 1895 года по Хотинскому уезду. Единецкое духовное училище. – НАРМ, ф. 
151, оп. 1, спр. 72; 2. Высочайшие награды // МЕВ, 1913. – № 10; 3. Дёгтева О.В. Нижегород-
ские священнослужители – узники Соловков (краткий мартиролог) // Нижегородская старина. 
Краеведческо-историческое издание. / Нижегородский Вознесенский Печерский мужской 
монастырь – Нижний Новгород, 2014. – Вып. 39-40; 4. Забвению не подлежит: Неизвестные 
страницы нижегородской истории (1918-1984 гг.). – Кн. 2. / Сост. Л.П. Гордеева, В.А. Казаков, 
В.В. Смирнов. – Нижний Новгород: Волго-Вятское книжное изд-во, 1994; 5. Иеромонах 
Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской 
Православной Церкви ХХ столетия: Жизнеописания и материалы к ним. – Кн.1. – Тверь: 
«Булат», 1992; 6. Мандзяк О.С. Спадкоємець священицького роду: О.М. Черноуцан // 
Сокирянщина: Історико-краєзнавчий альманах. / Упорядкування і редагування, О.С. Мандзяк. – 
Вип. 1. – Мінськ-Новодністровськ, 2011; 7. Метрическая книга, данная из Кишиневской 
духовной консистории в Веденско-Богородичную церковь с. Маркоуц 5-го округа Хотинского 
уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1883-й год. – НАРМ, ф. 211, 
оп. 19, спр. 125; 8. Отчет о состоянии С.-Петербургской Духовной Академии за 1906 год. – 
СПб.: Типография М. Маркушева, 1907; 9. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1916. – № 27-28. 

 
ЧЕРНОУЦАН ПЕТРО ІВАНОВИЧ 

(1897–1924) 
Син священика Іоанна Олександровича Черноуцана (1852–1919) та Євдокії 

Стефанівни (1852 р.н.). У 1917 році визначений на місце священика при церкві 
Успіння Пресвятої Богородиці м. Сокиряни 5-го округу Хотинського повіту. 

Помер 2 лютого 1924 року [1, с. 2]. Причиною смерті став тиф, яким він заразився 
під час сповіді хворого [2]. 

Дружина: Анна Гловатинська – дочка священика. 
Їхні діти: Євген та Ілля. 
Джерела: 1. Mișcarea în cler // Luminatorul, 1924. – № 7; 2. Furtună А., Cernăuțeanu V. 

Neamul Cernăuţenilor. – Chişinău, 2014. – http://www.cernauteanu.md/neamul-cernautenilor/ 
 

ЧЕРНОУЦАН ПЕТРО МІНОВИЧ 
(1870 р.н.) 

Народився 25 червня 1870 року в с. Маркоуци Хотинського повіту Бессарабської 
губернії, в сім'ї священика Введенсько-Богородичної церкви, Міни Олександровича 
Черноуцана (1844 р.н.) та Єлизавети Георгіївни Стадницької (1850–1894). Навчався 
в Сокирянському народному училищі. Закінчив Кишинівську духовну семінарію. 
7 жовтня 1891 року призначений наглядачем Кишинівського духовного чоловічого 
училища [3, с. 32]. У 1892 році визначений в тому ж училищі вчителем підготовчого 
классу.14 листопада 1893 року, за резолюцією єпископа Кишинівського і Хотинського 
Неофіта (М.В. Неводчиков), визначений на місце священика при Свято-Миколаївській 
церкві с. Чучулени Кишинівського повіту. 10 квітня 1894 року висвячений у сан 
диякона, а 18 квітні того ж року – висвячений на священика, при тій же церкві. З 
1906 до 1909 року був на посаді благочинного 3-го округу Кишинівського повіту. 
31 серпня 1909 року переміщений до Свято-Михайлівської церкви села Моловата 
2-го округу Оргеївського повіту [1]. У 1924 році відбув до іншого приходу. З 1930 
року служив при Свято-Миколаївській церкві села Буцени I (комуна Хинчешть) 
2-го округу Лапушнянського повіту [6, с. 48]. За даними на 1942 рік, він був за 
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штатом. У 1944 році перебрався в Румунію. У 1948 році повернувся, і з листопада 
1948 року служив при Благовіщенській церкві міста Кишинева (в 1952 році ця 
церква була закрита). 

12 листопада 1899 року «за старанну єпархіальну службу» він нагороджений 
набедреником [4, с. 6]. 1 квітня 1913 року, Святішим Синодом, «за заслуги по 
духовному відомству» нагороджений наперсним хрестом [5, с. 229]. 14 серпня 
1917 року удостоєний сану протоієрея. 9 квітня 1922 року нагороджений палицею. 

Дружина: Неоніла Георгіївна (22.02.1876 р.н.) – дочка священика.  
Їхні діти: Єлизавета (1894 р.н.), Емілія (22.12.1895 р.н.), Марія та Олександр 

(11.08.1898 р.н.). 
Емілія вчилася на Вищих Жіночих Курсах в Києві. У 1916 році, там же в Києві, 

приймала участь в урочистостях з нагоди 55-ї річниці з дня смерті Т.Г. Шевченка, 
організованих студентами Київського університету. Її ім'я знаходимо в «Списку 
київських студентів, які взяли участь у вшануванні пам'яті Т.Г. Шевченка» від 26 
лютого 1916 року: «Черноуцан Емілія Петрівна, слухачка Вищих Жіночих Курсів, 
мед. від., дочка священика, спадкова почесна громадянка. Живе по Кудрявській вул., 
№ 43, кв. 28. Пред'явила квиток за № 513» [2, с. 60]. 

Джерела: 1. История церкви «Рождество Богородицы» с. Моловата, Дубоссарского р-на. – 
http://protopopiat-criuleni-dubasari.md; 2. Пайчадзе Г.Г. Один эпизод из истории студенческого 
движения в Киеве // Из истории украинско-грузинских связей: Сборник. – Тбилиси: 
«Мецниереба, 1975. – Выпуск III; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1892. – № 
3; 4. Распоряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1900. – № 1-2; 5. Список лиц духовного 
звания, кои Святейшим Синодом удостоены награждения за заслуги по духовному ведомству, 
ко дню рождения Его Императорского Величества // ЦВд, 1913. – № 18-19; 6. AAC, 1930. 

 
ЧЕРНЯВСЬКИЙ ВАСИЛЬ НИКИФОРОВИЧ 

(1819–1889) 
Син священика Свято-Миколаївської церкви 

села Коболчин Хотинського повіту, Никифора 
Прокоповича Чернявського (1777 р.н.) та 
Феодосії (1782 р.н.). В офіційній біографії 
зазначено, що він народився 28 лютого 1819 
року [3, с. 167]. В реальності, про що свідчать 
церковні книги, сталося це на два роки раніше – 
в 1817 році. За даними на 1835 служив дячком 
при Свято-Миколаївській церкві в Коболчині 
Хотинського повіту [7, арк. 410зв–411]. Того ж 
року, 5 жовтня, йому було видано підтвердження 
про призначення його паламарем (дяком) до 
цієї церкви. Щоправда, прослужив він на цій 
посаді всього лише три місяці. Взявши благо-
словення у рідних, 16 січня 1836 він надходить 
послушником в Гиржавський Вознесенський 
монастир в Оргеївському повіті [8, с. 63]. У 
монастирі Василь прожив близько п'яти років. 
Там ним «оволоділа така жага знання», що він в 
1841 році звертається в Святий Синод з проханням про прийняття його в який-

Архімандрит Варлаам 
(В.Н. Чернявський) 

711 
 



МАНДЗЯК О.С. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА СОКИРЯНЩИНІ 

 
небудь навчальний заклад. Його прохання було схвалено, і на 23-му році життя, 
він вперше сів за шкільну лаву. 

Його першим навчальним закладом стало Кишинівське повітове училище, де 
він провчився чотири роки. З 1 вересня 1845 року до липня 1851 року Василь 
навчається в Кишинівській духовній семінарії. У цей же період свого життя, він 
за своїм власним проханням був пострижений у чернецтво і висвячений на 
священика для служіння в Хрестовій церкві у вільні від шкільних занять години і 
дні [5, с. 627]. Якщо говорити більш точно, спираючись на дати, то хронологія 
описаних подій така: 4 квітня 1848 року Василь Чернявський пострижений у 
чернецтво з ім'ям Варлаам, 6 травня висвячений у сан ієродиякона, а 9 травня - у 
сан ієромонаха, був економом архієрейського дому. 

Після закінчення в 1851 році семінарії у званні студента, 14 листопада того ж 
року він був визначений настоятелем Фрумошського на честь Успіня Пресвятої 
Богородиці монастиря, з возведенням у сан ігумена. У листопаді 1852 року він 
відправляється в Санкт-Петербург, де в 1853–1855 роках навчається в Санкт-
Петербурзькій Духовній академії. 

У 1858 році, після захисту дисертації «Про зміни в чині літургій Іоанна 
Златоустого, Василя Великого та Григорія Двоєслова, зазначених у Поморських 
відповідях і Мечі Духовному», 13 березня затверджений у ступені магістра [4, 
425 с.]. У тому ж році, 6 листопада його призначають учителем Катеринославської 
духовної семінарії, а з 23 березня 1859 року – він інспектор тієї ж семінарії. У 
Катеринославській губернії він надовго не затримується. Вже 11 вересня 1859 
року Варлаам переведений в рідну для нього Бессарабію, до Кишинівської духовної 
семінарії, де став інспектором і викладачем літургіки, гомілетики (вчення про 
церковний проповідництві) і церковного законознавства. 15 квітня 1860 року він 
стає настоятелем Фрумошського монастиря, а 6 грудня того ж року зведений у 
сан архімандрита. 

30 грудня 1861 року архімандрит Варлаам призначений виконуючим обов'язки 
ректора Кишинівської духовної семінарії, а з 20 липня 1862 року по 21 січня 1874 
року був ректором цього навчального закладу. Разом з навчальними посадами, з 
13 серпня 1862 року на його плечі лягли обов'язки настоятеля Курковського 
Богородице-Різдвяного монастиря. Разом з М. Скворцовим о. Варлаам налагодив 
випуск «Кишинівських Єпархіальних Відомостей», які почали виходити з 1 
квітня 1867, і був їхнім першим редактором [1, с. 155]. 

У 1874 році, 21 січня архімандрит був викликаний на череду богослужінь в 
Санкт-Петербург. Будучи вже в Санкт-Петербурзі, 10 лютого 1875 року Варлаам 
призначений і 14 лютого хіротонізований на єпископа Тотемського, вікарія 
Вологодської єпархії [5, с. 627]. Через півтора року, 9 вересня 1876 року його 
призначають єпископом Виборзьким, другим вікарієм Санкт-Петербурзької єпархії. 
26 липня 1880 архімандрит Варлаам був призначений єпископом Мінським і 
Туровським. 

За своє совісне ставлення і старанність на всіх займаних посадах архімандрит 
Варлаам не раз удостоювався різного роду нагород. 30 червня 1859 року від 
Святішого Синоду отримав золотий наперсним хрест. За ревне служіння був 
нагороджений 6 квітня 1865 року орденом святої Анни III ступеня, 16 квітня 
1868 року – орденом святої Анни II ступеня з імператорською короною і 12 
квітня 1870 року – орденом святого рівноапостольного князя Володимира III 
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ступеня. 27 березня 1879 року єпископ Варлаам був нагороджений орденом Святої 
Анни I ступеня. В 1889 році нагороджений орденом святого рівноапостольного 
князя Володимира II ступеня. 

Помер Василь Никифорович Чернявський 21 травня 1889 року в Мінську [2, с. 
288-301; 6, с. 283-288]. 

Джерела: 1. Игумен Ириней (Тафуня). Страницы из истории Кишиневской духовной 
семинарии // Tyragetia. Istorie Muzeologie. Serie noua. – V. III [XVIII]. – № 2. – Сhisinau, 2009; 2. 
Кончина и погребение в Бозе почившего Преосвященнейшего епископа Варлаама // МЕВ, 1889. – 
№ 11; 3. Мандзяк А.С. Архимандрит из Коболчина // Сокирянщина: Історико-краєзнавчий 
альманах. – Вип. 1. – Мінськ – Новодністровськ, 2011; 4. Об изменении в чине литургий Иоанна 
Златоустого, Василия Великого и Григория Двоеслова, указанных в Поморских ответах и Мече 
Духовном. / Соч. игумена Варлаама. Кишинев: Типография Архиерейского дома, 1860; 5. 
Преосвященный Варлаам, епископ Минский // Прибавления к церковным ведомостям. – Спб., 
1889. – № 22; 6. Преосвященнейший Варлаам, епископ Минский и Туровский // МЕВ, 1889. – № 
11; 7. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года, апреля двадцать 
четвертого дня, Бессарабской области Хотинского уезда села Коболчина двуприходной 
Николаевской церкви, состоящей на имении помещика, австрийско-подданного Николая 
Константинова Флиондра, о числе священно- и церковнослужителях, их женах и детях обоего 
пола. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100; 8. Списки архиереев иерархии Всероссийской и 
архиерейских кафедр со времен учреждения святейшего правительствующего синода (1721 - 
1895). – СПБ.: Синодальная типография, 1896. 

 
ЧЕРНЯВСЬКИЙ ГЕОРГІЙ ДМИТРОВИЧ 

(1853 р.н.) 
«Священицький син Хотинського повіту села Коболчин». Народився 23 

травня 1853 року в сім’ї Дмитра Никифоровича Чернявського (1820 р.н.) та Стефанії 
Михайлівни (1823 р.н.). Навчався в Кишинівському нижчому приходському 
училищі [1, арк. 573зв]. Закінчив 1-й клас Кишинівської духовної семінарії. 13 
серпня 1877 року визначений на посаду псаломщика до церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці села Кишло-Салієво 4-го округу Хотинського повіту [2, с. 425]. На 
цій посаді він перебував і за даними на 1925 рік [4, с. 121]. 

Ухвалою Святішого Синоду від 23-28 березня 1911 року за № 2188, він 
удостоєний благословення Святішого Синоду, з грамотою [3, с. 154]. 

Дружина: Меланія Василівна (1859 р.н.). 
Їхні діти: Аристарх (1881 р.н.), Ананій (1883 р.н.). 
Джерела: 1. Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 

106; 2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1877. – № 18; 3. Распоряжения 
Епархиального начальства // КЕВ, 1911. – № 23; 4. EHDIS, 1925. 

 
ЧЕРНЯВСЬКИЙ ГЕОРГІЙ НИКИФОРОВИЧ 

(1821–1882) 
Народився 23 квітня 1821 року (в некролозі значиться 1824 рік) у сім’ї священика 

Свято-Миколаївської церкви села Коболчин Хотинського повіту, Никифора 
Прокоповича Чернявського (1777 р.н.) та Феодосії (1782 р.н .). Навчався в 
Кишинівському духовному приходському училищі [1, арк. 410зв–411]. Після 
закінчення семінарії прийнятий в Подільську єпархію. 21 листопада 1847 року 
Високопреосвященним Арсенієм висвячений на священика до церкви села 
Ляшовці Могилівського повіту. В 1854-1874 роках знаходився на посаді депутата 
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Градського округу Могилівського повіту. У 1859 і 1869 роках виправляв посаду 
благочинного 1-го округу Могилівського повіту. З 1867 до 1875 року також був 
на посаді співробітника окружного піклувальника і голови місцевого церковно-
приходського піклування. З 1871 до 1877 року був законовчителем Ляшовецького 
народного однокласного народного училища. 16 серпня 1878 року визначений 
настоятелем Ольгопільського Градського собору, а 28 вересня того ж року 
призначений законовчителем Ольгопільського двокласного міського училища. 4 
грудня 1878 року о. Георгій затверджений на посаді благочинного 1-го округу 
Ольгопільського повіту. 7 грудня того ж року затверджений у званні директора 
Ольгопільського міської в'язниці. 4 травня 1880 року висвячений на протоієрея 
[2, с. 400-401]. 

19 листопада 1854 року, за старанну службу, нагороджений набедреником, в 
1863 році – фіолетовою скуфією, а в 1866 році – камилавкою. В 1875 році 
нагороджений наперсним хрестом. Мав бронзовий хрест і таку ж медаль на честь 
Кримської війни. 

Рано овдовів. Дітей не мав. 
Помер 24 червня 1882 року в селі Ольгополь (тепер у Чечельницькому районі 

Вінницької області України). 
Джерела: 1. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года, апреля двадцать 

четвертого дня, Бессарабской области Хотинского уезда села Коболчина двуприходной 
Николаевской церкви, состоящей на имении помещика, австрийско-подданного Николая 
Константинова Флиондра, о числе священно- и церковнослужителях, их женах и детях обоего 
пола. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100; 2. ПЕВ, 1882. – № 32. 

 
ЧЕРНЯВСЬКИЙ ДИМИТРІЙ 

30 лютого 1769 року він отримав грамоту митрополита Проілавського, 
Томаровського, Хотинського, усього узбережжя Дунайського і Дністровського й 
цілої України Ханської, Даниїла, про те, що він висвячений на священика до 
Свято-Успенської церкви села Сокиряни. Прослуживши там близько двох років, 
покинув село і перебрався за Дністер [1, с. 401-404]. 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых 
упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирян-
щина», 2015. 

 
ЧЕРНЯВСЬКИЙ ДМИТРО НИКИФОРОВИЧ 

(1820 р.н.) 
Народився в сім'ї священика Свято-Миколаївської церкви села Коболчин 

Хотинського повіту, Никифора Прокоповича Чернявського (1777 р.н.) та Феодосії 
(1782 р.н.). Навчався в Кишинівському духовному приходському училищі [2, арк. 
410зв–411]. 9 березня 1842 року призначений паламарем до Свято-Миколаївської 
церкви с. Коболчин. 9 березня 1845 року архієпископом Кишинівським і Хотинським 
Іринархом висвячений на священика до Архангело-Михайлівської церкви села 
Ломачинці Хотинського повіту. 28 травня 1849 року тим же архієпископом, вис-
вячений на священика до Свято-Миколаївської церкви с. Коболчин [1, арк. 573зв].  

Дружина: Стефанія Михайлівна (1823 р.н.). 
Їхні діти: Катерина (1842 р.н.), Іоанн (1843 р.н.), Федір (1849 р.н.), Георгій 

(1853 р.н.). 
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Джерела: 1. Ведомость о Николаевской церкви Хотинского уезда помещичьего селения 

Коболчина, за 1853 год // Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, 
оп. 1, спр. 106; 2. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года, апреля двадцать 
четвертого дня, Бессарабской области Хотинского уезда села Коболчина двуприходной 
Николаевской церкви, состоящей на имении помещика, австрийско-подданного Николая 
Константинова Флиондра, о числе священно- и церковнослужителях, их женах и детях обоего 
пола. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100. 

 
ЧЕРНЯВСЬКИЙ ДМИТРО ФЕОДОСІЙОВИЧ 

(1831 р.н.) 
Син священика Феодосія Никифоровича Чернявського (1796–1843) та Марії 

Миколаївни (1802 р.н.) [2]. Вчився в нижчому відділенні Кишинівського пові-
тового училища. 22 квітня 1849 року архієпископом Кишинівським і Хотинським 
Іринархом (Я.Д. Попов) посвячений у стихар і визначений дячком до Архангело-
Михайлівської церкви села Ломачинці Хотинського повіту. 8 травня 1851 року 
висвячений на диякона до церкви Успіння Пресвятої Богородиці м. Сокиряни, 
того ж повіту [1, арк. 555зв–556]. 

Дружина: Анна Данилівна (1833 р.н.). 
Їхні діти: Філіп (1851 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомость о Успенской Богородичной церкви Хотинского уезда помещичьего 

местечка Секурян, за 1853 год // Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, 
ф. 605, оп. 1, спр. 106; 2. Исповедные росписи выданные из Кишиневской духовной консистории, 
Свято-Михайловской церкви села Ломачинец 5-го округа Хотинского уезда (1825–1896, 1905–
1911, 1913, 1915, 1917 гг.). – ВАКС, Ломачинці. 

 
ЧЕРНЯВСЬКИЙ ІОАНН ДМИТРОВИЧ 

(1843–1897) 
Син священика Свято-Миколаївської церкви села Коболчин Хотинського 

повіту, Дмитра Никифоровича Чернявського (1820 р.н.) та Стефанії Михайлівни 
(1823 р.н.). З 1 вересня 1859 року вчився в Кишинівській духовній семінарії, яку 
закінчив 15 червня 1865 року, за першим розрядом. [2, с. 40]. 18 серпня 1865 
року висвячений на священика до церкви Успіння Пресвятої Богородиці містечка 
Сокиряни Хотинського повіту [1, арк. 90зв]. У 1867 році, за розпорядженням 
Кишинівської духовної консисторії, він призначений цензором проповідей і 
помічником благочинного 4-го округу Хотинського повіту. Того ж року, за 
власним проханням, переміщений до Трьох-Ссвятської церкви села Стурзовка 
Ясського повіту. 29 вересня 1870 року, за власним проханням. переміщений до 
Архангело-Михайлівської церкви села Каракушани Хотинського повіту [3, с. 
483]. Благочинний 4-го округу Хотинського повіту (за даними на 1875 рік)  

16 січня 1897 року помер в Каракушанах [4, с. 51; 7, арк. 251зв–252]. 
Дружина: Марія Іванівна (1845 р.н.).  
Їхні діти: Варлаам (1867 р.н.), Януарій (1873 р.н.), Марія (28.06.1875 р.н.), Іван 

(1879 р.н.), Людмила (1881 р.н.). 
Варлаам Іванович Чернявський – вчився на фельдшера в Бричанській земській 

лікарні [1, арк. 90зв]. 
Януарій навчався в Хотинському повітовому училищі [1, арк. 90зв].  
Іван Іванович Чернявський – у 1902 році закінчив Кишинівську духовну 

семінарію [2, с. 124]. Протягом декількох років служив священиком при Свято 
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Миколаївській церкві с. Грозинці 2-го округу 
Хотинського повіту [6, с. 210]. У 1912 році 
переміщений до церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці с. Шилівці 2-го округу Хотин-
ського повіту [7, с. 109]. З 1927 року – 
настоятель Архангело-Михайлівської церкви 
села Липник Сорокського повіту [5, с. 149]. 

Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского 
уезда за 1886 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 188; 2. 
Лотоцкий П.А. Список и краткие биографии 
окончивших полный курс Кишиневской духовной 
семинарии за сто лет ее существования (1813-
1913). – Кишинев, 1913; 3. Распоряжения епархи-
ального начальства // КЕВ, 1870. – № 21; 4. Распо-
ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1897. – 
№ 4; 5. EHA,1930; 6. Справочная книга Кишинев-
ской епархии на 1911 год / Составлена и издана 
Канцелярией Кишиневской духовной консистория. 
– Кишинев: Епархиальная типография, 1911; 7. 
AECH, 1922; 7. Метрическая книга данная из 

Кишиневской духовной консистории в Архангело-Михайловскую церковь села Каракушан 4-го 
округа Хотинского уезда, для записи о родившихся, браком сочетавшихся и о умерших, на 1897 
год.– НАРМ, ф. 211, оп. 19, спр.72. 

 
ЧЕРНЯВСЬКИЙ НИКИФОР МАТВІЙОВИЧ 

(1812 р.н.) 
Син диякона. Навчався в Кишинівському духовному повітовому училищі. В 

1832 році звільнений за «великим віком». В тому ж року визначений паламарем 
до Михайлівського кафедрального собору м. Кишинева. Тоді ж, за розпорядженням 
єпархіального начальства, визначений в Архієрейський хор в розряд басів. 10 
листопада 1838 року, за власним проханням, висвячений на диякона до Свято-
Георгіївської церкви міста Кишинева. 24 квітня 1840 року переведений на ту ж 
посаду до Кафедрального собору Різдва Христового. 17 березня 1845 року, за 
власним проханням, висвячений на священика до Свято-Успенсьої церкви села 
Наславча Сорокського повіту [1]. Періодично, на заміну, здійснював служби в 
Свято-Покровській церкві села Волошкове Хотинського повіту. 30 квітня 1853 
року усунений від служби: «тому, що має чорну хворобу», з дозволом по видужанні 
служити причетником при будь-якій церкві [2]. 

Дружина: Олександра Петрівна (1821 р.н.). Після смерті чоловіка проживала з 
дітьми в Кишиневі. Їхні діти: Любов (1839 р.н.), Лавр (1840 р.н.), Христина (1841 
р.н.), Євсевій (22.06.1849 р.н.) [3], Олена (1845 р.н.), Іоанн (01.01.1852 р.н.) [4], 
Пелагея (1854 р.н.). 

Євсевій Никифорович Чернявський – 2 червня 1874 р. висвячений на священика. 
Джерела: 1. Ведомость о Свято-Успенской церкви Сорокского уезда селения Наславвча, за 

1851 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 49; 2. Ведомость о Свято-Успенской церкви Сорокского 
уезда селения Наславчи, за 1853 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 57; 3. Метрические книги 
Сорокского уезда за 1849 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 39; 4. Метрические книги Сорокского 
уезда за 1852 год. – НАРС, ф. 211, оп. 6, спр. 52. 

Іван Іванович Чернявський 
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ЧЕРНЯВСЬКИЙ НИКИФОР ПРОКОПОВИЧ 

(1777 р.н.) 
Син паламаря, отримав домашню освіту – був навчений батьками писати і 

читати. Деякий час служив дяком при Свято-Михайлівській церкві в селі Окниця 
Хотинської райї. 13 травня 1801 року, єпископом Дорофієм висвячений на диякона 
[3]. За даними на 1814 рік, він вже служив священиком при Свято-Миколаївській 
церкві села Коболчин Хотинського повіту [2]. 28 червня 1819 року о. Никифор 
отримав грамоту від митрополита Кишинівського і Хотинського Гавриїла (Г.Г. 
Бенулеску-Бодоні), якою йому було підтверджено право служити священиком 
при коболчинській церкві [3]. 30 жовтня 1818 року його затверджують благочинним 
Коболчинського благочиння.  

Отець Никифор був нагороджений хрестом для духовенства в пам'ять війни 
1812 року [3], яким, як відомо, нагороджували всіх священиків Російської право-
славної церкви від митрополитів до приходських священиків включно, які були у 
сані до 1 січня 1813 року. 

Помер у другій половині 1820-х років, в селі Коболчин. 
Дружина: Феодосія (1782 р.н.) – дочка дячка. Аочила в Бозі раніше чоловіка.  
Їхні діти: Феодосій (1796–1843), Василь (1819–1889), Дмитро (1820 р.н.), 

Георгій (1821–1882), Катерина (1811 р.н.) [1] та Анастасія (1814 р.н.) [2]. 
Джерела: 1. Исповедная роспись Кишиневской и Хотинской епархии Хотинского цинута 

селения Коболчина Николаевской церкви о обретающихся в приходе сей церкви ниже явленных 
чинов людям с изъяснением против каждого имени о бытии их во святую Четыредесятницу у 
исповеди и Святых тайн причастия, и кто исповедовался токмо, а не причастился и за каким 
винословием, и кто за малолетством не исповедовался, а Святых тайн причастился, значит 
ниже сего, за 1822 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 34; 2. Книга метричная Кишиневской и 
Хотинской епархии Хотинского цинута села Коболчин Свято-Николаевской приходской 
церкви, о родившихся, браком сочетавшихся и умерших, за 1814 год, января 2 дня. – ДАЧО, ф. 
605, оп. 1, спр. 19; 3. Формулярная ведомость о священно- и церковнослужителях и их мужского 
пола детях, находящейся в с. Коболчин Николаевской церкви Хотинского цинута, за 1824 год // 
Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии 
священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

 
ЧЕРНЯВСЬКИЙ ПРОКОПІЙ ФЕОДОСІЙОВИЧ 

Син священика Свято-Миколаївської церкви села Коболчин Хотинської райї. 
Священик при церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Сокиряни Хотинського 
повіту (за даними на 1816 рік). 
 

ЧЕРНЯВСЬКИЙ ФЕДІР ДМИТРОВИЧ 
(1848 р.н.) 

Народився 17 лютого 1848 року в сім’ї священика Свято-Миколаївської церкви 
села Коболчин Хотинського повіту, Дмитра Никифоровича Чернявського (1820 
р.н.) та Стефанії Михайлівни (1823 р.н.). У 1874 році закінчив Кишинівську 
духовну семінарію [3, с. 61]. 14 вересня 1874 року, архієпископом Кишинівським 
і Хотинським Павлом, висвячений на священика до Свято-Успенської церкви села 
Недобоївці Хотинського повіту [1]. 23 листопада 1878 року переміщений до церкви 
Різдва Пресвятої Богородиці села Тарасоуци Хотинського повіту [5, с. 368]. 12 
жовтня 1879 року визначений настоятелем Архангело-Михайлівської церкви села 
Гординешти 4-го округу Хотинського повіту [4, с. 407]. 2 вересня 1881 року 
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переміщений до церкві Успіння Пресвятої Богородиці с. Негринці і призначений 
законовчителем у місцевому народному училищі [2, арк. 14зв]. З 1892 року 
перебував на посаді священика при Свято-Успенській церкві села Мамалига 4-го 
округу Хотинського повіту [6, с. 226]. 

4 грудня 1883 року йому дозволено використовувати чорну плисову скуфію 
[2, арк. 14зв]. 

Дружина: Катерина Філіпівна (1854 р.н.). 
Їхні діти: Варлаам (25.03.1875 р.н.), Федір (1877 р.н.), Михайло (1879 р.н.), 

Дмитро (1881 р.н.), Надія (1884 р.н.). 
Варлаам Федорович Чернявський – з 1895 року служив псаломщиком при 

Свято-Михайлівській церкві села Криве 4-го округу 
Хотинського повіту. У 1909 році висвячений на диякона 
[6, с. 224]. У 1918 році висвячений на священика до 
Архангело-Михайлівської церкви села Белоуци Хотин-
ського повіту [7, с. 68]. 

Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1878 
год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 183; 2. Ведомости о церквях 
Хотинского уезда за 1886 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 188; 3. 
Лотоцкий П.А. Список и краткие биографии окончивших 
полный курс Кишиневской духовной семинарии за сто лет ее 
существования (1813-1913). – Кишинев, 1913; 4. КЕВ, 1879. – № 
21; 5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1878. – 
№ 24; 6. Справочная книга Кишиневской епархии на 1911 год / 
Составлена и издана Канцелярией Кишиневской духовной конси-
стория. – Кишинев:, 1911; 7. EHA, 1930. 

 
ЧЕРНЯВСЬКИЙ ФЕОДОСІЙ 

Як мінімум з 1769 року – дяк Свято-Миколаївської церкви села Коболчин 
Хотинської райї. 7 квітня 1772 року єпископом Радівецьким Досифієм (Хереску) 
висвячений на священика до тієї ж церкви [1, с. 100]. Як перший священик Тудосій 
(Тудосе) він згаданий у відомості про погосподарський перепис Молдавського 
князівства 1774 року [2, с. 454]. 

Його діти: Прокоп, Матвій. 
Джерела: 1. Tit Simedrea. Catastivul de hirotonii al Episcopiei Rădăuțului pe anii 1752–1782 // 

Calendar creştin pe anul bisect 1944 / Mitropolia Bucovinei. ─ Cernăuţi: Tipografia Mitropoliei 
Bucovinei, 1944; 2. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От 
первых упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – 
«Сокирянщина», 2015. 
 

ЧЕРНЯВСЬКИЙ ФЕОДОСІЙ НИКИФОРОВИЧ 
(1796–1843) 

Народився в селі Окниця Хотинської райї, в сім’ї Никифора Прокоповича 
Чернявського (1777 р.н.) та Феодосії (1782 р.н.). Отримав домашню освіту. У 
1818 році його визначили до Свято-Миколаївської церкви с. Коболчин Хотинського 
повіту – на посаду дячка [1, арк. 216зв]. У 1820 році Феодосій подає прохання до 
Кишинівської духовної дикастерії, про висвячення його в сан священика [2]. Його 
прохання було відхилено, тим не менш, 25 вересня 1820 року (за іншими даними 
1821 року), єпископом Димитрієм (Д.І. Сулима), за благословенням митрополита 

Варлаам Чернявський 
(EHA, 1930. – P. 68.) 

718 
 



СВЯЩЕННО- І ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛІ 

 
Кишинівського і Хотинського Гавриїла (Г,Г. Бенулеску-Бодоні), він висвячений на 
диякона до Свято-Миколаївської церкви с. Коболчин [7, арк. 103-104]. 6 грудня 
1825 року, архієпископом Кишинівським і Хотинським Димитрієм (Д. Сулима) 
висвячений на священика до Архангело-Михайлівської церкви села Ломачинці 
Хотинського повіту [3; 8, арк. 103-104]. 30 липня 1827 року отримав із Кишинівської 
духовної дикастерії указ «на депутата» [1, арк. 216зв]. В 1827-1841 роках – 
депутат від округу, а в 1841-1843 роках – на посаді благочинного.  

Помер в 1843 році в Ломачинцях [5, с. 192]. 
Дружина: Марія Миколаївна (1802 р.н.) [4]. 
Їхні діти: Ірина (1821 р.н.), Марія (1822 р.н.), Дмитро (1831 р.н.) [6, арк. 431зв], 

Кирило (1834–1854), а також Никифор (1827 р.н.), який помер у дитинстві [4]. 
Джерела: 1. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви Хотинского уезда селения 

Ломачинец за 1832 год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, 
ф. 605, оп. 1, спр. 48; 2. Дело о возведении дьячка с. Кобольчина Хотинского уезда Чернявского в 
сан священника (25.08.1820 – 28.08.1820). – НАРМ, ф. 205, оп. 1, спр. 2897; 3. Дело по донесению 
Хотинского уезда Бричанского протоиерея Филиппа Лукьянова, о произведении в священники 
дьякона с. Коболчина Феодосия Чернявского в селение Ломачинцы Михайловской церкви 
(13.08.1825). – НАРМ, ф. 205, оп. 1; 4. Исповедные росписи выданные из Кишиневской духовной 
консистории, Свято-Михайловской церкви села Ломачинец 5-го округа Хотинского уезда 
(1825–1896, 1905–1911, 1913, 1915, 1917 гг.). – ВАКС, Ломачинці; 5. Мандзяк А.С. Священно- и 
церковнослужители Сокирянщины (XIX в. – 1920-е гг.): некоторые данные к историко-
биографическому словарю // Сокирянщина: Історико-краєзнавчий альманах. – Вип. 3. – Мінськ 
– Новодністровськ, 2011; 6. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года, 
апреля двадцать четвертого дня, Бессарабской области Хотинского уезда села Ломачинец 
двуприходской Архангело-Михайловской церкви, состоящей на имении помещика г. статского 
советника и кавалера Матфея Григорьева Крупенского, о числе священно- и церковно-
служителях, их женах и детях обоего пола. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100; 7. Формулярная 
ведомость о священно- и церковнослужителях и их мужского пола детях, находящейся в с. 
Коболчин Николаевской церкви Хотинского цинута, за 1824 год // Формулярные ведомости 
Управляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, 
за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37; 8. Формулярная ведомость о священно- и 
церковнослужителях и их мужского пола детях, находящейся в селении Ломачинцах при 
Архангело-Михайловской церкви Хотинского уезда, за 1829 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 42. 

 
ЧИПИЖИНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

(1871 р.н.) 
Народився 3 серпня 1871 року. Колишній колезький реєстратор, у 1920 році 

пройшов іспити на священика і визначений до Свято-Миколаївської церкви села 
Нагоряни Хотинського повіту [1, с. 48]. 1 листопада 1921 року визначений на місце 
священика при церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Кулішівка Хотинського 
повіту [2, с. 3]. 15 червня 1923 року переміщений до Свято-Вознесенської церкви 
села Кецелень Кишинівського повіту [3, с. 3]. 

Джерела: 1. AAC, 1930; 2. Mișcarea în cler // Luminatorul, 1921. – № 11-12; 3. Mișcarea în cler 
// Luminatorul, 1923. – № 14. 
 

ЧИСЛАШ ІВАН 
(1774–1844) 

Із селян (він же Казько). Церковний староста при церкві Різдва Пресвятої 
Богородиці села Михалкове Хотинського повіту (за даними на 1835 рік). 
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Дружина: Євдокія (1782 р.н.). 
Їхні діти: Василь Казько (1799 р.н.), Михайло Казько (1814 р.н.), Олена (1819 

р.н.), Тодор (1820 р.н.) і Онуфрій (1826 р.н.) [1]. 
Джерела: 1. Ревизская сказка 1835 года апреля месяца 28 дня, Бессарабской области 

Хотинского уезда селения Михалкова, помещика статского советника Матвея Егоровича 
Крупенского, о состоящих мужеска и женска пола царанах // Ревизская сказка селений 
Хотинского уезда, за апрель-август месяцы 1835 года. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 604. 

 
ЧИСЛАШ ФЕДОТ ВАСИЛЬОВИЧ 

(1892 р.н.) 
Із царан села Селище Романкоуцької волості Хотинського повіту. Навчався в 

Селищанському народному училищі. 1 серпня 1911 року поступив на послух в 
Каларашовський Свято-Успенський чоловічий монастир [1, арк. 88зв–88]. 

Джерела: Ведомость о церквях и имуществе Каларашовского Св.-Успенского монастыря, 
состоящего в Сорокском уезде, Кишиневской епархии, за 1912 год. – НАРМ, ф. 208, оп. 2, спр. 
3368. 

 
ЧОРНЕЙ С.І. 

Із селян. Церковний староста при Свято-Покровській церкві села Волошкове 
Сокирянського району (за даними на 1957–1960 рр.) [1]. 

Джерела: 1. ВАКС. 
 

ЧОРНЕЙ (ЧОРНИЙ) ЯКІВ 
(1758 р.н.) 

Із селян. Церковний староста при Свято-Миколаївській церкві села Коболчин 
Хотинського повіту (за даними на 1822) [1, арк. 368зв]. 

Дружина: Феодосія (1776 р.н.). 
Джерела: Исповедная роспись Кишиневской и Хотинской епархии Хотинского цинута 

селения Коболчина Николаевской церкви о обретающихся в приходе сей церкви ниже явленных 
чинов людям с изъяснением против каждого имени о бытии их во святую Четыредесятницу у 
исповеди и Святых тайн причастия, и кто исповедовался токмо, а не причастился и за каким 
винословием, и кто за малолетством не исповедовался, а Святых тайн причастился, значит 
ниже сего, за 1822 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 34. 

 
ЧОРНИЙ АНАНІЙ 

Із селян. У 1895 році затверджений на посаді церковного старости при Свято-
Анастасіївській церкві с. Непоротове 3-го округу Хотинського повіту – на перше 
триріччя [1, с. 148.]. 

Джерела: 1. Распоряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1895. – № 12. 
 

ЧУБУК БОРИС 
(1896 р.н.) 

Народився 13 травня 1896 року в сім’ї священика болгарської колонії Ердек-
Бурно, Ізмаїльського повіту. Закінчив Кишинівську духовну семінарію. 20 вересня 
1916 року висвячений на священика до Свято-Димитріївської церкви с. Кормань 
3-го округу Хотинського повіту [1, с. 215]. З 1925 року служив при Свято-
Миколаївській церкві с. Молєшти 2-го округу Лапушнянського повіту [2, с. 53]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1916. – № 39; 2. AAC, 1930. 
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Богослужбові облачення. Акварелі художника, архітектора та історика Федора 
Григоровича Солнцева (1801–1892) (із альбому «Одежды Русского государства», 1869.) 

721 
 



МАНДЗЯК О.С. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА СОКИРЯНЩИНІ 

 

Ш 
ШАГАНОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ СТЕФАНОВИЧ 

(1751 р.н.) 
Із сім’ї духовного звання. З 1806 року – приватний дяк Іоанно-Богословської 

церкви села Молодове Хотинської райї. Після створення Кишинівської єпархії, 
єпархіальним начальством не був затверджений [1, арк. 131зв; 2, арк. 73-74]. 

Помер до 1831 року. 
Дружина: Катерина Василівна (1770 р.н.). 
Їхні діти: Іван (1812 р.н.), Єфросинія (1803 р.н.), Євдокія (1806 р.н.). 
Джерела: 1. Клировые ведомость о священно- и церковнослужителях, их женах и детях 

мужеска и женска пола, наодящихся в селении Молодове, при Иоанно-Богословской церкви, за 
1832 год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 
спр. 48; 2. Формулярная ведомость о священно- и церковнослужителях и мужеска пола детях, 
находящихся при церкви Иоанно-Богословской селения Молодовы, за 1824 год // Формулярные 
ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии священника Филиппа 
Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

 
ШАГАНОВСЬКИЙ ІВАН ГРИГОРОВИЧ 

(1812 р.н.) 
Син дяка Іоанно-Богословської церкви села Молодове Хотинського повіту, 

Григорія Стефановича Шагановського (1751 р.н.) та Катерини Василівни (1770 
р.н.) [2, арк. 73-74]. В 1833 році призначений на посаду паламаря при Архангело-
Михайлівській церкві села Романківці Хотинського повіту [1]. 

Помер до 1850 року. 
Дружина: Олександра Федорівна (1821 н.р.). 
Їхні діти: Григорій (1840 р.н.), Феодосій (1842 р.н.), Євгеній (1846 р.н.). Анна 

(1848 р.н.) [1, арк. 485зв]. 
Джерела: 1. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви Хотинского уезда села 

Романкоуц, за 1853 год // Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, 
оп. 1, спр. 106; 2. Формулярная ведомость р священно- и церковнослужителях и мужеска пола 
детях, находящихся при церкви Иоанно-Богословской селения Молодовы, за 1824 год // 
Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии 
священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

 
ШАПЧИНСЬКИЙ ГЕОРГІЙ МИКИТОВИЧ 

(1856–1902) 
Син священика с. Боросяни Сорокського повіту. У 1878 році закінчив Киши-

нівську духовну семінарію [2, с. 68]. 13 березня 1878 року визначений на посаду 
псаломщика при Іоанно-Богословській церкві с. Ружниця Сорокського повіту [3, 
с. 223]. У 1879 році висвячений на священика до Свято-Димитріївської церкви села 
Гвіздівці 5-го округу Хотинського повіту. 10 грудня 1880 року переміщений в с. 
Теребна Ясського повіту (в подальшому 4-го округу Белецького повіту) [4, с. 57].  

У 1894 році нагороджений набедреником [5, с. 105]. У 1898 році за старанну 
єпархіальну службу нагороджений скуфією [6, с. 517]. 
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Помер 11 грудня 1902 року в селі Теребна [9, с. 19]. 
Дружина: Ольга Василівна (1862 р.н.). 
Їхні діти: Сергій (25.01.1882 р.н.), Софія (1883 р.н.), 

Василь (1879–17.12.1912) [1]. 
Василь Георгійович Шапчинський – закінчив Киши-

нівську духовну семінарію. Служив священиком при 
Свято-Георгіївській церкві села Бедраж 4-го округу 
Хотинського повіту [8, с. 222]. 

Сергій Георгійович Шапчинський – в 1903 році 
закінчив Кишинівську духовну семінарію [2, с. 128] і 
7 липня визначений на місце священика при Свято-
Миколаївській церкві села Теребна Белецького повіту 
[7, с. 320]. 

Джерела: 1. Ведомость священно- церковнослужителей 
бывших у исповеди, духовника 4-го округа Белецкого уезда в 
посты четыредесятницы в 1897 году // Сведения о коли-

честве исповедавшихся церковнослужителей по Кишиневской епархии за 1897 год. – НАРМ, ф. 
208, оп. 6, спр. 1373; 2. Лотоцкий П.А. Список и краткие биографии окончивших полный курс 
Кишиневской духовной семинарии за сто лет ее существования (1813-1913). – Кишинев, 1913; 
3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1878. – № 15; 4. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1881. – № 3; 5. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1894. – № 8; 6. Распоряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1898. – № 24; 7. Распо-
ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1903. – № 14; 8. Справочная книга Кишиневской 
епархии на 1911 год / Составлена и издана Канцелярией Кишиневской духовной консистория. – 
Кишинев: Епархиальная типография, 1911; 9. Умершие // КЕВ, 1903. – № 1-2. 

 
ШАРГОРОДСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 

(1913–1976) 
Народився в сім'ї селян, в селі Трудове Одеської області України. Закінчив 

Ізмаїльську духовну семінарію. 1 квітня 1939 року, за власним проханням, був 
призначений на посаду псаломщика при церкві с. Табакі 2-го округу Ізмаїльського 
повіту [3, с. 10]. З серпня 1944 року будучи псаломщиком, почав виконувати 
обов'язки священика при церкві Святих Петра і Павла села Чийшія – сучасне 
село Городнє в Болградському районі Одеської області [2, с. 145]. У 1945 році 
був висвячений в сан пресвітера до тієї ж церкви. Там він служив до 27 жовтня 
1951 року. В 1952 році переміщений в Чернівецьку єпархію і призначений 
настоятелем Свято-Димитріївської церкви села Гвіздівці Сокирянського району 
Чернівецької області, де прослужив як мінімум до 1959 року. В цей період 
поєднував служіння також в Свято-Михайлівській церкві села Олексіївка 
Сокирянського району [4]. Пізніше переміщений до Архангело-Михайлівської 
церкви села Сербичани, того ж району. 

Протоієрей Чернівецької єпархії Василь Шаргородський помер 15 лютого 
1976 року на 64-му році життя в с. Сербичани [1, с. 20]. Похований на сільському 
кладовищі в селі Гвіздівці. 

Джерела: 1. Вечная память почившим // ЖМП, 1976. – №8; 2. Червенков Н. Петро-
Павловская церковь села Чийшия (Городнее) / Николай Червенков; Науч. о-во болгаристов 
Респ. Молдова. – Кишинёв: SŞB: Cu drag, 2013; 3. Depozițiuni privitoare la executarea picturii 
bisericești // BECAI, 1939. – № 4; ВАКС. 

Сергій Шапчинський 
(EHA, 1930. – P. 62.) 
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ШВЕЦЬ В. 

Священик Свято-Анастасіївської церкви села Непоротове Сокирянського 
району Чернівецької області (за даними на 1949 рік) [1, с. 66]. 

Джерела: 1. Яремчук С.С. Православна Церква на Буковині у радянську добу (державно-
церковні взаємини). – Чернівці: Рута, 2004. 

 
ШВЕЦЬ І.Я. 

Із селян. Церковний староста при Свято-Димитріївській церкві села Гвіздівці 
Сокирянського району Чернівецької області (за даними на 1986 рік). 

Джерела: 1. ВАКС. 
 

ШЕВАЗУЦЬКИЙ ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ 
(1824-1876) 

Народився в с. Чепоноси Хотинського повіту, в сім'ї дяка Олексія Ігнатовича 
Шевазуцького (1796 р.н.) та Параскеви Іванівни (1802 р.н.) [3, арк. 30]. Навчався 
в Кишинівському приходському духовному училищі [2, арк. 33зв]. Після закін-
чення курсу Кишинівської духовної семінарії, 14 вересня 1851 року висвячений 
на священика до церкви с. Яноуци Хотинського повіту. 22 березня 1872 року, за 
розпорядженням єпархіального начальства, призначений виконуючим обов'язки 
депутата від 5-го округу Хотинського повіту [4, с. 214]. 19 травня 1872 року 
переміщений до Свято-Михайлівської церкви села Білівці Хотинського повіту [5, 
с. 337]. 12 березня 1873 року переміщений до Свято-Воздвиженської церкви села 
Ленківці, того ж повіту [6, с. 234]. У 1875 році переведений до церкви с. Білоусівка 
5-го округу Хотинського повіту. 

У 1858 році нагороджений набедреником.  
Помер в 1876 році в селі Ленківці. Похований там же, на місцевому сільському 

кладовищі [1, с. 609]. 
Дружина: Олена Костянтинівна (1818 р.н). Після смерті чоловіка проживала в 

м. Бричанах, з припискою до Білоусівці (за даними на 1914 рік.). 
Джерела: 1. Завойчинский В. Селение Ленковцы Хотинского уезда. Историко-статисти-

ческое описание. (Продолжение) // КЕВ, 1880. – № 14; 2. Кишиневская духовная консистория 
(по делам Хотинского уезда). Клировые ведомости церковных приходов Хотинского уезда за 
1840 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 26; 3. Ревизская сказка местечек, селений и церквей Хотин-
ского уезда, о священно-церковнослужителях (апрель 1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100; 
4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1872. – № 8; 5. Распоряжения епархи-
ального начальства // КЕВ, 1872. – № 14; 6. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1873. – № 13. 
 

ШЕВЕРЮК МИКОЛА КОСТЯНТИНОВИЧ 
(1836 р.н.) 

Із селян, син Костянтина Петровича Шеверюка (1792 р.н.) та Євдокії Михайлівни 
(1795 р.н.) [1, арк. 357зв–358]. 18 лютого 1876 року затверджений єпархіальним 
начальством на посаді церковного старости при церкви Преподобної Параскеви 
села Ожеве 5-го округу Хотинського повіту [2, арк. 77зв]. 

Дружина: Феодосія Павлівна (1838 р.н.). 
Джерела: 1. Бессарабская казенная палата. Ревизская сказка Хотинского уезда за январь-

декабрь 1859 год. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 548; 2. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 
1878 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 184. 
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ШЕПТИЦЬКИЙ ЗАХАРІЙ 

Син дяка. У 1868 році визначений дяком до Свято-Введенської церкви села 
Маркоуци Хотинського повіту [1, с. 166]. Того ж року переміщений до Свято-
Михайлівської церкви с. Ларга, того ж повіту – дяком, на паламарській вакансії 
[2, с. 243]. Того ж року він переміщений на посаду паламаря до Іоанно-Богословської 
церкви с. Молодове Хотинського повіту [3, с. 29]. За даними на 1895 рік значився 
позаштатним псаломщиком при Свято-Успенській церкві с. Ченішеуци 3-го округу 
Оргеївського повіту [4]. 

Дружина: Марія Василівна.  
Їхні діти: Афанасій, Іван, Михайло, Ольга, Євдокія і Єфросинія (1879 р.н.). 
Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1868. – № 15; 2. Распо-

ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1868. – № 21; 3. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1868. – № 3; 4. Сведения о количестве исповедавшихся церковно-
служителей по Кишиневской епархии в посты 1895 года. – НАРМ, ф. 208, оп. 6, спр. 1185. 
 

ШЕРБУЛ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ 
(1843 р.н.) 

Із селян, син Григорія Андрійовича Шербула (1810 р.н.) та Параскеви Іванівни 
(1822 р.н.) [2, арк. 293зв–294]. У 1895 році затверджений на посаді церковного 
старости при Свято-Михайлівській церкві села Мендиківці Хотинського повіту 
– на перше триріччя [1, с. 149]. 

Джерела: 1. Распоряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1895. – № 12; 2. Ревизская 
сказка тысяча восемьсот пятьдесят девятого года января первого дня, Бессарабской области 
Хотинского уезда селения Мендикоуц, состоящих мужкска и женска пола царанах, живущих 
на земле помещика дворянина Александра Ивановича Скордели, принадлежащего к подданству 
Росийской империи. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 431. 
 

ШЕРБУЛ МИКОЛА ІГНАТОВИЧ 
Із селян, син Ігнатія Лук'яновича Шербула (1820 р.н.) та Параскеви Іванівни 

(1837 р.н.). У 1901 році затверджений єпархіальним начальством на посаді цер-
ковного старости при Архангело-Михайлівській церкві села Мендиківці 5-го 
округу Хотинського повіту – на перше триріччя [1, с. 146зв]. 

Джерела: 1. Кишиневская епархия. Клировая ведомость 5-го округа Хотинского уезда 
за 1903 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 200. 
 

ШЕРЕМЕТ МИХАЙЛО 
27 серпня 1942 висвячений на диякона до церкви Преподобної Параскеви села 

Ожеве Секурянського округу Хотинського повіту [1, с. 238]. 
Джерела: 1. BB, 1942. – Anul 1, № 4, Iulie-Septembrie. 
 

ШИМАНОВСЬКИЙ ЛЕОНТІЙ 
(1753–1825) 

«Із росіян, син дворянський». У 1795 році, єпископом Проїлавським Парфенієм 
II, висвячений на священика до Архангело-Михайлівської церкви села Гвіздівці 
Хотинської райї [3, арк. 37-38]. 

Діти: Авксентій (1793 р.н.), Анна (1797 р.н.), Федор (1799–1835) [1, арк. 355зв], 
Антон (1802 р.н.), Агафія (1811 р.н.), Самсон (1822 р.н.), Домнікія (1817 р.н.) [2, 
арк. 358зв–359]. 
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Джерела: 1. Ревизская сказка тысяча восемьсот пятидесятого года, октября месяца двад-

цатого дня, Бессарабской области Хотинского уезда, селения Гвоздоуц, вотчины помещика 
Дмитрия Ивановича Немишеска, принадлежащего подданством России, о состоящих 
мужеска и женска пола детях // Бессарабская казенная палата. Ревизская сказка о царанах 
селений Хотинского уезда за 1850 год, буквы «Г». – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 279; 2. Ревизская 
сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года апреля двадцать первого дня, Бессарабской 
области Хотинского уезда села Гвоздоуц двухприходной Архангело-Михайловской церкви, 
состоящей на имении помещика Александра Фомова Томульца, о числе вященно и церковно-
служителях их женах и детях обоего пола. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100; 3. Формулярная 
ведомость о священно и церковно служителях и их мужского пола детях, находящихся в 
селении Гвоздовец Архангело-Михайловской церкви, цинута Хотинского, за 1824 год // 
Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии 
священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, сп. 37. 

 
ШИМАНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР 

(1891 р.н.) 
Із сім’ї духовного звання, народився 1 жовтня 1891 року [1, с. 138]. 1 червня 1920 

року визначений на посаду псаломщика при Свято-Покровській церкві с. Волошкове 
Хотинського повіту [2, с. 1]. 1 березня 1926 року вийшов у відставку [3, с. 15]. 

Джерела: 1. EHDIS, 1925; 2. Mișcarea în cler // Luminatorul, 1920. – № 6; 3. Mișcarea în cler // 
EH, 1926. – № 1-2. 

 
ШИМАНСЬКИЙ ІВАН 

Родом з Подільської губернії. Диякон при Архангело-Михайлівській церкві села 
Ломачинці Хотинського повіту (за даними на 1811-1812 рр.). Далі переміщений 
на місце дячка до церкви села Чинішеуць Оргеївського цинута, де через кілька 
років був висвячений на священика [1]. Неодноразово, в 1815–1820 рр. подавав 
прохання на призначення його священиком Архангело-Михайлівської церкви 
села Ломачинці [2]. 

Джерела: 1. Дело по рассмотрению прошения дьякона с. Ломачинец Хотинского уезда, 
Шиманского И. о возведении его в сан священника (09.10.1812-25.03.1821). – НАРМ, ф. 205, оп. 
1; 2. Дело по рассмотрению прошения дьячка с. Шинешеуц Оргеевского цинута Шиманского 
И. о назначении его на должность священника в церковь с. Ломачинец Хотинского цинута 
(24.09.1817-29.10.1817). – НАРМ, ф. 205, оп. 1. 
 

ШИНКАРЮК ФІЛІП 
Із селян. 1 квітня 1942 року затверджений на посаді дяка-псаломщика при 

Єдиновірській церкві села Грубна Хотинського повіту [1, с. 450]. 1 січня 1944 
року переміщений до Архангело-Михайлівської церкви с. Мендиківці Хотинського 
повіту [2, с. 29]. 

Джерела: 1. Transferări de cântăreți // BB, 1942. – Anul 1, № 7, Decemvrie; 2. Monitorul Oficial. 
Regatul României. Partea 1: Legi, decrete, jurnale ale Consiliului de Miniştri, deciziuni ministeriale, 
comunicate, anunţuri judiciare (de interes general). – Bucureşti: Monitorul Oficial şi Imprimeriile 
Statului. Imprimeria Centrală, 1944. – № 22, 27 ianuarie. 

 
ШИНКЕВИЧ АНДРІЙ ВАРФОЛОМІЙОВИЧ 

(1824 р.н.) 
Син паламаря Іоанно-Богословської церкви с. Вітрянка Хотинського повіту, 

Варфоломія Михайловича Шинкевича (1795 р.н.) та Юліани Іванівни (1798 р.н.) . 
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[1, арк. 151зв] Отримав домашню освіту. Деякий час служив паламарем при 
Свято-Димитріївській церкві села Кормань Хотинського повіту. В грудні 1853 
року переміщений на ту ж посаду при Архангело-Михайлівській церкві с. Романківці 
Хотинського повіту. В 1854 році затверджений на посаді [2, арк. 511зв–512]. 

Джерела: 1. Ведомость о Иоанно-Богословской церкви Хотинского уезда селения Ветрянки, 
за 1832 год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 
1, спр. 48; 2. Ведомость о Димитриевской церкви Хотинского уезда селения Корманя за 1853 
год // Клировые ведомости Хотинского уезда за 1853 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 106. 
 

ШИНКЕВИЧ ВАРФОЛОМІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(1795 р.н.) 

«Посполітова звання»43, 11 липня 1819 року затверджений паламарем при Іоанно-
Богословській церкві с. Вітрянка Хотинського повіту [1, арк. 151зв; 3, арк. 65-66].  

Дружина: Юліана Іванівна (1798 р.н.). 
Їхні діти: Марія (1819 р.н.), Анісія (1821 р.н.), Андрій (1824 р.н.), Параскева  

(1828 р.н.), Євдокія (1831 р.н.), Дар'я (1834 р.н.) [2, арк. 389зв–390]. 
Джерела: 1. Ведомость о Иоанно-Богословской церкви Хотинского уезда селения 

Ветрянки, за 1832 год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, 
ф. 605, оп. 1, спр. 48; 2. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года апреля 
двадцатого дня, Бессарабской области Хотинского уезда, селения Витрянки, одноприходной 
Иоанно-Богословской церкви, состоящей на имении жены помещика Молдавского княжества, 
бояра, спатаря Георгия Георгиева Григориади, - Марии урожденной Россет, о числе наличных 
священно-церковнослужителях, их женах и их мужеска и женска пола детях // Ревизская 
сказка местечек, селений и церквей Хотинского уезда, о священно-церковнослужителях (апрель 
1835 г.). – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100; 3. Формулярная ведомость Кишиневской и Хотинской 
епархии Бессарабской области Хотинского цинута селения Ветрянки Иоанно-Богословской 
церкви, сколько при ней обретает духовного звания, детей мужеска и женска пола дущ, за 
1924 год // Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута Бричанской 
протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, сп. 37. 

 
ШКРЕБІНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ПРОКОПОВИЧ 

Родом з Подільської губернії. Другий священик (помічник настоятеля) при 
Архангело-Михайлівській церкві с. Сербичани Хотинського повіту (за даними 
на 1814 рік) [1]. 

Діти: Іван (1788 р.н.), Пелагея, (1789 р.н.) і Парфеній (1800 р.н.) [2].  
Джерела: 1. Книга метричная Кишиневской и Хотинской епархий, Хотинского цинута села 

Сербичан Свято-Михайловской приходской церкви, о родившихся, браком сочетавшихся и 
умерших, за 1814 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 19; 2. Роспись исповедная Кишиневской и 
Хотинской епархии Хотинского цинута селения Сербичан Архангело-Михайловской церкви о 
находящихся прихожанах, кто из них во Святую Четыредесятницу был у исповеди и Святых 
тайн причастия, кто исповедался токмо, а не причастился и кто не исповедовался о Святых 
тайн и за каким винословием, 1822 года – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, сп. 34. 

 
ШКРЕБІНСЬКИЙ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ 

(1788 р.н.) 
Син священика села Сербичани Василя Шкребінського. За даними на 1822- 

43 Посполиті – селяни Лівобережної і Слобідської України в другій половині XVII–XVIII ст. 
та некозацьке населення (селянство) Запоріжжя за часів Нової Січі (1734–1775). 
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1824 рік, він служив дяком при Архангело-Михайлівській церкві села Сербичани 
Хотинського цинуту: «знаходиться при оной церкві приватно» [1, арк. 249; 2, 
арк. 63-64]. Далі «по малограмотності» переведений в заштатні дяки (за даними 
на 1832-1835 рр.). 

Помер і похований в Сербичанах. 
Джерела: 1. Роспись исповедная Кишиневской и Хотинской епархии Хотинского цинута 

селения Сербичан Архангело-Михайловской церкви о находящихся прихожанах, кто из них во 
Святую Четыредесятницу был у исповеди и Святых тайн причастия, кто исповедался токмо, 
а не причастился и кто не исповедовался о Святых тайн и за каким винословием, 1822 года – 
ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 34; 2. Формулярная ведомость о священно- и церковнослужителях и их 
мужского пола детях, находящихся при Архангело-Михайловской церкви в селении Сербичанах 
Хотинского цинута, за 1824 год //Формулярные ведомости Управляющего Хотинского цынута 
Бричанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, 
спр. 37. 

 
ШКРЕБІНСЬКИЙ ПАРФЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

(1800 р.н.) 
Син священика села Сербичани Василя Шкребінського. Отримав домашню освіту. 

29 березня 1823 року, за указом з Кишинівської духовної дикастерії, затверджений 
паламарем при Архангело-Михайлівській церкві села Сербичани Хотинського 
повіту [1, арк. 155зв; 3, арк. 63-64]. 

Дружина: Аксенія (Ксенія) Миколаївна (1801 р.н.) [1, арк. 249]. 
Їхні діти: Марія (1821 р.н.) і Тетяна (1828 р.н). 
Джерела: 1. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви Хотинского уезда селения 

Сербичан, за 1832 год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, 
ф. 605, оп. 1, спр. 48; 2. Роспись исповедная Кишиневской и Хотинской епархии Хотинского 
цинута селения Сербичан Архангело-Михайловской церкви о находящихся прихожанах, кто из 
них во Святую Четыредесятницу был у исповеди и Святых тайн причастия, кто исповедался 
токмо, а не причастился и кто не исповедовался о Святых тайн и за каким винословием, 1822 
года – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 34 3. Формулярная ведомость о священно- и церковно-
служителях и их мужского пола детях, находящихся при Архангело-Михайловской церкви в 
селении Сербичанах Хотинского цинута, за 1824 год // Формулярные ведомости Управляющего 
Хотинского цынута Бричанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – 
ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 

 
ШЛЯХОТСЬКИЙ СОФРОНІЙ МАРКОВИЧ 

(1805–1865) 
Син священика Трьохсвятительської церкви села Ґріменкеуць Хотинського 

повіту, Марка Шляхотського (в подальшому позбавленого священства). Отримав 
домашню освіту. З 29 грудня 1827 року до 1865 року – паламар при Свято-
Михайлівській церкві села Ломачинці Хотинського повіту [3, арк. 103-104]. 

Двічі перебував в офіційному шлюбі. Перша дружина: Анісія Лаврентіївна [1, 
арк. 217зв]; друга: Анна Марківна (1817 р.н.) [2].  

Його діти: Федір (1824 р.н.) – від першого шлюбу. Вчився в Кишинівській 
духовній семінарії; Євдокія (1833 р.н.) – від другого шлюбу. 

Джерела: 1. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви Хотинского уезда селения 
Ломачинец за 1832 год // Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, 
ф. 605, оп. 1, спр. 48; 2. Исповедные росписи выданные из Кишиневской духовной консистории, 
Свято-Михайловской церкви села Ломачинец 5-го округа Хотинского уезда (1825–1896, 1905–
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1911, 1913, 1915, 1917 гг.). – ВАКС, Ломачинці; 3. Формулярная ведомость о священно- и 
церковнослужителях и их мужского пола детях, находящейся в селении Ломачинцах при 
Архангело-Михайловской церкви Хотинского уезда, за 1829 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 42. 
 

ШТЕФАН 
Священик Архангело-Михайлівської церкви села Мендиківці Хотинської 

райі, за даними відомостей погосподарського перепису Молдавського князівства 
1774 року [1, с. 459; 2, с. 150]. 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых 
упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирян-
щина», 2015. 2. Молдова ын епока феудализмулуй. – Волумул 7, партя 2: Реченсэминтеле 
популацией Молдовей дин аний 1772-1773 ши 1774 / алкэтуиря, кувынтул ынтродуктив ши 
коментарииле де П.Г. Дмитриев; суб редакция луй П. В. Советов кандидат ын штиинце 
историче. - Кишинэу: «Штиинца», 1975. 
 

ШТІУКА (ШТІВКА) ПЕТРО 
Син священика. Псаломщик при церкві села Кормань Хотинського повіту. 

Звільнений з посади 15 серпня 1920 року [1, с. 3]. 
Джерела: 1. Mișcarea în clerul de mir // Luminatorul, 1920. – № 9. 

 
ШУНДРІЙ ЄФРЕМ МИКОЛАЙОВИЧ 

(1817 р.н.) 
Із селян. Син Миколи Миколайовича Шундрія (1779 р.н.) та Тетяни Пантелей-

монівни (1788 р.н.) [2]. Деякий час був на посаді старшини-засідателя Секурянської 
волості Хотинського повіту (за даними на 1858 рік) [1, арк. 150зв–151]. У 1875 
році обраний і на початку 1876 року затверджений єпархіальним керівництвом на 
посаді церковного старости при Архангело-Михайлівській церкві с. Ломачинці 
Хотинського повіту, – на перше триріччя [3, с. 59]. 

Дружина: Софія Андріївна (1823 р.н.). 
Їх діти: Дометій (1851-1852), Дмитро (1847 р.н.) і Фекла (1853 р.н.) [2]. 
Джерела: 1. Бессарабская казенная палата. Ревизская сказка о царанах владельческих 

селений Хотинского уезда, буква «Л» (декабрь 1858 – январь 1859) – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 
433; 2. Исповедные росписи выданные из Кишиневской духовной консистории, Свято-
Михайловской церкви села Ломачинец 5-го округа Хотинского уезда (1825–1896, 1905–1911, 
1913, 1915, 1917 гг.). – ВАКС, Ломачинці; 3. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1876. – № 4. 
 

ШУНДРІЙ МАРКО МИКОЛАЙОВИЧ 
(1880–1963) 

Народився у селі Ломачинці Хотинського повіту, в сім’ї селянина Миколи 
Дмитровича Шундрія (1843 р.н.) та Ганни Марківни (1860 р.н.). 2 листопада 1921 
року пострижений в ченці Гербовецького монастиря, з ім’ям Михаїл [2, арк. 16зв–
17]. Далі деякий час знаходився в Каларашовському монастирі. Пізніше був в 
числі братії Галицького Cвято-Миколаївського монастиря в Хотинському повіті. У 
1944 р. повернувся у рідне с. Ломачинці. Похований на сільському цвинтарі [1, с. 23]. 

Джерела: 1. Шундрій М. М. Історія церкви с. Ломачинці. – Сокиряни, 2006; Формулярные 
ведомости о службе монашествующих Кишиневской епархии за 1826 год. – НАРМ, ф. 1136, оп. 
1, спр. 41. 
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ШУНДРІЙ СТЕФАН МИХАЙЛОВИЧ 

(1882–1959) 
Народився в 1882 році (за іншими даними в 1877 р.) 

в селі Ломачинці Хотинського повіту, в сім'ї місцевих 
селян. Отримав домашню освіту. В служінні з 1897 року. 
З 1 вересня 1908 року перебував на посаді вчителя співу 
в Ломачинецькому двокомплектному народному училищі 
[2, арк. 182зв–183]. З 1917 року він служив псаломщиком 
при Архангело-Михайлівській церкві села Ломачинці 
[3, с. 135]. Також, деякий час, до 15 жовтня 1921 року 
служив псаломщиком при Свято-Димитріївській церкві в 
селі Білоусівка Хотинського повіту [5, с. 4]. У 1928 
році переміщений до церкви села Ломачинці [4, с. 105]. 
Далі – регент церковного хору в Ломачинцях. 

Помер і похований в Ломачинцях. 
Дружина: Олександра Єфремівна (1891 р.н.) [1]. 
Джерела: 1. Исповедные росписи выданные из Кишиневской 

духовной консистории, Свято-Михайловской церкви села 
Ломачинец 5-го округа Хотинского уезда (1825–1896, 1905–1911, 
1913, 1915, 1917 гг.). – ВАКС, Ломачинці; 2. Сведения о Лома-
чинецком двухкомплектном народном училище (к 1-му декабря 
1910 года) // Отчеты о постановке учебного дела – ДАЧО, ф. 
605, оп. 1, спр. 222; 3. Шундрій М. М. Історія церкви села 
Ломачинці // Сокирянщина: Історико-краєзнавчий альманах. / 

Упорядкування і редагування, О.С. Мандзяк. – Вип. 1. – Мінськ-Новодністровськ, 2011; 4. 
EHA,1930; 5. Mișcarea în cler // Luminatorul, 1921. – № 11-12. 

 
ШУНДРІЙ ФЕДІР СТЕФАНОВИЧ 

(1838 р.н.) 
Із селян, син Стефана Миколайовича Шундрія (1811 р.н.) та Ірини Дем'янівни 

(1819 р.н.) [3, арк. 110-11зв]. Отримав домашню освіту. Деякий час також навчався 
по церковним книгам у місцевого священика. У 1888 році затверджений єпархі-
альним начальством на посаді церковного старости при Архангело-Михайлівській 
церкві села Ломачинці 5-го округу Хотинського повіту – на перше триріччя [1, 
арк. 82зв]. 

Дружина: Дар'я Яківна (1843 р.н.). 
Їхні діти: Григорій (1867 р.н.), Роман (1880 р.н.) [2]. 
Джерела: 1. Ведомость о Архангело-Михайловской церкви Кишиневской епархии 5-го 

округа Хотинского уезда села Ломачинец, за 1888 год // Ведомости о церквях Хотинского уезда 
за 1888 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 191; 2. Исповедные росписи выданные из Кишиневской 
духовной консистории, Свято-Михайловской церкви села Ломачинец 5-го округа Хотинского 
уезда (1825–1896, 1905–1911, 1913, 1915, 1917 гг.). – ВАКС, Ломачинці; 3. Ревизская сказка 
тысяча восемьсот пятьдесят девятого года января тридцатого дня, Бессарабской области 
Хотиского уезда селения Лрмачинец, царан общества, о состоящих мужского и женского пола 
царанах, поселенных на земле имения помещика дворянина Георгия Матвеева Крупенского, 
принадлежащего к подданству Российской империи // Бессарабская казенная палата. 
Ревизская сказка о царанах владельческих селений Хотинского уезда, буква «Л» (декабрь 1858 – 
январь 1859) – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 433. 

Стефан Шундрій, 
1930-й рік 
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Щ 
ЩЕРБАН ІЛЛЯ ДМИТРОВИЧ 

(1959–2015) 
Народився 23 липня 1959 року в селі Стара 

Жадова Сторожинецького району Чернівецької 
області. У 1980 році прийнятий в число вихо-
ванців Одеської духовної семінарії, яку закінчив 
за першим розрядом в 1983 році [1; 2]. 

13 червня 1982 року, в Успенському храмі 
Успенського чоловічого монастиря міста Одеси, 
вікарієм Олександрійського Патріарха, єпископом 
Вавилонським Іоакимом (Іоанніс Баласакіс), 
висвячений на диякона. 20 червня 1982 року, 
там же Успенському чоловічому монастирі, 
митрополитом Одеським і Херсонським Сергієм 
(С.В. Петров) був висвячений в ієрея. З 1982 до 
грудня 1991 року проходив настоятельське 
служіння на парафіях Херсонської області, а з 
грудня 1991 року до серпня 1998 року – в Черні-
вецькій єпархії. В 1992-1993 роках служив свя-
щеником при Архангело-Михайлівській церкві 
села Ломачинці Сокирянського району Чернівецької області. Далі переміщений 
до Свято-Покровської церкви села Мамаївці Кіцманського району Чернівецької 
області [3, с. 15]. 16 червня 1998 року отець Ілля був призначений настоятелем 
Знам'янського храму м. Херсона. 

За роки свого ревного служіння Богу протоієрей Ілля Щербан був нагороджений 
церковними нагородами. За заслуги перед Церквою в 2003 році був удостоєний 
права носіння митри, а в 2012 році отримав право носіння другого хреста з 
прикрасами. Також протоієрей Ілля був нагороджений орденами преподобного 
Іллі Муромця, преподобного Агапіта Печерського та святителя Петра Могили. 

Помер І.Д. Щербан 15 серпня 2015 року. 16 серпня в Свято-Духівському кафедра-
льному соборі Херсона Архієпископ Херсонський і Таврійський Іоанн (І.С. Сіопко) 
здійснив відспівування [1; 2]. 

Дружина: Стефанія [3, с. 15]. 
Джерела: 1. Почил о Господе протоиерей Илия Щербан. – Православная Херсонщина. – 

http://pravoslavie.ks.ua/news/view/1794; 2. Умер настоятель Знаменского храма города Херсона. 
– http://khersonline.net/novosti/obschestvo/44236-umer-nastoyatel-znamenskogo-hrama-goroda-
hersona.html; 3. Шундрій М. М. Історія церкви с. Ломачинці. – Сокиряни, 2006. 

 
ЩЕРБАНЬ ПЕТРО 

Із селян. 20 листопада 1914 року обраний на посаду церковного старости при 
церкві Різдва Христового села Волошкове 5-го округу Хотинського повіту – на 
перше триріччя [1, арк. 33зв]. 

Протоієрей Ілля Щербан 
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Джерела: 1. Ведомость о Христо-Рождественской церкви, состоящей в 5 округе Хотин-

ского уезда Кишиневской епархии, в селе Волошкове, за 1914 год // Ведомости о церквях 
Хотинского уезда за 1914 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 221. 

 
ЩЕФИРЦА ГЕОРГІЙ СЕМЕНОВИЧ 

(1894 р.н.) 
Народився 11 грудня 1894 року в сім’ї священика 

Свято-Миколаївської церкви с. Кошмірка Сорокського 
повіту, Семена Івановича Щефирци та Марії Яківни [1, 
арк. 272]. Закінчив Кишинівську духовну семінарію. В 
1923 році висвячений на священика до Архангело-
Михайлівської церкви с. Татарівка-Стара Сорокського 
повіту [2, с. 6]. 1 листопада 1926 року переміщений 
служити на місце священика при церкві Різдва Пресвятої 
Богородиці села Михалкове 4-го округу Хотинського 
повіту [3, с. 201]. 1 липня 1930 року переміщений до 
Свято-Костянтино-Єленинської церкви села Лунга 5-го 
округу Сорокського повіту [4, с. 151]. 

Джерела: 1. Метрическая книга данная из Кишиневской 
духовной консистории в Свято-Николаевскую церковь села 
Кошмирки 4-го округа Сорокского уезда для записи о родив-

шихся, браком сочетавшихся и о умерших на 1894 год. – НАРМ, ф. 211, оп. 6, спр. 270; 2. 
Mișcarea în clerul de mir // Luminatorul, 1924. – № 1; 3. Mișcarea în cler // EH, 1926. – № 19-20; 4. 
Mișcarea în cler // EH, 1930. – № 14. 

 
ЩЕФИРЦА СЕМЕН ІВАНОВИЧ 

(1853 р.н.) 
Син священика. У 1878 році закінчив курс Кишинівської духовної семінарії 

[2, с. 68] і 30 липня 1878 року висвячений на священика до Свято-Єлисаветської 
церкви села Сталінешти 4-го округу Хотинського повіту [7, с. 290]. 13 вересня 
1878 року затверджений законовчителем Сталінештського училища [8, с. 330]. 22 
грудня 1879 року переміщений в село Перліца Ясського повіту [9, с. 38]. 5 лютого 
1880 року переміщений на місце священика до Свято-Миколаївської церкви села 
Коболчин 5-го округу Хотинського повіту [10, с. 78]. Але, вже 18 лютого 1880 
року призначений до Свято-Димитріївської церкви села Чутулешти 4-го округу 
Оргеївського повіту [10, с. 79]. 11 квітня того ж року затверджений завідувачем 
Чутулештської і Кассовської парафій [12, с. 239]. З 1881 року і впродовж багатьох 
років служив священиком при Свято-Миколаївській церкві села Кошмірка 4-го 
округу Сорокського повіту. 

У 1888 році він благочинний 4-го округу Сорокського повіту. 17 жовтня 1888 
року звільнений за власним проханням. 23 грудня 1900 року призначений членом 
Сорокського відділення Єпархіальної училищної ради [13, с. 47]. За даними на 
1908-1910 роки повторно перебував на посаді благочинного 4-го округу Сорокського 
повіту. 

За пропозицією архієпископа Кишинівського і Хотинського Сергія (М.Я. 
Ляпидевський), від 27 лютого 1888 року за № 55, С.І. Щефирца нагороджений 
набедреником [15, с. 215]. У 1889 році, до дня Святої Пасхи, Святішим Синодом 

Георгій Щефирца 
(EHA, 1930. P. 143) 
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нагороджений скуфією [1, с. 374]. Визначенням Святішого Синоду від 13 квітня 
1901 року, він нагороджений наперсним хрестом від Святішого Синоду [4, с. 133]. 
Того ж 1901 року йому надане архіпастирське благословення, за старанність по 
шкільній справі [14, с. 4]. В 1909 році удостоєний звання протоієрея [5, с. 153-154]. 

Дружина: Марія Яківна. 
Їхні діти: Аполлінарій (08.08.1879 р.н.), Віра (26.09.1881 р.н.), Микола 

(28.10.1884 р.н.), Олена (27.05.1886 р.н.), Пантелеймон (05.09.1892 р.н.), Георгій 
(11.12.1894 р.н.), Антоній (14.03.1902 р.н.). 

Аполлінарій Семенович Щефирца – вчився в Кишинівській духовній семінарії, 
після закінчення якої у 1902 році був висвячений на священика до Архангело-
Миколаївської церкви села Шестач 4-го округу Сорокського повіту [16, с. 200]. 

Микола Семенович Щефирца – навчався в Єди-
нецькому духовному училищі (за даними на 1895 рік) 
[3, арк. 20зв]. Закінчив Кишинівську духовну семі-
нарію. В 1906 році був висвячений на священика до 
церкви Преподобної Параскеви села Борисівка 3-го 
округу Ізмаїльського повіту [17, с. 137]. 

Антоній Семенович Щефирца – закінчив повний 
курс Кишинівської духовної семінарії. У 1926 році 
був висвячений на священика до церкви Успіння 
Пресвятої Богородиці села Пояна-Кунича 4-го округу 
Сорокського повіту [18, с. 136]. 

Пантелеймон Семенович Щефирца – після закін-
чення курсу Кишинівської духовної семінарії, в 1915 
році був висвячений на священика. З 1918 р. служив 
священиком при Свято-Михайлівській церкві с. Згура 
Сорокського повіту [18, с. 131]. Очолював Згурську 
парафію до 1944 р., а потім виїхав до Румунії [6, с. 255]. 

Джерела: 1. Высочайшие награды // КЕВ, 1889. – № 9; 2. 
Лотоцкий П.А. Список и краткие биографии окончивших 
полный курс Кишиневской духовной семинарии за сто лет ее 
существования (1813-1913). – Кишинев, 1913; 3. Бессарабский 
губернский статистический комитет. Листки первой все-
общей переписи населения 1895 года по Хотинскому уезду. 
Единецкое духовное училище. – НАРМ, ф. 151, оп. 1, спр 72; 4. 
Определения Святейшего Синода // ЦВд, 1901. – № 18; 5. 
Определения Святейшего Синода // ЦВд, 1909. – № 18-19; 6. 
Поштаренку Д. Згурица: Прошлое и настоящее.– Кишинэу: 
[Б.и.] (Tipogr. «Balacron»), 2015; 7. Распоряжения епарх-
иального начальства // КЕВ, 1878. – № 18; 8. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1878. – № 20; 9. Распоря-
жения епархиального начальства // КЕВ, 1880. – № 2; 10. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1880. – № 5; 12. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1880. - № 11; 13. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1901. – 
№ 3; 14. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1902. – № 1-2; 15. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1888. – № 6; 16. Справочная книга Кишиневской епархии на 
1911 год / Составлена и издана Канцелярией Кишиневской духовной консистория. – Кишинев: 
Епархиальная типография, 1911; 17. AECH, 1922; 18. EHA,1930. 

Антоній Щефирца  
(EHA, 1930. P. 136) 

Пантелеймон Щефирца 
(EHA, 1930. P. 131) 
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ЩУКА ВАСИЛЬ ГЕОРГІЙОВИЧ 

(1848 р.н.) 
Син священика села Клімоуци Сорокського повіту, Георгія Івановича Щуки 

(1820 р.н.) та Марії Георгіївни (1827 р.н.) [1]. Закінчив Кишинівську духовну 
семінарію. В 1867 році був висвячений на священика до Свято-Михайлівської 
церкви села Загайкан Ясського повіту. В 1868 році переміщений до Архангело-
Михайлівської церкви села Скаяни Сорокського повіту [4, с. 8]. 16 березня 1873 
року переміщений до Свято-Успенської церкви с. Тирнова 2-го округу Сорокського 
повіту [5, с. 92]. Обслуговував також Свято-Михайлывську церкву села Гіздіта, 
того ж повіту. 1 червня 1878 року переміщений на священиче місце до Свято-
Миколаївської церкви села Гріноуци 2-го округу Сорокського повіту. 8 травня 
1879 року переміщений до Архангело-Михайлівської церкви с. Романківці 3-го 
округу Хотинського повіту [7, с. 172]. Далі повернутий назад до церкви села 
Тирнова Сорокського повіту. 24 червня 1911 року звільнений з посади священика 
«по старечій немочі» [9, с. 202]. 

У 1872 році обраний помічником благочинного 2-го округу Сорокського 
повіту. У1877 році призначений економом Єдинецького духовного училища [6, с. 
434]. 9 травня 1894 року був призначений помічником благочинного 2-го округу 
Сорокського повіту [8, с. 136]. У 1903 році затверджений на посади духівника 2-го 
округу Сорокського повіту. 

У 1883 році удостоєний благословення єпархіального начальства, а 25 лютого 
1885 року за заслуги по духовному відомству нагороджений скуфією від Святішого 
Синоду [3, с. 34]. Ухвалою Святішого Синоду від 3-9 квітня 1898 року за № 1231 
нагороджений камилавкою. В 1903 році нагороджений орденом Святої Анни 3-го 
ступеня [2, с. 156]. В 1906 році нагороджений наперсним хрестом від Святішого 
Синоду [10, с. 126]. 

Його діти: Петро (1868 р.н.) – у 1890 році закінчив Кишинівську духовну 
семінарію [10, с. 92]. З 1910 року служив при Свято-Філіпівській церкві села 
Скаяни 2-го округу Сорокського повіту [11, с. 187].  

Джерела: 1. Ведомость о Свято-Успенской церкви 
Сорокского уезда селения Климоуц, за 1853 год. – НАРМ, ф. 
211, оп. 6, спр. 57; 2. Высочайшие награды // ЦВд, 1903. – № 
18-19; 3. Определения Святейшего Синода // ЦВ, 1885. – № 
11-12; 4. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1868. – № 1; 5. Распоряжения епархиального начальства // 
КЕВ, 1873. – № 7; 6. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1877. – № 19; 7. Распоряжения епархи-
ального начальства // КЕВ, 1879. – № 10; 8. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1894. – № 10; 9. 
Распоряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1911. – № 
26; 10. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1906. - № 16; 10. Лотоцкий П.А. Список и краткие биогра-
фии окончивших полный курс Кишиневской духовной 
семинарии за сто лет ее существования (1813-1913). – 
Кишинев, 1913; 11. Справочная книга Кишиневской епархии 
на 1911 год/Составлена и издана Канцелярией Кишиневской 
духовной консистория. – Кишинев: Епархиальная типо-
графия, 1911. 

Церква ела. Гіздіта,  
1920-ті роки 
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Я 
ЯБЛОЧНІКОВ ІОАНН 

Із священицького роду. Народився в селі Грубна Сокирянського району 
Чернівецької області. Його дідом був о. Гнат Яблочніков. 13 квітня 2014 року на 
свято Входу Господнього в Єрусалим був поставлений настоятелем до старо-
обрядницької церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Грубна. Хіротонія 
відбулася в Одесі і здійснив її Преосвященніший Саватій (С.П. Козко), архієпископ 
Київський і Всієї України, Російської Православної старообрядницької Церкви [1]. 

Джерела: 1. Радостное событие для общины села Грубна (Украина). – http://ruvera.ru/news/ 
hirotonia_yablochnikov 

 
 

ЯБЛОЧНІКОВ КЛИМ ІВАНОВИЧ 
(1818–1884) 

Син старообрядницького начотника села Грубна Хотинського повіту. Деякий 
час був начотником у рідному селі. Залишивши свою сім’ю, поступив у старо-
обрядницький Куренівський монастир, розташований неподалік від с. Куренівка 
Ольгопільського повіту Подільської губернії (нині – Чечельницький район Вінницької 
області) [1, с. 244].  

З 1876 року, з іменем Кирило I, – єпископ Балтський, рукопокладений на 
Балтську кафедру неокружницьким єпископом Йосипом Нижегородським. Учасник 
з'їзду старообрядницького духовенства та мирян (неокружників) у Москві у 
грудні 1883 року [2, с. 110]. 

Ієрей Іоанн Яблочніков. Фото Богдана Кривоносова 
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Прихильник жорсткої дисципліни, за що його не злюбили багато ченців, і що 

стало причиною його зречення єпископського сану. Куренівська ченці шукали 
слушної нагоди для усунення Кирила І, добре знаючи, що якщо виникнуть які-
небудь розбіжності, то вони знайдуть собі прихильників в оточенні єпископа 
Йосипа. Раз якось розсерджений ченцями Кирило I, бажаючи збентежити винних, 
сказав: 

- Якщо так, то я не єпископ! 
- А, так він сам зрікається сану, – підхопили монахи, зібрали собор і постано-

вили: «... донести до Москви про самозречення Кирила» [3, с. 73].  
У наступні роки Кирило проживав в Куренівському монастирі, позбавлений 

влади, не втручаючись ні в які справи, як простий чернець [1, с. 244]. Там же помер 
у 1884 році. 

Джерела: 1. О раскольниках Подольской губернии в настоящее время // ПЕВ, 1882. – № 20; 
2. Таранець С.В. Балтська єпархія Дрєвлєправославної Церкви Христової, що не приймала 
Окружного послання, у першій половині ХХ ст. // Доля старообрядства в ХХ - на початку ХХІ 
ст.: історія та сучасність: Збірник наукових праць та матеріалів. / ред.: С. В. Таранець; Ін-т 
укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, Музей історії та 
культури старообрядства України. – Київ, 2008. – Вип. 2; 3. Таранец С.В. Куреневское 
Тримонастырье: история русского старообрядческого центра в Украине (1675-1935). – Киев, 
1999. 
 

ЯБЛОЧНІКОВ СЕРГІЙ КЛИМОВИЧ 
Син старообрядницького начотника села Грубна Хотинського повіту (в по-

дальшому єпископа Балтського Кирило I – Клима Івановича Яблочнікова (1818–1884). 
За даними на 1901 рік – старообрядницький начотник села Грубна [1, с. 95]. 

Джерела: 1. Сахаров И. Несколько слов по поводу министерского циркуляра относительно 
раскольников // КЕВ, 1901. – № 5. 

 
ЯКОВЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 

(1882–1913) 
Народився 20 серпня 1882 року, в сім’ї вчителя Івана Кириловича Яковенко 

(1857 р.н.) та Віри Георгіївни Стадницької (1857 р.н.). У 1901 році закінчив 
Кишинівську духовну семінарії зі званням студента [1, с. 121]. 23 червня 1901 року 
визначений на священиче місце до Свято-Олександро-Невської церкви с. Яноуци 
Хотинського повіту [2, с. 281]. Надалі переміщений на місце другого священика 
при церкві Преподобної Параскеви с. Ожеве, того ж повіту. У 1902 році перемі-
щений до Свято-Успенської церкви с. Комарів Хотинського повіту [8, с. 218]. 16 
жовтня 1909 року призначений слідчим 3-го округу Хотинського повіту [5, с. 354]. 

У 1902 році, за придбання для церкви Преподобної Параскеви села Ожеве 
напрестольного Євангелія, лампади, завіси для царських врат і напрестольного 
хреста вартістю 41 рубль, йому надане архіпастирське благословення [3, с. 411]. 
В 1907 році, «за старанну і корисну службу Церкві», єпископом Кишинівськім і 
Хотинським Володимиром (Сеньковський), до дня Святої Пасхи нагороджений 
набедреником [4, с. 105]. У 1912 році до дня Святої Пасхи, єпископом Кишинівськім 
і Хотинським Серафимом (Чичагов) був нагороджений скуфією [6, с. 95]. 

Дружина: Віра Савівна. 
Помер 11 червня 1913 року [7, с. 190]. 
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Джерела: 1. Лотоцкий П.А. Список и краткие биографии окончивших полный курс 

Кишиневской духовной семинарии за сто лет ее существования (1813-1913). – Кишинев, 1913; 
2. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1901. – № 13; 3. Распоряжения 
епархиального начальства // КЕВ, 1902. – № 14; 4. Распоряжения Епархиального начальства // 
КЕВ, 1907. – № 16-17; 5. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1909. – № 43-44; 6. 
Распоряжения Епархиального начальства // КЕВ, 1912. – № 11; 7. Распоряжения епархи-
ального начальства // КЕВ, 1913. – № 24; 8. Справочная книга Кишиневской епархии на 1911 
год / Составлена и издана Канцелярией Кишиневской духовной консистория. – Кишинев: 
Епархиальная типография, 1911. 

 
ЯКОВЕНКО ІВАН КИРИЛОВИЧ 

(1857 р.н.) 
Народився 24 червня 1857 року в селі Котилеве Хотинського повіту. Вчився в 

Байрамчській вчительській семінарії. З 1878 року до 1 березня 1896 року служив 
вчителем в селах Хотинського повіту. 30 вересня 1895 року здав іспити по бого-
словським наукам при спеціальній комісії Кишинівської духовної семінарії [2, 
арк. 104зв]. 27 жовтня 1895 року, за резолюцією єпископа Кишинівського і 
Хотинського Неофіта (М.В. Неводчиков), визначений на священиче місце при 
церкві Покрови Пресвятої Богородиці с. Волошкове Хотинського повіту [5, с. 451]. 
17 березня 1896 року висвячений на священика. 31 жовтня 1896 року йому доручено 
навчання в церковно-приходській школі с. Волошкове. З 1910 року служив при 
Свято-Покровської церкві с. Вовчинець 3-го округу Хотинського повіту [9, с. 217]. 
15 квітня 1917 переміщений до церкви села Росошани, того ж повіту [8, с. 76]. 

У 1902 році удостоєний схвалення єпархіального начальства «за пожертву 100 
руб. на будівництво церковного будинку» в селі Волошкове [6, с. 345]. За 
визначенням Кишинівської єпархіальної училищної ради від 8 січня 1903 року, 1 
лютого того ж року, «за ревне ставлення до виконання обов'язків завідувачів і 
законовчителів церковних шкіл» йому оголошена подяка [7, с. 124]. 

Дружина: Віра Георгіївна Стадницька (17.09.1857 р.н.) – дочка священика 
церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Комарів Хотинського повіту, Георгія 
Григоровича Стадницького (1824-1901) та Марії Оксентіївни Гепецької. У 1902 
році удостоєна схвалення єпархіального начальства «за пожертву в церкву села 
Волошкова, Хотинського повіту священицького облачення в 50 руб. і 50 рублів 
на будівництво церковного будинку» [6, с. 345]. 

Їхні діти: Олександр (1882–1913), Михайло (13.07.1886 р.н.), Олексій.  
Михайло Іванович Яковенко (ор. 1885 р.н.) – навчався в Єдинецькому духов-

ному училищі (за даними на 1895 р.) [4, арк. 25зв]. У 1906 році закінчив Кишинівську 
духовну семінарію. Далі навчався в Санкт-Петербурзькій духовній академії, після 
закінчення якої працював в Іркутській духовній семінарії [3, с. 144]. 

Джерела: 1. Бессарабский губернский статистический комитет. Листки первой всеобщей 
переписи населения 1895 года по Хотинскому уезду. Единецкое духовное училище. – НАРМ, ф. 
151, оп. 1, спр. 72; 2. Кишиневская епархия. Клировая ведомость 5-го округа Хотинского уезда 
за 1903 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 200; 3. Лотоцкий П.А. Список и краткие биографии 
окончивших полный курс Кишиневской духовной семинарии за сто лет ее существования (1813-
1913). – Кишинев, 1913. – С. 144.  4. Бессарабская казенная палата. Ревизская сказка Хотинского 
уезда за январь-декабрь 1859 года.– НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 548; 5. Распоряжения епархи-
ального начальства // КЕВ, 1895. – № 22; 6. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 
1902. – № 13; 7. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1903. – № 5; 8. Распо-
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ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1917. – № 15-16; 9. Справочная книга Кишиневской 
епархии на 1911 год / Составлена и издана Канцелярией Кишиневской духовной консистория. – 
Кишинев: Епархиальная типография, 1911. 

 
ЯКОВЕЦЬ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ 

(1845 р.н.) 
Із селян, син Григорія Васильовича Яковцова (1812 р.н.) та Пелагеї Ананіївні 

(1823 р.н.) [1]. У 1894 році затверджений на посаді церковного старости при 
церкві Різдва Пресвятої Богородиці с. Кулішівка Хотинського повіту [3, с. 208]. 
У 1902 році затверджений на тій же посаді – на 4-е триріччя [2, арк. 77зв].  

Джерела: 1. Бессарабская казенная палата. Ревизская сказка Хотинского уезда за январь-
декабрь 1859 года.– НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 548; 2. Кишиневская епархия. Клировая ведо-
мость 3-го округа Хотинского уезда за 1902 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 199; 3. Распо-
ряжения епархиального начальства // КЕВ, 1894. – № 14-15. 
 

ЯКУБОВСЬКИЙ ФОМА ЯКОВИЧ 
(1775–1835) 

Із селян. Дяк при церкві Великомученика Дмитра Солунського с. Білоусівка 
Хотинського цинуту, за даними на 1819-1822 роки. Через рік або два після цього 
звільнився з посади. 

Дружина: Марія (1781 р.н.). 
Їхні діти: Карп (1798 р.н.), Данило (1803 р.н.), Марк (1804 р.н.), Лазар (1808 р.), 

Йосип (1812 р.н.), Олексій (1813 р.н.) [1, арк. 449зв]. 
Джерела: 1. Роспись исповедная Кишиневской епархии Хотинского цинута селения 

Белоусовки Димитриевской церкви о находящихся прихожанах, кто из них во святую Четыре-
десятницу был у исповеди и святых тайн причастия, кто ж исповедался токмо, а не причас-
тился и кто ж не исповедался и за каким винословием, за 1822 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 34. 

 
ЯМБУРСЬКИЙ СПИРИДОН ВАСИЛЬОВИЧ 

(1852–1880) 
Народився в сім'ї паламаря Свято-Успенської церкви села Пояна Оргеївського 

повіту, Василя Іларіоновича Ямбурського (1820 р.н.) та Стефаниди Стефанівни  
(1825 р.н.). Навчався в Кишинівській духовній семінарії. За журнальним визна-
ченням Педагогічного зібрання від 26 січня і 17 лютого 1871 року, вихованець II 
класу Спиридон Ямбурський прийнятий на казенне утримання. У 1875 році 
закінчив семінарію у званні студента [1, с. 62], і був висвячений на священика до 
Свято-Димитріївської церкви села Гвіздівці Хотинського повіту [3, с. 28]. 11 
жовтня 1876 року переміщений на місце настоятеля до Свято-Михайлівської 
церкви села Кіпешка 3-го округу Оргеївського повіту [4, с. 60].  

Помер 1 грудня 1880 року [2; 5, с. 56]. 
Дружини і дітей не мав. 
Джерела: 1. Лотоцкий П.А. Список и краткие биографии окончивших полный курс Киши-

невской духовной семинарии за сто лет ее существования (1813-1913). – Кишинев, 1913; 2. 
Метрическая книга данная из Кишиневской духовной консистории в Свято-Михайловскую 
церковь села Кипешки 3-го округа Сорокского уезда для записи о родившихся, браком соче-
тавшихся и о умерших на 1880 год; 3. Некролог. Ямбурский Спиридон // КЕВ, 1881. – № 1; 4. 
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1877. – № 3; 5. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1881. – № 3. 
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ЯН 

Дяк церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Михалкове Хотинської райі, за 
даними з відомостей погосподарського перепису Молдавського князівства 1774 
року [1, с. 453]. 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых 
упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирян-
щина», 2015. 

 
ЯН 

Дяк Свято-Покровської церкви села Волошкове Хотинської райі, за даними з 
відомостей погосподарського перепису Молдавського князівства 1774 року [1, с. 
457]. 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых 
упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирян-
щина», 2015. 

 
ЯН 

Дяк церкви села Сербичани Хотинської райі, за даними з відомостей погос-
подарського перепису Молдавського князівства 1774 року [1, с. 459]. 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых 
упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирян-
щина», 2015. 

 
ЯНІ 

Дяк церкви села Романківці Хотинської райі, за даними з відомостей погос-
подарського перепису Молдавського князівства, складеного 1774 року [1, с. 450]. 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых 
упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирян-
щина», 2015. 

 
ЯНУ 

Священик церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Кулішівка Хотинської 
райі, за даними з відомостей погосподарського перепису Молдавського князівства 
1774 року [1, с. 452]. 

Джерела: 1. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых 
упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирян-
щина», 2015. 

ЯПА-СКУРТА ГЕОРГІЙ ІВАНОВИЧ 
(1827 р.н.) 

Син паламаря Іоанна Петровича Япа-Скурта (1793 р.н.) та Єлени Георгіївни 
(1792 р.н.). Отримав домашню освіту. 1 квітня 1850 року, архієпископом Киши-
нівським і Хотинським Іринархом (Я.Д. Попов), посвячений у стихар і визначений 
дяком до церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Михалкове Хотинського 
повіту. 27 березня 1852 року висвячений на диякона до тієї ж церкви, на окладі 
дячка. 24 квітня 1852 року, за власним проханням, переміщений до Архангело-
Михайлівської церкви с. Трайстен Сорокського повіту, де до цього служив його 
батько (вийшов за штат 24 серпня 1852 року). 

Дружина: Катерина Стефанівна (1833 р.н.). 
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ЯСЕК ІВАН 

Із селян. У 1892 році затверджений на посаді церковного старости при церкві 
Покрови Пресвятої Богородиці села Волошкове Хотинського повіту – на третє 
триріччя [1, с. 181]. 

Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1892. – № 13. 
 

ЯСИНІВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ІЛЛІЧ 
Священик при Свято-Михайлівській церкві села Вашківці Сокирянського 

району Чернівецької області (за даними на 2007–2016 роки). У 2008 році під його 
керівництвом у церкві виконано значний обсяг ремонтно-будівельних робіт, 
відремонтовано перегородки, дзвіницю і т.д. 

 
 

ЯЦИМІРСЬКИЙ АФАНАСІЙ 
(†1891 р.) 

Із сім’ї духовного звання. Понадштатний священик при церкві Різдва 
Пресвятої Богородиці села Кулішівка 3-го округу Хотинського повіту. 

Помер 6 березня 1891 року [10, с. 109-110]. 
Джерела: 1. Распоряжения епархиального начальства // КЕВ, 1891. – № 8. 
 

ЯЦИМІРСЬКИЙ ВАСИЛЬ ОНУФРІЙОВИЧ 
(1791 р.н.) 

Син священика села Шебутинці Хотинського повіту, Онуфрія Яцимірського  
(1755 р.н.) та Марії (1763 р.н.). Отримав домашню освіту. 28 липня 1817 року  

Священик Василь Ясинівський. Фото Олександра Чорного 
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затверджений дяком при церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Шебутинці 
[1, арк. 140зв]. Місцеві жителі називали його турецьким прізвищем «База». 

Дружина: Євдокія Василівна (1800 р.н.). 
Їхні діти: Петро (1818 р.н.), Іоанн (1819 р.н.), Василь (1822 р.н.), Дмитро (1824 р.н.), 

Михайло (1827 р.н.) і Феофан (1832 р.н.) [2, арк. 383зв–384]. 
Джерела: 1. Клировые ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, 

оп. 1, спр. 48; 2. Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года, апреля двадца-
того дня, Бессарабской области Хотинского уезда села Шобутинец, одноприходной Успенской 
церкви, состоящей на имении умершего помещика Молдавского бояра, медельничера Василия 
Михайлова Россета, о числе наличном священно – церковнослужителях их женах и их мужеска 
и женска пола детях // Ревизская сказка местечек, селений и церквей Хотинского уезда, о 
священно-церковно-служителях (апрель 1835 г.) // Ревизская сказка местечек, селений и 
церквей Хотинского уезда о священно- и церковнослужителях. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100. 
 

ЯЦИМІРСЬКИЙ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ 
(1811 р.н.) 

Син священика села Сокиряни, Петра Михайловича Яцимірського (1785 р.н.) 
та Анни Федорівни (1788 р.н.). Дячок при церкві Успіння Пресвятої Богородиці 
села Сокиряни Хотинського повіту (за даними на 1835 рік) [2, арк. 414зв–415]. В 
подальшому був висвячений на диякона і направлений до Свято-Покровської 
церкви села Чепелеуці того ж повіту. 23 лютого 1862 року, за бійку з священиком 
і дячком був знижений на причетника [1, арк. 17зв]. 

Дружина: Параскева (1815 р.н.). 
Джерела: 1. Ведомости о церквях Хотинского уезда за 1878 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 

184; 2. Ревизская сказка местечек, селений и церквей Хотинского уезда о священно- и 
церковнослужителях. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100. 

 
ЯЦИМІРСЬКИЙ ОНУФРІЙ 

(1755–1830) 
«Із дворян». 21 листопада 1781 року Проілавським єпископом Кирилом 

висвячений на священика до Успенської Богородичної церкви села Шебутинці 
Хотинської райї [3, арк. 71-72].  

Нагороджений хрестом для духовенства в пам'ять війни 1812 року. 
Дружина: Марія (1763 р.н.).  
Їхні діти: Іоанн (1800 р.н.), Євстафій (1803 р.н.) і Євфимія (1804 р.н.) [3, арк. 282]. 
Євствфій Онуфрійович Яцимірський – з 1818 року вчився в Кишинівській 

духовній семінарії [2, арк. 31], яку так і не закінчив. 
Джерела: 1. Исповедная роспись Кишиневской епархии Бессарабской области Хотинского 

цинута селения Шобутинец, Успенской Богородичной церкви о обретающихся в приходе сей 
церкви ниже явленных чинов людям с изъяснением против каждого имени о бытии их во 
святую Четыредесятницу у исповеди и Святых тайн причастия, и кто исповедовался токмо, 
а не причастился и за каким винословием, и кто за малолетством не исповедовался, а Святых 
тайн причастился, значит ниже сего, за 1822 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 34; 2. Форму-
лярные ведомости об учащихся Кишиневской духовной семинарии за 1818 год. – НАРМ, ф. 205, 
оп. 1, спр. 2059; 3. Формулярная ведомость о священно и церковнослужителях и их мужеского 
пола детях, находящихся в селении Шобутинце, за 1824 год // Формулярные ведомости Управ-
ляющего Хотинского цынута Бричанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 
год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 37. 
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ЯЦИМІРСЬКИЙ ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

(1785 р.н.) 
Син священика. 12 липня 1811 року єпископом Григорієм Ієрапольським, за 

благословенням митрополита Гавриїла (Г.Г. Бенулеску-Бодоні), висвячений на 
священика до церкви Успіння Пресвятої Богородиці села Сокиряни Хотинського 
повіту [2, арк. 93-94]. 

Дружина: Анна Федорівна (1788 р.н.). 
Їхні діти: Михайло (1811 р.н.) [1, арк. 380]. 
Джерела: 1. Роспись исповедная Кишиневской епархии Хотинского цинута селения 

Сокирян Успенской Богородичной церкви о обретающих в приходе сей церкви ниже явленных 
чинов и людям со изъяснением про каждого имени и бытии их во святую Четыредесятницу у 
исповеди и святых тайн причастия, и кто исповедался токмо, а не причастился и за каким 
винословием, и кто за малолетством не исповедывался и святых тайн причастился, за 1822 
год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 34; 2. Формулярная ведомость о священно и церковнослужителях 
и их мужского пола детях находящихся в селении Сокирянах при Успенской Богородичной 
церкви Хотиннского уезда, за 1824 год // Формулярные ведомости Управляющего Хотинского 
цынута Бричанской протопопии священника Филиппа Лукиянова, за 1824 год. – ДАЧО, ф. 605, 
оп. 1, спр. 37. 

 
ЯЦИМІРСЬКИЙ ЯКІВ ОНУФРІЙОВИЧ 

(1799 р.н.) 
Син священика села Шебутинці Хотинського повіту, Онуфрія Яцимірського 

(1755 р.н.) та Марії (1763 р.н.). 23 вересня 1825 року затверджений на посаді 
паламаря при церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Шебутинці [1, арк. 
141зв]. Місцеві жителі називали його турецьким ім'ям Хасан. 

Дружина: Марія Костянтинівна Топорницька (1807 р.н.) – дочка священика 
Костянтина Семеновича Топорницького (1769 р.н.) та Анастасії Євстафіївни 
(1780 р.н.). 

Їхні діти: Іоанн (1824 р.н.) [2, арк. 383зв–384]. 
Джерела: 1. Клировая ведомость о священно- и церковнослужителях их женах и детях 

мужеска и женска пола детях, находящихся в селении Шобутинцах, за 1832 год // Клировые 
ведомости приходов Хотинского уезда за 1832 год. – ДАЧО, ф. 605, оп. 1, спр. 48; 2. Ревизская 
сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года, апреля двадцатого дня, Бессарабской 
области Хотинского уезда села Шобутинец, одноприходной Успенской церкви, состоящей на 
имении умершего помещика Молдавского бояра, медельничера Василия Михайлова Россета, о 
числе наличном священно – церковнослужителях их женах и их мужеска и женска пола детях 
// Ревизская сказка местечек, селений и церквей Хотинского уезда, о священно-церковно-
служителях (апрель 1835 г.) //  Ревизская сказка местечек, селений и церквей Хотинского уезда 
о священно- и церковнослужителях. – НАРМ, ф. 134, оп. 2, спр. 100. 

 
ЯШАН ФЕДІР 

Із селян. 11 вересня 1883 року затверджений на посаді церковного старости при 
церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Наславча 5-го округу Хотинського 
повіту – на перше триріччя [2, с. 165]. Також був церковним старостою при 
церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Волошкове 5-го округу Хотинського 
повіту. 19 листопада 1885 року нагороджений похвальним листом від єпархі-
ального начальства за «довголітню і корисну службу» [1, с. 130].  

Джерела: 1. Епархиальные известия // КЕВ, 1885. – № 22; 2. Распоряжения епархиального 
начальства // КЕВ, 1883. – № 19. 
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 

 
Умовні позначення використаних джерел і літератури 

 
АВСРДА – Архівний відділ Сокирянської районної державної адміністрації, 

Сокиряни. 
ВАКС – Власні архіви краєзнавців Сокирянщини. 
ВЕВ – Воронежские епархиальные ведомости, Воронеж. 
ВИ – Вопросы истории, Москва. 
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации, Москва. 
ДАОО – Державний архів Одеської області, Одеса. 
ДАХО – Державний архів Херсонської області, Херсон. 
ДАЧО – Державний архів Чернівецької області, Чернівці. 
ЖМВД – Журнал Министерства внутренних дел, Санкт-Петербург: Типография 

Министерства внутренних дел. 
ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения, Санкт-Петербург. 
ЖМП – Журнал Московской Патриархии, Москва: Издательство Московской 

Патриархии. 
ЗООИД – Записки Одесского общества истории и древностей / Одесское 

общество истории и древностей, Одесса. 
КЕВ – Кишиневские епархиальные ведомости, Кишинев: Типография Архие-

рейского дома / Епархиальная типография. 
КиевЕВ — Киевские епархиальные ведомости, Киев. 
МЕВ – Минские епархиальные ведомости, Минск. 
НАРМ – Національний архів Республіки Молдова (Arhiva Naţională a Republicii 

Moldova), Кишинів. 
ПЕВ – Подольские епархиальные ведомости, Каменец-Подольск. 
ПВ – Православний вісник. Видання екзарха всієї України, митрополита 

Київського і Галицького, Київ: Києво-Святошинська міська друкарня. 
ПсЕВ – Псковские епархиальные ведомости, Псков. 
РГАДА – Российский государственный архив древних актов, Москва. 
РГИА – Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург. 
СЕВ – Симбирские епархиальные ведомости, Симбирск. 
СККЕ – Справочная книга Кишиневской епархии на 1911 год / Составлена и 

издана Канцелярией Кишиневской духовной консистория. Кишинев: Епархиальная 
типография, 1911. 

СКХЕ – Справочная книга Херсонской епархии / Издание Херсонской духовной 
консистории. Одесса: Типография Е.И. Фесенко, 1906. 

ТБГУАК – Труды Бессарабской губернской ученой архивной комиссии, Кишинев. 
ТБЦИАО – Труды Бессарабского Церковного Историко-Археологического 

общества, Кишинев. 
ТКДА – Труды Киевской духовной академии, Киев. 
УІЖ – Український історичний журнал, Київ. 
ХЕВ – Херсонские Епархиальные Ведомости, Одесса. 
ЦА – Церковний архів. 
ЦВ – Церковный вестник, издаваемый при Санкт-Петербургской Духовной  
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Академии, Санкт-Петербург. 

ЦВд – Церковные ведомости, издаваемые при Святейшем Правительствующем 
Синоде, Санкт-Петербург. 

ЦЛ – Церковная летопись «Духовной беседы», Санкт-Петербург. 
AAC – Anuarul Arhiepiscopiei Chişinăului. – Chişinău: Tipografia Eparhială, 1930. 
AB – Arhivele Basarabiei. Revistă de istorie şi geografie a Moldovei dintre Prut şi 

Nistru. – Chișinău: Tipografia Eparhiala «Cartea Româneasca». 
AECH – Anuarul Eparhiei Chişinăului şi Hotinului (Basarabia). Ediţie oficială / 

Alcătuit după date oficiale de C.N. Tomescu, secretarul General Arhiepiscopiei al 
Chişinăului şi Hotinului. – Chișinău: Тipografia Eparhială, 1922. 

AECAI – Anuarul Episcopiei Cetăţii Albe-Ismail: 1923-1936. – Ismail, 1936. 
ANRM – Arhiva Naţională a Republicii Moldova, Chișinău. 
BACH – Buletinul Arhiepiscopiei Chişinăului: Organ oficial lunar. – Chișinău: 

Tipografia Eparhială «Reîntregirea». 
BB – Biserica Basarabeană: Organul Eparhiei Hotinului. – Bălţi: Tipografia Eparhială. 
BECAI – Buletinul Episcopiei Cetății Albe-Ismail. – Ismail. 
BOR – Biserica Ortodoxă Romană: Jurnal Periodic Eclesiasti. – Bucureşti: Tipografia 

Cărţilor Bisericeşti. 
EH – Episcopia Hotinului: Foaie eparhială oficială. – Bălţi-Chișinău: Tipografia 

Eparhială «Cartea Românească». 
EHA – Episcopia Hotinului. Anuar. / Valeriu Ciobotaru. – Chişinău: Tipografia 

Eparhială «Cartea Românească»,1930. 
EHDIS – Episcopia Hotinului. Date istorice și statistice: 1923–1925. – Chişinău: 

Tipografia Eparhială «Cartea Românească»,1925. 
Luminatorul – Luminatorul: Revista oficiala al Eparhiei Chișinăului și Hotinului. – 

Chișinău: Tipografia Eparhiala. 
RIM – Revista de istorie a Moldovei, Chișinău. 
RSIABC – Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Chişinău. – 

Chișinău: Tipografia Uniunii Clericilor Ortodocși din Basarabia. 
 

Умовні скорочення 
арк. – аркуш. 
арш. – аршин. 
грецьк. – грецьке, грецький. 
зв. – зворот. 
Кн. — книга. 
м. – місто, містечко. 
оп. – опис. 
р. – рік. 
рос. – російське, російська. 
рум. – румунське, румунська. 
С. – сторінка. 
с. – село. 
саж. – сажень 
спр. – справа.  
Т. — том. 
ф. – фонд.  
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