
1 
 

 

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА  ДЛЯ ЮНАЦТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

 

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА  ДЛЯ ЮНАЦТВА 

 

До 85-річчя утворення  

Київської області 

 

ТУРИСТИЧНИМИ 

СТЕЖКАМИ  

КИЇВЩИНИ 
 

інформаційно-краєзнавчі матеріали 

 

 

 

 
Київ 2017 



3 
 

908(477.41) 

Тур 86 

 «Туристичними стежками Київщини»: інформаційно-краєзнавчі 

матеріали / [уклад. Н. О. Кліменко]; Київська обласна бібліотека для юнацтва. 

– К., 2017. – 50 с. 

 Інформаційно-краєзнавчі матеріали створені згідно плану заходів «До 

85-річчя утворення Київської області». Містять інформацію по туристичним 

ресурсам Київщини загалом, та окремо по кожному району, місту обласного та 

районного значення. Інформація буде корисною для бібліотекарів, вчителів, 

учнівства та студентства, туристів. 

 

 

 

 

Укладач: Н. О. Кліменко 

Відповідальний за випуск: Г. Й. Сорока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Укладач : Н. О. Кліменко, 2017 

© Київська обласна бібліотека для юнацтва, 2017 

 

 



4 
 

До читача 

2 серпня 1930 р. ВУЦВК видав постанову 
«Про ліквідацію округів і перехід на двоступеневу 
систему управління» (область, район), за яким було 
ліквідовано Київський округ, а 9 лютого 1932 р. той 
же ВУЦВК ухвалив постанову «Про утворення 
обласних виконавчих комітетів на території УСРР», 

за якою було утворено 5 областей, у тому числі 27 лютого 1932 р. утворено Київську область. Тож, 
2017 року виповнюється 85 років з утворення Київської області. До цієї події Київська обласна 
бібліотека для юнацтва створила інформаційно-краєзнавчі матеріали, що стосуються краєзнавчого 
туризму Київської області. Матеріали покликані привернути увагу читачів до національного туризму, 
зацікавити історичними фактами про райони області та стати довідником у світі історичних цінностей 
та культурних надбань Київщини. Робота входить в цикл заходів «До 85-річчя утворення Київської 
області». 

 Краєзнавство, то є всебічне наукове вивчення певної території країни, або краю, і воно має 
свою історію: перші відомості краєзнавчого характеру містили вже давньоруські літописи та місцеві 
літописні хроніки. До 1920-го року краєзнавство розглядалось як суто громадська діяльність, а з 1922 
року воно офіційно визнане, як галузь наукового дослідження, завданням якого є вивчення історії і 
культури краю. Туристичне краєзнавство виокремилось в самостійну наукову дисципліну лише в 
останні роки, − науковцями була обґрунтована роль туризму, як засобу розвитку історичного 
краєзнавства.  

 Історична Київщина охоплює територію сучасних Київської та Черкаської областей і входить до 
Придніпровського рекреаційного району Дніпровсько-Дністровського рекреаційного регіону. Область 
має все необхідне для розвитку подорожей і оздоровлення: сприятливі природні умови, історико-
культурні, матеріальні та людські ресурси. Для туризму значну цінність складають ландшафти, 
включаючи рельєф, мальовничі краєвиди. Особливу групу ландшафтів утворюють національні парки, 
державні заповідники, заказники, унікальні природні об’єкти, пам’ятки природи, садово-паркового 
мистецтва, дендропарки, ботанічні сади, зоологічні парки, заповідні урочища – на все це багата земля 
Київщини, і все це є базою для екологічної освіти та краєзнавства. Не можна не брати до уваги 
культові об’єкти та архітектурні пам’ятки, садиби, які відзначаються стильовим багатством і 
різноманітністю. Ансамблі Києво-Печерської Лаври, Софійського монастиря включені до Списку 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.  

 
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 березня 2017 року № 91 м.Київ 

Про відзначення 85-річчя утворення Київської області 

 Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, рішення Київської обласної 

ради від 26.12.2016 № 242-11-VII „Про обласний бюджет Київської області на 2017 рік”, Програми 

відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Київською 

областю, здійснення представницьких та інших заходів на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням 

Київської обласної ради від 07.06.2016 № 125-05-VII, та з метою належного відзначення 85-річчя 

утворення Київської області:  

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення 85-річчя утворення Київської області у 

складі згідно з додатком.  

2. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 85-річчя утворення Київської області (далі – 

план заходів), що додається.  

3.Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністра- ціям і міськвиконкомам (міст 

обласного значення) забезпечити виконання зазначеного плану заходів.  

4. Райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) рекомендувати затвердити 

відповідні плани заходів з підготовки та відзначення 85-річчя утворення Київської області.  

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату 

Київської облдержадміністрації Кучера В.А.  

 

Голова адміністрації                                                (підпис)                                                          О.Л. Горган 
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Туристичні ресурси Київщини 

 В ІХ-ХІ ст. правобережжя Дніпра від р. Прип'яті на півночі до р. Рось і верхів'їв Південного Бугу 

на півдні, Случі і Горині на заході мало назву Київської землі. З XII по XV ст. це територія Київського 

князівства. В результаті подальших політико-адміністративних перетворень ці землі здобули статус 

воєводства, полків Київського, Черкаського та ін., намісництва, губернії, округ та ін. В радянський 

період на цій території створені Київська і Черкаська області. 

 Київщина історично склалася як політичне 

ядро України. Перші поселення з'явилися тут ще в 

епоху палеоліту. Саме ці землі стали центром 

Давньоруської держави. Після розпаду її наприкінці 

XI ст. на окремі державні утворення Київське 

князівство зберігало свою силу і могутність до 

самої татаро-монгольської навали. В середині XIV 

ст. Київщина увійшла до складу Литовської Русі. З 

1470 р. цій території надано статус воєводства. 

 Люблінська унія поклала початок активному переселенню на київські землі польської шляхти. 

В результаті ревізії так званих «пустих» земель, тобто таких, що не перебували в феодальному 

володінні, поляки одержали грамоти на володіння ними. Подвійне пригноблення, феодальне і 

національне, стало причиною зростання визвольного 

руху, очоленого козаками. Повстання проти польського 

гніту під проводом К. Косинського (1591-1593) 

розпочалося нападом на Білоцерківську фортецю і 

охопило Київщину і Волинь. Це був рух, що переріс у 

Визвольну війну українського народу. Одна з 

вирішальних ЇЇ битв відбулася під Корсунем в урочищі 

Горохова Діброва, 16 (26) травня 1648 р., в якій армія Б. 

Хмельницького здобула блискучу перемогу. На той час 

саме тут, на Київщині, були гетьманські столиці Суботів і 

Чигирин. 

 Центральна і південна Київщина майже обезлюдніли внаслідок подій Руїни. Польща всіляко 

намагалась повернути собі владу над цими землями. Король Ян Собеський універсалом від 1684 р. 

відновив на Правобережжі козацтво. Сеймом у 1685 р. були підтверджені козацькі права і привілеї. 

Правобережна Україна почала інтенсивно заселятися. Були створені Богуславський, Корсунський, 

Фастівський полки. Успішність колонізації пов'язана, зокрема, з ім'ям Семена Палія. 

 Після підписання миру з турками (1699 р.) і повернення під владу Польщі Правобережної 

України польським сеймом були скасовані усі рішення стосовно козацьких прав і привілеїв. В 

результаті спалахнуло козацьке повстання, що здобуло назву Паліївщини. Центром подій знову стала 

головна польська фортеця на Київщині — Біла Церква. На підкріплення полякам проти 

правобережних козаків виступили лівобережні козацькі полки на чолі з І. Мазепою, які окупували 

Київщину і Волинь (1704-1711). 

 В результаті двох останніх поділів Польщі Правобережна Україна наприкінці XVIII ст. була 

приєднана до Росії. 

 Наразі, область розташована на Півночі України в басейні середньої течії Дніпра, в межах 

лісової і лісостепової географічних зон. Площа становить 28,1 тис. кв. км (близько 4,8% території 

країни). Річки, що пересікають сучасну Київщину, належать до басейну Дніпра, який тече в межах 

області на протязі 246 км. Всього в області 177 річок, серед яких — Прип'ять, Тетерів, Ірпінь, Стугна, 

Рось. На її території 55 водосховищ (найбільші з них Київське, більша частина Канівського), 2383 

ставки. Річкові заплави утворюють понад 750 невеликих озер. 

 В області налічується 85 територій та об'єктів природно-заповідного фонду, в т.ч. 

дендрологічний парк Олександрія і пам'ятки садово-паркового мистецтва — Згурівський і 

Кагарлицький парки. Функціонують 16 музеїв, у тому числі три заповідники — історико-етнографічний 

«Переяслав», музей-заповідник «Битва за Київ у 1943 р.» у с. Нові Петрівці, історико-культурний 

заповідник у місті Вишгороді.  
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 Цікавий і цінний матеріал зібраний у 

Білоцерківському і Фастівському краєзнавчих, 

Яготинському історичному музеях. У с. Мар'янівка 

створено музей-садиба видатного співака І.С. 

Козловського. 211 нерухомих пам'яток області внесено 

до Державного реєстру національного культурного 

надбання. Багато населених пунктів Київщини мають 

давню історію, насичену подіями. 

 Сприятливі кліматичні умови, наявність 

численних водних об'єктів визначають роль Київської області як важливого рекреаційного регіону, де 

функціонують санаторії, будинки і бази відпочинку, дитячі табори. Серед курортів найважливіші — 

Біла Церква, Ворзель, Ірпінь, Конча-Заспа, Миронівка. Рекреаційно-оздоровче значення мають також 

курортні місцевості — Пірнове, Лютіж, Клавдієво-Тарасове, Буча. В області є 30 готелів. 

 

Міста обласного та районного значення 
 

 7 березня 1923 р. було видано постанову ВУЦВК "Про адміністративно-територіальний 
поділ Київщини", відповідно до якої 14 повітів Київської губернії були замінені на 7 округів, а 247 
волостей - на 111 районів, а іншою постановою "Про новий адміністративно-територіальний поділ 
України" від 12 квітня 1923 р. ВУВЦК затвердив новий поділ республіки на округи та райони.  

 Постановою ВУВЦК від 3 червня 1925 р. "Про ліквідацію губерній і перехід до 
триступеневої системи управління" був завершений перехід від чотириступеневої (центр-
губернія-повіт-волость) до триступеневої (центр-округ район) системи (з 1 серпня 1925 р.). Таким 
чином до Київського округу увійшло 25 районів.  

 Київська область, за адміністративно-територіальним устроєм, відноситься до вищого 

рівня (як і автономні республіки, міста зі спеціальним статусом, наприклад − Київ). До середнього 

або базового рівня відносять міста обласного значення та райони. До територіальних одиниць 

первинного рівня відносять міста районного значення, селища міського типу (СМТ), селища та 

села.  Міста обласного підпорядкування (обласні центри), які є економічними і культурними 

центрами, мають розвинуту промисловість, комунальне господарство, значний державний житловий 

фонд, з кількістю населення понад 50 тис. осіб (за указом від 1958 р.). В окремих випадках до категорії 

міст обласного значення можна віднести міста з кількістю населення меньш як 50 тис. осіб, якщо вони 

мають важливе промислове, соціально-культурне та історичне значення, близьку перспективу 

економічного і соціального розвитку, збільшення кількості населення.  

 На Київщині до міст обласного значення відносяться: Березань (16,6 тис. населення), Біла 

Церква (210 тис.), Бориспіль (60, 9 тис.), Бровари (99,8 тис.), Буча (31,2 тис.), Васильків (37,2 тис.), 

Ірпінь (41,5 тис.), Обухів (33,7 тис.), Переяслав-Хмельницький (27,7 тис.), Прип’ять (0), Ржищів (7,5 

тис.), Славутич (25 тис.), Фастів (47,8 тис.).  Великими містами області вважаються Біла Церква, 

Бориспіль, Бровари й Фастів.  

 Міста районного значення (райцентри), це адміністративно-територіальна одиниця з кількістю 

населення меньше 50 тис. осіб. В Київській області таких міст налічується 13, це: Богуслав (16,9 тис. 

населення), Боярка (35,6 тис.), Вишгород (26,9 тис.), Вишневе (38 тис.), Кагарлик (13,7 тис.), 

Миронівка (12 тис.), Сквира (16,8 тис.), Тараща (11,5 тис.), Тетіїв (13,3 тис.), Узин (12,2 тис.), Українка 

(15,5 тис.), Чорнобиль (500 осіб), Яготин (20,5 тис.).. 

 Районів в області 25: Баришівський, Білоцерківський, Богуславський, Бориспільський, 

Бородянський, Броварський, Васильківський, Володарський, Згурівський, Іванківський, Кагарлицький, 

Києво-Святошинський (з амінцентром в м. Київ), Макарівський, Миронівський, Обухівський, 

Переяслав-Хмельницький, Поліський (з адм. центром в смт Красятичі), Рокитнянський, Сквирський, 

Ставищенський, Таращанський, Тетіївський, Фастівський, Яготинський. 
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Баришівський район та місто Березань 

 Район розташований на сході Київської області, 

райцентром є смт Баришівка, через який протікає права 

притока Дніпра – Трубіж.  Люди селилися на території 

району з 2 тисячоліття до нашої ери, про що свідчать 

археологічні знахідки на території села Селище. історія 

Баришівщини пов’язана з захистом від нападів Золотої 

орди, литовських феодалів та польської шляхти. У 12 ст. 

район зазнав спустошливого нападу монголо-татар. Гучно 

прокотилися по цих землях повстання Северина 

Наливайка, Павлюка та Острянина. Здавна в цих місцях 

займалися виробництвом меду, і навіть шовку. 

 Походження назви Баришівки пов’язують з літописним Баручем, вперше згаданим у літописах 

1125 р. Саме місто згадане в історичних документах за 1603 р. як Баришовське Городище, а в 1630 р. 

– вже як Баришове. У цей рік населення міста брало участь у повстанні Тараса Трясила проти поляків. 

1649 року тут було сформовано Баришівську сотню, що увійшла до складу Переяславського козачого 

полку. У 1661 – 1663 місто було окуповане польськими військами, а від 1731 вважалося військовим 

поселенням. З 1921 р. Баришівська волость увійшла до складу Київської губернії, а в 1923 р. містечко 

стало райцентром Київського округу. Під час великого голоду протягом 1933 року в Баришівці померло 

390 жителів, в тому числі четверо  дітей до року.  

Цікавими місцями Баришівщини є: 

1. Баришівський історико-краєзнавчий музей. Приміщення музею є колишнім панським маєтком, 

побудованим на поч. 20 ст. паном Гладишем, який під час революції 1917 р. виїхав з родиною за 

кордон. У цьому ж будинку у 1920-х працював вчителем поет М. Зеров, перебували М. Рильський, 

Ю. Клен, М. Драй-Хмара, В. Петров (Домонтович), П. Пилипович.  

2. Баришівський музей Т. Г. Шевченка, присвячений життю і творчості поета. 

3. В селі Веселинівка є городище часів Володимира Мономаха. Це округле городище діаметром до 

60 м, висотою від 2 до 3 метрів, віком близько 910 років. Частина городища, у тому числі захисний 

вал розвалились. 

4. За селом Гостролуччя є залишки поселення 3-2 тисячоліть до н.е., а саме – в урочищі Остролівка і 

також курган тих же часів. 

5. В селі Волошинівка є музей Борщівських боїв з експонатами на тематику Другої світової війни. 

6. В селі Коржі діє шкільний історико-краєзнавчий музей, створений на добровільних засадах 

місцевими любителями історії та археології, які знайшли на території села пам’ятки кам’яного, 

мідного, бронзового віку, скифські, слов’янські, давньоруські та пам’ятки доби козацтва. Аналогічні 

музеї діють на територіях сіл Морозівка, Перемога. 

7. Район багатий на церкви 19 століття: храм святителя Миколи Чудотворця у селі Бзов (19 ст), 

церква Різдва Івана Хрестителя  у с. Лехнівка (1877 р.), церква Архістратига Міхаїла в с. Лукаші 

(1896 р.), Свято-Вознесенський храм у с. Лук’янівка (відбудовано 1879 р. поруч із старою 1758 

року), Свято-Миколаївський храм у с. Гостролуччя (1836 р.), храм Різдва Богородиці та пам’ятний 

скляний хрест  у с. Перемога (1892 р.), Свято-Покровська церква у с. Поділля (1905 р.), Свято-

Вознесенська церква (1869 р.) у с. Рудницьке. 

Місто Березань розташоване на території Баришівського району, це найбільше місто району, 

але не є його центром (центром є смт Баришівка). Березань є містом обласного підпорядкування 

Київської області.  

Головна водна артерія − річка Недра. Згідно з основною версією, назва Березань походить від 

назви річки Березанки, що впадає в Недру біля міста, однак колись так називалася сама Недра. 

Схожу за походженням назву має притока Недри другого порядку Сухоберезиця. Назви цих річок 

пояснюються природними умовами тієї місцевості, по якій вони протікають. По берегах річки 

Березанки були розташовані березові ліси. У Сухоберезиці — сухі береги. Наразі колишня річка 

Березанка має назву Недра. Березань оточують хвойні та листяні ліси, березові гаї. Водні ресурси — 

озеро Центральне, ставки, вказані річки Недра і Трубіж — ліві притоки Дніпра. Надра багаті на столову 

мінеральну воду, з якої в давнину виготовляли пиво.  

Перша письмова згадка про Березань зустрічається в люстрації Переяславського староства 

Київського воєводства за 1616 р. В документах вказується, що місцеві жителі займаються 
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виготовленням селітри, що приносить багато доходу на рік. Акти Люблінського трибуналу кінця 16 – 

поч. 17 ст. вказують, що Березань поповнилась жителями за рахунок втікачів з Правобережної 

України, в основному з Ходоркова. Протягом Гетьманщини Березань входила до різних 

адміністративних новоутворень: Переяславське староство, Київське воєводство и передавалась та 

передарювалась наказами правителів різним військовим ватажкам та полковникам. Наприклад у 1730-

х, згідно з «Генеральним слідством про маєтності» (перепису маєтків багатіїв), що проводився у всіх 

десяти полках Лівобережної України, у Березані було 37 дворів і знаходилася вона у власності 

нащадків колишнього Переяславського полковника Дмитрашко-Райчі. У 1764 році, після ліквідації 

полкового устрою на Лівобережній Україні Переяславський полк, в якому знаходилася Березанська 

сотня, увійшов до складу новоствореної Малоросійської губернії. Після її реорганізації в Київське, 

Чернігівське та Новгород-Сіверське намісництва в 1782 році Березань була зарахована до 

Переяславського повіту Київського намісництва. У 1796 році була відновлена Малоросійська губернія, 

і Березань знаходилася на території Переяславського повіту до поділу в 1802 році Малоросійської 

губернії на Чернігівську та Полтавську. З 1802 Березань — центр волості Переяславського повіту 

Полтавської губернії. 

На початку ХХ століття повз місто побудована і здана в експлуатацію 1901 року залізнична 

колія напрямку Київ – Полтава, що зумовило відкриття однойменної станції Березань. Також, 1965 

року, на цій же лінії на околиці міста відкрито зупиночну платформу Жовтневий. 

У результаті чергової адміністративно-територіальної реформи 1922—1923 років, коли повіти 

були замінені округами, а волості районами, Березань стала районним центром Київського округу. У 

1932 році, після ліквідації округів, Березань стала районним центром новоствореної Київської області. 

З 1962 по 1965 рік селище Березань входило до складу Переяслав-Хмельницького району Київської 

області. У 1994 році Березань було віднесено до категорії міст обласного підпорядкування Київської 

області.  

1843 року в Березані перебував Т. Г. Шевченко, де  й написав вірш «Розрита могила». 

Враження від відвідання розкопок кургану, що проводилися на той час, дали поштовх для створення 

цього вірша. Місто ттакож відвідували Григорій Сковорода, Георгій Береговий та інші відомі 

особистості.  

В 1927 році в Березані кінорежисером Арнольдом Курдюмом було знято один з перших 

повнометражних українських фільмів «Джальма».   

У 1975 році було урочисто відкрито Березанський краєзнавчий музей, який у 1980 році 

одержав звання «народний». Експозиції музею розповідають про історію міста з найдавніших часів до 

сьогодення. Один з залів музею має незвичайну експозицію, яка відтворює різноманітну флору та 

фауну цього куточка Київщини. Тут можна побачити рідкісних на наш час тварин, почути голоси 

природи, що супроводжують екскурсії. 

З 1904 до 1978 рр. в місті жив та працював радянський поет Степан Лисовець. На даний час ув 

Березані мешкає поет, дитячий письменник, перекладач, літературний критик Іван Андрусяк. 

В місті працюють музична школа, кінотеатр, бібліотеки, будинок культури. Масштабно 

проводяться святкування Дня народження Кобзаря, свято Івана Купала, щорічний фестиваль важкої 

музики «Metal Time festival». 

Визначні пам’ятки Березані:  

 Курган «Розрита могила». Власне, про курган мало що відомо. Фактично, ця пам'ятка цікава 

перебуванням тут у 1843-му році Т. Шевченка. На честь цього на кургані встановлено пам'ятний 

знак. 

 Танк Т-34. Цей танк був побудований під час другої світової війни на кошти, зібрані жителями 

Березані. На цьому танку капітан Колосок І. С., житель Березані, брав участь у взятті Берліна. 

Знаходиться в центрі міста. 

 Літак АН-2 переданий колективом заводу 410 Цивільної авіації жителям м. Березань як вічно 

живий пам'ятник історії про участь березанчан у Великій Вітчизняній війні. Ця пам'ятка була 

встановлена в Березані в 2007-му році. Знаходиться в районі вул. Набережна. 

 Пам'ятник бронепоїздам 
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Білоцерківський район  

 Біла Церква розташована на річці Рось. Вперше 

згадується в Іпатіївському літописі 1155 року. Через нього 

проходили торговельні шляхи на Київ, Вінницю, в Арабські 

країни, Індію, Угорщину.  

 Початок ХІ століття позначився безнастанними 

набігами печенігів на південні околиці Київської Русі. В 

1017 році київський князь Ярослав Мудрий завдав поразки 

печенігам і відтіснив їх на південь. Для зміцнення 

південних рубежів держави вздовж Росі у 1032 році було розпочато будівництво оборонної лінії — 

системи сторожових фортець, сполучених між собою величезними насипами та ровами. Саме у 1032 

році з'явились Корсунь, Богуслав, Стеблів, Володарка (літописний Володарев) та інші населені пункти 

Поросся. І саме в той рік на скелястому лівому березі Росі був закладений військово-феодальний 

замок, що дістав назву Юр'їв (Гюргев) (на честь християнського імені Ярослава Мудрого — Юрій). 

Замок згодом «обріс» містечком, яке в кінці ХІ століття стало кафедральним центром Пороської 

єпархії. Серцем міста була гора з розміщеним на ній дитинцем (замком). Також на горі стояв 

білокам'яний собор — обов'язковий атрибут єпархіального центру. 

 З історії Білої Церкви відомо, що з 1793 року, після приєднання міста до Росії, Білоцерківщина 

стала вотчиною сім’ї Браницьких. Біла Церква і «Олександрія» були дійсним герцогством з двором,  

величезною кількістю слуг, людей, котрі харчувалися навколо двору, з великими конюшнями, з 

полюванням, на які з’їжджалася  аристократія Південно-Західного краю. Браницькі мали 

неоднозначний вплив на свою головну резиденцію. Вони зробили Білу Церкву містом, яке втратило 

будь-яке адміністративне  значення для держави. За наказом Катерини ІІ і не без «вказівки» 

Браницьких, Білоцерківську фортецю було зруйновано, староство ліквідовано, повітовий центр 

перенесено до Василькова, місто з казенної власності перейшло у особисту.  

 У 1806 р. Браницькі уклали договір з єврейською общиною, якій дали дозвіл на поселення і 

будівництво у місті. Євреї принесли у Білу Церкву велику торгівлю і ремесла. В 1809 – 1814 рр. 

Браницький звів у центрі міста торгові ряди (тобто базар) на 85 крамниць – одна з рідкісних в Україні 

будівель у стилі ампір, чим стимулював подальше розселення єврейства у Білій Церкві та зумовив 

докорінну зміну етнічного складу міського населення.  

У середині 19 ст. історія міста тісно пов’язана з ім’ям Тараса Шевченка. Коли Тарас був ще козачком 

пана Енгельгарда (родича Браницьких), по дорозі до Вільно вони заїжджали до Білої Церкви. Потім 

Шевченко ще бував у місті, ці відвідини знайшли відображення в повісті «Прогулка с удовольствием и 

не без морали» (1856 р.). Багато місця в повісті відведено опису тогочасного побуту мешканців, у тому 

числі єврейської громади. Шевченко згадує сіре, брудне містечко з невеликими хатками на не 

мощених вулицях з босоногими хлопчаками, де не було жодної аптеки, книжної лавки. Це останній 

прозовий твір письменника. Білоцерківці вшанували пам’ять поета назвою площі та вулиці ім. Тараса 

Шевченка. 

 На поч. 20 ст. Біла Церква, маючи статус волосного містечка, значно випереджала повітовий 

Васильків за чисельністю населення та за загальним розвитком. Приміром, 1900 року у Василькові 

мешкає 18,5 тис. осіб, а у Білій Церкві 47,7 тис. , а з 1913 року – 17,2 тис. та 54,3 тис. відповідно. 

Неодноразово поставало питання створення Білоцерківського повіту і, зрештою, 1919 року центр 

повіту перенесено до Білої Церкви. 

 У 1918 році Біла Церква знов заявила про себе. «Ще у вересні ніхто в Місті (Києві) не уявляв 

собі, що можуть спорудити три чоловіка, які мають талант з’явитися вчасно, навіть в такому 

нікчемному місті, як Біла Церква» − ці образливі для Білої Церкви слова з «Білої гвардії» Михайла 

Булгакова стосуються Торопця, Петлюри та Винниченка і зайвий раз підтверджують той факт, що 

саме це місто відіграло провідну роль у створенні Діректорії Української Народної Республіки. 

Зусіллям Євгена Коновальця у серпні-вересні 1918 р. в місті було засновано Окремий Загін Сечових 

Стрільців, в листопаді того ж року почалося збройне повстання під керівництвом Петлюри та 

Винниченка. Тут відбувалося формування основних сил Директорії. Тут вперше було надруковано 

повідомлення про відновлення влади незалежної УНР. Більше місяця місто над Россю було штабом 

сил повстанців – фактично другою столицею України. Саме звідси вирушило 60-тисячне військо, яке 

14 грудня 1918 р. взяло Київ, який знаходився під контролем військ гетьмана Скоропадського, 
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переважно етнічних росіян. У серпні 1921 в Білій Церкві була утворена Козача Рада Правобережної 

України.  

 Близькість до Києва, зручне транспортне сполучення, розвинута соціально-економічна 

інфраструктура у комплексі з ландшафтними і природними умовами надають місту значної 

інвестиційної та туристичної привабливості. В зональному відношенні це перехідна зона від лісу до 

степу — лісостеп. Також у Білій Церкві знаходяться джерела радонових гідрокарбонатно-кальцієво-

натрієвих та гідрокарбонатно-кальцієво-магнієвих мінеральних лікувальних вод. Головною водоймою 

є річка Рось, яка 16 км протікає здебільшого південною частиною міста, відокремлюючи центральні 

райони від Заріччя (сучасні Заріччя та житлові масиви Піщаний і Таращанський). Річка Протока тече 

Білою Церквою 9,6 км і впадає в Рось. А в урочищі Сухий Яр є Сухоярський струмок довжиною 9,6 км. 

Через Рось у межах міста прокладені 4 мости: 2 пішохідні (Дерев'яний міст та Зарічанська гребля) та 2 

автомобільних. Річку Протоку перетинає значна кількість маленьких містків різноманітної конструкції. У 

місті багато невеликих скверів та парків, що розташовані в історичному центрі. Важливу роль у 

культурному житті Білої Церкви відіграє здавна відомий міський парк культури і відпочинку імені Т. Г. 

Шевченка. Також у центрі міста розміщений парк Слави. Вздовж вулиці Клінічна розташований парк 

«Будівельників», на території якого тривалий час існувало військове кладовище, яке згодом було 

перепоховано. У місті є 3 бульвари: Олександрійський, Михайла Грушевського та Княгині Ольги. 

 Перлиною Білої Церкви є відомий дендрологічний парк 

«Олександрія» — унікальна пам'ятка садово — паркового 

мистецтва Він розташований на північно-західній околиці міста і є 

нйбільшим архітектурно оформлений ландшафтний парк в 

Україн, площею 297 гектарів вздовж Росі. Площа декоративних 

водойм парку (ставки та р. Рось) становить 21 га. Загальна 

довжина алей і доріжок становить понад 20 км. Парк є зразком 

пейзажної паркової композиції, основу якої складають рослини, 

архітектурні споруди, скульптури, водна гладь Росі та ставків. 

 Парк заснований наприкінці 18 ст, як заміська резиденція польських графів Браницьких. 

Автором генпроекту парку став відомий французький архітектор Мюффо. На території дендропарку 

поєднані природні пейзажі та численні архітектурні споруди: альтанки, павільйони, колоннади, містки, 

фонтани з романтичними назвами (водоспад  Руїни, Турецький будиночок, Китайський місток, Колона 

смутку, колонада «Луна»). У колекції парку зібрано понад 2130 видів рослинного світу.  

 Рекреаційними елементами міста також є Замкова гора – сучасна територія колишнього 

літописного городища міста Юр’їв, пам’ятка археології 11-13 ст. Урочище Голендерня – ботанічна 

пам’ятка природи місцевого значення, на території якого виявлено 70 деревних видів: два види – 

хвойні, 68 – листяні (43 – дерева, 21 – кущі, 2 – напівкущі, 1− кущик, 1 – ліана). Історично – 

Голендерня – це фільварок, або фольварок Браницьких, тобто панська ферма, господарство, на 

якому працювали кріпаки для забезпечення панів продуктами харчування. Розташований він був 

через річку Рось від панського маєтку і до нього курсував паром, який наразі хочуть відновити. 

 Цікава також ботанічна пам’ятка природи – урочище «Палієва гора», розташована на південно-

західній околиці міста. Це найвищий пагорб дендропарку «Олександрія», крутий, кам’яний схил якого 

сягає у висоту 27 метрів. Ділянка лучного степу площею майже 0,5 га займає південний схил 

крутизною 450, в нижній частині схилу – виходи граніту. Назву бере з історичного факту розташування 

тут на поч. 18 ст. табору одного з загонів козацького ватажка Семена Палія. В глибині Палієвої гори і 

досі видно рештки земляних укріплень козаків. У 1980 р. на честь тих подій на горі був встановлений 

пам’ятник – кам’яна вежа з барельєфом козацьких голів та сценами з бойового життя козаків. Біля 

вежі розташована чавунна гармата з ядрами. З цього місця відкривається мальовничий краєвид на 

річку Рось. Відомі свідчення про 

те, що Палієва гора має 

розгалужену систему підземних 

ходів, один з яких колись виходив 

до річки.  

 1978-79 рр. на Росі був 

створений штучний острів, де 

планувалась зелена зона 

відпочинку. Територія у 34 га землі була розбита на зони та засаджена цінними сортами дерев, які 

завозили з дендропарків України. Тепер ця територія називається острів-парк «Дитинство». 
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 Багато цікавих пам’яток архітектури знаходиться в історичному центрі Білої Церкви: Склади 

Браницьких, Ансамбль  споруд поштової станції, Торгові ряди, Зимовий палац, Будинок Дворянських 

зібрань, Микільська церква, Свято-Преображенський кафедральний собор, Костел св. Івана 

Хрестителя, Церква св. Марії Магдалини та ін. Що стосується культурного життя міста, то з 1933 р. тут 

засновано Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім. Панаса Саксаганського 

(провулок Клубний, 1). На базі Білоцерківського краєзнавчого музею, що відкрито 1924 р. на Замковій 

горі, щороку проводяться краєзнавчі читання, науково-практичні конференції, друкуються наукові 

матеріали. На базі училища ім. П. Р. Поповича діє музей космонавтики ім. льотчика-космонавта П. 

Поповича, фонд якого складає понад 200 унікальних експонатів. Експозиція музею Електричного 

зв’язку розповідає про історію розвитку електрозв’язку та пошти у місті. Після реставрації у будівлі 

костьолу відкрито Будинок органної та камерної музики. Чеський орган на  2734 труби встановлено 7 

березня 1990 року.  

 Біла Церква – центр Білоцерківської єпархії Української православної церкви. Загалом місто 

налічує понад 30 зареєстрованих релігійних громад, у  тому числі 10 громад УПЦ, римо-католицька 

церква, єврейська громада, мусульманська громада та ін. Є 5 церков, каплиця, жіночий монастир Св. 

рівноапостольної Марії-Магдалини, 4 молитовні будинки. До УПЦ відносяться: Спасо-

Преображенський кафедральний собор, Церква св. Марії Магдалини та Храм-каплиця св. 

великомученика Георгія Побідоносця. 

 Біла Церква засвітилася й у кіно. У місті було знято декілька сцен фільмів 

«Королева бензоколонки» (сцена з бджолами на площі Шевченка), та «Владика 

Андрій» у дендропарку «Олександрія». На будинку, де знімався перший фільм 

встановлено меморіальну дошку Надії Румянцевій 

 Біла Церква є районним центром для Білоцерківського району, утвореного 

1930 року. Люди тут жили споконвіку: на територіях сіл Мазепинці, Шкарівка, 

Яблунівка досі залишились пам’ятки черняхівської та древньоруської культур, 

поховання бронзового періоду, залишки стародавніх Змійових валів. Історія району 

крутиться навколо будівництва на берегах Росі міста Юр’єва – оплоту проти 

монголо-татар, підписання Білоцерківської угоди між Б. Хмельницьким і польською 

шляхтою під час Визвольної війни 1651 – 1654 рр., гайдамацьким рухом – Коліївщиною, рухом 

декабристів. Більше 12 тис. жителів Білоцерківщини воювали на фронтах Другої світової, а близько 7 

тис. не повернулися. 

 Адміністративно-територіально район поділяється на 1 міську раду, 1 селищну раду та 33 

сільські ради, які об’єднують 60 населених пунктів і підпорядковані Білоцерківській районній раді. 

Адмінцентр – Біла Церква, є містом обласного значення та не входить до складу району. 

 Визначними пам’ятками архітектури району є Свято-

Успенський храм в м. Узин, храм Святителя Миколая в с. Мазепинці, 

Свято-Духівський храм (церква Зшестя Святого Духа, 1750 р.) в с. 

Шкарівка, Спасо-Преображенська церква (1849 р.) в с. Сухоліси, 

церква Св. Параскеви (1903 р). в с. Олійникова Слобода, церква Жон 

Мироносиць (1893 р.) в с. Сорокотяги, Михайлівська церква (1891 р.) в 

с. Храпачі  

 Також у Мазепинцях діє меморіальний комплекс козацької слави (на фото), де встановлено 

пам’ятник гетьману Івану Мазепі.  

 Зацікавить туристів відвідування водяних млинів Поросся – в самій Білій Церкві та в селі 

Городище-Пустоварівське. Білоцерківський млин був побудований у 19 ст. і знаходиться недалеко від 

центру міста. Зараз від нього залишились комплекс будівель і гребля.  
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Богуславський район 

Біля міста Богуслав збереглися залишки давньоруського городища 9-13 ст, яке можна 

ототожнювати з літописним містом Богуславлем. Саме місто Богуслав засноване в 1032 році 

київським князем Ярославом Мудрим. В 1240 Богуслав, як і більшість тодішніх міст-укріплень, було 

зруйновано монголо-татарським нашестям. З 1362 року територія Богуславщини знаходилась під 

владою Литовського князівства, а після Люблінської унії 1569 р. – під владою Польського Королівства. 

У 1591 р. польський король Сігізмунд ІІІ Ваза подарував місто волинському князеві Костянтину 

Острозькому, відтоді Богуслав і став центром староства. 

Наприкінці 16 ст. у місті було вже 200 будинків міщан та 400 будинків козаків, і вже існували 

органи самоврядування. З отриманням магдебурзького права у 1620 р. майбутній райцентр отримав і 

прапор із зображенням зелених берегів та блакитної річки з трьома скелями та жовтими хрестами. 

Мешканці міста брали активну участь у козацькому русі: повстаннях Кшиштофа Косинського, 

Северина Наливайка, Павлюка, Якова Острянина. Символом тодішньої боротьби українського народу 

проти татаро-турецької навали ставав образ Марусі Богуславки. 

По Руїні Богуслав став одним із центрів відродження козацтва на Правобережній Україні. В 

період 1685-1710 місто стає полковим містом Богуславського полку, на чолі якого стояв полковник 

Самійло Самусь. У 1712 козацька автономія ліквідувалась, але протягом 18 ст. Богуславщина 

залишалась зоною поширення гайдамацького руху. 

У другій половині 17 ст. місто придбав вже відомий польський шляхтич Ян Браницький. В описі 

люстрації того року подається інформація, що місто було обнесено палісадом з трьома брамами, які 

вели до міста. Над вхідною брамою була башта з бійницями, а під брамою – підйомний міст. В центрі 

міста стояла дерев’яна ратуша, яку у 1787 р. замінили на кам’яну. На той час тут мешкало 1110 осіб, 

серед яких – 112 купців.  

У 1793 р. після другого поділу Речі Посполитої Богуслав став повітовим центром Київської 

губернії Російської імперії та мав цей статус до 1837 р. Пізніше місто отримало статус позаштатного 

міста Канівського повіту, а після великої пожежі в місті – центр повіту був перенесений до Канева із 

включенням території Богуславського повіту до складу Канівського. Із встановленням радянської 

влади Богуслав став центром Богуславського повіту Київської губернії з 1919 р. 

Цікавий факт: як протест проти більшовицької влади та запровадження продрозверстки на 

Богуславщині виникає антибільшовицьке повстання, відоме в історії як «Медвинська республіка». 

Голодування у Богуславському районі та факти людожерства подтверджені офіційно, за 

документами того часу (14 березня 1933 р.) «По Богуславскому району голодает 1931 хозяйство». Від 

голодомору на Богуславщині померло 5 357 осіб, у тому числі 1410 дітей. 

З липня 1941 р. по 1944 р. Богуславський район знаходився під окупацією фашистів. 

Сьогочасне культурне життя Богуславщини складають 33 клубні установи, школа мистецтв, 

музична школа в с. Медвін, музей історії Богуславщини та два його філіали, 11 музеїв на громадських 

засадах, хорова капелла ім. О. Кошиця та гурт «Ісайківські козаки». Бібліотечна система складається з 

33 одиниць, яка є однією з найкращих у Київській області – двічі занесена до довідника найкращих 

бібліотек Європи. 

З сакральних споруд, можна відмітити Свято-Троїцьку церкву (1861 р. Богуслав), 

Воскресенську церкву (1800 р. с. Бородані), Успенську церкву (сер. 19 ст. с. Вільховець), церкву св. 

Івана Богослова (19 ст. с. Розкопанці). 
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З пам’яток архітектури: будинок фабриканта Покраса (1897 р., м. 

Богуслав), Богуславська кам’яниця-хедер (1726 р., м. Богуслав), будинок 

садибного типу (поч. 20 ст., с. Хохітва). 

На гранітному скелястому березі Росі стоїть пам’ятник Марусі 

Богуславці. В її руці – сплетений зі степових квітів вінок, біля ніг – розірвані 

кайдани. Врятовані невільники принесли в рідні краї оповідь-легенду про 

чудову жінку, що жертвувала життям, визволяючи земляків. 

У самому Богуславі навчався, а потім вчителював Іван Нечуй-

Левицький. В місті народився іконописець Києво-Печерської Лаври Алімпій 

Галик. Серед чарівної природи Богуславщини зростав відомий український 

художник, відігравший важливу роль у долі Тараса Шевченка – Іван 

Сошенко. Тривалий час, нижче течією Росі, за 4 км від Богуслава, у с. 

Хохітва проживала Марко Вовчок. Неподалік від Хохітви знайдено залишки поселення 

передскифського періоду 9-8 ст. до н.е., а також городище часів Київської Русі. 

Про село Медвін, розташоване за 27 км від Богуслава, окрім повстання та створення окремої 

республіки, відомо, що князь Володимир любив влаштовувати заміські бенкети. Для чого він тримав в 

околицях Києва медуші – склади меду. Коли місто зруйнували татари, всіх жителів винищили. Згодом 

люди, що проходили повз це безлюдне місце, розповідали про відчайдушні ридання, доки місцева 

чаклунка не вигнала з цих місць нечисту силу. Люди повернулися до села, але при відбудові 

натрапили на погреби з медом та вином, що збереглися з часів Володимира 
 

Бориспільській район 

Бориспільський район з центром у місті 

Бориспіль примикає до території Київа. Саме місто 

до складу району не входить і є містом обласного 

підпорядкування Київської області. На південних 

кордонах району протікає Дніпро. Головний 

аеропорт України розміщений біля м. Борисполя. 

Столицю держави й аеротермінал з’єднує 

першокласне шосе, ширина якого дозволяє 

використовувати його навіть для аварійної 

посадки літаків. 

Район має давню історію. За часів Київської Русі Бориспільщина входила до Переяславського 

князівства. За археологічними пам’ятками, на території району налічується сім давньоруських 

городищ і десять давньоруських поселень. Найбільшим укріпленням тих часів було городище саме на 

місті сучасного Борисполя. У 1015 р., коли печеніги напали на Русь, князь Володимир послав проти 

них свого сина Бориса, якого було підступно вбито в цих місцях. З того часу народ зберіг пам’ять про 

княжича Бориса, назвавши місце його загибелі Борисовим полем. Звідси й пішла назва сучасного 

Борисполя (Боришполя). До наших днів на території району збереглися залишки поселень, городища,  

кургани, трапляються знахідки знарядь праці, побутових предметів різних епох. Наприклад, у селищі 

Головурів було знайдено скарб ливарних форм епохи пізньої бронзи (13-12 ст. до н. е.).  В урочищах 

Будницьке поле, Обірки та Процівському лісі збереглися рештки поселень і могильник доби бронзи. 

Біля с. Вишеньки, на березі річки Золочі, знайдено залишки поселення доби неоліту. На околиці 

Вишеньок – низка великих скіфських курганів та городище. Біля озера Баклажного розкопано рештки 

поселень епохи неоліту та трипільської культури, а на околиці села – могильник ранніх слов’ян. 

Численні знахідки, що належать до різних епох, створили селу славу справжньої археологічної 

скарбниці. Чималу колекцію старожитностей зібрав у 19 ст. на околицях Вишеньок священник Ф. П. 

Яновський, значна частина колекції експонується в Бориспільському історичному музеї, відкритому 

1967 року. 

Інше найстаріше поселення Бориспільщини, − село Вороньків, розміщується за 15 км від 

Борисполя. У літописах згадується як укріплення Ворониця під 1109 роком. Назва села від прізвища 

воїна Ворона, який жив у цьому укріплення і загинув, захищаючи його від печенігів. Найдавніші 

знахідки на території Воронькова – 2-3 тисячоліття до нашої ери: стародавні кургани, залишки 

городища та валу часів Київської Русі. 
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Імена багатьох визначних людей пов’язані з Вороньковом. Тут пройшли дитячі роки Шолом 

Алейхема, сюди любив приїздити Павло Тичина.  

Варто завітати і до Кийлова, це ще 10 км на південь. Найкрасивіші краєвиди Лівобережжя 

Дніпра: неозорі води Дніпра-Славути, великі масиви соснового лісу, горбиста піщана річкова заплава, 

зелені квітучі луги, чисте повітря. 

У селі Гусинці (15 км від Кийлова) можна натрапити на 

несподіванку. Коли за наказом радянської влади наповнювали 

штучне Канівське море, затоплюючи навколишні села, 

будинки в них зруйнували, а от храм кінця 18 ст. не 

наважились. Навколо нього навіть для захисту насипали 

земляний вал і нині сюрреалістичним нагадуванням про 

минуле здіймається над морем маківка церкви. 

На місці давньоруського городища 12-13 ст. 

започатковано село Старе, що колись носило назву 

Краснопілля. Можливо, у назві першопоселенці хотіли 

відобразити красу навколишьої місцевості. У 60-х роках 20 ст. поблизу Старинської птахофабрики 

були досліджені скіфські кургани, датовані 4 ст. до н.е.  

Неодмінно варто завітати до Сулимівки, невеликого села, де розташована Покровська церква 

1622-1629 рр., побудована за наказом відомого козацького ватажка, гетьмана війська запорізького 

Івана Сулими. Ця споруда – рідкісний зразок кам’яних тридольних одноверхих храмів, високохудожня 

пам’ятка української архітектури. У Сулимівському парку, пам’ятці садово-

паркової архітектури 19 ст, розташована скифська баба. 

В Бориспільському районі найвідомішими є поселення, виявлені 

дослідженнями біля сіл Процева, Салькова, Софіївки. Після вивчення вони 

були виділені в окремий тип Трипільської культури – Софіївський. 

Орнаментована рогова сокира доби бронзи, виявлена біля с. Дударків, 

зберігається в Національному музеї історії України.  

Як вже зазначалося, район багатий на кургани. Найбільше їх біля 

села Іванків: «Воронова могила», «Сиза могила», «Кутолова могила», 

«Язвенна могила»; біля села Кірове: «Бембериха»; Лебедина, Сеньківки. А 

курган біля с. Любарці – «Глушківська могила» − пам’ятка національного 

значення.  

На території району діє ландшафтний заказник державного значення «Хутір Чубинського», 

розташований на землях Великоолександрівської сільради. Назва походить з хутора відомого 

фольклориста, етнографа, вченого, педагога та автора гімну України – Павла Чубинського. Будинок, 

що простояв до 30-х років 20 ст. – не зберігся.  

Також в районі створено 5 природно-заповідних територій. Окрім Сулимівського парку й 

заказника, в 1998 р. створено орнітологічний заказник Урочище «В’язове», (біля с. Проців). Тут існує 

найбільша в області колонія сірих чапель (300 пар), гніздиться орлан-білохвіст, занесений до Червоної 

книги. На території с. Проців знаходиться іхтіологічний заказник «Процівський», утворений 1999 р. 

Територія заказника – важлива відтворювальна база риб Канівського водосховища, тут живе й 

гніздиться багато видів птахів.  

1999 р. оголошено гідрологічним заказником «Біле болото» (с. Сошників) з метою охорони і 

збереження цінного природного болотного комплексу. Болото відоме як місце зимової концентрації 

косуль, лосів, дикої свині, вовків, занесених до Європейського Червоного списку. На території району 

працюють наукові заклади: Інститут розведення і генетики тварин Української академії аграрних наук 

та центральна науково-дослідна лабораторія якості води та ґрунту Інституту гідротехніки та меліорації 

УААН. 

У 2002 році історик-ентузіаст А. С. Зиль видав книгу «Історія Бориспільщини». Книга охоплює 

період з прадавніх часів до сьогодення. Цінні матеріали знаходяться в Іванківському історико-

краєзнавчому музеї. Хороший музей створено в с. Проців, у Вороньківській, Глибоцькій, Дударківській, 

Кіровській школах. Поблизу самого Борисполя розташований меморіал жертвам Голодомору 1932 – 

1933, який відкрито 2009 року. 
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Бородянський район 

Бородянський район із центром у смт Бородянка 

розташований у західній частині області. Головною 

окрасою району є ліси, що користуються славою 

«грибних місць», тому, коли починається сезон «тихого 

полювання», мешканці Київщини поспішають сюди, аби 

насолодитися відпочинком серед дерев. Клавдієво, 

Немішаїве, Пісківка – назви головних залізничних 

зупинок поблизу однойменних поселень. Водні ресурси 

району складають річки басейну Дніпра – Здвиж, Тетерів, 

Пісчанка та 33 ставки.  

Перші археологічні знахідки території району 

датуються пізнім палеолітом (20-25 тис. років до н.е.), а 1150 року місцеві річки згадуються в 

Іпатіївському літописі. Поселення, що існувало на місці сучасної Бородянки згадується у літописах 

1190 року. Тоді воно мало назву Козятичі й було винищене монголо-татарами 1240 р. Згодом 

поселення відновилось і 1509 р. згадка про нього зустрічається у грамоті польського короля вже під 

сучасною назвою Бородянка. До 1660 р. Бородянкою володів гетьман Виговський, потім російський 

цар Олексій подарував містечко Києво-Михайлівському монастирю. Бородянська волость утворилась 

1866 р., 1963 її ліквідовано і територіально віднесено до Макарівського району , проте 1967 року 

статус-кво було відновлено.  

1986 р. внаслідок катастрофи на ЧАЕС район віднесено до зони посиленого радіоекологічного 

контролю, всі жителі отримали статус потерпілих 4 категорії.  2000 року з облікових даних було зняте 

село Рудня-Мигальська, однак воно ще не зникло остаточно, зараз територія села забудована 

дачами. 

Відсутність пагорбів, спокійний рельєф Полісся – найкращі 

умови для створення злітно-посадкових смуг для літаків, тож не 

дивно, що на мапі з’явився обласний аеродром Бородянка, занесений 

до Державного реєстру цивільних аеродромів. За певну суму кожен, 

хто забажає, дістане можливість зробити стрибок з парашутом з 

літака. Місцеве товариство «АС», яке має ліцензію Деркомітету 

молодіжної політики, спорту і туризму України на підготовку 

парашутистів, надає послуги з інструктажу та організовує стрибки з 

квітня по листопад. 

Село Мигалки відоме родиною Корякіних, що з коріння сосни 

роблять соснове макраме, дерев’яні плетива. 

В якості туристичних місць рекомендовані до відвідування: 

- краєзнавчий музей Бородянщини (смт Бородянка); 

- музей "Українського костюму та української писанки" (смт Немішаєве, приміщення НМЦ); 

- городище ХІІ — ХІІІ ст. (с. Мирча); 

- музей військової слави (смт. Немішаєве) 

- палац Остен-Сакенів ХІХ століття та парк (смт. Немішаєве); 

- сільськогосподарська станція ім. Петра Столипіна, тепер аграрний коледж, 1912 
(смт. Немішаєве); 

- урочище Бабка (біля хутора Пороскотень); 

- вокзал залізничної станції Клавдієве початку ХХ століття; 

- мисливський будинок Петра Столипіна, садиба Зайцева, тепер корпус туберкульозної лікарні, 
1910-11 (смт. Клавдієво-Тарасове); 

- водонапірна башта залізничної станції Тетерів початку ХХ століття; 

- Шуховська гіперболоїдна водонапірна башта 1-ї третини ХХ ст. (смт. Пісківка); 

- дерев'яна Миколаївська церква 1899 року (с. Луб'янка); 

- старі споруди школи, початок ХХ ст. (с. Микуличі); 
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Броварський район 

Центром району є місто Бровари, але так було 

не завжди: з 1930 по 1937 функції райцентру 

виконувала Димерка, яка стала називатись Велика 

Димерка. 

Історичні землі Броварщини містяться між 

річками Десна, Дніпро та Трубіж. Для туристів землі 

Броварщини надають можливість добре відпочити, а 

також ознайомитись з багатовіковою історією цього 

краю, який у давнину називався Сіверським: понад 

тисячу років у непорушних пралісах жило одне з 

найбільших давньослов’янських племен – сіверці, яке з 

часом утворило Чернігівське, Переяславське і Новгород-Сіверське князівства. Із 10 ст. розпочалося 

посилення впливу київського князівства на сіверський люд Броварщини, за князя Володимира по 

Десні, Остру, Трубежу будуються містечка, де селяться запрошені з інших країн «знатні мужі». Далі 

відбувалося масове заселення земель монахами київських та переяславських монастирів, то вже 

була тотальна церковна колонізація язичницьких земель, бо сліди давніх поселень монахів 

трапляються майже в кожному броварському селі. Майже всі сучасні села постали із давньоруських 

поселень-градів: Княжичі, Бровари, Літки, Русанів, Світильня, Гоголів, Заворичі, Семиполки, Рожни, 

Рожівка, Літочки, Свиноїди, Требухів, Погреби, Калита, Богданівка, Димерка, Зазим’я, Рудня та ін. 

Після нетривалого правління різних татарських васалів край перейшов у володіння князя 

Романа Брянського, а вже з 1362 київський князь Володимир Ольгердович передав землі під владу 

Юрія Половця, що збудував княжу резиденцію на пагорбах поблизу Рожнів і перейменувався на князя 

Половця-Рожиновського. До того часу належать перші згадки про Рожни, Світильне, Літки. Від 1393 р. 

землі отримав князь Дмитро Сокира – соратник литовського Вітовта. 

З початку 17 ст. почалося ополячення краю, місцевий люд йшов боронити свої споконвічні 

права до повстанських загонів Косинського, Наливайка, Трясила, брали участь у козацьких походах 

Сагайдачного, Сулими, Носача, Аксака, Рожиновського. Із початком Хмельниччини Бровари, Гоголів, 

Світильня, Заворичі, Калита та Семиполки розросталися в якості поселень козачих сотень, що в 

складі Київського полку брали участь у битвах проти литовського загарбництва. Після укладання 

Переяславської угоди землі щедро роздавались російським воєводам і генералам: Трубецьким, 

Вольським, Девієрам, Кантакузеним, Лонухіпим, Херасковим. Однак з часом російські землевласники 

втратили свої володіння, що перекуповувались родинами української старшини Дараганів-Галаганів, 

Танських, Солонин. Центром регіону в ті часи було містечко Гоголів Київського полку, що зросло на 

ярмарковій торгівлі. Також продовжували зростати Бровари й Літки.  

Після введення кріпацтва землі перейшли до власності петербурзьких вельмож Хованських-

Алфер’євих, Трепових. Панщина призвела до занепаду національного господарського життя. Після 

відміни кріпацтва 1861 р. населення сіл зросло у кілька разів, що зумовило бурхливий розвиток 

господарства. Але в усі часи, з різних обставин, як політичних, так і економічних, відбувалась еміграція 

населення Броварщини до інших областей та країн: у 17 ст. 

– до району Пирятина та Чугуєва, 18 ст. – на Дон та до 

Таврії, 19 ст. – на Кубань, а згодом – у Заволжя, Сибір, 

Далекий Схід. 

Перша половина 19 ст. пов’язала край з ім’ям 

Тараса Шевченка, який побував у багатьох броварських 

селах: поеми «Катерина», «Сотник», «Княжна» мають 

броварське коріння. 

У роки Другої світової у Броварах розміщувався 

штаб Південно-Західного фронту, штаб Українського 

прикордонного округу та ін. На 2 роки район був окупований. За часи війни загинуло 7145 жителів 

району, кожен другий чоловік призовного віку, тисячі жителів вивезено на примусові роботи до 

Німеччини. Під час відступу німці спалили 12 тис. селянських дворів.  

Сучасна Броварщина подарувала Україні визначні постаті: Заслуженого Вчителя України, 

Плюту Галину Яківну (10.11.1936) с. Княжичі, українского боксера, чемпіона світу з 2005 по 2011 
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Дзинзирука Сергія Олександровича, Кошелєву Людмилу Василівну – директора Броварської районної 

ЦБС.  

З екскурсійних об’єктів можна рекомендувати: 

- Броварський краєзнавчий музей; 

- городища 11-13 ст. (с. Світильня, с. Русанів); 

- могильник с. Пухівка; 

- церква Княжицька у с. Княжичі; 

- церква Різдва Богородиці у с. Гоголів; 

- церква Покрови Божої Матері у Великій Димерці. 

 

Василькіський район 

 Васильківський районів в Україні існує два: один 

в Дніпропетровський області, але нас, звичайно. 

цікавить той, що знаходиться у Київській. Васильківський 

район Київської області містить 8 річок, серед яких 

найбільші: Стугна, Бобриця, Протока. 

 За архівними матеріалами Васильківський повіт 

згадується у 1782 році при створенні Київської губернії. 

Але археологічні знахідки свідчать, що вже в 4-3 

тисячолітті до н.е. тут були поселення трипільців. Відомі 

численні знахідки епохи бронзи (2 тисячоліття до н.е.) поблизу населених пунктів Застугна, Погреби, 

Глеваха, Іванковичи, Лосятин, Мар’янівка. На берегах Стугни залишились скіфські кургани-могили: 

«Чортиха» (с. Погреби), «Переп’ятиха» (с. Мар’янівка), «Три брати» (смт. Глеваха). 

 Також на берегах Стугни знайдені поселення ранніх слов’ян зарубінецької, черняхівської 

культур поблизу Гребінок, Великої Вільшанки.  

 Козацькі поселення Васильківщини булі в с. Рославичі та с. Лосятин. Збереглося городище 

«Замкове» на р. Рут (нині р. Протока), в с. Лосятині, про яке передається легенда, що саме тут 

існувало козацьке укріплення. Крім того в с. Рославичі був мідний церковний дзвін, подарований 

рославицьким козакам гетьманом Потоцьким. 

 Історія Васильківщини радянських часів наповнена трагічними сторінками: сталінськими 

репресіями, голодомором, фашистським загарбництвом.  

 Одним із цікавіших екскурсійних об`єктів Васильківщини є 

Годинник вічності, розташований в селищі Ковалівка, що за 60 км 

від Києва. Згідно з архівними даними, годинник було закладено 

ковалем-ремісником у 1500 році. Сучасні годинники вічності – це 

ініціатива місцевої агрофірми «Світанок». Назва цієї фірми під 

циферблатом. Сам годинник виконаний з живих квітів і зеленої 

трави, а механізм управляється за допомогою комп’ютерної 

системи, яка знаходиться в землі.  

 У самому Василькові можна рекомендувати до відвідування джерело Св. Феодосія, яке, за 

легендою, викопав сам Святий Феодосій Печерський ще в 11 столітті. 

Неподалік від джерела розташувався старовинний собор що носить 

назву на честь двох святих – Антонія і Феодосія Печерських. Храм 

побудований в архітектурному стилі українського барокко. Спорудженням 

займався один з кріпаків-майстрів Києво-Печерської лаври з 1756 по 

1758 роки. 

 Любителів історії може зацікавити курган Переп’ятиха у 

Мар’янівці. За легендою, княгиня Переп’ятиха у нічному бою випадково 

вбила свого чоловіка, що повертався додому. Гадала, що то напав ворог. 
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Довідавшись на світанку, що вона скоїла, жінка покінчила життя самогубством. Над їхніми тілами воїни 

насипали дві могили. Тому в народі пагорб біля Мар’янівки називають «Переп’ятихою», а біля 

Фастівця – ім’ям чоловіка – «Переп’ятом». 

  Пам’ятка Перепетового поля – одна з найдавніших могил скіфського часу, і їй немає рівних 

серед курганів українського лісостепу. Датується курган кінцем 7 століття до нашої ери. Звичайно ж, 

до нашого часу він не залишився цілим – пограбовано його було ще у давнину. Сьогодні він є 

пам’яткою епохи розквіту Степової Причорноморської Скіфії. Улітку 1845 року курган дослідив 

професор Київського університету Іванишев. У розкопках приймав участь сам Тарас Шевченко, який 

перебував на той час на посаді маляра в Археографічній комісії. Пізніше тут встановили меморіальну 

дошку.  

 24 березня 1900 року у Мар’янівці 

біля Василькова народився визначний 

український співак, народний артист СРСР 

(1940 року), лавреат Державної премії 

УРСР ім. Т. Шевченка – Іван Семенович 

Козловський. Тож цікавим для туристів буде 

відвідання меморіального музею-садиби 

співака, що розташований саме у 

Мар’янівці. 

 Цікавою ботанічною пам’яткою природи місцевого значення на території Великосолтанівської 

сільради Васильківського району є Омелькова гора. Це заказник площею 3 га. Рослинний покрів 

пам’ятки представлений формацією типчаку валійського. У його складі виявлені рідкісні види: горицвіт 

весняний, сон чорнючий, осока низька, анемона лісова.  

Іншими цікавими екскурсійними об’єктами Васильківщини є: 

 Залишки скіфських курганів (с. Крушинка, с. Мархалівка, с. Іванковичи) 

 Змієві вали (с. Велика Бугаївка) 

 Пам'ятник Петру Могилі (с. Ковалівка) 

 Свято-Покровська церква (смт. Гребінки) 1999 р. 

 Стугнянсько-Ірпінська ділянка оборонної лінії (між селами Хлепча і Плесецьким) 

 Церква Онуфріївська 1705 р. (с. Липовий Скиток) 

 Церква Покрови Богородиці 2004 р.(с. Мар'янівка) 

 Церква Пресвятої Трійці (с. Вінницькі Стави) 

 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (с. Ковалівка) 

Вишгородський район 

 Стародавнє місто Вишгород було збудоване на 

узвишші Дніпровського правобережжя. Виглядало воно в ті 

часи як укріплення, подібного якому на той час не було в 

усьому Подніпров’ї. Зі сходу це узвишшя захищали 

наддніпрянські кручі та Дніпро. З півночі до заходу узвишшя 

опоясували північна та західна яруги, що починались з 

верхнього грязьового болота, а з півдня – болота торф’яного, 

яке з великими розривами простягалось аж туди, де тепер 

починається київський Поділ.  

 У «Повісті минулих літ» уперше про Вишгород 

згадується у 946 р. як про важливий військово-стратегічний пункт Київської держави. Цілком ймовірно, 

що перше укріплення Вишгорода було виконане за наказом княгині Ольги. Й, напевно, цей факт дав 

підставу називати Вишгород «Ольжиним градом».  

 Розростання міста почалося з Сель-гори. Спочатку тут виникає невелике місто, накруг якого 

будується так званий Верхній, або Старий вал завдовжки 500 м. Згодом на схід та південь 

забудовуєься посад, а укріплена частина перетворюється на цитадель і дістає назву двору Владики, а 

згодом – Княждвору. Для попередження міста про небезпеку встановлюється п’ять сторожових башт: 

одна – на так званому Балитані Сель-гори, друга – на виступі Люб-гори, а три інші – на штучних 

пагорбах – Надрів’я, Острожище, Безіменний. У 1994 році у Вишгороді створено історико-культурний 
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заповідник, який став займатися дослідженням археологічних пам’яток. До складу заповідника входить 

дитинець літописного городища Вишгорода з залишками валу та фундаментами храму-мавзолею Св. 

Бориса та Гліба 11-12 ст., град з кварталами металургів і гончарів, поселення ранньозалізного та 

давньоруського часів, могильники від доби бронзи до давньоруських. 

 Найвидатнішою пам’яткою архітектури того часу є церква Св. Бориса і Гліба, молодших синів 

князя Володимира Святославовича, які загинули після смерті батька під час боротьби за його 

спадщину. Борис і Гліб були канонізовані 1072 року. 

 За 30 км від Києва, далі за Вишгород, розкинулось мальовниче село Демидів, яке вперше 

згадується у письмових джерелах 11 ст. Упродовж своєї історії воно кілька разів змінювало 

місцерозташування. Найдавніше, як вважають, було на північ від села, біля річки Козки, в Старому 

Демідові. Наступне – з заходу, в урочищі Дворище. На схід від села збереглися залишки валів 

городища, яке мало назву Городець і, за переказами, зруйновано в часи Батиєвої навали. Наприкінці 

17 ст. у Демідові стояли козаки, підлеглі Семенові Палію, яких у 1693 р. знищило польське військо, 

зруйнувавши містечко. У 18 ст. Демидів був відбудований і входив до Димерського староства.  

 На трасі Київ-Мінськ, на самому узбережжі 

Київського моря, розвинулось село Лютіж. Вперше про 

нього згадується в літопису 975 р. Назва села походить 

від імені Люта – сина варязького князя Свенельда, 

вбитого тут древлянським князем Олегом. Поблизу 

Лютежа знайдено залишки давніх поселень. Мешканці 

одного з них виробляли залізо з болотної руди. Під час 

Другої світової, в листопаді 1943 р. в районі Лютежа 

було розпочато операцію  з визволення Києва від німецько-фашистських загарбників. Це місце відоме 

як «Лютежський плацдарм». У чотирьох братських могилах сплять вічним сном воіни, які загинули під 

час операції. У селі Нові Петрівці, на заповідній території площею 8га, знаходиться музей-заповідник 

«Битва за Київ в 1943 році». Експозиція розповідає про події осені 1943, форсування Дніпра та 

створення Лютежського плацдарма. Музей містить діораму, військову техніку, зброю, документи, 

світлини, форму військовослужбовців тих часів. 

 Біля Вишгорода на Дніпрі побудовано Київську гідроелектростанцію (ГЕС), яка з розташованою 

поруч на горі гідроакумулюючою електростанцією (ГАЕС) є унікальним гідротехнічним комплексом. Під 

час низького споживання енергії турбіни ГАЕС працюють як насоси, заливаючи воду нагору до 

величезних резервуарів. При піковій потребі в енергії вода миттєво подається до турбін-насосів і 

таким чином без істотного залучення Київського водосховища вгамовується «енергетичний голод».  

 Київське водосховище нагадує море за розмірами. Його так і називають – Київське море. Воно 

відіграє важливу роль у житті Київщини. У його водах розмножується риба, по берегах розміщено 

багато баз відпочинку, його пляжі з сосновими деревами нагадують Балтійське узбережжя Юрмали. 

На берегах Київського моря також знайдені бурштинові уламки, які викидають на берег шторми. 

Штучне море має всі атрибути справжнього. 

 У Межигірському урочищі, поблизу Києво-Межигірського 

монастиря – основного монастиря Запорозького козацтва, існує 

гідрологічна пам’ятка природи «Дзвінкова криниця». Землі ці 

належать Старопетрівському лісництву ДП «Київська лісова 

науково-дослідна станція» (квартал 163 виділ 12). За легендою, 

ченці монастиря, пізніше підірваного більшовиками, на місці 

джерела побудували каплицю із встановленими дзвіночками – 

коли вона сильним струменем вдаряла по них, то лунав 

мелодійний дзвін, звідки й пішла назва криниці. У 1998 р. до 155-

річчя перебування Т. Шевченка у Межигір’ї криниця 

відреставрована громадою села Нові Петрівці. Шевченко згадував криницю у поемі «Чернець» та 

зображав на своїх малюнках:  

«…Іде чернець дзвонковую  

У яр воду пити 

Та згадує, як то тяжко 

Було жити в світі…» 
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 У світлі політичних подій останнії років, варто зупинитись на Межігір’ї докладніше. Здавна ці 

землі належали православному Межигірському Спасо-Преображенському монастиреві, який з 

перервами існував від часів древньої Київської Русі до 1935 року в місцевості Межигір’я – біля 

сучасного села Нові Петрівці, за 10 км від Вишгорода. За легендою монастир засновано близько 988 

року грецькими ченцями, що прийшли з Візантії разом із св. Михайлом – першим митрополитом 

Київським. За іншою версією церква Білого Спаса була закладена Андрієм Боголюбським в 1161 р. 

Земельні маєтності монастир міг отримувати від давньоруських князів. Поблизу монастиря існує 

печера. 1482 монастир став жертвою набігу татар хана Менглі-Гірея. Відбудова почалася з 1520-х, 

коли литовські князі та польські королі, щоб прихиляти до себе православне духовенство, надавали 

йому привілеї та земельні володіння. Гроші на монастир надавали князь Юрій Слуцький, Андрій 

Немира, Андрій Полоз, Іван Горностай, Яцько Бутович та інші шляхтичі.  

 Земельні маєтності монастиря зросли після 1654-1656 рр. за рахунок дарунків від українських 

гетьманів та московський цар – Олексій Михайлович надав монастиреві поселення: Бобровичі, 

Козаровичі, Ясногородку, Ігнатовку, Глібівку. Богдан Хмельницький, в свою чергу, надав монастиреві: 

Вишгород, Петрівці, Мощони (універсалом від 21 березня 1656 р.). Самійло Величко згадує в своєму 

літописі битву, яка відбулась 1654 р. під Межигорами, між Богданом Хмельницьким та татарами. Після 

зруйнування у 1660-х рр. польським військом сусіднього Трахтемирівського монастиря Межигірський 

монастир став шпиталем для старих запорожців. На їхнє утримання Запорізька Січ передала у 

власність монастиреві земельні володіння та щорічно виплачувала значні грошові кошти.  

Пожежа 1663 р. знищила церкву та монастирські дерев’яні будинки. Монахи відбудували нову 

Преображенську церкву, монастир став оборонним і мав свої власні гармати. 1683 року козацька рада 

Запорозької Січі постановила запрошувати до січової Покровської церкви служителів саме з 

Мижигірської обителі. 1687 р. січова Покровська церква стала підпорядковуватись Межигірському 

монастиреві. 1691 йому вже підпорядковувались і найближчі до Січі монастирі: Лебединський, 

Самарський тощо. У 17-18 ст. козаки часто на старості постригалися у ченці та закінчували тут своє 

життя. 1786 р. після ліквідації Запорозької Січі імперська влада закрила монастир і величезні 

монастирські багатства були конфісковані Російською імперією. Наступного року імператриця 

Катерина ІІ забажала відвідати монастир, але з нез’ясовних обставин тієї ж ночі він згорів. В останні 

роки 18 ст. біля монастиря німецький інженер Краніх знайшов копалини каоліну, придатного для 

вироблення порцеляни і майже одразу у колишніх приміщеннях монастиря засновано Межигірську 

фаянсову фабрику. 1886 р. монастир відновлено та через декілька років перетворено на жіночий, на 

той час він мав 2 церкви. Але нове життя тривало недовго, у 1920-рр. монастир закритий 

більшовиками, у 30-х будівлі розібрано, церкви підірвано. Під час руйнації була знайдена давня 

бібліотека з рукописними книгами. Дехто вірить, що бібліотека належала Ярославу Мудрому.  

 Після руйнування на цьому місті побудовано дачу УРСР, характер державної резиденції 

місцевість зберігає й досі. До 22 лютого 2014 року заповідник Межигір’я було незаконно привласнено 

Віктором Януковичем, марнозвісним колишнім президентом України. Нині всі землі заповідника із вже 

забудованими заміськими будівлями, зоопарком та озерами повернуто в державну власність. 

Планується з основних будинків зробити так званий «музей корупції», а всю територію визнати 

громадським парком.  

 Напередодні Преображення Господнього 2015 монахами Видубицького монастиря було 

освячено капличку, що її збудувала громада «Межигір’я». 

Володарський район 

 Спокійний характер рельєфу Володарського району робить 

Володарщину затишним куточком. Лагідний характер місцевих 

жітелів заважає уявити, що вони брали активну участь у повстанні 

під орудою Наливайка, а в роки визвольної війни під проводом 

Богдана Хмельницького булі в центрі організації повстання на 

Київщині. Звідси родом відомий гайдамацький ватажок Мартин 

Тесля, загони якого громили шляхетські маєтки. 

 Народження Володарки, селища на Росі, за 32 км від 

Сквири, як і більшості міст по річці Рось, пов’язано з будівництвом 

фортець для захисту Києва від половців і татар. Тут збереглися кургани часів Київської Русі, зокрема 

«Царева могила» й «Орлиха».  
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 Перша письмова згадка про місто Володарів датується 1150 р. У 1240 р. Володарку знищили 

татаро-монголи. З цього часу майже протягом двохсот років вона не згадується в історичних 

документах. Тільки в середині 15 ст. тут виникає нове поселення. 

 В районі, біля річки Тарган розкинулось село Пархомівка, засноване ще в 16 ст. У 19 ст. воно 

стало власністю відомого російського інженера Голубєва, який побудував у селі школу, ремісниче 

училище для хлопчиків та дівчаток, бібліотеку, лікарню та ін. Після смерті Голубєва в 1903 р. 

будівничу діяльність у Пархомівці продовжували його нащадки. Бажаючи увічнити пам’ять батька, 

вони задумали спорудити тут величний храм із каплицею. Проект цей замовили відомому архітектору 

Покровському. Центральне місце в ансамблі споруд займає храм. Це тринефна, одноабсидна будівля, 

завершена шоломоподібнею банею. Фресковий живопис, виконаний за ескізами М. Реріха художником 

Перміновим, прикрашає абсиду храму. Синьо-блакитні кольори надають розписам вишуканості та 

свіжості, що притаманні станковим творам Реріха. Головною окрасою храму є мозаїки, виконані також 

за ескізами Реріха в майстернях відомого художника-мозаїста Фролова в Петербурзі.  

 На Володарщині є 106 пам'яток археології. Це 2 городища в Городище-Косівському і 

Березні, 63 поселення, 26 курганних груп, 13 курганів, серед них найвідоміші — Царева 

Могила на околиці Лихачихи та Орлиха на території Завадівської сільської ради; 1 курганний 

могильник біля З райок та 1 оборонна споруда в центрі Городище-Косівського. 

 Серед пам'яток історії та культури району — 43 пам'ятники загиблим воїнам, одинокі та 
братські могили. 10 пам'ятних знаків жертвам голодомору 1932—1933 р.р. у Володарці, Косівці, 
Рудому Селі, Рубченках, Городище-Пустоварівському, Таргані, Надросівці, Логвині, Пархомівці. 

 З 1998 року ведуться відновлювально-реставраційні роботи пам'ятки архітектури XIX ст. у 
Рудому Селі — Свято-Троїцької церкви. В районі створено розгалужену мережу установ 
культури, головними напрямками діяльності яких є збереження історико-культурної спадщини, 
розвиток народної творчості, організація змістовного дозвілля людей. До послуг читачів — 28 
бібліотек. 

Інші екскурсійні об’єкти району: 

 Залишки Палацу к. XVIII — п. XIX ст. (с. Руде Село) 

 Музей «Хліба та хліборобської Слави» (смт. Володарка) 

 Музей Володарський історико-краєзнавчий (смт. Володарка) 

 Пам'ятник жертвам голодомору 1932—1933 років (с. Косівка) 

 Перший в Україні пам'ятник жертвам голодомору 1933 року (с. Тарган) 

Згурівський район 

 Згурівський район – наймолодший район Київщини, 

утворено його у вересні 1986 року. До того територія 

району перебувала у складі Полтавської губернії Російської 

імперії. Окремі частини входили до складу Прилуцького, 

Пирятинського та Переяславського повітів. 

 Центром району є смт Згурівка, яка колись 

належала родині Вяземських, потім перейшла у власність 

до Кочубеїв як посаг Софії Миколаївни Вяземської. Вона 

вийшла заміж за Аркадія Васильовича Кочубея – учасника 

війни 1812 року, київського віце-губернатора з 1830 до 

1837 р., орловського губернатора тих же років, сенатора з 1842 р, дійсного статського радника в 

царській Росії. Є дані, що саме він у 1837 році заснував у Згурівці парк, який свого часу змагався з 

найвідомішим дендропарком «Олександрія» у Білій Церкві, та за останні десятиріччя втратив всі 

колишні здобутки. Але ті, кого приваблює ландшафтна архітектура й дендрологія, можуть знайти тут 

багато цікавого для себе. Подорожуючи Згурівським районом, є сенс зробити зупинку й пройтися 

алеями парку.  

 За наказом Кочубея садівник-швейцарець насадив навколо палацу чудовий парк з рідкісних 

дерев, були встановлені альтанки, а через ставки перекинуто містки. Від села садибу відгородили 

ровом. У центральній частині парку знаходилась притока Супою – Хіврине море. Її розчистили, 

поглибили й перетворили на ставки. 
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 Після смерті Кочубея Згурівський палац став належати його сину – Петру Аркадійовичу 

Кочубею, який настільки розширив площу насаджень, що потім його почали вважати справжнім 

творцем цієї зеленої перлини. Петро Кочубей помер 1892 р. і був похований у парку, через два роки 

до нього підховали і його дружину.  

 Багато цінних рослин загинуло під час повені 1968 – 1970 рр. Внаслідок підтоплення, яке 

спричинила зведена на Супої дамба цукрового заводу. Палац був зруйнований.  

 Згурівська земля дарувала Україні багато визначних персоналій:  

 Бурбела Віктор Анастасійович — уродженець с. Зелене, 
український літературознавець, поет, вчений секретар Відділення літератури, мови та 
мистецтвознавства НАН України; 

 Кривда Григорій Федосійович — уродженець с. Середівка, український письменник; 

 Кононенко Мусій Степанович  — уроженець с. Турівка український поет і прозаїк,  

 Кучеренко Ілля Корнійович — уродженець с. Нова Оржиця, український мовознавець і 
педагог, доктор філологічних наук, професор; 

 Литвиненко Григорій Євлампійович — уродженець с. Середівка, Герой Радянського Союзу 

 Медуниця Михайло Михайлович — уродженець с. Стара Оржиця, український письменник; 

 Міхновський Микола Іванович — уродженець с. Турівка, український політичний та 
громадський діяч, основоположник, ідеолог і лідер самостійницької течії українського руху 
кінця XIX — початку ХХ ст., автор славнозвісної брошури «Самостійна Україна», один з 
організаторів українського війська, борець за незалежність; 

 Олененко Юрій Олександрович — уродженець смт Згурівка, український організатор 
кіновиробництва, міністр культури УРСР, голова комітету у справах національностей при 
Кабінеті Міністрів України, надзвичайний і повноважний посол України в Естонії, 
депутат Верховної Ради УРСР 10-го, 11-го скликань; 

 Павленко Ніна Явтухівна — уродженка с. Черевки, українська бандуристка, народна артистка 
УРСР; 

 Шелудько Валерій Євгенович — уродженець с. Мала Супоївка, член Центральної виборчої 
комісії, заслужений юрист України; 

 Шульга Віталій Федорович — уродженець с. Лизогубова Слобода, видатний вчений, геолог, 
доктор геолого-мінералогічних наук, професор. 

Іванківський район 

 На високих берегах річки Тетерів, притоці Дніпра, за 80 км 

від Києва розкинулось мальовниче селище міського типу, 

райцентр Іванків. В окремих документах є згадки, що в давнину 

Іванків називався Землею Трудинівською.  

 Київський князь Олександр Володимирович (1440−1455) 

подарував Землю Трудинівську київському боярину Олексію 

Юхновичу. Протягом багатьох десятиріч Трудинове переходило 

від власника до власника, допоки 1524 р. за наказом польського 

короля Сігізмунда не дісталось київському мещанинові Тишку 

Проскурі, який у 1589 р. передав ці землі синові Іванові. Землю Трудинівську стали називати Місцем 

Івановим. Пізніше місце Іванове стали звати просто Іванків.  

 Про перші поселення на терені району свідчать сліди давньоруського городища 10-12 ст., які 

збереглися на південно-східному краю селища, де нині розташований міський парк. Городище 

межувало із землями слов’янських племен:  полян, що селилися південніше від Тетерева до Прип’яті, 

дреговичів, що мешкали північнише від Прип’яті, і на захід від древлянських земель – волинян. Ці та 

сусідні з ними східнослов’янські племена вже у 7-9 ст. жили однією сім’єю. На цих землях виникли 

перші князівства.  

 26 квітня 1986 року – одна з найтрагічніших дат в історії людства: аварія на Чорнобильській 

атомній електростанції. Іванків опинився на межі, котра відокремлювала відносно «чисті» території від 

забруднених радіацією. Місто перетворилось на штаб боротьби з наслідками атомного лиха, його 

заполонили люди в захисній уніформі. Місцеве населення з тривогою очікувало наказу про евакуацію 

міста, але його не сталося завдяки самопожертві земляків−пожежників. 

 З перших хвилин трагедії на боротьбу з вогнем виступило відділення пожежників і черговий 

караул на чолі з лейтенантом Віктором Кибенком. Люди, які боролися з пожежею, щоб запобігти її 
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поширенню, дістали небезпечні для життя дози опромінення. 27 квітня 19 чоловік було ддоставлено в 

клінічну лікарню м. Москви, але незважаючи на зусилля лікарів, шістьох врятувати не вдалося. Серед 

них був Віктор Кибенок. Вдячні земляки спорудили йому пам’ятну композицію, яскравий колір якої й 

досі нагадує про те полум’я, яке забрало його життя… 

 В Іванківському районі, в селі Болотня, народилась і творила видатна народна художниця, 

заслужений діяч мистецтв України, майстер народної творчості, лауреат Державної премії ім. Т. 

Шевченка Марія Овксентіївна Примаченко. Її ім’я прославило Іванківщину на весь світ. Своє життя 

майстриня провела в рідному селі, де і похована неподалік своєї оселі. На її могилі навіки 

приземлився казковий птах, зроблений зі смальти вдячними шанувальниками таланту поліської 

художниці. 

 Мистецтво Марії Овксентіївни продовжує своє буття в картинах її 

сина Федора Васильовича Примаченка – заслуженого художника України, 

лауреата премії ім. Катерини Білокур, якого за вагомий внесок у розвиток 

національного мистецтва було нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ 

ступеня у 2001 р. 

 Іванківська земя подарувала світові народну художницю, 

заслуженого майстра народної творчості, лауреата Державної премії ім. Т. 

Шевченка, знамениту ткалю Ганну Іванівну Верес. Саме талановиті руки 

Ганни Іванівни оформлювали український павільйон у Загребі, готель 

«Україна». Про 12-метрові рушники ткалі вже складено легенди. В рідному 

селі Обуховичі, що розташоване за 10 км від райцентру Іванків, працює 

музей, експозиція якого присвячена мистецтву ткацтва. Тут демонструються роботи не тільки Ганни 

Верес, а й також інших майстрів цього ремесла. На Поліссі добре родить льон, і тому основним 

матеріалом для творчості є саме лляні полотна. Здавалося б, що таке обмеження звужує діапазон 

виробів з рослини, однак на виставці можна побачити як утилітарні речі, так і вишукані сорочки з 

тонкої тканини, прозорі легкі хустини, макраме. У самому Іванкові діє історико-краєзнавчий музей. 

Кагарлицький район 

 Кагарлицький район – це південний схід 

Київщини. Центром району є місто Кагарлик на 

березі Росави. Археологічні пам’ятки свідчать про 

те, що поселення тут існувало вже в першій 

половині 12 ст. Під час татаро-монгольської 

навали поблизу селища була стоянка татарського 

загону. Назва селища походить з двох татарських 

слів: «ярлик» (грамота, документ, дозвіл), та 

«Кага» (ймовірно, ім’я власника ярлика). 

 До 1793 р. Кагарлик належав польському 

графу Тарновському, а після другого поділу Польщі та приєднання Правобережної України до Росії, 

Катерина ІІ подарувала землі Дмитру Трощинському. На кошти останнього у 1800 р. в Кагарлику було 

споруджено Свято-Троїцьку церкву, настоятелем якої був письменник Василь Капніст. Нажаль, храм 

до наших днів не зберігся. 

 У 1811 р. навпроти церкви збудували палац, флігелі та господарські будівлі. Палаці парк 

прикрашали 748 скульптур, фрагменти яких можна побачити в районному історико-краєзнавчому 

музеї. Після зміни кількох володарів маєток придбав Михайло Чортков – відомий військовий і 

державний діяч. 

 У 1918 р. значних збитків садибі завдали війська кайзерівської Німеччини. Вони пограбували 

приміщення, вивезли майже всі скульптури за кордон, пошкодили дерева. Під час військових дій 1941-

1945 рр. у повітря були висаджені садибні будівлі. У 1967 р. на місці, де був палац, збудовано стадіон, 

під час спорудження якого частину скульптур просто закопали. У Кагарлицькому історико-

краєзнавчому музеї можна побачити скульптуру амура та голову богині Гери. 

 Кагарлицька земля багата на археологічні знахідки. У селищі Балико-Щучинка збереглися 

залишки трьох ліній земляних укріплень. Під час розкопок було виявлено дещо з оборонних і житлових 

споруд. Населений пункт Балико заснований наприкінці 16 ст. На початку 17 ст. поруч виникло 

поселення Чучинка, за назвою невеликої річки Чучинки, що протікає через село. У 1921 р. села 
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об’єднали і назвали Балико-Щучинкою. Широковідомим село стало у роки Великої Вітчизняної війни 

завдяки розташованим неподалік селам Великий Букрин і Малий Букрин, які були ареною військових 

операцій під назвою «Букринський плацдарм». Звідси восени  1943 р. військами Першого Українського 

фронту було здійснено невдалу спробу наступу з метою визволення столиці України від гітлерівських 

окупантів. На давньоруському городищі споруджено меморіал на честь героїв Букринського 

плацдарму.  

 У районі с. Гребені, на березі Дніпра, також знайдено багато археологічних пам’яток. 

Найдавніші з них – поселення трипільців (4 тисячоліття до н.е.) – одне на північ від села, в урочищі 

Василишин Яр, друге – на території села, ще чотири – на південь, в урочищах Виноградне, Янча та 

Попова Левада. На першому, коли проводили розкопки, було виявлено сліди наземних жител. 

Знахідки експонується в археологічному музеї Інституту археології в Києві та обласному 

археологічному музеї в с. Трипілля.  

 На південь від села в урочищі Янча знайдено сліди городища часів скіфів. Поселення 

черняхівської культури відомі в урочищі Василишин Яр і Янча. Городище зарубінецької культури – в 

урочищі Виноградне. Навпроти нього – сліди поселень ранніх слов’ян, поселення та курган часів 

Київської Русі. 

 На висотах над Дніпром, а також в урочищі Янча, зарослому лісом, помітні сліди польових 

укріплень часів Другої світової. Восени 1943 р. в цих місцях йшли жорстокі бої за Гребенівський 

плацдарм.  

 У Стайках, пристані на Дніпрі, збереглися рештки 

давньоруського поселення й городища, яке деякі вчені 

вважають літописним містом Святополком, збудованим 1095 

р. Святополком Ізяславовичем. Під час визвольної війни 

українського народу 1648 – 1654 рр. Стайки були сотенним 

містечком Канівського полку, опорним пунктом повсталих 

селян і козаків. На картах того часу воно позначалось як 

фортеця. У селі виявлено поселення трипільської та 

черняхівської культур. На південь від села, на березі Дніпра 

– курганний могильник часів Київської Русі.  

 На південь від міста Ржищів розташоване мальовниче село Уляники, відоме за документами з 

18 ст. під назвою Гуляники. У селі можна побачити залишки городища 12-13 ст. У центрі села 

збереглися залишки мурованого храму св. Михаїла, спорудженого 19 ст. на місці більш давнього, 

дерев’яного. На околицях села знайдене поселення ранньозалізного віку, а в балці Ріпниці – залишки 

житла від бронзового віку до середньовіччя. Балка Ріпниця, що тягнеться в напрямку м. Ржищів, є 

унікальним місцем, де розкошує природна трав’яниста рослинність з великою кількістю лікарських 

трав і рослин. У районі села відомі джерела цілющої «живої» та «мертвої» води.  

 За 20 км від Кагарлика є село Черняхів, що вперше згадується в документах 17 ст. У селі 

збереглися залишки земляних укріплень того часу. У 1900 – 1901 рр. біля села археолог Вікентій 

Хвойка дослідив ранньослов’янський могильник 2-5 ст. і дав назву археологічній культурі за назвою 

села – «черняхівська». Пізніше тут було виявлено два поселення цього ж часу, знайдено римські 

монети. Остання знахідка дала змогу зробити низку важливих висновків. По-перше, з’явилась точна 

часова прив’язка археологічних подій. По-друге, змінилось ставлення до носіїв «черняхівської 

культури», як до тих, хто не знав грошового обігу. По-третє, гроші передбачають торгівлю насамперед 

з Римською імперією!. Що ж цікавило римських купців на далеких від рідних країв теренах, заради чого 

вони робили довготривалі вояжі до тутешніх земель? Щось дуже необхідне, без чого неможливо 

прожити? Так, понад усе заморських купців цікавило те, чим усе життя займались черняхівці. Зерно, 

збіжжя – ось за чим римські імператори виряджали експедиції та з надією чекали на їхнє повернення.  

 Знахідки експонуються в Національному музеї історії України. До речі, під час Другої світової 

майже усю колекцію знахідок черняхівської культури німці вивезли до Німеччини, бо на той час 

вважалось, що немає інших культур окрім «готської культури». Деякі пам’ятки не повернені й досі. 

 Біля Черняхіва досліджено також поселення трипільської культури та кочівницький курган.  

 На правому березі Дніпра, де в нього впадає річка Леглич, за 76 км від Києва, розташований 

Ржищів – місто обласного значення. За часів Київської Русі на одній з дніпровських гір – Іван-горі було 

зведено місто під назвою Іван-город, яке згадується в літописі 1151 р. До наших днів збереглися 
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залишки земляного валу, на городищі досліджені залишки жител. У 1240 р. місто було знищене 

татаро-монголами.  

 У центрі Ржищева до 1982 р. стояв католицький костьол монастиря ордена тринітаріїв, 

споруджений у 18 ст. тодішніми власниками міста – родиною Вороничів. Після перебудови збереглась 

частина приміщень-келій монастиря. Навпроти цього місця стоїть храм Св. Трійці, споруджений 19 ст. 

 З 17 ст. відомий Ржищівський Преображенський монастир, який був підпорядкований Свято-

Успенській Києво-Печерський лаврі.  

 Ржищів давно перетворився на своєрідну «столицю археології», на околицях міста й досі 

ведуться розкопки.  

 Щороку на тутешніх землях проводиться молодіжний фестиваль екологічного спрямування 

«Трипільське коло». Саме для молоді  облаштовується наметове містечко на березі Дніпра, в якому 

молодь не тільки відпочиває, але й вивчає ті історичні події, матеріальні залишки яких можна знайти 

навкруги. Допитливі роздуми над древніми знахідками дозволили відтворити одяг, домівки, деякі 

елементи побуту древніх трипільців. Щороку на фестивалі організовують толоку зі спорудження 

автентичних трипільських двоповерхових будинків, плануючи у майбутньому звести невеличке 

історичне поселення. 

 На берегах річки Росавки, за 15 км від Кагарлика, розташовані Бурти (стара назва – Личанка) – 

село, де колись малий Тарас Шевченко вчився малювати в першого свого вчителя – дяка Єфрема. 

 Надзвичайно цікавим буде відвідування затопленого храму на воді. На крихітному острові 

розташована Свято-Преображенська церква, що колись 

знаходилась посеред села Гусинці. Село було затоплене при 

спорудженні Канівського водосховища у 70-х роках 20 ст. 

Село припинило своє існування, незатопленими лишились 

деякі пагорби, які утворили невеличкі острівці. На одному з 

них і стоїть церква. Кошти на спорудження храму 

пожертвував місцевий пан, на будівництві працювали селяни, 

цегла виготовлялась на тутешньому заводі, а у будівельний 

розчин для міцності додавали гусячі яйця. За 10 років до того, 

як село занурилось у безодню, місцевий голова сільради 

віддав наказ відреставрувати будівлю, за що й отримав 

жорстку догану. Але, можливо, саме це й допомогло храму витримати натиск води впродовж 40 років. 

Довгий час дістатися залишків храму можна було лише човном від Ржищева. Відбудувати храм 

взялась релігійна громада УПЦ з Борисполя, яка розпочала роботи з 2011 року. 

Києво-Святошинський район 

 Києво-Святошинський район розташований у центральній частині області, в лісостепу 

правобережжя Дніпра. Понад 60 км межі району прилягає до Києва. Районним (адміністративним) 

центром є місто Київ, яке до складу району не входить.  

 На території району розташовані міста обласного значення: Боярка, Буча, Ірпінь, що мають 

окремі міськради. 5 квітня 2001 року був закріплений законом термін «Ірпінський регіон», що 

визначався як «територія, яка включає в себе місто обласного значення Ірпінь та селища Буча, 

Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області, що мають спільні особливості розвитку, єдину 

соціально-економічну інфраструктуру». Хоча цей закон втратив чинність 1 червня 2006 року, однак 

термін «Ірпінський регіон» продовжує вживатись. Проте, тепер він не включає Бучу, яка з 1 січня 2007 

отримала статус міста обласного значення і вийшла з підпорядкування Ірпінської міськради. І тепер 

вже вживається термін «Бучанський регіон», що позначає територію, котра включає в себе місто 

обласного значення Бучу, селища Мироцьке та Блиставицю. 

 Коли з великих гомінких міст потрапляєш до Боярки, спокій огортає душу. Маленьке місто, 

звідусіль оточене лісами, має власну неповторну історію, свій характер. Це порівняно молоде місто, 

проте Будаївка – його колиска – одне з найдавніших поселень України. Пагорб, на якому стоїть 

старовинна дерев’яна церква та старий цвинтар, у минулому був невеликим слов’янським городищем 

часів Київської Русі. Розміщення, розмір, форма городища, навіть те, що воно з усіх боків омивалось 

водою виритої навкруги канави, засвідчують штучне походження пагорба та дають підставу вважати 

його оборонною спорудою для захисту від нападу ворогів. Пагорб з рештою території з'єднувався 
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вузькою смужкою суходолу, перекопаного глибоким ровом, через який було перекинуто підйомний 

міст. Споруда входила до складу Віто-Бобрицької оборонно ї лінії - однієї із системи "Змієвих валів". 

Починалася ця лінія біля с. Перевіз в Ірпіні та йшла через місцеві ліси вздовж річок Бобриці, Віти та 

Сіверки і далі до Дніпра. За цією лінією тягнулися вали вздовж р. Стугни. Залишки Віто-Бобрицької 

лінії дуже добре видно у Плисецькій дачі Боярського лісгоспу та біля с. Круглик. Нині городище 

охороняється законом як історична пам'ятка. Поблизу міста також виявлено городище скіфських часів. 

 Що стосується походження назви «Будаївка», існує кілька версій. Авторитетні краєзнавці 

заперечують красиву народну легенду про козака Будая, який начебто заснував це городище. За 

іншою версією, назву села тлумачать як похідне від слова буда. Буда – це кустарне виробництво по 

видобуванню з деревної маси дьогтю, вугілля, що було поширене в Україні в 16-19 ст. 

 Назву ж міста «Боярка» етимологи пов’язують зі словом буєрак. На складеному І. Ушаковим 

плані Києва 1695 р. в його околицях трапляються назви Боярак, Бояраки. Село Тарасівка розміщене в 

ярах, у розмитій водою долині, а сусідня з ним Юрівка розкинулась на горбках, дослівно зі 

старослов’янської «на юру». Отже, логічно маємо: на юру – Юрівка, на буєраках – Буярка.  

 Однією з оглядовий точок Боярки є також Будаївські ставки на річці Притвірка. З часу появи у 

Боярці залізниці  розпочалося і створення каскаду ставів на Притвірці. Старі карти показують, що досі 

їх було два. Згодом на водоймі відкрився прокат човнів, що проіснував до 50-х років 20 століття і 

подарував найбільшому ставку назву Лодочний.  

 Цікаве місто Боярки – «ЗОШ №2», тісно пов’язана з періодом перебування Островського в 

Боярці загальноосвітня школа №2. З осені 1921 р. тут 

знаходився гуртожиток будівельників вузькоколійки, а в 

автобіографічному романі «Як гартувалась сталь» тут 

проживав головний герой роману Павка Корчагін. Як 

сирітський притулок, школа є свідком багатьох історичних 

подій міста. 

 Боярський краєзнавчий музей розташований 

неподалік від школи і створений на базі літературно-

меморіального музею Островського. Колекція музею налічує 

11 тис. предметів, що становлять історичну та культурну 

спадщину регіону. 

 Незвичайним наслідком створення більшовицьких міфів стала спроба китайських 

кінематографістів відтворити події громаданської війни, користуючись художньою канвою сюжету 

книги «Як гартувалась сталь». З цією метою у 1999 р. китайські режисери зібрали у Боярці творчий 

колектив і за півроку створили 20-серійний телефільм, у зйомках якого брали участь як українські 

актори, так і мешканці міста. Уривки зі стрічки, а також фільм «Про зйомки картини» демонструються в 

музеї під час екскурсії, а сам фільм важко знайти десь за межами Китаю, бо на інші мови він не 

перекладався. 

 Існує також філія Боярського музею, яку відкрито 1997 р. в с. Малютянка, за 3 км від самої 

Боярки. Тут розташована садиба відомого українського художника Миколи Пимоненка. 

  «Долина Надсона» та «Йосипський ставок» - все, 

що лишилось від Боярських панів. Ставок розлився перед 

початком Клипені – давніх пасовищ і сножатей будаївців. Від 

старожилів можна почути неясний спогад про якогось 

багатія Йосипа чи Осипа, який створив той став та 

організував там чудову зону відпочинку з човнами та 

купальнями. Долина Надсона – одна з долин боярського 

лісу, що надихала російського поета С. Я. Надсона. Його 

проза мало відома, але вона була переповнена громадських 

позицій і популярна серед молоді 1880-1890-хх рр. 

Більшість віршів Надсона покладено на музику Рахманінова 

та інших композиторів. У 1886 р. 23-річний поет відпочивав у Боярці. Він вважав, що галявини 

Боярського лісу схожі на Швейцарію. Зберігся навіть камінь, на якому поет полюбляв милуватися 

пейзажами та писати вірші.  
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 Також у Боярці є свій Хрещатик. Озирнімося на століття 

назад, спробуймо уявити собі боярські дачі дорадянського часу. 

Вийшовши з дачного поїзда, приїжджий потрапляв на вул. 

Хрещатик, що, перетинаючи площу, тягнулась одним напрямом 

углиб лісу, а іншим – уздовж залізниці, спускаючись до 

мальовничої долини Притвірки. Перетнувши Хрещатик, гості 

потрапляли до Залізничного парку, де лісовий пейзаж 

доповнювали різноманітні розваги, музика оркестру чи виступи 

артистів. Багато прикрашені різбленням одно- і двоповерхові 

дерев’яні будинки Хрещатика часто нагадували казкові лісові 

тереми. До революції це була найбільш фешенебельна і впорядкована частина Боярки-Будаївки. 

Двоповерховий багато прикрашений різьбленням дачний будинок на вул. Хрещатик, 20 є унікальною 

пам’яткою дерев’яної дачної архітектури 19 ст. Він постав невдовзі після застування дачного с. 

Боярка, у ході початкової забудови Хрещатика. Збереглися подробиці про минуле садиби, яку 

впродовж недавніх десятиліть займав санаторій «Зірочка». У цьому будинку проживав видатний 

єврейський письменник Шолом-Алейхем, і саме під час перебування тут ним були написані твори 

«Тев’є-молочник», «Дачна кабала», у яких Боярка увіковічнена під назвою Бойберик. На будівлі є 

меморіальна дошка. 

 У іншому дачному будиночку у 1885 р. відпочивав Микола Лисенко. Основоположник 

української класичної музики залишив величезну творчу спадщину. Одна з частин до опери «Тарас 

Бульба» була ним написана саме у Боярці.  

 Назва Ірпінь відома з часів Київської Русі. Існує 

легенда, за якою після хрещення Русі князівська донька 

Ярина втекла і молилася до Дажбога біля великого дуба. Але 

дружинники стяли дуба, тільки пень залишився. Нібито на 

цьому місці й постало місто Ірпінь. Ця легенда явно є пізньою 

вигадкою, оскільки відштовхується від російськомовної назви 

міста і річки – «Ирпень», тоді як річка Ірпінь, від якої пішла й 

назва міста, була відома ще до тих часів, як російська мова 

з’явилась у цьому регіоні. Інші гіпотези прив’язані до 

слов’янського слова рупа – яма. Річка – то продовгувата яма, 

заповнена водою. Ірпінський краєзнавець О. Передерій 

записав від старожилів, що річка раніше називалась Єрепень, тому що «єрепенилась» під час повені. 

Біля верхів’їв Ірпеня в Житомирській області розташоване с. Яроповичі. 

 Недалеко від Ірпеня виявлені поселення лебедівської культури часів бронзи (11-9 ст. до н.е.), 

підгірцевської культури (6-3 ст. до н.е.), давньоруської культури. У руську добу в Приірпінні проходив 

кордон між двома східнослов’янськими союзами племен – полянами і древлянами. Під час монголо-

татарської навали ці місця були спустошені. Їхнє нове заселення почалося лише в 16 ст. 

 Місцеве населення брало участь у національній революції 1648−1676 рр, у народному 

повстанні Семена Палія. У 1686 – 1793 рр. річкою пролягав кордон між московськими та польськими 

володіннями України. У 1793 р., у зв’язку із другим поділом Речі Посполитої, Правобережна Україна, 

включаючи Прип’ять, увійшла до складу Російської імперії. У другій половині 19 ст. на місці нинішнього 

Ірпіня виникла німецька колонія Северинівка. Наприкінці 19 ст., у зв’язку з будівництвом залізниці Київ 

– Ковель, біля залізничного мосту через Ірпінь виникла станція Ірпінь. Цей роз’їзд поклав початок 

сучасному місту. Забудова йшла без чіткого плану – у лісі прорубувались просіки. Так виникали 

вулиці, що називались лініями. Під час заснування Ірпінь мав кілька лісових складів, 2-3 дрібні 

крамниці, два базари. Громадськість організувала товариство благоустрою міста. У 1909 році 

закладено Храм Святої Трійці – найстаріший храм міста.  

 Під час німецько-фашистської окупації в місті діяв партизанський загін «Перемога або смерть». 

У післявоєнні роки місто заселялося переважно за рахунок мігрантів, серед яких було багато 

ветеранів Другої Світової. У 1986 жителі Ірпені, зокрема пожежники, брали участь у ліквідації 

наслідкив аварії На ЧАЕС: посеред міста стоїть пам’ятник Герою Радянського Союзу, 

чорнобильському пожежникові Володимиру Правику. Сюди ж, до Ірпіня відселяли частину 

чорнобильських сімей. 
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 Ірпінь називають «Містом парків», − рекреаційні зони міста складаються з парків та скверів, які 

закладено протягом 2014 – 2016 років: Ірпінський міський парк ім. Правика, парк «Центральний», 

міський парк культури та відпочинку «Дубки», парк дерев’яних скульптур «Покровський», парк 

Перемоги, парк ім.Михайла Стельмаха, парк Будинку письменників, парк Дружби ім. академіка Заріфи 

Алієвої, парк Героїв, сквер ім. Володимира Сидорука, сквер «Дитячий», сквер 

Миру, сквер «Пушкинський», Алея Героїв.  

 В місті діє музей Григорія Кочура, заснований 1997 р. Експозиція 

музею присвячена життю й творчості видатного українського перекладача і 

літературознавця. Також діє Ірпінський історико-краєзнавчий музей, музей 

Будинку письменників, музей Володимира Сидорука, заслуженого художника 

України. 

 Історичне урочище Пилипив Потік (однойменний хутір вперше 

згадується письмово 1803 року) – північно-західний кут міста, розташоване 

вздовж правого берега річки Буча від села Забуччя до Університетської 

вулиці. У цьому куті розташована діброва зі сторічними дубами, які нещадно 

вирубують забудовники. Найстарішою природною пам’яткою є 600-річний дуб 

«Дуб Прадуб». На Джерельній вулиці в лісі на місці святого джерела викопана криниця.  

 Місто Буча до 2007 року було селищем міського типу у складі Ірпінської міськради. Наразі – це 

місто обласного значення. Третина території розташована в лісопарковій зоні. Через місто проходить 

залізниця Київ-Коростень, тож посеред міста розташована залізнична станція Буча. Історичними 

частинами Бучі є Баланівка, Лісова Буча (або Бучанка), Мельники, Склозавод, Яблунька, Ястремщина. 

Водні ресурси – річки Буча та Рокач – ліві притоки річки Ірпінь. 

 За поясненням бучанського краєзнавця Анатолія Зборовського назва міста походить від назви 

річки. Буча в давнину не була такою спокійною і тихою, як нині – колись вона здіймала бучу по весні 

(бучадити – підіймати рівень води вище меженя, бучала – вир, або залита водою глибока яма).  

 Вперше в письмових джерелах топонім Буча згадується у 1630 р. в стосунку до села Яблунька, 

що розташовувалось на лівому березі річки Бучу. Належало воно польському шляхтичу Лясоті, який 

отримав ці землі від графа Потоцького, далі землі перейшли у володіння поміщиків Красовського, 

Пеховського, Сагатовського. Останній у 1868 р. побудував поблизу Яблуньки цегельний завод, який 

свого часу був найбільшим підприємством цих країв. Цеглу виробляли високої якості, з клеймом 

«Яблунька», вона була відома навіть за кордоном. Також Сагатовський побудував за власні кошти 

школу для дітей селян, де зараз знаходиться міжшкільний навчально-виробничий комбінат. 

 Яблунька описана в «Географічному словнику Королівства Польського та інших земель 

слов’янських», виданому 1882 р. 

 Пан Красовський побудував на території Бучі крохмально-паточний завод, а поряд облаштував 

дві водойми, з’єднані шлюзом. Підприємство працює й досі, а на мальовничих озерах відпочивають 

жителі міста. Селище ж Буча виникло навколо полустанку Буча під час будівництва Києво-Ковельської 

залізниці в 1898 р. і швидко розрослося завдяки дачам на початку 20 ст. Дачні ділянки 

розташовувались біля вокзалу. На станції був лікарський кабінет Південно-Західної залізниці. 

Найближча аптека знаходилась в Гостомелі, там же й поліцейська дільниця. Власником ставка був 

поміщик Красовський, який дозволяв в ставку купатися, кататися на човнах та ловити рибу. Рибалили 

місцеві також у річках Рокач, Буча та Ірпінь. У лісі полювали на вальдшнепів, тетеруків, зайців та іншу 

дрібну дичину. Питну воду брали з криниць, молочні продукти доставлялись з найближчих сел та 

Гостомеля. Вартість найму кімнати на літній період у сезон 1909 року становив 35-50 карбованців, 

двох кімнат – 75-100 крб., цілої дачі (4 кімнати, великий передпокій, кухня і веранда) по вулиці 

Семафорній (тепер Ватутіна) – 250 крб. Ділянки землі разом з лісом для будівництва дач та 

підприємства коштували від 10 копійок до 1 карбованця за квадратний сажень (4,55 кв. м.). 

 В місті діяло товариство благоустрою, завдяки якому тут почав діяти базар.  Через станцію 

проходило до 12 пар пасажирських поїздів на добу. Квиток до Києва коштував від 32 до 56 копійок, 

місячні проїздні коштували 8−14 крб. Час проїзду – 45 хв. – 1 година. 

 У роки Великої Вітчизняної у Бучі розташовувався командний пункт Першого Українського 

фронту на чолі з генералом Ватутіним. 
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 Головним закладом культури Бучі, наразі, є міський будинок культури. У місті працює 

кінотеатр. Фонд міської дитячої бібліотеки налічує понад 20 тис примірників, а фонд бібліотеки для 

дорослих становить понад 40 тис. примірників. З 2005 року в Бучі щорічно проходять фінальні 

концерти пісенного фестивалю «Прем’єра пісні». З 2011 року у Бучі проводиться Міжнародний 

фестиваль хореографічних колективів «Зірки танцю».  

 В Бучі любили відпочивати столичні міщани та інтелігенція. До наших днів збереглася 

споруда в стилі лицарського замку — дача радника правління Києво-Ковельської залізниці 

Штамма. Проте зараз ця споруда фактично зруйнована після років занедбання і пожежі: будь-

яких дій для збереження архітектурної пам'ятки не вживають ані міська рада, ані структура, котрій 

належить історичний будинок — Управління охорони здоров'я м. Києва. Не менш вишуканою 

була й дача відомого київського адвоката Неметті та його дружини, актриси Інсарової: серед 

розкішного саду було створене озеро, де граціозно плавали білі та чорні лебеді. В останній стадії 

руйнування і без будь-якого догляду перебувають також інші архітектурні пам'ятки Бучі: будинок 

Гната Лясковського (1897 р.), дача академіка Є. О. Патона, садиба проф. В. Б. Камінського, кілька 

дерев'яних будинків з мереживним оздобленням 

кінця ХІХ — початку XX століття (вул. Києво-

Мироцька, Шевченка, Вокзальна та ін.). В середині 

2000-х років було безповоротно знищено дачний 

будинок композитора Л. Ревуцького. 

 Наразі туристів може зацікавити Бучанський 

міський парк, створений на місті маєтку Булгакових. 

Дерев’яна будівля п’ятикімнатної дачі не 

збереглась, але місцева влада розпорядилась 

відродити парк на цих землях. 

Макарівський район 

 У західній частині Київської області, на берегах річки Здвиж, притоки Тетерева, розташований 

Макарів – селище міського типу, центр однойменного району. У давнину він називався Вороніном. На 

початку др. пол. 16 ст. нащадки литовського феодала Макара Івашенцевича, які володіли землями, 

перейменували Вороніно в Макарів. Тут збереглися залишки колишнього замку, в якому ще в 19 ст. 

були помітні сліди мурованих з каменя споруд. Замок побудовано родиною Макаревичів у 16 ст. З 

півдня він захищався річкою Здвиж, а з півночі – глибоким ровом, заповненим водою, та високим 

валом з частоколом на ньому. На той час Макарівський замок був найміцнішою фортецею у Поліссі. 

Звідси польська шляхта робила напади на своїх сусідів, а також ховалася від гніву повсталих селян.  

 У 1651 р. в родині Макарівського сотника Сави Туптала народився 

син, майбутній відомий письменник і церковний діяч Данило Туптало 

(Димитрій Ростовський), якого зачислено до лику святих православної 

церкви. Його перу належать три книги «Четьї-Мінеї» («Житія святих») та 

кілька віршованих драм. 

 З давніх давен на території району розміщувались багатолюдні 

поселення. Поблизу більшості сіл району було знайдено знаряддя прці та 

рештки поселень доби пізнього неоліту, а з півночі на південь територією 

району тягнуться Змієві вали. 

 Бурхливим і важким було історичне минуле району: чорну сторінку в 

історії залишили репресії 1930-х, голодомор 1933 р. забрав 

життя майже 15 000 селян. 

 Неподалік від шосе Київ – Чоп розміщено село Копилів, 

яке завдяки пишним садам приваблює і навесні, і влітку, і 

восени. У 1889 – 1890 роках Копилів двічі відвідав П. І. 

Чайковський. «Копилове мені страшенно сподобалось», − 

писав композитор. На диво, будинок, у якому він гостював, ще 

зберігся. Дерев’яні стіни двоповерхового маєтку зазнали 

значних ушкоджень, бо експлуатували його на «повну 

потужність». Під час війни, у 1943-1944 рр. в будинку 
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розміщувався військовий шпиталь. Пізніше тут розташовувалися філія Макарівської дитячої музичної 

школи та низка державних установ. І ось, коли приміщення будинку звільнили, щоб зробити в ньому 

музей, важке економічне становище країни не дало змоги розпочати його реставрацію. Нині колишній 

маєток стоїть порожній і тому поступово руйнується.  

 Оглядаючи куточки цього мальовничого краю, не залишіть 

поза увагою невеличке село Ясногородка. На вас чекає 

захоплива подорож до страусової ферми – однієї з найбільших в 

Україні. Для переважної більшості людей відомості про страусів, 

цих екзотичних птахів, назавжди пов’язані з Африкою чи якоюсь 

іншою тропічною частиною планети. На снігу, на тлі соснового 

лісу важко уявити собі страуса. Екскурсія фермою триває годину і 

можна простежити за всіма етапами життя екзотичного птаха. 

Сприятиме вашому відпочинку й катання на конях, відвідування 

зоопарку та дитячого майданчика. А справжнім гурманам стане у нагоді єдиний в Україні шинок 

«Долина страусів» та її віртуозний шеф-кухар, що запропонує скуштувати різноманітні страви з 

страусового м ‘яса та яєць.  

Миронівський район 

 У тих, хто пов’язаний із сільським господарством назва міста 

Миронівка асоціюється з найменням знаменитого сорту пшениці – 

Миронівська. Саме завдяки фахівцям Інституту пшениці, який 

знаходиться в селищі Центральне, Миронівський район став відомим 

усьому світові.  

 Миронівка розташована в долині річки Росава. З іменем Мирона 

Зеленого, козака з Полтавщини, що мав свій хутір, пов’язана назва міста, 

яке виникло в першій половині 17 ст. Кургани доби бронзи поблизу міста 

свідчать про давнє заселення цієї території. 

 Жителі Миронівки брали активну участь у національно-визвольній 

боротьбі 1648−1654 рр., входили до загонів І. Богуна та М. Кривоноса. На 

початку 1648 р. на околиці Миронівки стояв військовий табір Богдана 

Хмельницького. Тут же 24 лютого 1649 р. Хмельницький вів переговори з посланцями польського 

короля. Звідси 2 червня 1654 р. він писав лист цареві Олексію Михайловичу, в якому прохав про 

допомогу російських військ. 

 За 6 км від Миронівки, де впадає річка Росавка в Росаву, на автомагістралі Київ – 

Дніпропетровськ, розташовано село Росава. Тут досліджено кургани доби бронзи та скіфського часу. 

В урочищі Зайчиську збереглися залишки городища часів Київської Русі. 

 Серед сіл Наддніпрянщини, багатих на минуле, належне місце посідає й Малий Букрин. З часів 

Київської Русі тут збереглися залишки городища 11-12 ст., цікаві пам’ятки, що відкривають перед нами 

сторінки історії нашої держави.  

 У період Великої Вітчизняної війни село було центром Букринського плацдарму. 

 Над тихою річкою Росавою, за 16 км від Миронівки, на автостраді Київ – Канів лежить село 

Маслівка, вперше згадане у документах за 1622 р. під назвою Маслів Став. Згодом назва змінилась на 

Маслів Брід. У першій половині 17 ст. на цих землях збирались козаки, готуючись до битви з 

польською шляхтою. тут відбувалися козацькі ради 23 серпня 1630 р. та 8 вересня 1632 р., що 

передували походам проти турків і татар. Під час визвольної війни українського народу 1648-1654 рр. 

проти польської шляхти Маслів Став був головним табором селянсько-козацького війська, 

очолюваного Богданом Хмельницьким. На згадку про події тих часів галявина в маслівському лісі, де 

містився головний табір народно-визвольної армії, й понині називається Хмельником. 

 Географічні назви об’єктів цього краю, тобто топоніми, настільки поетичні, наскільки й незвичні. 

Якщо скоромовка «на дворі – трава, на траві – дрова, не рубай дрова посеред двору» тренувала 

вимову майже всіх дітей, то ось така, що складена з назв тутешніх сіл – «Шупики, Туники, Бишів, 

Москаленки, Карапиші, Пустовіти, Росава, Зеленьки», користується популярністю саме в мешканців 

Миронівщини! 
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 До речі, село Карапиші, яке згадується в скоромовці, заслуговує на увагу мандрівників. 

Просторі, широкі вулиці, площі, непогані харчові заклади, приязні сельчани – все це вже здобуло йому 

славу сучасного українського осередку. З Києва сюди часто навідуються артисти співочих колективів, 

бо тут є справжні цінителі такого мистецтва.  

 В Миронівському районі діє ботанічний заказник 

«Тулинські переліски» площею 88 га, що належить 

Тулинецькій сільраді. Заказник є осередком степової 

рослинності Київщини. В рослинному покриві переважають 

лучні степи, у складі флори виявлено понад 300 видів. 

Серед них занесені до Червоної Книги України – ковила 

пірчаста, ковила волосиста, астрагал шестиквітковий, сон 

чорніючий, брандушка різнокольорова, а також рідкісні для 

Середнього Придніпров’я види – горицвіт весняний, 

гіацинтик білуватий, осока низька, льон жовтий, цибуля 

ведмежа, шолудивник Кауфмана та ін. Місцева молодь 

залюбки організовує туристичні поході цими місцями. 

Обухівський район 

 Подолавши 30-кілометрову відстань від столиці трасою Київ – Черкаси, ви опинитесь в 

Обухівському районі, який знаходиться у центральній частині Київської області на правому березі 

Дніпра. Протягом усієї історії існування людства на території Обухівського району «відмітилися» всі 

археологічні культури. З-поміж них світову відомість здобула трипільська хліборобська культура. Доба 

енеоліту (нового кам’яного віку) позначена існуванням трипільської культури (назва походить від села 

Трипілля на Обухівщині, де були досліджені пам’ятки цього типу). 

 Володимирова дома характеризувалася оборонними валами, що збереглися до наших часів, 

діставши назву «Змієві вали». Серед них стугнянська група земляних укріплень простягалася 

територією Обухівщини трьома лініями. Починалися вони над Дніпром, біля Трипілля. За легендою, ці 

вали завдячують своїй появі богатереві Кожум’яці, який запрягши в плуга Змія, орав ним доти, поки 

той не почав просити перепочинку, напився води з річки, застогнав та й здох. Річка, з якої пив Змій, 

дістала назву Стугна. Вона – найчарівніша окраса цього краю.  

 Центром району є Обухів. Місто розташовано в долині річки Кобрини, яка впадає в притоку 

Дніпра – Стугну, за 45 км від Києва. Уперше Обухів згадується в історичних документах 14 ст., коли на 

його місці існувало поселення Лукавиця. У 1482 р. орда кримського хана Манглі-Гірея спустошила 

місцевість. Деякий час село належало Обуху, підданому князя Я. Острозького. Від того і пішла назва 

Обухів.  

 Обухівщина – батьківщина видатного поета Андрія 

Самійловича Малишка та заслуженого художника України 

Георгія Васильовича Киянченка. Архітектурною пам’яткою є 

приміщення школи, де навчався Малишко і яка носить тепер 

його ім’я. 

 За 12 км від Обухова, в долині річки Красної лежить село 

Трипілля (літописна назва Треполь). Назва пов’язана з 

характером місцевості: тут сходяться три родючі долини, три 

поля, розмежовані річками Стугною, Красною та Бобрицею. У цій місцевості люди селилися ще у сиву 

давнину. У 1890-х український археолог Вікентій Хвойка знайшов у Трипіллі залишки поселень 

землеробських племен кам’яного віку. Це була сенсаційна 

знахідка, − перша у своєму роді. Пізніше подібні 

поселення виявили в інших місцях країни, їх стали 

йменувати пам’ятками трипільської культури. Трипільські 

племена обробляли землю за допомогою кам’яних і 

рогових мотик, врожай збирали серпами з кремінними 

лезами або ножеподібними пластинами. Високої 

досконалості досягло у трипільців виробництво ліпного 

глиняного посуду, який розмальовувався барвистими 

візерунками або оздоблювався заглибленим орнаментом 

у вигляді кілець, спіралей та зображень тварин. 
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 На території села, де річка Красна впадає в Дніпро, 

на горі збереглися залишки давньоруського городища – 

рештки міста Треполя, згаданого вперше 1032 року в 

літописі часів Ярослава Мудрого. На світлинах, зроблених 

з літака, помітні сліди валів на верхній частині гори, а під 

час розкопок було виявлено сліди оборонних валів. За 

описами й археологічними даними, місто мало три лінії 

укріплень і складалося з верхньої та нижньої частин. 

Нижнє місто було оточено водою річки Красна та виритим з 

іншого боку гори до Дніпра каналом, залишки якого були 

помітні ще наприкінці 18 ст. 

 У 1239 р. місто зруйнували татаро-монголи і лише в 

14 ст. воно поступово стало відновлюватись завдяки 

литовським князям. Тут було закладено замок, який мав 

муровані споруди. Трипілля стало ареною боїв між козаками 

та польським військом під час повстання Северина 

Наливайка наприкінці 16 ст. 

 У центральній частині літописного Триполя відкрито 

обласний археологічний музей, в експозиції якого 

представлена давня історія Київської області. Навпроти 

нього розташований приватний музей, вхід якого зроблений 

у вигляді автентичних керамічних виробів трипільців. Крізь 

орогожу проглядає макет трипільського будинку у повний розмір.  

 Верхня точка села Трипілля – літописна Дівич-гора, на вершині якої була фортеця 2 ст. до н.е. 

– 2 ст. н.е., могильник, а пізніше – язичницьке капище. Місцеві кажуть, що на вершині гори були 

розташовані величезні котли – язичницькі жертовники, до яких ходили лише посвячені жінки. І досі 

можна чути дивні звуки з гори. 

 У давньоруських літописах часто згадується «місто – порт» Витечів (нині село Витачів), біля 

якого знаходиться городище літописного міста Святополча (Новгород-Святополчевого, заснованого в 

1096 р.) Поблизу села виявлено поселення доби бронзи та могильник скіфських часів. Було 

досліджено могильник і городище часів Київської Русі, яке вчені пов’язують з літописним містом 

Витечівим. Воно згадується як великий порт на Дніпрі у творах візантійського імператора Костянтина 

Багрянородного. У Витачеві в 1110 р. відбувся з’їзд удільних князів, скликаний за ініціативою 

Володимира Мономаха.  

 У селі Халеп’я збереглося городище літописного «города Халепа». Поблизу села в урочищі 

«Коломийщина» виявлено поселення трипільської культури. На глибині 30-40 см знайдено залишки 39 

жител, розташованих по колу. Таке планування будинків забезпечувало замкненість поселення. 

Долівка жител вистелена випаленими глиняними плитами, інколи в кілька рядів. Стіни та внутрішні 

перегородки зроблені з дерев’яного плетеного каркасу, обмазаного глиною.  

 Біля Старих Безрадичів зберігаються рештки літописного «города Торча» (зруйнованого 

половцями в 1093 р.), а на річці Красній – рештки древньоруського «города Красна». Археологічні та 

історичні матеріали широко представлені в музеях і музейних комплексах Обухівського району: в 

Трипільському обласному археологічному музеї ім. В. В. Хвойки, у Жуківцівському музеї черняхівської 

культури, у Германівському музеї козацтва, в Обухівському районному історико-краєзнавчому музеї, в 

архівно-музейному комплексі «Літературно-мистецькі Плюти» 

в селі Плютах та садибі-музеї родини Малишків в Обухові. 

Серед пам’яток Обухівського району відома Покровська 

церква 1761 року. Пізніше у 1850 р. поряд з нею збудували 

дерев’яну дзвінницю. 

 Найвідомішою природною пам’яткою цього краю є 

озеро Ріца, що знаходиться на 90 метрів віще рівня Дніпра на 

високому правому його березі у витачівському урочищі 

Калинове. Тут щоліта відпочивають сотні мешканців з усього 

району. Щоб потрапити на береги цієї дивовижної водойми, треба подолати по луках від Витачіва два 

кілометри на захід до улоговини, а потім спуститися метрів 90 грабовим лісом. Озеро розміщено в 
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улоговині, яка сама по собі знаходиться вище рівня Дніпра. Можливо, високе його  розташування та 

феєрична краса крутих берегів дали підстави назвати цей невеличкий ставок саме так, як всесвітньо 

відому високогірну водойму біля міста Сочі. Але на українському озері Ріца через круті береги, що 

вкриті лісом, немає вітру, вода кришталево чиста й тепла.  

 За 25 км від Києва на правому березі Дніпра розмістився заповідник Конча-Заспа. Звідси 

відкривається чудовий вид на дніпровські заплави, зелене привілля. Між дерев блищить блакитна 

гладінь озер. Два з них найбільші – Конча й Заспа. Вони відомі в історії з часів Богдана 

Хмельницького: у цьому місці відбувся переможний бій козаків з військами Януша Радзівілла, 

коронного гетьмана Литви. Конча-Заспа, Конча-Озерна, Плюти – улюблені місця відпочинку українців. 

Переяслав-Хмельницький район 

 Переяславська земля – складова 

частина Київщини – здавна була 

адміністративним центром певної округи, 

розміри і межі якої не раз змінювались. За 

епохи Київської Русі то було Переяславське 

князівство, що охоплювало всю лівобережну 

частину Середньої Наддніпрянщини і землі на 

північний схід. У 17-18 ст. – Переяславський 

полк. Із ліквідацією автономії України 

наприкінці 18 ст. Переяслав став повітовим 

центром Полтавської губернії. З 1921 р. Переяславський повіт входить до Київської губернії, а після 

утворення у 1932 р. Київської області Переяславський район увійшов до її складу.  

 Місто Переяслав-Хмельницький – самоврядна територіальна одиниця, що входить до складу 

Київської області. Воно розташовано на Лівобережжі України, на витоку річок Трубежа й Альти 

неподалік від Канівського водосховища. 

 Завдяки розгалуженій системі річок мальовничого краю ці місця здавна обирались людьми для 

поселення. Сучасна територія Переяславщини зберігає пам’ятки трипільської, зарубінецької та 

черняхівської культур, багато цих пам’яток відкрито на обох берегах Дніпра, а також уздовж річок 

Трубежа й Супою. 

 Переяславщина має визначне історичне минуле, свідченням чому є 64 пам’ятки історії та 

культури, які перебувають на державному обліку та під державною охороною. В археологічному плані 

за різноманітністю та чисельністю пам’яток (123 об’єкти) Переяславщина не поступається 

правобережним районам Київщини, що знамениті своїми визначними знахідками. Усе це свідчить про 

те, що люди на цих землях жили дуже давно. Тому, коли подорожуєте Переяславщиною, майте на 

увазі, що ці плескаті пагорби, старанно виорані лани, худоба на пасовиськах бачили очі пращурів, бо 

саме ці краєвиди залишились незмінними протягом багатьох віків. 

 Залишки керамічного посуду, знайдені тут археологами, здебільшого розписані фарбами. Це є 

ознакою того, що кераміка використовувалась не тільки утилітарно, а й прикрашала оселі. Вміння 

побачити орнаментальні візерунки в довкіллі завжди було притаманне українцям. Особливим чуттям 

відрізнялись жінки. Такий порядок речей зберігся й понині. Чутливі жіночі душі якнайкраще 

пристосовані  до втілення ідеальних образів у матеріальний світ. Катерина Білокур, Марія 

Приймаченко, Марія Буряк – ці сучасні українки успадкували від пращурів навички мистецького 

ремесла і прославили Україну на всю планету.  

 У селі Ковалин 16 серпня 1935 р. народилася Марія Пантелеймонівна 

Буряк – українська народна майстриня-вишивальниця та художник. Хвороба 

змалку прикувала її до інвалідного візка, але це не завадило художниці 

створити значну кількість картин, вишити безліч рушників, скатертин! Її роботи 

осіли по музеях України та за кордоном. Художниця мешкає в невеличкій 

хатинці на околиці села Ковалин у 20 км від Переяслава-Хмельницького. 

 У закладах культури сіл Дем’янці й Ульянівка створено музейні 

кімнати, де експонуються побутові та музейні речі місцевого значення. 

 Несподівана нова версія про місце загибелі князя Бориса в 1015 році 

змушує уважніше придивитись до окраїни Переяслава-Хмельницького, що носить назву Борисівка. 
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Наразі поширені гіпотези, які стверджують, що князя Бориса, улюбленого сина князя Володимира 

Святославовича, було вбито Святополком поблизу Вишгорода або неподалік від Борисполя. Але 

краєзнавці Переяславщини досить переконливо доводять, що справжнє місце давньої трагедії 

знаходиться саме біля Борисівки. Ознайомитись із деталями такого бачення тих подій можна, якщо 

завітати до історичного музею Переяслава-Хмельницького і запитати про це його працівників. А от, 

роздивитись гіпотетичне місце злочину, треба відвідати Борисівку, 5 км від центру Переяслава-

Хмельницького. 

 На терені району в селі Ташань знаходиться відомий парк князя Горчакова – пам’ятка 

садового мистецтва загальною площею 144 га, що є під охороною держлісгоспу. 

 Переяслав-Хмельницький – особливий куточок на карті України. Це колиска Київської Русі, тут 

зароджувалась українська державність, формувалась нація українців. Перша літописна згадка про 

Переяслав датується 907 роком Місту одному з перших на Лівобережній Україні в 1585 р. надано 

Магдебурзьке право.  Тут 350 років тому відбулася подія, яка ще й досі викликає полярні її оцінки: від 

славної до ганебної. Мається на увазі передача України під царську протекцію Росії. Сучасні політичні 

реалії приглушили пафос урочистих тверджень про невідворотність тодішньої злуки Москви й України. 

Нині стало зрозумілішим, що кожна зі сторін того союзу мала в голові свої цілі, свої амбіції, але історія 

зафарбувала в трагічний колір наслідки цієї справи. Розвиток України як самостійної і незалежної 

держави був затриманий завдяки тим подіям. Якби не попередня історична глибина минулого України. 

вона б тоді остаточно асимілювалася в численних народностях Російської імперії. Але саме цю 

глибину і доводять експонати музейних закладів міста Переяслава-Хмельницького і, таким чином, 

підтверджують необхідність ретельного вивчення цього надбання, надаючи наснаги нащадкам у 

справі розбудови української держави. Переяслав – місто-музей, вулицями якого й досі ходить історія 

України… На одному з його майданів можна побачити монумент на честь першої згадки в літописах 

слова «Україна».  

 У 1187 р. в бою проти завойовників був смертельно поранений переяславський князь 

Володимир Глібович. Про це літописець залишив таку згадку: «…і плакашася по ньому всі 

переяславці… о ньому ж Україна много постона». З цієї літописної згадки й починається письмова 

згадка нашої Батьківщини. 

 Під назвою Переяслав-Руський у договорі князя Олега з Візантією 907 р. як одне з чотирьох 

найбільших міст Київської Русі вперше згадується стародавнє місто Переяслав. Унікальна будівля, що 

стоїть на розі вулиць Московської та Шевченка – павільйон, споруджений над фундаментом 

давньоруської церкви-усипальниці 11 ст. Нині тут археологічний відділ Переяслав-Хмельницького 

історичного музею. Експозиція музею дає змогу ознайомитись із минулим краю. Наприклад, з давньої 

легенди довідуємось про боротьбу двох богатирів – печенізького та руського. Юнак Кожум’яка 

поборов печеніга і перейняв у нього славу. Звідси й пішла назва міста – «Переяславль». Узагалі, 

територія Лівобережної України, зокрема й Переяславщина, багата на археологічні пам’ятки різних 

епох: кам’яного, мідно-бронзового і залізного віків. Тут знайдено численні поселення, городища, 

могильники давніх слов’ян. Ось найдавніша пам’ятка – Добранічівська стоянка мисливців на мамонтів, 

що існувала 10-12 тис. років тому. Її знайдено на високому березі Супою, за 20 км на схід від 

Переяслава-Хмельницького у селі Добранічівка Яготинського району. Але в колекціях археологічного 

відділу та в самому музеї можна побачити реконструкції господарських ям-комор і житла, зведеного з 

кісток мамонта, а також крем’яні знаряддя праці.  У зібранні представлено унікальні речі, знайдені під 

час розкопок поселення бронзового віку біля озера Вир поблизу села Козинці.  

 Картинна галерея, археологічний музей, музей-діорама «Битва за Дніпро в районі Переяслава-

Хмельницького восени 1943 року», меморіальний музей Г. Сковороди, музей кобзарського мистецтва, 

музей українського народного одягу Середньої Наддніпрянщини, скульптурно-портретна галерея, 

музей архітектури Переяслава часів Київської Русі, меморіальний музей архітектора В. Г. 

Заболотного, музей історії філософії – ось далеко не повний перелік музейно-історичних скарбів 

давнього Переяслава. 

 Зверніть увагу на будинок, у якому міститься історичний музей Переяслава-Хмельницького. 

Будівля є пам’яткою архітектури 1820 р. Шевченківські зали займають у музеї особливе місце. Під час 

приїзду до Переяслава у 1845 і 1859 рр. поет жив саме тут, саме тут він створив свій «Заповіт». Фонди 

музею налічують понад 12 тис. експонатів і розповідають про історію Переяславщини від 16 ст. і до 

наших днів: боротьба українського народу проти польської шляхти напередодні національно-

визвольної війни; під час самої війни 1648-1654 рр. під проводом Богдана Хмельницького та життя 

України після неї. Знайшли своє відображення в експозиції музею такі історичні події, як повстання 
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Переяславського полку, гайдамацький рух, війна проти Наполеона 1812 р. А також не меньш славні і 

водночас трагічні сторінки 20 ст.: створення УНР, громадянська війна, колективізація та голодомор 

1933-го, Велика Вітчизняна війна, проголошення України незалежною державою… 

 Архітектурна пам’ятка давнього Переяслава – ансамбль колишнього Вознесенського 

монастиря 18 ст. Історія заснування монастирського собору тісно пов’язана з діяльністю гетьмана 

Мазепи, який у 1695 р. виділив кошти на його будівництво. Собор є взірцем української національної 

монументальної архітектури. До комплексу входить і будинок колишнього колегіуму, збудований у 

1753 р. у стилі українського барокко. 

 Великим надбанням скарбниці історії і культури України можна вважати Переяслав-

Хмельницький національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав», який місцеві жителі 

називають «музей на горі». 

 Козацька церква, садиба священника та церковна сторожка, хати бідняка, знахарки, садиба 

заможного селянина, двір багатого землевласника, шинок і корчма, кордон лісової охорони, хатка 

вдови – широке розмаїття селянської архітектури представлено на цих пагорбах!. 

 У заповіднику розміщено 12 тематичних музеїв. Серед них – музей народної архітектури та 

побуту Середньої Наддніпрянщини, музей історії Української православної церкви, музей історії 

бджільництва, музей українського рушника, музей історії українських обрядів і звичаїв, музей 

декоративно-прикладного мистецтва, музей мирного освоєння космосу, меморіальний музей класика 

єврейської літератури Шолом-Алейхема, музей М. М. Бенардоса, музей хліба, музей сухопутного 

транспорту, музей-пошта, музей лікарських рослин… Усього й не злічити. Завітайте в Переяслав на 

зустріч з історією України! 

Поліський район 

 Є на Київщині район, який назавжди 

залишиться в пам’яті людській, тому що в цьому 

районі були такі міста, як Чорнобиль, Прип’ять… 

Назва цього району – Поліський. 

 Його центром було місто Поліське, що 

«померло» після чорнобильської біди. Натомість 

постановою ВРУ від 10.07.1996 р. № 204 новим 

центром обрано Красятичі. Після Чорнобильської 

аварії було відселено 31 населений пункт 

багатостраждального району, 28 000 мешканців яких покинули свої оселі й обрали безпечніші з 

радіаційного погляду місця… 

 Людство з повагою і цікавістю ставиться до всього, що стосується історичного минулого. 

Туристи звідусіль мріють подивитися на піраміди Єгипту, торкнутися каменів Парфенону, подивитися 

на той Рубікон, що свого часу перетнув Юлій Цезар… Уявити події перебутого, на якусь мить 

подолати час допомагають матеріальні свідки, що лишилися в довкіллі: верхівка будівлі, пагорб, 

вікове дерево. Відвідати Чорнобильську зону, подивитись на покинуті села, побачити «саркофаг» над 

зруйнованим четвертим реактором, поспілкуватись з тими, хто не покинув цю землю в біді, стало 

можливим лише кілька років тому. Ця територія охороняється, вона обгороджена парканом, але є 

державна установа (Адміністрація зони відчуження), яка надає дозвіл на відвідування закритого для 

широкого загалу району. Якщо дозвіл отримано, дістатися пункту призначення доволі просто, за 

умови, якщо транспортом турист забезпечений: регулярних ані автобусних, ані залізничних сполучень 

в напрямку закритих територій нині не існує. Відстань Іванків-Поліське в 50 км по майже порожньому 

першокласному шосе підкориться за півгодини. Ось промайне поза вікном покинуте село Бобер, у 

якому колись знаходився відомий своєю високоякісною продукцією маслозавод, і треба готуватись до 

зустрічі із «зоною». 

 Будиночок вартових, шлагбаум, перевірка документів – а далі починається жахливе 

видовище.. Але спочатку історичний екскурс. 

 Уперше Полісся згадується в літописі 1274 р. З моменту утворення району в 1923 р. його 

центром було містечко Хабне. В архівних документах («Акти історії західної Росії», том 1) воно вперше 

згадується в 1415 р. Під час литовського панування належало до Овруцького повіту. З 1793 р. містечко 

Хабне ввійшло до складу Радомишльського повіту Київської губернії. З початку 19 ст. належало князю 



36 
 

Радзівіллу, а з 1850 р. – поміщикам Горвантам. У 1900 р. в Хабному було 423 двори, проживало 1715 

жителів, у містечку працювало 2 винокурних, 3 цегельних заводи, 8 кузень, паровий млин. За часів 

царату євреям не дозволялось проживати в тих містах, що розташовані поза «межею осілості», а 

Хабне стояло найближче до цієї межі. Саме тому в ньому мешкало багато єврейських сімей, побут 

яких вніс неповторний колорит до цього поліського міста. У 1934 р. Хабне було перейменовано на 

Кагановичі Перші, а 1 листопада 1957 р. Указом Президії ВР УРСР Кагановицький район 

перейменовано в Поліський, а смт Кагановичі – на Поліське. 

 Було селище, і ось воно зникає, майже зникло… Ще існують вулиці, але вже без назв… 

Автобусні зупинки позначають місця, де колись чекали на рейсовий транспорт чоловіки та жінки, які 

їхали у своїх справах. Ще не зруйнований триповерховий комплекс Укртелекому, але нема вже жодної 

надії почути звідси телефонний дзвінок… Будинок колишнього «Дитячого світу» з малюнком 

крокодила Гени на колоні, біля якої колись збиралась малеча, щоб обрати собі іграшку… 

 Блакитні смереки біля великої споруди підказують, що це був або райком партії, або штаб 

інших державних установ. Біля пам’ятника воїнам, що загинули під час Другої світової війни, вражає 

майже несподіваний порядок: чорні надмогильні камені з підфарбованими літерами свідчать, що за 

ними наглядають! Не забуті також могили померлих на інших кладовищах селища. На єврейському 

цвинтарі помітні сліди нещодавніх відвідин – квіти на деяких могильних стелах. Однак є й жахливі 

ознаки уваги живих до мертвих: розриті ями біля старовинних поховань. 

 На присадибних ділянках, що засаджені яблунями, вишнями, калиною, ніхто вже не збирає 

врожаї. Доволі широка асфальтова смуга нагадує, що це була дорога, яка вела до іншого міста. Тепер 

поруч з нею розрита траншея, з якої вибрані металеві труби колишніх комунікацій: на метал в «зоні» 

посилений попит, його здають на брухт ті, хто зміг пробратися в зону крізь дірки і огорожі. Тому на 

місці колишніх люків – відкриті отвори в землі, і треба бути вельми уважним, щоб не впасти.  

 Міста без людей виглядають жахливо, як людина без голови. Дивитися на це тяжко. Після 

подібної «екскурсії» виникає почуття, схоже на те, що відчуваєш після виходу з лікарні: починаєш 

більше цінувати життя, ніжніше дивишся на тих, хто поруч. Отже, туристові варто відвідати це місце, 

бо усвідомлення того, що через кілька років назавжди підуть у минуле навіть такі залишки людського 

перебування в цьому краї, спонукує скористатися будь-якою нагодою. 

Рокитнянський район 

 Рокитнянський район знаходиться в південній частині Київської області у 

межах Придніпровської височини. Тому в ландшафті його переважають пологі 

гори, вкриті густими лісами з дубовими, грабовими, ясеневими, сосновими 

деревами. Мальовничі яри, долини, що пологими схилами переходять одна в 

одну, − усе робить ці землі напрочуд привабливими, барвистими. Люди здавна 

полюбили цей край: перші людські поселення Рокитнянщини археологи датують 

4-3 тисячоліттям до н.е. Землі району подарували науковцям багато знахідок, 

серед яких, мабуть, перше місце займає керамічний посуд, що став відомим 

усьому світові завдяки розшифруванню малюнків, зображений на ньому. 

Поблизу села Ромашки в 1899 р. археологом В. Хвойкою під час розкопок 

могильника було знайдено керамічний, добре оздоблений глек з подвійною ручкою. Малюнки на ньому 

ретельно вивчили вчені і зробили відкриття, що дало змогу чітко уявити спосіб і ритм життя народів, 

яких об’єднувало поняття «черняхівська культура». 

 Цей термін, вживати який почали після відомих археологічних відкриттів Хвойки при розкопках 

древніх поселень поблизу села Черняхів, об’єднав численну (до 4 млн. людей) групу племен з 

територією проживання від південних земель сучасної Німеччини до південних рубежів України. 

«Черняхівська культура» є значно молодшою за «трипільську», бо часом її існування були 200-500 рр. 

н. е. Осілий спосіб життя, тривале перебування великих груп людей на одному місці передбачали 

регулярне землеробство, налагоджене господарство тощо. Римські монети, що траплялися майже на 

всіх розкопках городищ того періоду, дають підстави стверджувати: грошовий обіг в ті часи був доволі 

широким і сталим, жвавою була торгівля. Серед римського імпорту, що знайдено на черняхівських 

землях, перше місце належить монетам. Отже, торгівля черняхівських племен з Римською імперією  

мала активний баланс – вони давали римлянам товарів більше, ніж отримували від них. Найбільш 

важливою статтею вивозу було збіжжя, оскільки римляни відчували велику потребу в хлібі, а для 

черняхівських землеробських племен воно було їх головним багатством. Проте отримувати добрі 
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врожаї можна лише наполегливою працею й турботливим ставленням до ланів. Малюнки на 

ромашківському глеку відображають основні елементи  язичницького календаря, безпосередньо 

пов’язаного з щорічною програмою сільськогосподарських робіт. Таким чином, розшифровка 

карбувань керамічного глека дала відповідь на питання «хто, коли та як» жили на землях сучасної 

Київщини в її далекому минулому. 

 Славним пращурам нинішніх українців – антам – споруджено оригінальний пам’ятник поблизу 

села Синява. Побувайте тут обов’язково, якщо Рокитне входить до запланованого туристичного 

маршруту. Місцева назва пагорба, поблизу якого розташований згаданий вище знак – Божа гора. 

Легендарні анти, які поклонялися ідолам-богам з каменю та деревини, жили серед природи й 

обожнювали її сили… Хто вони, ці загадкові люди, що залишились у спогадах кількох візантійських 

авторів, серед яких Йордан, Агафій, Прокопій, Феофілакт, Сімокатт? Анти та склавіни були окремими 

слов’янськими племінними об’єднаннями, котрі мали своїх воджів, військо та проводили самостійну 

політику. Антських царів Божа, Ардагаста, Мукосія, полководців Доброгаста, Пирогаста та інших 

згадують письмові джерела. Анти вирощували хліб, вели орне хліборобство й осіле тваринництво, 

вже користувались залізним плугом. Мали постійні промисли, володіли ремеслами, жваво торгували з 

сусідами. На їхніх землях археологи часто знаходили амфорні, скляні, металеві вироби, римські 

монети тощо. Кілька таких монет було знайдено поблизу віщезгаданої Синяви. На Божій горі, як 

вважають історики, стояло каплище Божа. У далекому 4 ст. н. е. Бож очолив справедливу боротьбу 

свого народу проти готів (східно-германських племен), які хотіли заволодіти цими благодатними 

землями. Анти давали їм гідну відсіч, адже самі нерідко ходили в далекі походи, були сміливими й 

войовничими. Коли над краєм нависла ворожа загроза, цар Бож (він же Боз і Бус) повів свої війська 

проти готів, їх на ту пору очолював король Вінітар. Антам спершу вдалося розбити нападників, але 

згодом ті повернулися вже з більшими силами. Важким був той бій, у якому готам вдалося захопити 

Божа в полон. Вони піддали полонених жорстоким тортурам, а Божа було розіп’ято. Коли на землю 

антів почали наступ авари, їхнє об’єднання потихеньку розпалося, і вже від 7 ст. спогади про них 

зникають. Та не канула в Лету пам’ять. Перекази про Божа передавалися з покоління в покоління. Про 

нього, гадають дослідники, знав автор «Слова о полку Ігоревім». Там говориться: «І от готські краснії 

діви заспівали на березі синього моря: дзвонять руським золотом, славлять часи Бусові, леліють 

листу Шарукана…» Можливо, натяком на це ім’я є назва села Бушеве, що лежить за кілька кілометрів 

від Синяві по обох берегах Росі (чи не було воно колись Бусовим?). Тим паче, що саме тут виявлено 

залишки слов’янського городища 6-9 ст., а в сусідній Ольшаниці археологи знайшли два городища 

черняхівської культури (це 2-7 ст. н. е.) та скарб римських 

монет.  

 Надзвичайне піднесення, приплив сили відчуває кожний 

відвідувач цих легендарних місць. Уже на початку березня 

дубові і грабові гаї цього пригірка оживають, і перші весняні 

квіти є вісниками пробудження матері-природи. Пташиний гомін 

наповнює повітря, синє небо, земля дихає теплом – воістину 

Божа благодать! Мабуть, що цими місцями ретельно опікуються 

небожителі! 

 Навіть такі екзотичні птахи, як страуси, комфортно почувають себе поблизу цього чарівного 

куточка: неподалік знаходиться ферма, де ці величезні пернаті демонструють своє вбрання.  

 У період Київської Русі по річці Рось проходили південні кордони київської землі. Давньоруські 

князі завжди звертали на цю територію особливу увагу через постійну загрозу нападу кочівників, тому 

по Росі було споруджено оборонні укріплення – так звані Змієві вали. Проходили вони і територією 

сучасного Рокитнянського району – на лівому березі Росі через Рокитне й Ольшаницю. Рештки валів 

збереглися в урочищі «Піщане». Ярослав Мудрий заснував уздовж Змієвих валів кілька міст. В 1031 р. 

він розмістив на Пороссі полонених поляків. Одне з таких поселень існувало і поблизу сучасного 

Рокитного.  Рокитним і Ольшаницею володів боярин Роман. З інших джерел відоме ім’я володаря 

Рокитного боярина Суринова. Можливо, це одна й та сама людина. Після його смерті помістя 

перейшло до його вдови Духани. 

 Сьогодні Рокитне – селище міського типу – адміністративний центр району. Топонім «Рокитне» 

вперше трапляється в документах 15 ст. На той час унаслідок частих нападів татар містечко занепало, 

жителі і власники покинули його. Документи свідчать, що у другій половині 16 ст. Рокитне стало 

місцем проживання українського козацтва. У 1580-х воно було визнано польською короною як маєток 

одного з ватажків реєстровиків К. Косинського. Особистий конфлікт за права на Рокитне між 
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Косинським і білоцерківським старостою Я. Острозьким переріс у справжню війну, яку частіше 

називають першим козацько-селянським антипольським повстанням 1590-1593 рр. У 1620 р. містечко 

перейшло у власність магната Заславського. Навколишні землі перетворились на об’єкт гострих 

суперечок між їх власником і князем К. Любомирським, якого було призначено новим білоцерківським 

старостою. Наприкінці вересня 1626 р. козацьке військо на чолі з М. Дорошенком після переможної 

битви з татарами під Білою Церквою оточило на болоті в районі Рокитного великий загін Батур-

Султана і повністю знищило його. У 1648-1712 рр. Рокитне було сотенним містечком Білоцерківського 

полку з населенням 1700 чоловік і гарнізоном чисельністю 171 козак.  

 З Рокитним пов’язано ім’я Богдана Хмельницького. 21 травня 1648 р. він перебував тут з 

українським та чотирьохтисячним татарським військом, яке очолював перекопський мурза Тугар-бей. 

У новозбудованій Воскресенській церкві (с. Синява) гетьман благословив чотири пари молодих. Після 

битви під Берестечком 10 вересня 1651 р. Хмельницький приймав у Рокитному посланця гетьмана 

Потоцького, полковника польської армії Маховського, який прибув з умовами перемир’я. Під час цієї 

зустрічі було погоджено, що  переговори й підписання угоди між Україною і Польщею відбудуться у 

Білій Церкві.  

 У 1686 р. Рокитне, за так званим Вічним Миром, відійшло до Польщі. У наслідок другого поділу 

Польщі 1793 р. Рокитнянщина ввійшла до складу Російської імперії та була віднесена до 

Васильківського повіту Київської губернії. Після 1861 р., коли було скасовано кріпацтво, звичне життя 

Рокитного поступово змінюється. Колишні кріпаки все більше втягувались в товарно-грошові 

відносини. Прискорився розвиток промисловості. На початку 20 ст. у містечку було понад 20 дрібних 

підприємств та 100 крамниць. Влітку 1920 р. на території району встановлюється радянська влада, 

перші кроки якої викликали масові невдоволення серед селян. У 1929-1930 рр. пройшла суцільна 

колективізація, а наслідком радянської аграрної політики став голодомор 1932-1933 рр. Рокитнянський 

район – серед територій, що найбільше від нього постраждали. Ще й досі пам’ятають старі люди, які 

пережили це лихо, як помирали сельчани, і нікому було поховати небіжчиків. 

 Сучасне Рокитне – достатньо комфортне місто, в якому добре почуваються як туристи, так і 

мешканці району. Працює історичний музей, експозиція якого надає можливість ознайомитись з 

минулим Рокитнянщини, з побутом її жителів. 

 На річці Рось, поблизу Синяви, біля греблі 

старовинного млина непогана рибалка: течія і чисті води 

роблять ці місця сприятливими для існування багатьох видів 

риб. 

 Село Житні Гори вважається окремим населеним 

пунктом, але насправді воно безпосередньо межує з Рокитним. 

Історія топоніму така: за два кілометри на північ від Житніх Гір 

знаходиться значне підвищення, що носить назву «Могили». З усних переказів жителів села слідує, 

що в 1591-1593 рр. під час селянського повстання проти польської шляхти відбулася велика битва на 

території, де нині знаходяться Житні Гори. На братській могилі було насипано землю у вигляді могил, 

що збереглися й досі. Відтоді і стали називати місцевість Могили. В один з посушливих років, коли 

місцеве населення потерпало від голоду, на могилах було посіяно жито. Врожай був дуже хорошим. 

Могили вкрив суцільний лан жита й нагадував житні гори. Звідси й пішла назва села. Місцева 

Йосифська церква, збудована з дерева 1766 р., вважається пам’яткою архітектури. 

Сквирський район 

 На перехресті доріг розкинулося старовинне місто Сквира, яке є центром Сквирського району. 

Це одне з найдавніших міст України, корені якого губляться у глибині сторіч. Першу документальну 

згадку про Сквиру знаходимо в грамоті литовського князя Володимира Ольгердовича від 1390 р. 

Однак досягнення археологічної та лінгвістичної наук останніх років дають можливість припустити, що 

Сквира виникла значно раніше. Витоки цієї назви мовознавці відносять до середини 1 тисячоліття 

нашої ери. 

 Відомо, що в 11 ст. великий князь Ярослав Мудрий будував Ягнятинську вітку Пороського 

Змієвого валу, який проходить і через Сквирщину. Очевидно, вже тоді Сквира існувала як захисна 

фортеця. Взагалі є свідчення в нашому літопису, що цими землями в 11 ст. володів половецький хан 

Туторкан. У «Повісті минулих літ» зазначено, що в 1094 р. київський князь Святополк одружився з 

дочкою хана з метою примирення. У придане він отримав сквирські землі в Пороссі, що потім 



39 
 

передавалися у спадок. Вперше місто з округою виділяється в окрему міську волость в давньоруські 

часи як сторожова застава на далеких південно-західних підступах до Києва. 

 Поняття «Сквирщина» в різні часи мало 

різне значення у зв’язку зі змінами 

територіально-адміністративного устрою України 

та історичною долею самого міста Сквири, яке 

переживало як часи бурхливого розвитку, так і 

часи великих руйнацій і занепаду. В останній 

чверті 14 ст. у південних волостях Київського 

князівства формуються нові адміністративно-

територіальні одиниці – повіти, що об’єднували 

по кілька волостей. Сквира стає центром 

великого повіту, до якого входили Триліси, 

Фастів та низка інших волостей. Проте через неодноразові татарські спустошення міста в 14-16 ст. 

воно втрачає свої адміністративні функції, які переймають інші центри. 

 Ще не так давно, на початку 19 ст., Сквира, як і багато інших повітових містечок на 

Правобережжі, була типовим єврейським містечком, де мирно проживали українці, євреї, поляки. У 

1615 р. Сквира була прилучена до статусу свобод, її жителі звільнялись від податків і повинностей. 

Звичайно, ці привілеє приваблювали переселенців. На початку 16 ст. місту було надано Магдебурзьке 

право, що сприяло активному розвитку ремесел і торгівлі, чим і займалися євреї. Працювало два 

цегельні заводи, чотири тютюнові фабрики. Брати Мешенгісери відкрили друкарню. На міському ринку 

почали функціонувати досить великі магазини Рахункова, Харитона, Дойцкера, Оксингендлера, 

Бендиктова, Розвадовського. 

 Велику увагу євреї приділяли освіті. У Сквирі було дві єврейські школи, де навчалося понад 

400 дітей.   

 У центрі міста розміщувалось сім синагог, торгові точки, ремісничі, кустарні майстерні. Великий 

авторитет мали рабини Тверський і Ямпольський. Серед єврейського населення зростав прошарок 

інтелігенції: адвокати, лікарі, службовці, вчителі, духівники. 

 Місто Сквира є батьківщиною відомого єврейського письменника Ісаака Бабеля. Знаменитим 

піаністом став польський єврей Герц. Славилася Сквира також своїм цадиком-чудотворцем Давидом 

Тверським. 

 Безперечно, найяскравішою сторінкою в історії єврейського населення Сквири є виникнення на 

мапі світу міста Нью-Сквира. Його появі передує така історія. У 1917 р. близько тисячі сквирських 

євреїв виїхало до Америки, які оселилися за 40 км від Нью-Йорка. Вони й заснували там містечко 

Нью-Сквира. Емігранти були глибоко віруючими людьми – хасидами, рабином яких був Меєр 

Тверський. Містечко налічує 13 тис. жителів-євреїв, які сповідують релігію хасидів. Уся діяльність 

містечка підпорядкована рабину, онукові сквирського цадика, рабина Меєра Тверського. 

 Із 1989 р. делегації хасидів із Нью-Сквири неодноразово здійснювали паломництво до 

українського міста. За рахунок рабина Нью-Сквири проведено реконструкцію приміщення старої 

синагоги як святої реліквії. Крім цього, будується приміщення нової синагоги, готель, їдальня на 400 

місць, будинок рабина. Фінансування будівництва забезпечує Нью-Сквира. Керує справою з 

американського боку представник рабина Нью-Сквири, а в Україні – Іцхак Айзман і головний рабин 

Києва й України Яків Блайх, президент «Об’єднання іудейських релігійних організацій України». 

 Земля Сквирщини дала Україні видатних діячів літератури і мистецтва. Тут розпочав свій 

трудовий шлях Максим Рильський – видатний український поет, перекладач,  громадський діяч, 

академік.  

 Із забутих імен повернуто прізвище відомого діяча нашої культури, історії, археології, музейної 

справи професора Карла Васильовича Болсуновського. У творчій спадщині професора понад 30 

солідних наукових праць. Разом із Вікентієм Хвойкою він працював в археологічній експедиції біля 

Трипілля. 

 Із Обухівщиною пов’язана літературно-мистецька творчість таких відомих митців, як Тарас 

Шевченко, Марія Старицька, Наталія Романович-Ткаченко, Дніпрова Чайка, поета Леоніда Куліша, 

драматурга Миколи Зарудного, художника В. Ф. Кондратюка. 
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 Сквира має багато цікавих, унікальних за своєю історією будівель. Спокійний, неквапний темп 

життя райцентру дозволяє уважно роздивитись їх. Одним з найліпших є двоповерховий будинок 

повітового земства, який побудувала Київська будівельна фірма Громова у стилі модерн, де нині 

розміщена швейна фабрика «Влакос-прем’єр». 

 Будинок пошти закладено на поч. 19 ст. Він пов’язаний з багатьма видатними особами, які 

проїздили через Сквиру та зупинялися в приміщенні земської пошти. Наприкінці вересня 1846 р. Т. Г. 

Шевченко приїжджав до Сквири, про що свідчить меморіальна дошка на приміщенні старої пошти. 

 Окрасою не тільки вулиць, а й міста загалом є добре сплановані особняки. На поч. 20 ст. 

виросла велична споруда з куполоподібним дахом. Її побудував на розі вулиць Красної та Ружинської 

дворянин-мільйонер Петро Сувчинський за проектом відомого архітектора О. Кобелєва у 1909 р. Тут 

розміщувалася чоловіча гімназія, де на кошти Сувчинського були прекрасно облаштовані фізичний та 

хімічний кабінети, окрема кімната природознавства із чучелами тварин і птахів та багатою колекцією 

комах, завезених із різних куточків земної кулі, велика бібліотека, копії скульптурних портретів 

стародавніх мислителів і міфічних персонажів. Сьогодні в приміщенні колишньої гімназії функціонує 

новий тип навчального закладу – Сквирський багатопрофільний ліцей. При ліцеї існує музей 

навчального закладу. 

 Цікавим є приміщення загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступеня, що було збудовано в 1836 р. 

Водночас у ньому розміщувалась тюрма Сквирського повіту. 

 На колишній вулиці Дворянській знаходились будинки казначейства, повітового дворянського 

зібрання, палаци місцевої знаті. 

 У Сквирському районі функціонує три музеї: краєзнавчий – у місті Сквира, музей Г. Д. Кошової 

– в селі Великополовецьке, народний краєзнавчий – у селі Шамраївка. До речі, поблизу цього села 

було виявлено кургани та залишки городища часів Київської Русі. У селі діє церква святителя 

Триміфунського чудотворця 1843 р. 

 Село Буки розташовано на річці Роставиця за 12 км від Сквири. На місці Буків існувало 

давнішнє поселення Бакожин, перша письмова гзадка про яке належить до 1622 р. З 18 ст. зникає з 

джерел назва Бакожин і починає фігурувати сучасна назва Буки. Біля села виявлено трипільське та 

черняхівське поселення, городище та великий могильник часів Давньої Русі (12-13 ст.). З цікавих 

пам’яток архітектури першої половини 19 ст., що збереглися до нашого часу, слід назвати кам’яний 

млин 1848 р. Він працює й понині. На цьому живописному місці з’явився сучасний центр відпочинку. 

Води річки обертають вали гідрогенераторів так само, як у минулому вони рухали млиновими 

жорнами. Великий фонтан у центрі озера збирає лебедів, які почуваються тут господарями водойми. 

Клімат навколишніх земель дає змогу буяти рослинності, більш притаманній для південних регіонів. 

Тому повітря насичено пахощами кипарисів, рододендронів, ялівцю, яких тут, у місцевому 

дендропарку, досить багато. Граніти, що підстеляють місцеві чорноземи, вийшли назовні біля річки і 

винахідливими будівельниками були використані як підмурівок для храму св. Євгенія. Церква, що 

своєю будівлею поєднала історичні українські архітектурні канони з сучасними, надзвичайно 

одухотворила Буки. Такої краси варто пошукати! Такі перетворення села Буки здійснилися завдяки 

коштам агропромислової корпорації «Сквира» та місцевого підприємця І. М. Суслова.  

Ставищенський район 

 Найпівденніший район Київщини має за центр – селище 

міського типу Ставище, яке розташоване на річки Гнилому 

Тікичі (басейн Південного Бугу), за 6 км від автомагістралі Київ 

– Одеса, віддаль від Києва – 136 км. 

 Ставищенська земля має давню історію. Про це 

свідчать знахідки знарядь праці періоду неоліту. А численні 

кургани, курганні групи й поселення є підтвердженням 

існування тут культури та життедіяльності в давньоруські часи. 

У період Київської Русі поряд зі слов’янами тут проживали 

племена торків, берендеїв, гірських клобуків, які разом охороняли південні рубежі держави. Наприкінці 

11 ст. знаходимо відомості про Торчеськ (нині село Торчиця), що став столицею торків. Місто 

Торчеськ у 1093 році прославилося героїчною обороною від навали половців. У «Літописі Руському» 

детально описано оборону міста. 
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 У літописах 9-13 ст. згадуються найдавніші поселення району, на терені яких знаходяться 

сучасні села Винарівка, Стрижавка. З приєднанням українських земель до Великого Князівства 

Литовського в прикордонних та найбільш важливих напрямках була побудована лінія захисту. На цій 

оборонній лінії у вигідному, із військового погляду, географічному положення, розташовані Ставище і 

Торчиця. Припускають, що саме в цій місцевості на прикордоні між Литвою і ордою ще до 

Синьоводської битви 1362 року приблизно в 1355-1356 рр. було укладено  ту доленосну угоду про мир 

між правителями орди і Литви. На честь укладання угоди та в ім’я литовського князя Любарта, 

чоловіка доньки галицько-волинського князя Юрія ІІ, останнього з роду Романовичів, поселенню, де 

було укладено угоду з побудованою  тут фортецею, дали назву Любомир.  

 Відомо, що Любомир містився на правому, або південному, боці Тікича, відомого тепер під 

назвою Розкішна. Місто Любомир було набагато більшим, ніж Ставище. Збережені нині акти свідчать, 

що за Сигізмунда Першого Любомир був власністю короля. Розорене кримськими татарами, місто 

тривалий час залишалось без жителів, а коли почало знов заселятись, то на його місці залишались 

лише ставки, яких на 20 верст було сто, за що й отримало свою теперішню назву. 

 Час заснування Ставища важко встановити. З письмових джерел відомо, що вже в 1600 р. 

польський магнат Ружинський за участь в успішному поході на Молдавію отримав низку земельних 

наділів, серед яких і було Ставище. Цей документ і є першою письмовою згадкою про його 

заснування. На 1635 р. Ставище згадується вже як містечко, що мало оборонні укріплення та 

військовий гарнізон. 

 Населення Ставища брало активну участь у визвольній боротьбі 1648-1654 рр. На території 

району було сформовано три сотні козаків: Ставищенська, Торчицька, Стрижавська. Ці загони 

підпорядковувалися гетьману Хмельницькому і входили до складу Білоцерківського полку. У роки 

народно-визвольної війни в Ставищі неодноразово бував Б. Хмельницький. У 1649-1650 рр. під час 

підготовки до молдавського походу Ставище стало одним з пунктів, де гетьман збирав військо.  

 Після дрижипільської битви в січні 1655 р. частина жителів Ставища емігрувала на 

Слобожанщину, де оселилася на річці Сумна заснувавши поселення Суми. Нині це обласний центр. 

 У 1664 р. ставищани вирізали гарнізон поляків. Протягом 5 місяців 1665 року 16 тисяч козаків 

та озброєних міщан захищали місто, яке перебувало в облозі військами поляків на чолі з королем Я. 

Собеським та його намісником в Україні С. Чарнецьким, реєстровими козаками на чолі з гетьманом 

правобережної України П. Тетерею та татарами. В 1666 році ставищани знов повстали проти 

польської шляхти, розбивши великий загін Маховського. У цьому ж році Чарнецький зібрав полки і 

вирушив на Ставище. В нерівній кровопролитній битві з переважними силами противника ставищани 

зазнали поразки. Ставище було зруйновано і спустошено, його укріплення і всі шість церков спалено, 

велику кількість жителів страчено. 

 У 1702-1704 рр. селяни Ставища брали участь у народних повстаннях, очолюваних Палієм та 

Самусем, а також у гайдамацькому русі під керівництвом Теслі. За народними переказами, у селі 

Сухий Яр бував Іван Гонта, відомий ватажок гайдамаків. Викопана при ньому криниця й досі зветься 

Гонтиною.  

 Згодом у 1774 р. польський король Станіслав Понятовський подарував коронованому 

гетьманові Браницькому Білу Церкву, Ставище та 134 села Білоцерківського полку в довічне 

володіння. Нащадки Браницького мешкали в Ставищі до 1918 р. 

 Після воз’єднання Правобережної України з Лівобережною у складі Росії Ставищенський край 

увійшов до Таращанського повіту Київської губернії. Райцентром Ставище стало 7 березня 1923 р. 

 Згубною для ставищан була масова колективізація 1927-1932 рр. Штучний голодомор 1932-

1933 рр. забрав майже кожного п’ятого жителя району. Лише в селі Журавлиха померло 700 чоловік. 

Сотні було репресовано в 1937-1938 рр. А потім була Велика Вітчизняна війна, що забрала життя 

3939 синів і дочок краю. Зруйноване господарство довелося відбудувати повоєнному поколінню. 

 Район вистояв, вижив. На землях древніх хліборобських племен і сьогодні живе та працює 

Ставищенщина – південна перлина Київської області. Культурно-освітнім центром Ставища є 

народний краєзнавчий музей, заснований у 1985 р. У ньому міститься картинна галерея відомих 

українських художників, цікаві зали з експозицією, присвяченою природі, історії краю з найдавніших 

часів, зал декоративно-ужиткового мистецтва. Будинок, де знаходиться музей, належав графам 

Браницьким. Це пам’ятка архітектури 18 ст. Знаходиться він  на території старовинного парку, 

засновником якого вважають академіка Антона Аджейовського. 
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 Парк слугує окрасою Ставища, місцем відпочинку. Серед листяних дерев важко не помітити 

незвичайну сосну: її величезний стовбур нагадує музичний інструмент – ліру. Вік сосни сягнув 200 

років.  

 Ставищенська земля подарувала Україні видатного освітянського діяча й етнографа – Тадея 

Рильського, доктора медичних наук П. В. Родіонова, мистецтвознавця Щавинського, поета 

Залеського, співака Петра Ординського. Ставище багате дипломатами: Славинський, Білорус, Зленко, 

− останній був міністром закордонних справ України. 

Таращанський район 

 У південній частині Київської області 

розташований Таращанський район з центром у місті 

Тараща. Ліси, що займають більш ніж третину 

території, яка до 17 ст. була незайманим урочищем, 

слугують його окрасою. Якщо в лісах північних районів 

Київщини серед дерев переважають сосни, у 

Таращанських пущах головують дуб і граб. Ця листяна 

«еліта» виростає повільно і завжди є ознакою того, що 

такі гаї старовинні й благородні. 

 Людське життя в цих краях не переводилось 

ніколи: із найдревніших часів і до сучасних днів тягнеться родовід, відслідковується безперервна 

історія. Навіть етимологія слова «Тараща» деякими фахівцями виводиться з шумерської: «та, що 

наближена до сонця». Сучасний прапор району свідчить про те, що його мешканці насправді 

пишаються такою близкістью. 

 Із 1569 р. Тараща перебувала у володінні польських магнатів, яким довгий час не вдавалося 

заселити місцевість. Урочище Тараща в 1611 р. було пожертвуване боярам Білоцерківського замку 

Лісовичам з умовою несення військової служби. На початку 17 ст. тут стали осідати головним чином 

селяни з Полісся, які тікали з кріпацької неволі. У місті було  споруджено укріплений замок. У 1722 р. 

польський король Станіслав Август надав місту Таращі привілеї на проведення торгів і ярмарків. 

 Подорожуючи Таращею, відчуваєш насолоду від тієї простоти, яка притаманна плануванню 

цього міста: вуличні квартали прямокутні, з паралельними сторонами. Заблукати в них важко, а от 

знайти потрібне місце – легко!. Серед будинків трапляються споруди незвичної архітектури, 

переважну кількість яких було побудовано за проектами відомого архітектора Захарова, як-от: особняк 

у центрі, вежа пожежної охорони. Цей куточок міста нагадує центральноєвропейські провінції, затишні 

«бурги». Один з ординарних будинків має непересічну історію: тут народився відомий вчений, фізик-

атомник А. Александров. Навпроти – хороми кольшнього костьолу, в якому нині розмістилася музична 

школа. Трохи далі – гостинно розчинив двері місцевий краєзнавчий музей. Експозиції Таращанського 

народного музею, в якому зібрано понад 20 тис. експонатів, свідчать про неабияке минуле славного 

міста. 

 У парку «Таращанка», створеному за допомогою працівників ботанічного саду Академії наук 

України, росте понад 500 видів порід дерев, багато з них – «переселенці» з Америки, Африки, Азії. 

 На околиці міста в 2003 р. з’явився хрест-

пам’ятник Георгію Гонгадзе, журналістові, який був 

жорстоко вбитий у 2000 р. Обезглавлене тіло 

Георгія було знайдено поблизу від того місця, де 

споруджено пам’ятник. Жорстоке вбивство молодої 

людини сколихнуло всю Україну. 

 У селі Велика Березянка знаходиться одна з 

найвищих точок Київщини – 273 метри над рівнем 

моря. У селі Ківшовата є залишки городища та 

краєзнавчий музей. Село Косяківка утримує музей 

бойової слави та краєзнавчий музей «Світлиця». У 

селі Станишівка можна ознайомитись із експозицією 

музею українського побуту. У селі Буда знаходиться 

підземний монастир, а у самій Таращі – 

Таращанський замок, кам’яна «баба». 



43 
 

 Через Таращанські землі, біля села Лісовичі, відомого родового села бояр Лісовичів, проходив 

сумнозвісний Чорний шлях, старовинний торгівельний шлях, яким користувались кримські татари для 

нападів на Україну та Польщу, та для перегону полонених до Кримського ханства. Можливо, саме цим 

шляхом була доставлена Роксолана. Доречі, Лісовичі до другої половини 16 ст., тобто до переходу у 

руки панів Лісовичів, називалися Самбір і були містечком. З 15 до 16 ст. територія Самбору входила 

до складу Київського повіту у Київському Воєводстві Великого князівства Литовського. Значимість 

міста була така, що його було зображено на Генеральній карті України (видання 1648-1652 р.), 

створеної голландським гравером і картографом Вільгельмом Гондіусом у 1648 р. на основі 

рукописної карти, виконаної Ґійомом Левассером де Бопланом, де наведене під назвою «Lesovice». 

Тетіївський район 

 Тетіївщина – мальовнича, з прадавньої 

історією земля, розташована в південно-західній 

частині Київщини. Цікаво, що на Тетіївщині 

знаходиться найвища точка Київської області, біля 

села Високе – 280 метрів над рівнем моря. Назва 

райцентру, міста Тетієва походить від імені 

половецького князя Тетія, згадуваного в літопису 1185 

р. серед половецьких князів, захоплених у полон 

коаліцією князів Русі. Однак, за місцевими 

переказами, давня назва міста – Тимошня. У ньому 

жили греки, які збудували свою церкву. Сліди 

укріплень цього міста ще в 19 ст. були помітні на лівому березі ріки Роськи. 

 Тетіїв – місто із стародавньої історією. Знайдені знаряддя праці підтверджують, що на 

території сучасного Тетієва ще за доби бронзи жили люди, а це ІІ – І тисячоліття до нашої ери. 

Поблизу міста є чотири кургани, а в самому місті збереглися залишки валу від стародавнього 

городища. У 12 ст. Тетіїв не раз зазнавав нападів кочівників, а пізніше був повністю зруйнований 

монголо-татарами. Наприкінці 16 ст. та в першій половині 17 ст. біля містечка виникли села Слобода, 

Плоханівка, Снігурівка, що й нині входять до Тетієва. Так він став центром значного староства та 

великого магнатського землеволодіння. 

 Тетіївці брали активну участь у визвольній війні 1648-1654 рр. Під час походу на Волинь тут 

зупинявся Богдан Хмельницький. У Кошеві, що розташовано на Росі, за 15 км від райцентру, до наших 

днів зберіглося кілька курганів та залишки військового табору у вигляді земляних валів. Останні 

розкинулись на схід та захід від села. Звідси й походить назва поселення: «кош» − прамовою 

(шумерською) означає стан, табір. За кілометр на захід від села знаходяться два кургани. На одному з 

них, який має назву «Кочубеєва могила», у 1708 р. було страчено полковника Івана Іскру та 

військового суддю В. Кочубея. Через 200 років біля Кошева відкрили пам’ятник-обеліск, на якому 

викарбовано: «Верным Родине и присяге Кочубею и Искре благодарные соотечественники в память 

200-летия мученической кончины их (14 июля 1708 г. – 14 июля 1908 г.)». Сучасні дослідження того 

історичного періоду відкрили інший погляд на події 1708 року, висвітлили справжні благородні наміри 

Івана Мазепи зробити тодішню Малоросію незалежною, щоб звільнити її від тих численних утисків, 

яких вона зазнавала від тодішнього останнього московського царя і першого імператора Росії Петра. 

Таким чином Іскра і Кочубей, які формально не зрадили Петра, насправді забули про свою рідну 

Батьківщину – Україну і не ввійшли до сонму її славних лицарів, тих, хто опікувався її щасливим 

майбутнім. Згодом Тетіїв став одним з центрів гайдамацького руху. Загін козаків на чолі з козаком 

Серединенком 19 липня 1768 р. вигнав з міста шляхту. а здобуте майно роздав біднякам – ось такий 

український Робін Гуд. Тут утворилися повстанські підрозділи, які кілька разів виганяли польських 

гнобителів з Тетієва. Після придушення повстання шляхта вчиняла жорстоку розправу. На шибеницях 

було страчено близько тисячі жителів. Висока могила при в’їзді до села Росішки ще й тепер нагадує 

сучасникам про трагічну долю їхніх предків. 

 Свого часу Тетіївщина тяжко пережила голодомор 1932-1933 рр., коли вмерло 27% населення, 

а по місту цифра сягала 37%. Згодом і Велика Вітчизняна опалила цю землю.  

 У всі часи найбільшим багатством землі були люди. Ця земля виростила відомого поета і 

державного діяча Івана Драча, письменників Жураківського та Герасимчука, художника Роголя, 

майстра образотворчого мистецтва Яремича, народну артистку України Лідію Мацієвську-Моринець. 

Життя продовжується. І ще багато талановитих людей народить цей благодатний край. 
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Фастівський район 

 Фастівський район з центром у м. Фастів був 

утворений в 1923 р. Історично під Фастівщиною слід 

розуміти значно ширший край, кордони якого не були 

сталими: наприкінці 17 ст. – це майже вся Південна 

Київщина, так звана Паліївщина. 

 Минуле Фастівщини сягає глибокої давнини і бере 

початок із заселення краю первісними людьми. Свідками 

тих часів є понад 150 пам’яток археології. Серед них – 

Фастівська стоянка мисливців на мамонтів та диких коней 

епохи пізнього палеоліту (20-15 тис. років тому); 

неолітичні поселення біля с. Кощіївка та на хуторі Млинок (5-3 тисячоліття до н.е.). Біля села Кожанка, 

сіл Мала Снітинка, Оленівка, Триліси виявлено залишки поселень трипільської культури (4-3 тис. до 

н.е.). А знайдені на березі річки Унава кам’яні знаряддя праці зі стоянок стародавнього кам’яного віку 

яскраво свідчать, що ці землі заселялись ще стародавньою людиною 40-30 тисяч років тому. 

Городища і кургани скіфської доби, поселення римського періоду, давньоруські поселення – 

оригінальні знахідки археологічних розкопок – стали подальшими сторінками в стародавній історії 

краю. 

 Фастівщиною проходила з військом княгиня Ольга разом з молодим княжичем Святославом, 

бували тут і воїни князя Володимира. Постійні напади татар 13-14 ст. змушували фастівчан залишати 

освоєні землі, але на початку 16 ст. тут знову почали селитися люди. Із Фастівщиною пов’язане ім’я 

козацького полковника Семена Палія (Гурка) – народного героя, видатного козацького ватажка, 

організатора заселення та відбудови господарства Київщини.   

 Із краєм пов’язані окремі моменти життя Тараса Шевченка: у червні 1846 р. у складі 

археологічної комісії він вів розкопки курганів «Переп’ят», що в с. Фастівець, та «Переп’ятиха» біля с. 

Мар’янівка. Сьогодні ці два кургани знаходяться на землях різних районів (Фастівського та 

Васильківського), відстань між ними становить 6 км, проте легенда про них, про події 6 ст. до н.е. 

об’єднує ці два пагорби. 

 Упродовж тривалого часу Фастівщина була краєм великого землеволодіння польських 

магнатів. Понад тисячу десятин найкращих земель у Мотовилівці, Оленівці та ін. населених пунктах 

належали Руліковським, майже половина сучасного району – Браницьким. Великим землевласником 

був шляхтич Хаєцький. Один з його численних маєтків зберігся до наших часів у селі Томашівка. 

Сьогодні колишній панський будинок реставрується. Незабаром тут буде відкрито 

Ризоположенчеський чоловічий монастир. 

 У місті, колишня назва якого Хвастів, також збереглося чимало історичних пам’яток. Місто 

Фастів, 1390 р. заснування, знаходиться за 80 км від Києва. Потягом своєї історії воно було західним 

форпостом столиці, містом-супутником. Історичний шлях Фастова тісно пов ‘язаний з Києвом. У 

стародавні часи саме територією Фастівщини проходили кордони київських земель. А ще раніше тут 

межували території двох великих східнослов’янських племен – древлян і полян. Водночас Фастів має 

свою самобутню, неповторну історію.  Уперше місто згадується в літопису під 1390 роком, тоді в 

грамоті литовського князя Володимира Ольгердовича стверджувалося право на володіння Фастовом 

родом князів Рожановських. 

 Найгучнішу славу та відчутне піднесення економічного та політичного життя на рубежі 16-17 

ст. приніс місту фастівський полковник Семен Палій. Саме йому вдалося добитися з кінця 80-х років 

цілком незалежного управління споконвічними козацькими землями від Дніпра до Случі. За його 

правління козацький устрій на правому березі Дніпра набув, за свідченням істориків, рис державного 

утворення, а ця територія з чітко означеними кордонами мала назву «Палієва держава».  У самому 

Фастові ще й досі стоїть церква, яка носить назву «Палієва».  

 Гостре питання миру й об’єднання українських та західно-українських земель також судилося 

вирішувати в цьому місті. У грудні 1918 р. у спеціальному ешелоні на коліях фастівського вокзалу 

представниками Директорії В. Винниченком, Симоном Петлюрою та іншими було підписано 

попередній текст Договору про злуку між Українською Народною Республікою та Західною 

Українською Народною Республікою в єдину державу. Це стало однією з найвизначніших подій в 
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історії України. Меморіального значення набув залізничний вагончик, в якому відбулася ця подія. 

Сьогодні його можна побачити біля вокзалу Фастова.  

 У центрі міста розташований державний краєзнавчий музей Фастова. Його експозиції 

складаються з пам’яток археології, речей мистецтва, картин, які проливають світло на минуле краю. 

Незвичайна галерея птахів, які населяють Фастівщину, демонструється в окремій залі.  

 На фастівській землі в різні роки та століття жили і творили сміливі й талановиті люди: 

письменник Степан Васильченко, етнограф, дослідник краю, аматор-археолог Е. Руліковський, 

живописець В. Кричевський, винахідник М. Бенардос, академік А. Александров. 

 Із Фастовом 19 – середини 20 ст. тісно пов’язане ім’я відомого українського композитора 

Кирила Стеценка, чудова музика якого вже понад століття звучить не лише в Україні, а й далеко за її 

межами. Завітайте до села Веприк, де розташована могила Кирила Стеценка, та Меморіальний 

музей-садиба, який відкрито 1982 року. Музей Стеценка розмістився в будівлі, спорудженій на місці 

старої дерев’яної хати, яка не підлягала відновленню. 

 Село Дорогинка, що розташоване в північній частині району, спочатку називалось Дорошинка, 

за прізвищем козака Дороша, який колись тут жив. Поселення було повністю знищене татаро-

монголами. Розкопки, що проводилися на цих землях, підтвердили існування поселення ще з 11-12 ст. 

А приблизно з 1600 року, коли стало відновлятись життя у краї, в селі побудували церкву Архістратига 

Михаїла, що стала визначною пам’яткою дерев’яної архітектури. Дорогинська церква збереглася до 

наших часів. Її було розібрано та перевезено до Київського «Музею під відкритим небом» у Пирогово. 

Тут вона є найвизначнішою спорудою, що розташована у центрі музейного села. 

Яготинський район 

 Яготинщина – край голубих річок, озер, ставків, 

широких ланів. Землі району розкинулись у тій частині 

Київщини, де сходяться межі чотирьох областей.  

 Про найдавніші поселення на терені краю можна 

дізнатись, відвідавши музей у селі Добранічівка. Археологічні 

розкопки у 1953 р. виявили світові унікальну знахідку – так 

звану Добранічівську стоянку. На цьому місці, на лівому 

березі річки Ташанки, 10-12 тис. років тому проживали 

первісні люди – кроманьйонці. Про побут тих людей свідчать 

залишки чотирьох окремих господарсько-побутових комплексів. Основою було невелике округле 

наземне житло з внутрішнім вогнищем, місце обробки каменю, вогнище поза житлом та чотири ями-

комори. У музеї на площі стоянки зібрано кілька тисяч кісток мамонтів та інших диких тварин, а також 

знаряддя праці та різні вироби з каменю, гірський кришталь. Унікальною знахідкою є жіноча статуетка, 

виготовлена з бурштину, все це означає, що навіть у добу палеоліту нашим пращурам було відоме 

відчуття прекрасного. Усі ці експонати, а також документальні фото, художні картини та праці про 

стоянку можна побачити в музеї «Добранічівська стоянка», який відкрито 30 жовтня 1977 року. 

 Про походження назви міста Яготин, центру району, існує  кілька легенд. За однією з них, 

назва пішла від того, що на чолі загону татар, який захопив місто, був Яго. Місцеві жителі вбили його і 

розіп’яли на високому тині. Інша легенда розповідає, що нібито в давнину тут оселився якийсь Яго і 

володіння свої обніс тином. Є також перекази, що назва походить від прізвища Яготин, яке належало 

першому поселенцеві цього краю. 

 Точної дати заснування Яготина ми не маємо, тому орієнтуємося на першу згадку місцевості 

1552 р., а перша інформація про власників Яготина задокументована початком 17 ст. У 1637 р. в 

універсалі Якова Острянина згадується Яготинський повіт. Це означає, що Яготин був на той час 

адміністративним центром. 

 Автомобілем з Києва до Яготина можна дістатися тією дорогою, що прямує на Харків: маршрут 

дуже зручний, тому що до Борисполя шосе має вісім рядів. Траса обминає такі міста, як Березань, 

Баришівка. Асфальтова магістраль проходить історичними місцями. Ліворуч і праворуч даленіють 

численні залишки курганів доби Давньої Русі. Назва річки Супой, головної водної артерії Яготинського 

району, згадується в такій літературній пам’ятці, як «Повчання» Володимира Мономаха синам своїм, 

що датується 1085 роком. Береги Супою поблизу Яготина були заселені ще до 1240 року, тобто до 

нашестя монголо-татар. Родючі землі тутешніх місць здавна приваблювали схильних до рільництва 
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українців селитися саме тут. На цих чорноземах працьовитий народ ніколи не повинен бідкатись про 

голод. Людина, яка любить працю, не знатиме голоду. Але жахливою згадкою про часи голодомору 

1930-1933 рр. стоїть у селі Капустинці чорний монумент з прізвищами селян, які загинули в ту страшну 

«комуністичну» епоху…  

 З покоління в покоління передається пам’ять про перебування в Яготині Великого Кобзаря. 

Починаючи з першого приїзду – 2 липня 1843 р., він гостював у князівському маєтку Рєпніних. 

Шевченкові був відведений будинок-флігель, стіни якого він прикрасив своїми малюнками. 

 На Яготинщині народилася і творила видатна народна художниця України Катерина Білокур. 

Нині в Богданівці, на її батьківщині, діє музей-садиба, а картини експонуються в Яготинській картинній 

галереї.  
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