
Світлій пам'яті предків присвячується

• КУПЕЦЬ, МЕЦЕНАТ, ДІЯЧ
ОХТИРСЬКОГО ЗЕМСЬКОГО

САМОВРЯДУВАННЯ У
ХАРКІВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ

• (до 165 річниці з народження Івана
Миколайовича Милославського)

• Милославський Д.К.

1853-1918?

Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностью: были

«Воспоминание»
В.А.Жуковский, 1827



Походження прізвища та його відомі
представники

Мнемонічними корінням прізвища є терміни
«милий, славний, приємна людина».

Виникнення прізвища Милославських на
Україні, мабуть, слід пов'язувати з тим, що
багато українських земель у XVII- XVIII ст.
належали боярам Милославським, рід яких

перервався в 1791 році, родичам царя Петра I.
Жителі цих земель називалися

«Милославськими людьми» або просто
Милославські. Серед відомих Милославських на

Україні слід назвати одеського: актора і
антрепренера М.К. Милославського (1811-1862),

харківського професора гінеколога М.Я.
Милославського, який широко застосовував

психотерапевтичні підходи при веденні
породіль, харківського професора онколога І.М.
Милославського, прозаїка Ю.Г.Милославського



Охтирське коріння

• Місто Охтирка Харківської губернії було
засновано у 1741 році, в ньому був
розташований відомий Охтирський полк, а
населення міста наприкінці XIХ ст.
доходило до 25 тисяч чоловік і було
порівняним з населенням м. Харкова та
Полтави. Зачинатель родини
Милославських був хрещеним військовим
поселенцем або кантоністом, як він
потрапив до Охтирки достеменно не
відомо. Гілка охтирської сім'ї
Милославських дала згодом купців,
меценатів, діячів губернського
самоврядування, інженерів шляхів
сполучення, лікарів, юристів, фізиків. Їх
життя і діяльність припала на складні роки
Першої Світової, Революцій,
Громадянської війн, період репресій.
Оточували їх дивовижні, духовно близькі
люди, справжні інтелігенти, митці своєї
справи і шанувальники мистецтва



Походження роду
• Милославський Іван Миколайович (1853-

1918) – мій прадід, купець 2-ої, а потім 1-ої
гільдії, Церковний староста Охтирської
Іоанно-Богословської тюремної церкви,
Гласний Міської Думи  м. Охтирки
Харківської Губернії в 1910-13 рр., Міський
Голова м. Охтирки у 1916-17 рр., засновник
Охтирського Товариства Взаємного
Кредиту, відомий меценат, діяч земського
самоврядування, почесний громадянин
міста Охтирка .

• Дружина Івана Миколайовича
Милославського – Меланія Василівна
Милославська (в дівоцтві Колот) (31.12.1858-
11.05.1899), мати 9 залишилися в живих з 16
народжених дітей – Євгена (1877), Ксенії
(1882), Єлизавети (1885), Сергія (1886),
Захара (1888), Костянтина (1890), Миколи
(1892), Наталії (1895), Ганни (1898).



Посади Милославського  І. М.
• Церковний староста це людина з мирян, що відає господарством

церковної громади . Перший обов'язок церковного старости складався в
придбанні свічок і зберіганні церковної каси, потім  вони стали відати
ремонтом храму, збором пожертвувань і дотриманням порядку. Церковні
старости обиралися приходом храму.

• Голосний в Російській імперії - член зборів міських дум, земських зборів
(повітових та губернських) з вирішальним голосом. Інститут голосних був
введений в містах в 1785 р. «Жалуваною грамотою у містах», а за Земською
реформою 1864 - в губернських і повітових земствах. У виборах Голосних
брали участь тільки власники нерухомості, промисловці і торговці. Голосні
обиралися на чотири роки. Голосні не мали недоторканності, а залучені до
судової відповідальності, усувалися зі складу думи аж до закінчення
судового провадження (ст. 59). Інститут голосних був ліквідований після
Жовтневої революції 1917 року.

• Міський голова (городнічий, мер) в дореволюційній Росії - голова
міської думи і міської управи. За міською реформою 1870 року Міський
голова обирався на 4 роки міською думою і затверджувався на посаді або
міністром внутрішніх справ, або губернатором, в Москві і Петербурзі
затверджувався царем. З 1892 року вважався особою, яка перебуває на
державній службі.



Купець Милославський  І. М.
• Як купці, брати Милославські володіли

залізоскобяними лавками та тютюновими
мануфактурами  в Охтирці та Харкові (1886). До
революції І. М. Милославському також належав
цегельний завод в Охтирці і ділянка лісу під
Тростянцем . Можливо, це хутір Деменко-
Милославського, поблизу села Сосонка
Охтирської волості, згадка про нього відноситься
до 1897 року (див. Лісові хутора і сторожки
http://otkudarodom.com.ua /hutora_v_lesy.html). .

• У газеті «Южный край» за 1886 рік, у
повідомленні №1114, наводиться інформація про
дозвіл на відкриття тютюнових лавок у Харкові
на Павлівській площі купцеві Милославському.

• У списку дворян, чиновників, домовласників і
поміщиків по Харківській губернії (18-те століття
-1920 рік) м. Харкова за 1912 рік, значиться купець
І. М.Милославський , який отримав
потомственне дворянство і його вищезгадана
дочка Наталія. Прикажчиком у залізо скобяному
магазині купців Милославських в Охтирці в 1914-
15 роках був Ємець Микола Васильович, згодом
майор держбезпеки, репресований у 1939 році.



Громадський діяч та меценат
• У 1889 році І. М. Милославський виступив

засновником Охтирського Товариства
Взаємного Кредиту. 5 лютого 1895 року він
зачитав привітання від імені громадян міста
настоятелю Охтирського Покровського
Собору протоієрею отцю Ігнатію (В. І.
Клеменьтєву) з врученням дорогоцінного
обробленого сріблом наперсного хреста від
мирян.

• У ці роки І. М. Милославський також Член
Охтирського повітового відділення
Харківської єпархіальної училищної ради.
За сприяння І. М.Милославського у місті
почав діяти Жіночий комітет.

• Дружина І. М.Милославського очолювала
жіночий комітет міста, який займався
життєдіяльністю міста, благоустроєм шкіл,
лікарні, а також сприяв розвиткові
культури



Громадський діяч та меценат
• Величезною заслугою І.

М.Милославського слід вважати збір
коштів і ініціацію будівництва
залізничної гілки з вокзалом  в м.
Охтирці в 1910 році.

• І. М. Милославський був членом
сільськогосподарської ради, повітової
лікарняної ради, членом комісії з питань
розгляду скарг у справі будівництва
стічних ям та інших водопровідних
споруд в Охтирці . Гласний І. М.
Милославський 30 вересня 1911 р. на
засіданні 47 Земських зборів
запропонував відкрити і обладнати в
лікарні бактеріологічну лабораторію. У
1914 р. на благодійні пожертви місцевого
купецтва бактеріологічна лабораторія
була відкрита



Громадський діяч та меценат
• На земських зборах Милославський

неодноразово виступав із пропозиціями щодо
злиття агрономічних організацій Охтирського
повіту. Його хвилювало питання про
заборгованість губернському земству. У серпні
1914 року І. М. Милославський виділив з власних
коштів 25 руб. на будівництво Георгіївської
церкви і 100 крб. на будівництво Народного
Дому (нині Районний будинок культури в р.
Охтирка).

• З журналу 52-х Чергових повітових земських
зборів від 16 листопада 1916 року дізнаємося, що
міським головою був обраний І. М.
Милославський. На цьому зібранні також
розглядалося питання про будівництво в 1917
році в Охтирці учительської семінарії.
Важливим пунктом своєї діяльності, як голови
міста, І. М. Милославський вважав розвиток
тваринництва, зокрема свинарства, відкриття
дитячих ясел-притулків.



Дружини І.М.Милославського
• У І. М. Милославського, від декількох шлюбів в

цілому, було 10 дітей.
• Перша дружина М.В.Милославська була

домогосподаркою, померла в порівняно молодому
віці від швидкоплинної хвороби.

• У зв'язку з тим, що в родині І. М. Милославського
були малолітні діти, у 1900 р. він повторно
одружився спочатку на Донєр Ользі Андріївні, яка
мала дочку Єлизавету від першого шлюбу. Дітей у
цьому шлюбі не було.

• Згодом І. М. Милославський в 1902 році одружився
на Варварі Олександрівні Давидовій
(Милославській) (1865-1944), яка мала сина Миколу
від першого шлюбу з Ізмаїлом Захаровичем
Дмитрієвим. Микола Дмитрієв, згодом професор,
відомий геоморфолог, учень А.В. Краснова, свої
листи в Охтирку адресував його високоблагородію
І.М. Милославському.

• В шлюбі І. М.Милославського з В. О. Давидовою
народився син Олександр Іванович Милославський
(1906-1975), який був членом ВКП (б) і начальником
номерного заводу у м. Перлівка в Підмосков'ї.



Пам'ятники та некрополі

(31.12.1858-11.05.1899)



Доля дітей І.М.Милославського
• Милославський Євген Іванович (1877- 1960) -

професор, видатний фахівець в області діяльності
автотранспорту та його експлуатації.

• Милославський Сергій Іванович  (1886-1931), з
купців, лікар-гомеопат, мав приватну практику.
Заарештований за належність до к.-р. бойової
військово-політичної організації «Весна».
Розстріляний 10 лютого 1931 р. у Харкові

• Милославський Захарій Іванович  ( 1888-1937)
юрист, мешкав у м. Полтава. Заарештований 15
вересня 1937 р. Засуджений до розстрілу. Вирок
виконано 16 листопада 1937 р.

• Милославський Костянтин Іванович (1890-1937) –
молодший син І.М.Милославського, за освітою
ботанік, закінчив природничонауковий
факультет Харківського університету в 1913 р В
кінці 20-х і початку 30-х років працював
викладачем біології в Лісовому технікумі в м
Пензі  Похований на 2-му кладовищі в Харкові



Дочки, зяті
• Є дані про дітей І. М. Милославського від

першого шлюбу що рано пішли з життя –
улюбленої дочки Наталії Іванівні (1892-1921),
яка померла у Харкові від туберкульозу, і про
сина Миколу Івановича (1888-1911) який
недовго прожив. Чоловіком дочки
М.Н.Милославського Милославської Анастасії
Михайлівни (03.01.1889 р. Охтирка -
14.09.1932.), став Ніл Васильович Мандрика –
(24.09.1886, р. Бузулук - 07.01.1971). Він
закінчив С.-Петербурзький університет і
працював вчителем фізики і математики в
жіночій гімназії  в Охтирці. Його старший
брат Мандрика Петро Васильович (.1884 – 1943
) радянський хірург, генерал-майор медичної
служби (1943). Кандидат медичних наук (1939).
Закінчив Охтирську чоловічу гімназію (1904)
та медичний факультет Харківського
університету (1910).В молоді роки Петро
Мандрика захоплювався дочкою охтирського
купця Ксенією Резніковою.



Будинок І.М.Милославського
У м. Охтирка сім'я Милославських жила в
будинку І. М. Милославського на
Друкарському провулку (пер.
Типографський), 8.
Після революції в ньому розташовувалося
зерносховище, потім військові склади, а у
50-80-ті рр. минулого століття – місцевий
Будинок піонерів, а до недавнього часу
працював центр дитячої та юнацької
творчості. На жаль, будинок, побудований
в кінці ХІХ століття, перебуває в
запустінні. А газета «Роксолана максі» за
26 жовтня 2016 року № 43 (1074) задає в
своїй замітці риторичне питання
завідувачу відділу освіти м Охтирки
А.Троню щодо подальшої долі будинку
І.М.Милославського в якому був місцевий
ДЮЦ «Згублять чи відродять ? »



Оточення І.М.Милославського
• На одному відрізку часу з І. Н.Милославським

в Охтирці та Харкові проживали такі відомі
люди , як охтирський міський голова Матвій
Васильович Курило, предводитель повітового
дворянства, барон Михайло Павлович Роден,
директор чоловічої гімназії Роман Львович
Миротворців і його син, відомий медик Сергій
Романович Миротворців, купці Ф. Ф. Ф. і Д.
Вейсе, Чикало, Резникови, зачинателі сімей
Чорнових, Григоренко, Мандрик, Шостенко.
Нащадки багатьох з них були дружні з
представниками сімейства Милославських, а
деякі з них поріднилися



Брати Милославські
• У І. М.Милославського було 4 рідних братів.
• Брат І. М. Милославського - Михайло Миколайович

Милославський (?) – купець 2-ї гільдії, церковний
староста Свято-Успенської церкви м. Охтирки з
1896 року, був удостоєний золотої медалі « За
старанність». На власні кошти М.М.Милославський
сприяв будівництву кам'яної огорожі навколо
Свято-Успенської церкви Божої Матері (1904) і
церковнопарафіяльної школи в новому кам'яному
будинку. Ще один брат І. М. Милославського -
Георгій (Юрій) Миколайович Милославський,
також як і його брат, був членом Охтирського
суспільства сільського господарства
(см.kuznetsov63). мав сина Івана Юрійовича, який
був одружений на Двірській Валентині
Рудольфовні. Милославський Федір Миколайович,
ще один брат І. Н. Милославського, з дружиною
Олександрою Павлівною родом були з м Охтирки.
На сайті http://forum.genoua.name є згадка про
приватного землевласника, купця Ф. М
Милославського, який проживає в Охтирському
повіті . Могили їх не збереглися



Доля І.М.Милославського
• Іван Миколайович Милославський був привітною

і гостинною людиною, смиренним і гідним
прихожанином, раціональним і економним
поміщиком, цікавився прогресивними методами
ведення господарства, виписував журнали на цю
тему, тримав псарню і стайню.

• На початку 1918 року І.М.Милославський був
серйозно хворий, мої родичі пов'язували
погіршення його стану здоров'я  зі звичкою
годувати улюблених мисливських собак зі своєю
виделки.

• У листопаді 1918 р. І. М. Милославський був
заарештований представниками нової влади і
поміщений у в'язницю. Його донька Наталя
просила співробітників ВЧК заарештувати її
замість тяжко хворого батька. Що вони і зробили,
заарештувавши як І. М.Милославського, так і
його дочку. З арештом І.М.Милославського слід
пов’язувати тривале перебування родини мого
діда Євгена Милославського у Охтирці (з 01.11.1918
по 19.11.1919 рр.).  Подальша доля і місце
поховання І. М.Милославського невідомі
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«МИЛОСЛАВСЬКІ. Пани-міщани, яким
до революції належав ошатний цегляний
будинок по вулиці Краснолесье (згодом -
Гончаренка, нинішня Паркова). Ці пани
мали так зване, ремеслове товариство по
виготовленню шорних виробів - збруї для
коней. Майстерні були в сусідньому
будинку. Садиба цієї сім'ї спускалася до
річки Охтирки і була добре меліорована.
Земля давала гарні врожаї. Городом
Мипославських можна було милуватися -
усе було дорідне і красиве. Ріс тут і
чудовий сад. А на тому місці, де тепер
насосна станція, була лебедина заплава.
Дикі красені плавали тут наче свійські.
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• У жовтні 2015 року в Книгу пам'яті міста м. Охтирки при активному
сприянні директора Охтирського краєзнавчого музею  Л. Міщенко і його
співробітників О. Бойко, Н.Калюжної та інших було внесено ім'я Івана
Миколайовича Милославського - міського голови, купця, мецената,
потомственого почесного жителя міста. В газеті «Роксолана-максі» № 45
за 11 листопада 2015 року розміщені фотографії І. М.Милославського з
дружиною Меланією Василівною та 6 дітьми, що датується початком 90-х
років ХІХ століття та їх нині живих правнуків - Олексія Шостенко і
Дмитра Милославського, які були присутні на цьому заході. З недавніх
пір в результаті топонімічних змін провулок І.Якіра у м. Охтирка носить
ім'я Івана Милославського
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