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Сутківці - мальовнича долина «Подільської 

Швейцарії» : краєзнавчий довідково-бібліографічний посібник / 

Відділ культури Ярмолинец. райдержадмін.; Ярмолинецька ЦБС; 

Сутковецька бібліотека-філіал; автор-упоряд. І.  Білик. – 

Сутківці, 2015. –  44 с.: іл. 

 

 

Це довідково-бібліографічне видання містить 

інформаційний матеріал про село Сутківці Ярмолинецького 

району Хмельницької області.  

У розділах «Визначні місця Сутковець», 

«Інфраструктура, «Видатні люди села», «Топоніміка та 

легенди», «Природні  процеси в селі» подано матеріал у 

абетковому порядку. 

Вкінці подається бібліографічний список «Про Сутківці 

та сутківчан у пресі» та список використаних джерел.  

Посібник  розрахований на широке коло читачів, він може 

бути цікавим як для жителів села, освітян, краєзнавців, так і для 

туристів.  

 

 

Автор-упорядник:  

Іванна Білик 

 

Відповідальна за випуск: 

Гриб М. А. 

 

 
© Сутковецька бібліотека-філіал, 2015                         
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                         І тільки той, у кого серце чуле, 

               Хто вміє берегти минуле, 

                      І вміє шанувать своє сучасне –  

  Лиш той майбутнє вивершить прекрасне. 
  

 Сьогодні Україна переживає складний період у своїй 

історії. Жорстока економічна криза, економічні та етносоціальні 

проблеми, матеріальні нестатки, неоголошена війна на сході 

України – усе це найнегативнішим чином відбивається на 

суспільній свідомості, духовному житті нашого народу. Проте 

навіть на цьому нелегкому історичному перехресті ми 

звертаємось до краєзнавства. Тому що без краєзнавства, без 

знання рідного краю годі й говорити про національну гідність, 

самовідданість, національний менталітет. 

 Велике значення в процесі вивчення історії України має 

використання фактів, документів і матеріалів з історії свого краю. 

 Для глибокого вивчення історії України та Подільського 

краю актуальним є дослідження  історії міст, містечок та сіл 

епохи середньовіччя і ранньої нової доби.  До числа таких 

поселень відноситься село Сутківці Ярмолинецького району 

Хмельницької області. Його історичні старожитності привертали 

увагу дослідників неодноразово. Серед них такі відомі автори, як 

Ю. Сіцінський, В.  Січинський, Г. Логвин, В. Прокопчук, І. 

Рибак, Л. Баженов, О. Пламеницька та інші, котрих в основному 

привертала увагу Свято-Покровська церква та замок. 

 Звертаючись до географічного розташування поселення, 

варто зауважити, що село Сутківці розташоване в глибокій 

долині річки Ушиця, на схід за 15 км від залізничної станції 

Ярмолинці, за 7 км від райцентру та за 6 км від автотраси 

Чернівці-Хмельницький. На схилах місцевого гористого рельєфу, 

серед садів розміщуються сільські садиби, а внизу виблискує 

річка. Її швидкі води, прориваючись в Сутківцях через греблю, з 

шумом падають на колеса млинів, потрапляючи у мальовничу 

долину так званої «Подільської Швейцарії». 

   

 

 



4 
 

Розділ І. Визначні місця Сутковець 

Гідроелектростанція (1954 р.) 
Для потреб села у 1954 р. на 

річці Ушиця було побудовано 

першу гідроелектростанцію 

потужністю 28 кВт. Для цього 

річку перегородили шлюзами, 

в результаті чого утворився 

штучний водоспад.  

        На 1962 р. в селі діяли вже 

3 електростанції, виробленою 

ними електроенергією 

користувались  460  колгосних дворів. 

 

Млин водяний (поч.. ХІХ ст.) 
         Ще сто років тому на річці Ушиця у Сутківцях  сумлінно 

трудились 6 водяних млинів. 

Один з них розташований по 

вул.. Соборній недалеко від 

церкви. Нині про нього 

нагадує лише гребля та 

вибиті вікна спорожнілого 

виробничого корпусу.  

 

Шлюзовий механізм на річці Ушиця 

Штучний водоспад на річці Ушиця 

Водяний млин поч. ХІХ ст. 

Водяний млин у Березині. Поч. ХІХ ст.. 
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Пам’ятники 

 

Обеліск на честь полеглих у Другій Світовій війні 
 

Будівництво обеліска воїнам-

односельчанам, які загинули у Другій 

Світовій війні закінчено у 1972 році. 

На плитах меморіального комплексу 

викарбувано 274 імені жителів сіл 

Сутківці та Лисівка. 

 

 

 

 

 

 

Пам’ятний знак жертвам Голодомору та репресій 
 

 

 

Пам’ятний знак жертвам Голодомору 

1932-1933 років і комуністичних 

репресій України побудований у 2006 

році. Знаходиться по вул.. Соборній 

біля сільської ради. 

 

 

 

Обеліск 

Мітинг біля обеліску, 2015 р. 

Пам’ятний знак жертвам 
Голодомору 



6 
 

Свято-Покровська церква (ХІV-ХІХ ст.) 
 

         У Сутківцях 

знаходиться видатна 

пам’ятка української 

архітектури – Покровська 

церква-фортеця, яка була 

побудована у другій 

половині ХV ст. 

шляхтичами Сутківськими. 

Назва церкви виникла від 

свята Покрови пресвятої 

Богородиці, на яке вона була 

освячена. 

Первинно  церква-фортеця 

 була споруджена як оборонна 

споруда — село стояло на звичному 

шляху набігів татар на Поділля. У 

1476 році фортецю перебудовано 

під церкву. Всередині церкву було 

оздоблено фресками. Частину з них 

було вкрито штукатуркою в кінці 

ХІХ ст.  

В 

церкві 

зберігся 

надгробок 

Івана 

Васильовича 

Сутківського. 

            Під час 

радянських 

Сучасний вигляд Сутковецької церкви 

Надгробок пана 
Сутківського у церкві 

Вигляд храму до ремонту 
наприкінці ХІХ ст.  

Вигляд храму після ремонту 
на поч. ХІХ ст. 
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антирелігійних гонінь храм двічі закривали: з 1939 по 1942 рік та 

з 1946 по 1989 рік.  

             В результаті самодіяльного непрофесійного ремонту 

1990-х років пам’ятку було оштукатурено ззовні і зсередини 

цементним розчином, що призвело до перезволоження стін і 

втрати більшої частини фрескового живопису. У 2006 році 

фахівцями було зафіксовано гостроаварійний стан споруди. 

Кардинальну реставрацію пам’ятки проведено у 2006–

2009 роках за проектом відомих українських реставраторів 

Євгенії Пламеницької (1927–1994) та кандидата архітектурних 

наук Ольги Пламеницької. 

 

Сутковецький замок (руїни) 
На території села 

збереглися, окрім церкви, 

ще й руїни палацу. Окремі 

дослідники вважають, що 

Сутковецький палац був 

збудований 1623 року 

Олександром Балабаном, 

що одружився з останньою 

представницею роду 

Сутківських – Варварою, 

дочкою Івана Сутківського. 

Однак, згідно з 

дослідженнями Ю. Сіцінського, палац у ХV ст. побудував Федір 

Сутківський. На підтвердження цього слугує той факт, що стіни 

Сутковецького замку і Сутковецької церкви мають однакову 

забудову за складом. Руїни Сутковецького палацу містяться на 

горі над долиною річки Ушиці. Площа палацу становила 0,25 га у 

вигляді квадрату. На кожному з кутів палацу була п’ятигранна 

башта. Від башти до башти йшли по прямій лінії мури товщиною 

3 м.  

 

Руїни Сутковецького палацу. Сучасний 
вигляд 

https://sutbibl.files.wordpress.com/2014/05/img_6076.jpg
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Джерело: http://zbruc.eu/node/36071 
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Штольня (затоплена копальня) 

   Вхід до копальні знаходиться 

поблизу урочища Королівка. На 

поч.. ХХ ст.. тут знаходились 

копальні з видобутку гальки. 

Проходила залізнична 

вузькоколійка, по якій на ст.. 

Ярмолинці відправляли сировину. 

Далі ця галька залізницею 

переправлялась у Санкт-Петербург 

для вироблення фосфоритів. Наразі 

ця копальня затоплена.  

   Ще й зараз поблизу штольні 

можна знайти маленькі чорні 

камінчики – гальки, які нагадують 

про минуле. 

 

 

 

 

 

 

Вхід до копальні (куток 
"Королівка") 

Вхід до копальні здалеку не одразу й 
помітно 

Вигляд зсередини 
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Розділ ІІ. Інфраструктура села 
 

Бар «Піраміда» 
     Приміщення було 

побудоване у 1970-х рр.. тут 

діяв сільський універмаг від 

райспоживспілки.         

        Кафе-бар «Піраміда» 

відкрилось у 2015 р. 

Приміщення орендоване.  

Наразі у кафе можна смачно 

поїсти, а також замовити зал 

під корпоратив чи весілля.  

 

Бібліотека 
     Історія бібліотеки с. 

Сутківці починається з 1930-х 

років, коли вперше на селі 

було відкрито хату-читальню. 

Така читальня займала одну 

кімнату з одним стелажем 

книг, тут проводились голосні 

читки, бесіди. Першим 

бібліотекарем був Максим 

Католік, який одночасно вів 

при клубі драматичний та 

співочий гуртки. 

У 1967 році бібліотека перейшла в приміщення 

новозбудованого Будинку культури (див. нижче). Тут працювали 

такі досвідчені бібліотекарі як Дичаківська М. М. та Хвостач Л. 

П. Бібліотека неодноразово удостоєна звання «Культурно-освітня 

установа відмінної роботи». 

З 2014 р. бібліотеку очолює Білик І. І. В бібліотеці діє 

Інтернет-центр з безкоштовним доступом до мережі Інтернет та 

Wi-Fi.  

 Сайт бібліотеки: https://sutbibl.wordpress.com  

 

https://sutbibl.wordpress.com/
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Будинок культури 
    Першим приміщенням 

клубу був переобладнаний 

панський будинок. При 

клубі працював співочий 

та драматичний гурток, 

керівником яких був 

Католік Максим. У 1960-х 

роках в селі діяв клуб на 

150 місць, при якому 

функціонувала 

кіноустановка, працювали гуртки художньої самодіяльності, 

духовий оркестр. Вже у 1967 році побудовано нове приміщення 

Будинку культури на 450 місць. Тут обладнано робочі кабінети, 

кімнату щастя, кімнату бойової Слави,  прекрасне фойє. Будинок 

культури опалювався, мав окрему котельню і техпрацівників. 

     Багато років директором Будинку культури пропрацювала 

Смучок Ганна Миколаївна. Про її професіоналізм та високі 

досягнення в культурі знають не лише в районі, а й далеко за 

межами. У свій час Ганна Миколаївна приймала в Сутківцях 

делегації як з України, так і з-за кордону: з Куби,  Болгарії, 

Польщі.  

 

Водонапірна башня 

 
Водопостачання в селі, в основному, 

водопровідне. Саме такі водонапірні 

башні, які розташовані у центрі села 

по вул. Соборній та на вул. Ярослава 

Мудрого забезпечують жителів 

Сутковець водою. Цією ж водою 

забезпечуються школа, дитячий 

садочок, їдальня колгоспу, МТС, 

контора СТОВ «Берегиня». 
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Дитячий садочок «Ромашка» 
    Дитячий садочок 

«Ромашка», як і 

Сутковецьку ЗОШ І-ІІІ ст.. 

відвідують діти сіл 

Сутківці, Боднарівка, 

Лисівка, Баранівка, Круті 

Броди. У 2014-2015 н. р. тут  

налічувалось 29 дітей.       

      Завідувач садочком – 

висококваліфікований спеціаліст Королівська Світлана 

Володимирівна.  

 

ДЛВМ 
     Дільнична лікарня ветеринарної 

медицини відкрита у 1971 році. 

Лікарня надає послуги жителям сіл 

Сутківці, Баранівка, Лисівка, 

Боднарівка, Круті Броди, Вербка, 

Вербка-Мурована.       Завідувач 

ДЛВМ – Левіцький Віталій 

Адольфович. 

 

Їдальня 
    При СТОВ «Берегиня» 

працює їдальня, яка обслуговує 

працівників сільського 

господарства. Тут готуються 

смачні домашні страви: 

український борщ, пампушки, 

смажена картопля та ін.. 

Завідуюча столовою – Бех 

Тетяна Григорівна.  
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Контора СТОВ «Берегиня» 
      Приміщення контори 

колгоспу ім. Жданова (нині 

СТОВ «Берегиня») 

побудували у 1976 р. У 

новому, двохповерховому 

будинку розмістилась 

контора колгоспу, зберкаса 

та поштове відділення.  

      В даний час тут 

знаходиться бухгалтерія та 

кабінет директора СТОВ 

«Берегиня» Паращина Миколи Петровича. 

 

Магазини 
На території села діють 5 

торгових точок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магазин "Перлина". ПП Макогон К. 

Магазин "Рукавичка". ПП Макогон О. 

Магазин "Айсберг". ПП Осяк В. 

Магазин "П'ятирічка". ПП Слободян Л. 

Магазин "Продукти". ПП Шуграй П. 
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Млин 
    Будівництво вальцьового 

млина закінчено у 1971 р. 

Зараз це власність 

територіальної громади с. 

Сутківці. Керівник – 

Овчарук Сергій 

Миколайович. Послугами 

млина користуються люди 

не тільки Сутковець а й 

інших сіл району. Тут 

можна отримати муку 1, 2-

го ґатунку, а також змолоти зернові на дерть. 

 

МТС (машинно-тракторний стан) 

 
      На території машинно-

тракторного стану 

знаходиться вся техніка, 

необхідна для обробки 

сільськогосподарських 

угідь Сутковець: вантажні 

автомобілі, комбайни, 

трактори та ін.. Також на 

території МТС 

знаходяться: заправка, 

токарний та зварювальний цехи, диспетчерська та гуртожиток 

для найманих робітників. Керівник МТС – Касприк Віктор 

Миколайович. 

 

Підприємства сільськогосподарського виробництва 
В селі працюють 7 підприємств сільськогосподарського 

виробництва, це:   

1. СТОВ «Берегиня», яке є відділком «Аграрної компанії 

- 2004» (директор СТОВ «Берегиня» та керуючий 

відділком «Аграрної Компанії – 2004» Паращин М. 

П.),  
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2. СФГ «Березина» (голова Слободян А. Д.),  

3. СФГ «Вікторія Л» (голова Побережний Л. І.),  

4. СФГ «Жолоби» (голова Королівський І. Д.),  

5. СФГ «Оберіг» (голова Кожен М. М.),  

6. СФГ «Орбіта» (голова Шматлай В. М.),  

7. СФГ «Пятирічка» (голова Слободян С. П.). 

 

Пошта 
      До послуг жителів села 

відділення зв’язку, яке 

надає послуги з 

листування, підписки і 

доставки періодичних 

видань та багатьох видів 

товарів, які надсилаються 

поштою, грошові перекази, 

пенсійні виплати. На пошті 

можна придбати товари 

першої необхідності, 

поповнити рахунки телефонного зв’язку, розрахуватись за 

комунальні послуги. Завідуюча відділенням Мисько Валентина 

Дмитрівна. 

Сільська рада 

         Сутковецька сільська 

рада – орган 

місцевогосамоврядування 

територіальної 

громади с. Сутківці та с. 

Лисівка.  На території 

сільської ради розташовано 

488 дворів, в яких 

проживає 1053 жителі. 

       Штат сільської ради 

складається: сільський 
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голова – Білик О. М., секретар – Пилипчак Н. А., бухгалтер – 

Шпак Л. Г., землевпорядник – Малярчук Л. М., тех. Працівник – 

Семенюк О. В.. 

ФАП (фельдшерсько-акушерський пункт) 
    Перший медичний пункт 

у Сутківцях було відкрито 

у 1934 році. У 1960-х рр.. в 

селі працює медичний 

пункт та родильний 

будинок на 5 місць.  

     Нове приміщення ФАПу 

було відкрито у 1968 році.  

Усе своє життя тут 

працювала і працює Беляєва Алла Іванівна -  висококваліфіканий 

працівник медицини. Свої знання передала не одному поколінню 

молодших медпрацівників. Разом колегою-акушером 

Мартиненко Ольгою Анатоліївною надають допомогу 

мешканцям, врятували не одне життя. 

 

Школа 
     Перша школа у 

Сутківцях побудована у 

1892 році. Це була 

церковно-приходська 

школа, в якій навчалося 

10,12 або 15 учнів 

періодично. Навчав учнів 

дяк, а з 1907 року був один 

учитель. У 1927-28 рр. 

здійснено перехід на 

обов’язкове початкове навчання, а вже у 1934 р. початкова школа 

перетворена у неповну середню. У 1940 р. в селі працювало дві 

школи: семирічна і початкова, навчалось близько 300 учнів і 

працювало 16 вчителів.  

 У 1974 році пролунав перший дзвоник у новозбудованій 

двоповерховій школі, ключі до якої подарував голова колгоспу 

Чорний І.Д.  В той час працювали досвідчені педагоги: Гудзь В.В. 
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– перший директор цієї школи, Геллер П.І., Кривий П.Д., 

Залецька Г.Л., Чукар Г.І., Пищур П.О., Пищур Л. П., 

Дичаківський В.Г., Бура Н.К., Пастернак Н.С., Пастернак О.М., 

Боровська Я.С., Залецька А.М. та інші. 

Школу прийняв, як було сказано Гудзь В.В. Після нього 

працювали директорами: Мостовий М.С., Дражниця А.І., 

Радецький П.Ф., Мазур В.Л., Жураківська Т.П., Григорук О.М. 

Сьогодні директором є Безвух Василь Іванович. 

На 2015 р. в школі працює 24 педагоги. Із них вищу 

категорію мають 12, першу–4, другу-2, категорію спеціаліста-1, 

відмінників народної освіти-6, присвоєно звання «Старший 

вчитель»-3, лауреат обласного конкурсу «Вчитель року» - 1. 

Сайт школи: http://sutkivtsi-zosh.edukit.km.ua/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sutkivtsi-zosh.edukit.km.ua/
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Розділ ІІІ. Видатні люди села 

Герої нашого часу 
 

Лабань Роман Олегович 
         Воїн АТО. Народився 29 серпня 

1993 року у с. Сутківці. 

        Після успішного закінчення 

школи, без проблем вступив до 

Київської Національної академії 

внутрішніх справ України. Після 

чотирирічного навчання подав 

рапорт на службу у полк 

спецпризначення. Тепер це частина 

Національної гвардії, що базується у 

Вінниці. Вже за кілька місяців, 

набувши певного практичного 

досвіду, поїхав на схід.  

       Його полк базувався у 

Слов’янську. Під час першої ротації 

воювали у різних гарячих точках. 

Після десятиденної відпустки добровільно попросився на другу 

ротацію. 21-річного Романа Лабаня призначили командиром 

взводу. У його підпорядкуванні було чотирнадцять досвідчених 

воїнів-контрактників. За віком він був чи не наймолодшим… 

Лейтенант Роман Лабань загинув17 лютого 2015 року, під 

час так званого перемир’я у бою під Дебальцево. Посмертно 

нагороджений орденом «За мужність 

ІІІ ступеня». 

 

Побережний Михайло Андрійович 
     Воїн-інтернаціоналіст. Народився 19 

січня 1960 р. у с. Сутківці.  

Закінчив вище військове училище 

Тбілісі.  

      У грудні 1985 р. відправлений 

старшим  лейтенантом в Афганістан.  
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Помер від ран 27 грудня 1986 р. Посмертно нагороджений 

орденом «Червоної зірки».    

     Після загибелі вулицю, на якій народився і проживав Михайло 

Побережний названо його іменем. 

 

Орденоносці повоєнного часу 

Село Сутківці сповнене славними здобутками повоєнного 

часу. Повернувшись з фронтів, вчорашні воїни-визволителі 

подались в поля, змінивши танки на трактори та вантажівки. 

Нелегко давались високі врожаї, самовідданою працею досягали 

хлібороби таких показників, що й до колишньої столиці дійшла 

слава сутковецьких аграріїв. Та що там до столиці! Приймали 

делегації з-за кордону – досвідом ділилися. Самі їздили до 

Болгарії – себе показати і їхньому навчитись. Знали про це 

подільське село навіть на берегах Нілу. За нинішніми мірками, 

такого успіху досягти – не що-небудь…  

Беляєва Феодосія Іванівна (1944 - 2015) 

      Феодосія Іванівна не знала і 

ніколи не відчувала маминої 

ласки – вона виросла сиротою. 

Після закінчення школи поїхала 

працювати в Ялту, де 

пропрацювала 3 роки. Після 

повернення в 1964 пішла 

працювали в рідний колгосп в 

ланку. 

       Феодосію Іванівну  обрали 

ланковою 1965 року. Віддала 

напруженій праці усе трудове 

життя аж до виходу на пенсію. 

Обиралась депутатом сільської 

ради. Ланка під її керівництвом завжди брала активну участь у 

підготовці та внесенні добрив, посівній кампанії. За успіхи у 
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вирощуванні високих врожаїв Феодосія Іванівна Беляєва 

нагороджена орденом Трудового Червоного прапора. 

 

Гуменний Микола Дмитрович 

Народився у 1938 році. Микола 

Дмитрович розпочав свій трудовий 

шлях на фермі – возив корми для 

худоби. А після служби в армії у 

кар’єрі бив камінь для будівництва. 

Але душа лежала до техніки. Тому 

при першій же нагоді пішов 

навчатись на курси трактористів. Ця 

професія залишилась з ним на усе 

подальше трудове життя. Працював 

з душею, щиро, віддаючись 

улюбленій справі. Орден Трудової 

Слави засяяв на грудях. З’явились в 

колекції Почесні грамоти, портрет хлібороба неодноразово 

заносили на Дошку Пошани. 

Крива Марія Петрівна 

Народилась у 1949 році в с. 

Лисівка. З 18 років почала 

працювати в Лисівському 

дитячому садочку нянею, 

потім – завідуючою. Більше 

30 дітей щоденно 

приводили сюди, окремим 

було й по півроку. А згодом 

пішла на ферму дояркою. 

Група корів була великою – 

до 30 голів. І так пропрацювала Марія Петрівна більше 30 років. 

На ціій роботі і орден Трудового Червоного Прапора отримала. А 
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депутатом райради Марія Крива обиралась аж 6 скликань 

поспіль. Крім трудового, ця жінка здійснила інший, 

материнський подвиг – народила, виростила та виховала четверо 

дітей – троє синів та донечку. 

Круць Євгенія Іванівна 

Народилась у 1939 році. 

З 13 років розпочався трудовий 

шлях Євгенії Іванівни Круць.  

Спочатку працювала на сільській 

молочарні, а трохи згодом пішла в 

ланку. Щодня безкраї поля 

приймали благодатний обробіток 

її невтомних рук. А через деякий 

час Євгенія очолила ланку. 

Тримали передові позиції у 

вирощуванні цукрових буряків не 

лише в господарстві та районі, 

славились на увесь Союз. А 

Євгенія Іванівна була удостоєна ордена Трудового Червоного 

Прапора. Має вона й особливу відзнаку – срібну медаль з 

Московської Виставки досягнень народного господарства. Тоді 

отримала ще й подарунок – радіоприймач “Геолог”. Багато інших 

нагород мала ланкова. Неодноразово була переможцем 

соціалістичних змагань, двічі обиралась депутатом сільської 

ради. Зберігається донині й ще одна цікава відзнака: особистий 

портрет, вручений за високі показники 

у виконанні соціалістичних 

зобов’язань 1977 року з печаткою та 

підписами керівників господарства. 

 

Мазур Іван Петрович 

Народився у 1925 році. Свій трудовий 

шлях після війни розпочав завідуючим 

фермою, навчавсь у школі підготовки 

голів колгоспу, спробував себе 

керівником господарства у 
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Михалківцях, а далі працював у рідних Сутківцях. Дуже швидко 

рільнича бригада, очолювана Іваном Мазурем, дала найвищий у 

районі показник урожайності цукрових буряків – 550 центнерів з 

гектара. Нагорода не забарилась – орден Леніна – найвища 

відзнака колишнього СРСР. Дивував Іван Петрович не лише 

солодкими коренями. Пшениця сорту “Манела” у його дбайливих 

руках заколосилась аж на 85 центнерів з гектара! За такий урожай 

агроном претендував на звання героя Соціалістичної праці. 

Оформили для цього всі належні документи. Але у відповідь 

нагородили орденом Жовтневої Революції. 

  

Мирона Михайло Петрович (1936 - 1997) 
 У 1950 р. закінчив Сутковецьку 

семирічну школу, пізніше – курси 

механізаторів, після чого 

працював на тракторі. Потім 

пішов служити до армії. 

Закінчивши службу, вступив до 

Новоушицького технікуму 

механізації. З 1963 року працював 

у рідному колгоспі на посаді 

бригадира тракторної бригади, де 

пропрацював до 1997 року. 

Михайло Петрович був 

професіоналом своєї роботи і 

дуже доброю людиною, за що 

користувався неабияким 

авторитетом і повагою серед колег та жителів села. 

За сумлінну працю та здобутки у галузі сільського господарства 

нагороджений: орденом Леніна, орденом Трудового Червоного 

Прапора, багатьма медалями. Був делегатом ХХІV з’їзду ЦК 

КПРС. Помер у віці 61 рік, працюючи в колгоспі. 
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Пасічнюк Валентина Миколаївна 

Народилась у 1938 році.  

       По закінченні семирічки – 

одразу працювати на ферму. 

Спочатку – телятницею, потім – 

дояркою на групу із 22 корів. Усі 

доїла вручну. Свій орден 

Трудового Червоного 

Прапора Валентина Миколаївна 

Пасічнюк  здобула за надої 

молока. Тоді доярка отримувала 

по 4-4,5 тисячі кілограмів молока 

на корову.А як відзначилась у 

праці, за кордоном побувала. У 

Болгарії. Цілий місяць вивчала 

досвід, подорожувала великим і маленькими містами. Так 

склалася доля, що обіймала Валентина Миколаївна і керівну 

посаду. Майже 20 років працювала завідуючою фермою у 

Лисівці. Під її началом трудилося 18 основних та 2 підмінних 

доярки, а загалом колектив складався із 70 людей. Шановану в 

селі невтомну трудівницю неодноразово обирали депутатом 

районної ради. Вона й там намагалася громаду достойно 

представити – часто виступала на сесіях, висловлюючи позицію 

односельчан. 

  

Пастернак Степан Петрович (1929 - 2014) 

Як тільки територія 

Ярмолинеччини була звільнена від 

фашистів у 1944 році, Степан 

Петрович Пастернак, ще підлітком, 

почав працювати їздовим. А вже 

через рік – знову за шкільну парту, 

бо надто полюбляв науку і над усе 

прагнув завершити освіту.  

      Яку б посаду в житті не займав, 

усюди на перше місце ставив 

порядок, самодисципліну, 
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вимогливість до себе та інших, відданість спільній справі, 

загальнолюдські цінності. Саме за ці риси земляки обрали його 

головою сільської ради. 

   Роки роботи на цій посаді виявились особливо плідними. 

Степан Петрович неодноразово удостоювався Почесних грамот, 

Дипломів переможця соцзмагань, відзнак районного та обласного 

рівнів. Та найдорожчою з них є орден Трудового Червоного 

Прапора. Така висока нагорода лише додала снаги та бажання 

зробити село кращим. І це вдалося.  

 

Підкоморна Марія Олексіївна 
Підкоморна Марія Олексіївна 

народилась 12 листопада 1938 року. 

Закінчивши 4 класи Сутковецької 

семирічної школи, пішла працювати 

на ферму скотарем, де й працювала до 

1962 року. 

А з 1962 року продовжила свій 

трудовий шлях у  рільництві . 

Трудилась у цій сфері протягом 

кількох десятків літ, відзначилась 

працелюбністю та наполегливістю. 

Керувала ланкою №2 першої бригади. 

Кількість жінок у ланці мінялась, а в 

середньому їх налічувалось майже 

тридцять. Під її керівництвом ланка досягала високих врожаїв: 

цукрових буряків – по 500 центнерів з 

гектара, картоплі – по 275.  За високі 

досягнення у змаганні по виконанню 

народно-господарського плану була 

нагороджена орденом Леніна. Удостоєна 

й багатьох інших відзнак. 

 

Слободян Ніна Іванівна 
Слободян Ніна Іванівна народилась у 

1939 році в с. Сутківці. Після закінчення 

школи відразу пішла працювати в ланку – 
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взяла норму буряків. Спочатку була простим членом ланки, а з 

1963 року очолила її, де й пропрацювала аж до виходу на 

заслужений відпочинок. Все своє трудове життя  була 

наполегливою, високопрофесійним керівником, тому її ланка 

добивалась високих результатів. За свою працю Ніна Іванівна 

була нагороджена орденом “Знак пошани”. 

Чорний Іван Данилович (1922 - 2012) 
    Іван Данилович Чорний – це жива 

легенда не для одного поколінння 

сутківчан. Народився у Сутківцях в 

1922 році. Воював на двох фронтах – 

воєнному і мирному. Очолив місцеве 

господарство у 1948 році, саме тоді, 

коли вщент зруйноване воєнним 

лихоліттям село ледь зводилося на 

ноги. Відповідальність за доручену 

справу не відпускала з роботи ні 

вдень, ні вночі. Та хіба таке могло 

налякати колишнього фронтовика, 

який рядовим пройшов усю війну, 

250 днів тримав оборону 

Севастополя, був важко поранений і повернувся додому із двома 

орденами Другої Світової війни та медалями! 

     Підтримка односельчан, швидкі темпи та реальні результати 

лише додавали натхнення та снаги. Розквітало село. З’явився 

небаченої раніше потужності тваринницький комплекс, де 

утримували тисячу свиноматок, а загальна кількість свиней 

сягала 10 тисяч. Крім виробництва, розвивалась і соціальна 

сфера. Побудували нову простору школу, Будинок культури та 

контору колгоспу, медпункт, магазин. 

Отримав високі нагороди: два ордени Трудового 

Червоного Прапора, орден Знак Пошани, медалі ВДНГ СРСР, 

орден “За мужність”. Отож, недарма вважають його живою 

легендою. Бо він не лише спостерігав плин часу. Він творив 

історію. Власноруч. 
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Розділ ІV. Легенди, топоніміка села 

 

Легенда про назву «Сутківці»  
    За переказами, назва села 

Сутківці походить від 

місцевого діалекту «сутки», 

що означає вузьку стежину, 

прохід, коридор між 

пагорбами.  Місцева 

легенда розповідає, як ішов 

чоловік полями, оглядаючи 

місцевість та 

розмірковуючи, як назвати 

таку місцину. Подумавши 

трохи, склав частини двох слів докупи й вимовив: «сутки» й 

«рівці», отож хай і зветься це місце «Сутківці». 
Назва села не змінювалась з часу його заснування. 

 

Легенди про Сутковецький замок 
 

Граф Каліостро   

У деяких джерелах згадується, що 

у Тадея Грабянки, який став власником 

Сутковець наприкінці XVII 

століття, гостював Джузеппе Бальзамо 

(граф Каліостро). На прохання пана 

Грабянки він розробив для майбутніх 

українських масонських лож ритуал 

«Непереможного Скіфського сонця» (він 

же – “Великий Царський Ритуал Атаґарзіса – Великого Скіфа”). 

Головним атрибутом при здійсненні церемонії була якась «Золота 

Скіфська Реліквія» – величезна золота прикраса, видлубана 

копачами з давнього кургану. Презентація обряду пройшла у 

Сутківці. Картина Наполеона Орди 
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Сутківецькому замку (похмура твердиня була чудовою 

декорацією для містичних церемоній) http://uk.wikipedia.org/wiki 

Люди у білому 

Говорять, що на замчищі нагорі біля башт у великі 

релігійні свята можна побачити людей, одягнених у біле: в білих 

опанчах та кожухах. Особливо часто їх начебто бачать на 

Великдень. Тоді навіть можна почути під землею дзвони, якщо 

прикласти вухо до землі. Кажуть, що ці видіння дано побачити 

лише щасливій та чистій душею людині. 

 
Походження назв кутків села 
 

Село Сутківці умовно 

поділяється на окремі 

частинки. Кожна з них має 

свою назву і свою історію 

походження. 
 

 

 

 

Безодня. Незаселена 

територія села, яка 

знаходиться між Сутківцями 

і Ярмолинцями. Слово 

«безодня» можна пояснити 

як «безлюдне, пропаще 

місце», від нього і пішла 

назва дільниці. 

 

 Куток "Безодня" 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
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Березина. Зі спогадів старожилів на цій території був 

розташований прекрасний березовий гай, який з часом було 

вирубано. А від слова “береза” (первісне значення його “біла”, 

“світла”) й пішла назва. 

 

Габінети. Походження цієї назви невідоме й досі. Але дехто 

вважає, що назва походить від слова «кабінет», бо територія, на 

якій розташована ця ділянка, відбувається фонетична 

діалектизація. 

 

Гичинці. Ця місцевість 

нерівна. Коли по цій дорозі 

проїжджали возами, 

запряженими волами чи 

кіньми, то вози “гицались”, 

тобто підкидались вгору. 

Від цього і назва 

“Гичинці”. 

Забрід. На цій території 

колись був брід (слово 

“брід” означає мілке місце водойми, зручне для переходу), а 

територію, яка була за бродом назвали “Забрід”. 

 

Замогила. Після 

льодовикового періоду 

почалося танення льоду. Саме 

тоді вода, ішовши великим 

потоком, утворила пагорб, 

розширивши низовину 

навколо нього. Цей пагорб 

почали називати “могилою”, а 

територію навколо пагорба 

“Замогилою”. 

 

Застав. Назва частини села 

пішла від того, що вона була 

розташована за ставом. 

Куток "Гичинці" 

Куток "Замогила" 
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Жолуби. Назва походить від 

самої форми місцевості 

(вона схожа на “жолуб” – 

корито, з якого їсть худоба). 

 

Козаччина. На цій території 

жив загін козаків  Б. 

Хмельницького, який 

охороняв Сутковецький 

замок. Від слова «козак» 

(давнє запозичення з 

тюркських мов, що означає 

«вільна, незалежна людина; шукач пригод; бродяга) пішла назва 

дільниці.  

 

Королівка. Назва дільниці 

«Королівка» пішла від 

слова «король», тобто 

«багата людина». На цій 

території жили переважно 

заможні селяни. За 

легендою, на цій території 

проживав багатий чоловік – 

Король Івка.  

 

Підмети. Територія 

розміщена на підвищенні. При поривах вітру, земля ніби була 

підметена. Звідси і назва “Підмети”. 

 

П’ятирічка. Походить від назви колгоспу “Друга п’ятирічка”, 

який діяв саме на території цієї частини села. 

 

Куток  "Жолуби" 

Куток "Королівка" 
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Хутора. До 1907-1909 рр. 

людям було заборонено 

відселтися за межі певної 

території. Проте у 1909 р. 

за наказом Столипіна було 

дозволено будувати 

будинки за межами центру 

села. Саме такі відселення 

стали називати 

«хуторами» (саме слово 

означаї «окраїна»). 

Заселялися на «хутора» переважно заможні люди. Назва ця 

збереглася і до нашого часу. Через цю територію протікає річка, 

яка ділить її на І хутора і ІІ Хутора. 

 

Походження назв криниць 

На північний захід від села, на відстані 2-3 км, в пониззі 

рельєфу, знаходяться джерела з чистою, цілющою водою. 

Односельці їх називають “Біла криниця” і “Попова криниця”. Тут 

вода має ряд цінних властивостей: добра на смак, прозора, без 

стороннього запаху, м’яка, довго зберігає джерельну свіжість та 

прохолоду. Від чого ж походять їх назви? 

 

Біла криниця. Назва 

походить від рельєфу 

місцевості, де вона 

розташована: на білому 

камінні. Вода прокладає 

собі шлях серед уламків 

вапняних порід сірувато-

білого кольору. 

 

Попова криниця.  

Походження цієї назви має давню історію. В давні часи усі землі 

Куток "Хутора" 
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належали панам. Територія ж, на якій б’є  джерело, належало 

попові. Тому криницю стали називати “Поповою”. Криниця 

зберегла свою назву й донині. 

  

Походження назв полів 

В Сутківцях не тільки ставки мають назву, а й поля. Адже 

для зручності кожному полю раніше давали назву. Назви давні. 

Більшість з них походять від назви рельєфу місцевості. 

Кут. Поле знаходиться в куті: з однієї сторони ліс, а з другої – 

став і кордон з іншими селами. 

Поле Героя. Коли 

в’їжджати в село, то на 

самому його початку 

розміщене Поле Героя, яке 

має свою історію. Після 

закінчення Другої Світової 

війни четверо жителів 

нашого району були 

удостоєні звання Героя 

Радянського Союзу: 

Баранов, П’явчик, Рисюк, Хоптяр. Районна Рада прийняла 

рішення назвати одне з полів полем героя Радянського Союзу ім.. 

Хоптяра. 

Штани. Свою назву це поле має від форми, схожої на штани. 

Походження назв горбів 

Щовб. На місцевому діалекті 

«Щовб» - це горб. 

 

Опуст. Горб, який постійно 

«опускається», сунеться на 

проїжджу частину дороги на 

Лисівку.  

Поле Героя 

Щовб 
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Походження назв річок і ставків 

Річка Ушиця. На території 

села Сутківці протікає річка 

Ушиця. Назва річки 

походить від 

старослов’янського «ошую» 

- ліворуч, адже ця річка – 

ліва притока Дністра.  

 

Ставки.  

Окрім річки, в селі є три 

ставки: «Хуторянський»,  

«Гичинецький», 

«Королівський». Назва 

кожного з них пішла від 

дільниці, на якій розташований 

ставок. 

 

Хуторянський ставок 

Гичинецький став 

Королівський став 

Річка Ушиця (на передньому плані) 
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Розділ V. Природні процеси в селі 
 

Зсув 
Про сутковецький зсув 

давно ходять різні чутки та 

твердження. У 1955 році, 

коли тут почала діяти 

електростанція, правління 

місцевого господарства 

взялося виконувати земляні 

роботи на горбі з тим, щоб 

прокласти дорогу. Дорогу 

побудували, не врахувавши 

геологічної будови та 

структури гірських порід 

схилу. Горб, який за попередніми підрахунками мав довжину 

майже 150 метрів та ширину 20 метрів і містив у собі 5 тисяч 

кубометрів грунту, постійно здійснював викиди на дорогу. 

Наслідком негативної діяльності зсуву став також вихід 

підземних вод до поверхні біля підніжжя схилу, де були 

розташовані будинки жителів. Це завдало руйнівних збитків 

селянам і їх були змушені відселити.  

Під час відселення жителів геологами була здійснена 

розвідка горба. За їх твердженнями під горбом знаходиться 

«водяна подушка». Підземне озеро має площу близько 5 гектарів. 

З цим не можна не погодитись. Бо ж територію нинішнього села 

зачіпало Амадоцьке озеро, яке мало видовжену форму. Розміри 

водоймища за картами 1562 року сягали близько 130 Χ 30 км. То, 

можливо, його залишки дають 

відлуння до цих пір? Так чи 

інакше, а таємниця цього 

природного явища містить в 

собі чимало загадок 

Зсув 

Наслідки зсуву 
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Кар’єри  

Кар’єри нашого села почали розроблятись у 60-70 роках 

ХХ ст.., коли відбувалась розбудова сільської інфраструктури. За 

будовою сутковецькі кар’єри – прості, складаються з двох 

основних морфологічних елементів – днища, бортів у вигляді 

обривистого або крутого уступа і бровки борту, звідки кар’єр 

безпосередньо і починається. Кар’єри неглибокі – до 50 метрів. 

 

Тераси 

Тераси в Сутківцях – поширене явище в рельєфі. Вони утворені 

давньою діяльністю річки Ушиця. Все село фактично побудоване 

на таких терасах.  

Піщаний кар’єр Глиняний кар'єр 

Тераси біля Королівки Тераси на Хуторах 
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Яри 
Яри (на місцевому діалекті «сутки») – це глибокі вибоїни 

на схилах горбів і височинах, поширені в околицях Сутковець. 

Виникають переважно на тих схилах, де порушена деревна та 

тра’вяниста рослинність, або вони розорані вздовж схилу.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яр на Хуторах Яр на Королівці 
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Про Сутківці та сутківчан у пресі 
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