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І. Нарис-опис села 

1. Анкета села 

Верхня Будаківка — село в Україні, Миргородського району 

Полтавської області. Орган місцевого самоврядування — Остапівська 

сільська рада, якій підпорядковані також села: Онацьке, Панченки, 

Синящоки. [25] 

Розміщується за 53 кілометри від Миргорода і є крайньою північною 

точкою району. Якраз тут сходяться адміністративні межі Гадяцького, 

Лохвицького та Миргородського районів.  

Географічні координати села: 50°16'00'' північної широти та 33°37'00'' 

східної довготи. Висота поселення над рівнем моря: 161метр.[18]  

Село на жаль, можна віднести до вимираючих. Сучасне населення його 

складає 143 людини. [19] 

2. Вступ 

Ось уже 5 років наш пошуковий загін здійснює краєзнавчі 

дослідження, і основною темою для нас завжди була козацька спадщина 

Миргородщини. Тож природньо, що працюючи з 

роботами видатного літописця козаччини Дмитра 

Івановича Яворницького, у нас виникав інтерес і до 

самої постаті вченого. Працюючи у миргородській 

міській бібліотеці ми виявили, що з 1900 по 1904 рік 

він кожне літо проводив у нас, на Миргородщині - у 

Будаківці, [ 7 ] яка стала для нього ніби другою 

домівкою. У листі до М.Коцюбинського (7 листопада 

1902 року) він так і говорить, що перевіз «усе своє 

добро» до хутора Будаківка, а в Москві живе тільки 

задля того, щоб закінчити курс лекцій «Епоха гетьмана Богдана 

Хмельницького». [ 8 ] Видно гостинним виявився наш край до видатного 

історика та етнографа. 
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Тож саме Д.І.Яворницькому, до 110-річчя його наукового 

визнання (1902 року він блискуче захистив дисертацію і отримав 

диплом на звання магістра історії [16с.84.]), та до річниці його 

перебування на Миргородщині, ми присвячуємо нашу скромну роботу з 

історії села Верхня Будаківка. 

2.1.Історія виникнення. 

Час і обставини заснування поселення залишаються невідомими. 

Місцеві мешканці свідчать, що Будаківка виникла ще до реформи 1861 року, 

- у ній жили поміщицькі кріпаки, а у сусідніх хуторах (Онацький, і.т.д.) – 

козаки. [11]  

За даними місцевих жителів, первісна назва села – Чарнишівка.[ 9 ] 

Очевидно, засновниками хутора був котрийсь із місцевих дідичів Чарнишів, 

які вели свій рід від козацької старшини. Підтвердженням цієї народної версії 

є зображення герба на стіні строго поміщицького дому в Будаківці. (Див. 

додаток 1) Можливо, це видозмінений герб Чарнишів. [9с.323] За 

народним поголосом, поміщик П.О.Малинка «купив у когось цей 

дім».[14] 

Отже, назва «Чарнишівка» сама по собі  може вказувати на 

порівняно давнє, можливо ще козацьке походження населеного пункту. Але 

перша згадка про нього (під назвою Бодаківка) стосується 2-ї половини XIX 

ст. (1883р), коли там уже існував маєток поміщика Петра Олексійовича 

Малинки. [9с.322] 

2.2. Походження назви. 

Назву села Бодаківка місцеві мешканці пов'язують із назвою маленької 

річечки Боди, яка колись протікала в низині, що на північний схід від села. 

Сьогодні Боди вже немає: у 80-х роках ХХ ст. тут проводили  осушення лук і 

по її річищу було прокладено канал. [9с.321]  

Проте більш імовірно, що цю назву варто пов'язувати з будами - 

поташними та селітряними заводами. (Цей промисел міг існувати в околиці 
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поселення з огляду на велику кількість курганів). [28] Саме вони могли дати 

ім'я спершу поселенню, а потім і річці, яка тут протікала.  

3. Сучасний стан 

На 1 січня 2012 року у Верхній Будаківці проживало 96 чол. (Див 

додаток 2) Місцеву школу (колишній будинок П.О.Малинки) тут було 

закрито у 2006 році, а у 2008 її приміщення було продано приватній особі. [ 2 

] На жаль, це стало причиною місцевого скандалу і навіть певного 

політичного протистояння. [ 5 ]  [ 6 ] Дітей з Будаківки возять за 6 кі-

лометрів у остапівську школу, за програмою «Шкільний автобус».  

У селі є 2 ставки, 2 яблучних сади, лісок, липова лісосмуга та 

березовий гай. Найкращий медозбір у районі. Село переважно асфальтоване, 

газифіковане. Є магазин і медпункт. Молоко коштує 3 грн.за літр., яйця – 6 

грн. Люди привітні, доброзичливі. Повітря дуже чисте. Поряд - в Остапівці, є 

великий зариблений ставок.  

4. Значні для села історичні події 

Верхня Будаківка, село Остапівської сільської ради, бере свій початок з 

XIX ст., коли там було засновано маєток поміщика Петра Олексійовича 

Малинки з економією. Це було досить значне за обсягом виробництва 

сільське господарство. Там працював (принаймні з 1915року) 

цегельний завод,  в якому цеглу, за свідченням старожилів, 

випалювали соломою (можна лише здогадуватися про масштаби 

сільськогосподарського виробництва, якщо соломи вистачало на 

потреби цегельні). Зразки місцевої продукції  - цеглини з клеймом «М» 

(Малинка) - ще й досі збереглися в селі.[10с.8] 

Був у економії й спиртовий завод, оснащений новітнім на той час 

технологічним обладнанням. Завод виробляв спирт  - сирець.  Після 

революції його розібрали і перевезли у Червонозаводське, і там він 

прославився на весь Радянський союз під назвою «Сталінський спиртзавод». 

[11] (Місто засноване в 1928 році у зв'язку з будівництвом цукрового заводу, 
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як селище Сталінка. 7 листопада 1928 року відбулася урочиста закладка 

заводу, а вже 3 жовтня 1929 року розпочався перший виробничий сезон. [25] 

В економії Малинки стояли cтайні, воловні, комори, склади, 

льохи, льодовні, 

будинки для найманих 

і сезонних робітників, 

невеликий корівник на 

7 - 8 корів.[17] Всі 

господарчі споруди 

покриті червоною 

черепицею. Панський 

будинок і економія на 

початку XX століття 

були телефонізовані. 

На літній сезон Малинки наймали робітників, а по осені з ними 

розраховувалися. Тричі на день людей годували. Розумний господар, 

Малинка так повів справи, що господарство процвітало. Управителем в 

економії був Козиненко. [9с.322] 

Люди й сьогодні згадують, що поміж селян і робітників про 

Малинок ішла добра слава: «Були не вредні». Лібералами вважали їх і 

сусіди-поміщики. Малинки допомагали селянам коштами, 

підтримували їх у скруті. Петро Олексійович обов'язково давав усім 

гроші на хрестини. [11] 

Цегляний, міцної кладки будинок, у якому жила родина Петра 

Малинки, (а він зберігся й до сьогодні) мав дванадцять кімнат - вісім на 

першому поверсі й чотири - на другому. В будинку були парадний, 

господарчий і чорний входи. У горішніх  чотирьох кімнатах 

розміщалися спальні - господаря, його дружини, дитяча й кімната 

няньки. Всі інші кімнати - вітальня, дві їдальні, кімнати для гостей, 

кухні, інші господарчі приміщення були на першому поверсі.  [9с.322] 

http://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1928
http://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1929
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Хутір Будаківка (Бодаківка) 

входив до складу Березоволуцької 

волості Миргородського повіту. 

1883 р. в ньому було 27 

селянських господарств, 33 хати, 

90 чоловіків, 95 жінок. 1898 р. 

засновано початкове народне 

училище. Своєї церкви Будаківка не мала, - вірні відвідували Остапівський 

Успінський храм (дерев'яний, 1874 року будови), до приходу якої 

відносилось ще три хутори і 4497 чол.[3с.395] 

Метрів за двісті від панського будинку, в напрямку до Остапівки,  

праворуч від центральної вулиці села, у густих заростях бузини і 

груш-дичок, стоїть старий напівзруйнований цегляний 

чотирикімнатний будинок під червоною черепицею, із криницею у 

дворі. Селяни навівають цей будинок «червоною школою» - за 

кольором покрівлі. (Див додаток 3) 

У 1898 році Петро Малинка подарував цей будинок із садибою 

Миргородському земству для Бодаківського сільського початкового 

народного училища і взяв на себе його утримання. Школа була там аж 

до 1962 року, Петро Малинка опікувався також роботою сусіднього 

Остапівського народного училища, проклав у Остапівці дорогу-

кам'янку. 

Ще до сьогодні зберігся ставок, який називають панським, ще 

родять старі малинчині яблуні й груші. Зберігся і старий, щоправда, 

тепер уже зарослий парк, в якому вже порушене планування давніх 

алей, утрачена його колишня краса. Ще є на території садиби 

насипаний у давні часи пагорб, «могила», як кажуть жителі села. На 

ньому колись стояла альтанка, де Петро Олексійович любив чаювати.  

(Див. додаток 4) На території школи, обступивши будинок, шумлять 

верховіттям столітні дуби й старезні липи.[9с.323-324] 
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З 1900 по 1904 роки сюди часто приїздив 

приїздив видатний історик, археолог і 

фольклорист Д.І.Яворницький. [ 6 ] Перебуваючи 

тут він проводив багато археологічних 

досліджень: розкопував місцеві кургани [28], що 

дозволило йому заробити грошей на видання 

першого фундаментального двохтомного 

збірника документів «Источники для истории 

запорожских козаков» [16с.86]  

Перебування Д.І.Яворницького у Будаківці було дуже 

сприятливим  для фольклористичної та літературної творчості. 

[15с.232] (Див. додаток 6) 

Після подій 1917 року деморалізоване селянство розпочало 

грабувати дворянські маєтки. Малинки теж не уникнули загальної долі 

- незважаючи на ліберальні погляди Петра Олексійовича, хтось із 

невдоволених, зробив спробу замаху на будаківського дідича: у вікно 

його будинку кинули бомбу, проте ніхто тоді не потерпів.  

Коли злюмпенізована маса почала розбирати панське  майно, 

Малинка, кажуть, стояв на балконі свого будинку, скрушно мовчав. 

Людям запамяталися його тихі слова: «Забирайте все, а розуму  не 

візьмете». [11] Стверджують іще, нібито він звернувся до нової влади з 

проханням залишити йому частину поля, пару коней, пару волів, 

корову аби він міг господарювати на землі, як і інші селяни. Ревком 

відмовив йому. [13]  

Подальша доля Петра Малинки невідома. Його син Павло служив 

у Червоній армії, дослужився до звання полковника. Уже по Другій 

світовій війні він приїздив до рідної Будаківки.[9с.324] 

1926 р. село належало до Комишанського району, було центром 

сільської ради, мало 90 господарств, 512 жителів. Перший колгосп у селі 

створено 1928 р., в 1932 1934 рр. діяв колгосп „Червоний сніп".  



 7 

У роки радянсько-німецької війни загинуло 130 мешканців 

Верхньої Будаківки. З них померло від ран – 3, помер в полоні – 1. 

Втрати по роках виглядають так: 1941р. загинуло 11 мешканці села, 

1942 – 7, 1943 – 67, 1944 – 38, 1945 – 7. [4с.560-564] 

За визволення села були бої з німцями. Три рази атакували червоні 

підрозділи пагорбок на північ від села. Поле перед пагорбом було устелено 

«сплошно трупами», їх люди пороздягали, а гітлерівські солдати повкидали 

їх у колодязі. (Див додаток 5) 

Червоні відправили танки в обхід х.Онацького - 

у розвідку на Сенчу, але німці підбили два танки і 

захопили двох танкістів – побитих, обгорілих. Їх 

потім допитували у штабі. Ворожий штаб  

знаходився у дворі В.О. Василька, це якраз у центрі 

хутора Онацького.  

Відступили німці таємно – вночі. На ранок була 

велика радість: люди цілувались, давали молоко 

солдатам, а ті  натомість ділилися консервами. Відразу було скликано мітинг, 

на якому обрали головою колгоспу Макуху Андрія Тимофійовича. [11] 

З 1945 по 1962 рік у домі Малинок діяв дитячий будинок, а потім 

туди перевели школу. [9с.325]  

Верхньобудаківська основна школа на 2002 рік мала 9 класів, у яких 

навчалося 30 учнів; тут же був і дитячий садок з кількома 

дошкільнятами.[9с.323]  

На виборах народних депутатів України 30 вересня 2007 року, виборчу 

дільницю (ВД № 74) було розміщено саме в приміщенні Верхньобудаківської 

ЗОШ. До її складу входили с. Верхня Будаківка, с. Онацьке, с. Панченки, с. 

Синьощоки. [26] 

Населення села стрімко скорочується: на 1993 р в селі налічувалося 66 

дворів і 141 житель ; 2006 р. - 51 двір і 118 мешканців. [9с.325] Сьогодні тут 

проживає лише 96 чол. [ 2 ] 

    Василько В.О. 
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5. Видатні постаті села 

Яворницький Дмитро Іванович (1855 – 1940) - видатний український 

історик, археолог, етнограф, фольклорист і 

письменник, академік АН УРСР (з 1929), з 

1900 по 1904 рік перебував у Будаківці по 3-4 

місяці на рік. [ 7 ] Село стало для нього на 

той час, ніби другою домівкою. У листі до 

М.Коцюбинського (7 листопада 1902 року) він 

так і говорить, що перевіз «усе своє добро» до 

хутора Будаківка, а в Москві живе тільки 

задля того, щоб закінчити курс лекцій «Епоха 

гетьмана Богдана Хмельницького». [ 8 ] 

Видно гостинним виявився наш край до 

видатного історика та етнографа. 

Перебуваючи тут він проводив багато 

розкопок місцевих курганів [28] , що 

дозволило йому заробити грошей (3500 крб.[20] ) на видання першого 

фундаментального двохтомного збірника документів «Источники для 

истории запорожских козаков» [16с.86] 

Крім того, частину зібраних під час розкопок артефактів (в тому 

числі 4 бронзових тригранних наконечники стріл з розкопаних курганів біля 

Будаківки), було передано до славетного музею імені О.М.Поля в 

Катеринославі, директором якого Д.І.Яворницький став у грудні 1902 

року. [ 7 ] 

Хто знає, може саме з тих грошей, зароблених у П.О.Малинки, 

дослідник вніс 1903 року 100 крб (досить значну суму на той час!) для 

допомоги українцям, які навчалися у Петербурзі.[28] 

Дмитро Яворницький, вважаючи себе до певної міри зобов´язаним 

перед місцевим землевласником Петром Малинкою, здійснює коротке 

дослідження родоводу Малинок [9с.318] 
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Перебування Д.І.Яворницького у Будаківці було дуже 

сприятливим  для фольклористичної та літературної творчості. 

[15с.232] 

Проживаючи у Будаківці, вчений веде активне листування з багатьма 

видатними сучасниками; вся його кореспонденція ішла в цей час через 

поштову станцію у  Комишні. [8] Саме звідси Д.І.Яворницький передав 

«Вельмиповажному добродію Борису Дмитровичу» Грінченку багато 

лексичного матеріалу [20], (щонейменше 2500 слів) який потім його 

використав у своєму славетному чотирьохтомному «Словникові української 

мови» (68 тисяч українських слів з народної та писемної мови), роботу над 

яким розпочав у 1902 році.[22] 

Саме перебуваючи на Миргородщині, Дмитро Яворницький 

пережив важливу переміну, пов ´язану з деяким відходом від 

історичних пошуків заради літературної діяльності. 1901 року він 

започаткував свій прихід у вітчизняну белетристику  великим 

прозовим твором «Наша доля—Божа воля». [23]  

Відзначимо, що у цій повісті  автор виразно описує топографічні 

особливості В.Будаківки,  у якій він у цей час проживав  (два яри, сади, 

ставки) [28]  

Петро Олексійович Малинка народився 1869 року. Він закінчив 

Московський ліцей цесаревича Миколи. Йому належали маєтки в хуторі 

Бодаківці (нині село Верхня Будаківка) і в хуторі Войни - обидва тоді 

входили до Березоволуцької волості Миргородського повіту. 

Був великим землевласником. Його панський будинок і економія 

на початку XX століття були телефонізовані , - одними з перших у 

повіті. Сам приїздив сюди лише на вихідні – легковою машиною, що на той 

час було великим дивом.  

Про Петра Малинку у селі і досі лишилась добра слава. Ось як 

згадує про ті часи Василько Олексій Омелянович: «…коли забирали 

батька мого до армії (Василько Ємельян Прокопович  1898 р.н.) то він 
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(П.О.Малинка) дав спирту, хліба, гостинців. Взагалі, до нього звертались по 

допомогу – кому треба виорать, скосить чи молотити. Звертались до нього 

просто, як до батька. Так і говорили між собою: «наш батюшка». Петро 

Олексійович обов'язково давав усім гроші на хрестини».[11] 

У 1898 році Петро Малинка побудував будинок із садибою і 

передав його Миргородському земству для  Бодаківського сільського 

початкового народного училища і взяв на себе його утримання. Школа 

була там аж до 1962 року, Петро Малинка опікувався також роботою 

сусіднього Остапівського народного училища, проклав у Остапівці 

дорогу-кам'янку.[9с.323] 

На території садиби знаходився 

насипаний у давні часи курган - «могила», 

як кажуть жителі села. На ньому Петро 

Олексійович спорудив альтанку, де любив 

пригощати гостей. (Див. додаток 4)  

За життя Петра Олексійовича 

Малинку кілька разів обирали земським 

гласним Миргородського повіту (1898, 

1907 - 1910), мировим суддею (1905 - 

1907, 1911 - 1913). Є дані про те, що він 

приятелював із художником, мистецтвознавцем і етнографом Опанасом 

Сластьоном. 

Про сім'ю Петра Малинки збереглося обмаль достовірних 

відомостей. Розповідають, що хтось із будаківських Малинок до 1917 

року був похований у селі Остапівці біля церкви, там, де нині сільський 

будинок культури. 

Петро Олексійович, як брат «неблагонадійного» Віктора 

Малинки, страченого народника, либонь, теж був під підозрою. Він 

навіть довго через це не наважувався заводити сім'ю, і одружився аж у 

  Школа в Остапівці 
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віці близько сорока літ. Дружина його, за свідченням жителів 

Будаківки, була родом із Полтави, з не надто заможної, проте 

інтелігентної 

родини. 

Після 1917 

року, незважаючи на 

ліберальні погляди 

Петра Олексійовича, 

хтось із 

невдоволених 

зробив спробу 

замаху на нього: у 

вікно його будинку 

кинули бомбу, проте ніхто не постраждав.  

Стверджують, ніби він звернувся до нової влади з проханням 

залишити йому частину поля, пару коней, пару волів, корову аби він 

міг господарювати на землі, як і інші селяни. Ревком відмовив йому. 

(Див. додаток 7)  

Подальша доля Петра Малинки невідома. Його син Павло служив 

у Червоній армії, дослужився до звання полковника. Уже по Другій 

світовій війні він приїздив до рідної Будаківки. Подивився-подивився на 

занехаяний батьків маєток - мовчки махнув рукою....[9с.324]  

Нащадки Малинок сьогодні живуть у Харкові. [12] 

6. Список використаної літератури та архівних документів 

1. Акти і переписка з повітовим земельним відділом у відчуженні у 

нетрудових елементів 1920р. 

2. Кіприч Олексій Іванович – секретар Остапівської сільської ради. 

3. Клировая книжка Полтавской епархии на 1902 годъ. Полтава: Типо-

литографія Фришберга, 1902 г. 

  Колишня Остапівська Сято-Успенська церква 



 12 

4. Книга пам´яті України. Полтавська область. Т.8. – Полтава: Полтавський 

літератор, 1998., с.732 

5. Крат Ірма. Нові закони і правила: для того, щоб «затвердитися» на посаді, 

потрібно взяти хабара//Свобода слова № 12 (227) 23 грудня 2011 року с.1  

6. Крат Ірма. Сільський голова говорить, що взяла хабар, щоб віддати 

батькам.//Свобода слова № 11 (226) 14 грудня 2011 року с.1 

7. Москаленко Петро. «Да почиет на Вас благодать и тишина милой 

Будаковки» // Прапор перемоги №2 21 травня 2010 року с.6. 

8. Полтавський краєзнавчий музей: збірник статей 2005р. Маловідомі 

сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. – Полтава: «Дивосвіт», 

2006 

9. Розсоха Людмила. Миргородська старовина: Дослідження. Статті. Нариси. 

Розвідки. – Кобеляки: Кобеляки, 2002. – 424 с.:іл. 

10. Розсоха Людмила. Цегельні на Миргородщині//Прапор перемоги №18, 7 

травня 2010 року, с.8 

11. Свідчення Василька Олексія Омеляновича 1933 р.н. 

12. Свідчення Васютинської Оксани Миколаївни  – працівниці дитсадка, якій 

довелось у 2006 році зустрічатись з онуком та правнуком П.О.Малинки в 

В.Будаківці. 

13. Свідчення Гошко Андрія Олександровича 1939 р.н. 

14. Свідчення Онацької Надії Іванівни 1938 р.н., колишнього директора 

місцевої школи. 

15. Шаповал Іван. В пошуках скарбів: Документальні оповідання. - К: Дніпро, 

1983.-327 с. 

16. Шубравська М.М. Д.І.Яворницький. Життя, фольклористично-

етнографічна діяльність.: «Наукова думка», Київ, 1972., 254 с. 

17. ПОДА Р-2228/1/11 Акти і переписка з повітовим земельним відділом у 

відчуженні у нетрудових елементів 1920р.  

18. http://foto-planeta.com/ua/np/27554/verhnya-budakivka.html 

19. http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=17.06.2009&rf7571=26020 

http://foto-planeta.com/ua/np/27554/verhnya-budakivka.html
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=17.06.2009&rf7571=26020


 13 

20. http://histans.com/JournALL/journal/2005/5/9.pdf 

21. http://iht.univ.kiev.ua/library/all-

journals/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0-

%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B0-

%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F-

D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-

%E2%84%961-1901 

22. http://litopys.org.ua/ukrmova/um146.htm 

23.  http://museum.dp.ua/article0420-2.html 

24. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%

D1%8F_%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2%D

0%BA%D0%B0 

25. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE

%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81

%D1%8C%D0%BA%D0%B5 

26. http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2007/W6P029?PT001F01=600&PID100=53&pf

7331=147 

27. http://www.ukrlit.vn.ua/biography/grinchenko.html 

28. http://www.virtlibrary.dp.ua/page/abros/abr2.htm 

 

 

7. Додатки 

http://histans.com/JournALL/journal/2005/5/9.pdf
http://iht.univ.kiev.ua/library/all-journals/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F-D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%E2%84%961-1901
http://iht.univ.kiev.ua/library/all-journals/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F-D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%E2%84%961-1901
http://iht.univ.kiev.ua/library/all-journals/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F-D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%E2%84%961-1901
http://iht.univ.kiev.ua/library/all-journals/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F-D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%E2%84%961-1901
http://iht.univ.kiev.ua/library/all-journals/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F-D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%E2%84%961-1901
http://iht.univ.kiev.ua/library/all-journals/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F-D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%E2%84%961-1901
http://iht.univ.kiev.ua/library/all-journals/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F-D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%E2%84%961-1901
http://litopys.org.ua/ukrmova/um146.htm
http://museum.dp.ua/article0420-2.html
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F_%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F_%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F_%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2007/W6P029?PT001F01=600&PID100=53&pf7331=147
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2007/W6P029?PT001F01=600&PID100=53&pf7331=147
http://www.ukrlit.vn.ua/biography/grinchenko.html
http://www.virtlibrary.dp.ua/page/abros/abr2.htm


 14 

Додаток 1. Герб на будинку П.О.Малинки у Верхній Будаківці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2. Населення Остапівської сільської ради на 1 січня 2012 
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Додаток 3. Курган, на якому знаходилась альтанка П.О.Малинки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4. Сучасний вигляд (2012) колишньої земської школи 
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Додаток 5. Схема бою за визволення Верхньої Будаківки за 

свідченням Василька Олексія Омеляновича 

 

Додаток 6. Один із фольклористичних записів Д.І.Яворницького, 
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зроблених у Верхній Будаківці 

 

 

 

Додаток 7. Акт про відчудження майна П.О.Малинки 

ПОДА Р-2228/1/11 Акти і переписка з повітовим земельним відділом у 

відчуженні у нетрудових елементів 1920р. 

 

Акт 1921р., 21 січня (н.ст) 

Взято на облік П.О.Малинки «Будаківка»: 

12 штор,столів-9, стільців-9, табуреток-6,сундуків-5, зеркал-4, диванів-

4, чемоданів-2, дит велосипедів-1, картин-10, крісел-4, ліжок-6, комодів-3, 

матрасів-3, дитячих столів-4, ламп-1, буфетів-2,висячих шаф-2, годинник-1. 

Хата, флігель-квартира, каретний сарай, хлів, сарай, корівник, парадна 

стайня, лошатник, машинний сарай, кузня, кухня для робітників, стайня для 

робочих коней, великий хлів дерев´яний, сарай для реманенту-14, свинники-

2, погребів-11, льодник, винокурня. 

Молотилка «Келейтона», сіялки рядові-2, жаток «Ельварті»-3, 

снопов’язки «Массей-Гарріс»-1, сінокосилка «Мак-Корлік»-1, пож насос-1, 

кінні граблі-1. 

Мукомольний-1, млинів-2, ваги2+1 

Саней-4, брички ресорні-1, карета-1, дрожки ресорні-1, дрожок 

безресорних-1 

Плугів 1-корпусних – 7, 4-лемешних – 5, плуг оборотний, плуг для 

саду, культиваторів-8. 

Коренерізка, соломорізка, «борти»-28, бочок винокурних-22, гарб-3 
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Додаток 8. Лист Д.І.Яворницького до Б.Д.Грінченка 10.11.1903 

Додаток 9. Звіт з приводу 5-ї річниці пошукового загону та про 

організацію експедиції до Остапівки і Будаківки 
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Додаток 10. Створена нами сторінка у Вікіпедії  

Додаток 11. Ми розмістили інформацію про Будаківку на власному сайті  


