І. Нарис-опис села Остапівки
1. Анкета села
ОСТАПІВКА — село, центр сільської ради Миргородського району
Полтавської області. Остапівській сільській раді підпорядковані населені
пункти:

Верхня

Будаківка,

Онацьке,

Панченки,

Синьощоки.

Село

розташоване в нижній течії річки Озниці, - правої притоки річки Хорол; в
лісовому районі, на пагорбах, за 45 км від райцентру, за 18 км від найближчої
залізничної станції Сенча. Сучасне населення (2012) складає 638 мешканців.
Остапівський ставок є найбільшим у районі водосховищем, його загальна
площа перевищує 240 га.
Географічні координати: 50°13′53″ пн. ш. 33°40′19″ сх. д. Середня
висота над рівнем моря – 112 метрів. [30] (Додаток А)
2. Вступ
2.1. Актуальність теми
Село Остапівка, ніби виправдовуючи свою назву (від імені Остап з
грецької

-

«Євстахій»,

означає

«квітучий,

родючий»),

розквітло

і

прославилось багатьма видатними людьми та яскравими подіями історії. От
минає 335 років від першої згадки про Остапівку у літературі (1723). [16]с.95
Поточного року село відзначає ще одне свято - 125 років місцевої школи
(1889 р. у Остапівці було відкрито початкове народне училище), [23] та 140
років місцевому храму - Успенській церкві (1874).
У минулому село не раз ставало ареною бойових дій. 7 вересня
наступного, 2015 року виповнюється 95-та річниця Остапівського бою військ
Леонтія Христового з підрозділами комуністів [15] (15 липня 2016 буде 95
років з дня смерті отамана). Лісові райони, до яких відноситься і Остапівка,
були надійною базою для антикомуністичних повстанських загонів 19191921рр.
2015 буде 70 років Перемоги 1945-го, а 2016 – 75 років останнього бою
героїв Шумейкового. До цих дат доречно буде згадати імена прославлених
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генералів і маршалів, що важкого 1941-го відступали через село: Баграмян
Іван Христофорович, Волкотрубенко Іван Іванович (2016 – 120 річниця
його народження і 30 років його смерті), Скрипко Мкола Семенович [21];
як і імена 209 простих бійців, яких дала Остапівка для Великої Перемоги.
Надходять річниці видатних людей – уродженців села: у 2014, - 20
лютого, виповнюється 50 років смерті (23 вересня 2016 – 135 років з дня
народження) прославленого художника-імпресіоніста Северина

Івана

Митрофановича; 7 січня 2015 - 60 років з дня народження правознавця,
письменника і публіциста -

Сивирина Анатолія Олексійовича[24] –

уродженці кутка «Северинівка» (Додаток Б) ; 2015-го – 155-та річниця
народження

подвижника

благочестя,

єпископа

РПЦ,

архиєпископа

Новоторзького Агапіта (Борзаковского Олександра Корниловича). [29]
2014 – 115 річниця народження (і 40р. смерті) Месінга Вольфа
Григоровича (Гершиковича), який біля 1961р. гастролював в Остапівці і по
Миргородщині. [29]
Всі ці події знайдуть свій відгук і у нашому житті, адже багато учнів
Миргородської ЗОШ № 1 імені Панаса Мирного ведуть свій родовід із
Остапівки, а дехто і зараз має родичів. Тому, бажаючи зробити подарунок
селу до його 290-ї річниці, ми вирішили обрати темою власного дослідження
історичну спадщину села Остапівка.
2.2. Походження назви
Етимологія поселення слов’янська і повністю прозора: ойконім
Остапівка утворено від імені першопоселенця - якогось Остапа, який, з
огляду на час першої згадки в літературі (XVII ст.), швидше за все належав
до козацького стану.
Саме ім’я Остап походить з грецької і може означати «стійкий» (форма
«Євстафій») чи «квітучий, родючий» (форма «Євстахій»).
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2.3. Історія виникнення
Перша згадка у літературі про село відноситься до 1678 р. – на той час
село входило до складу Комишанської сотні Гадяцького полку. Остапівка з
1678 по 1687 рр. була ранговим володінням гадяцького полковника Михайла
Самойловича, - рідного небожа гетьмана Івана Самойловича. [16]с.95
1729 р. Остапівка була гетьманським універсалом подарована доньці
генерального осавула Степана Бутовича - Уляні Бутович (у першому шлюбі Милорадович). Їх нащадки зберегли свої володіння у селі і за часів імперії, 1852 р. у Остапівці був маєток Марії Милорадовичевої, дружини штабротмістра: земля, водяний млин із сукновальнями на річці Озниці, олійниця
та садок.
3. Сучасний стан
Сучасне населення (2012) села складає 638 мешканців. (Додаток В)
Землі в Остапівці орендують три фірми: ПОСП «Батьківщина»;
«Агротех-Гарантія»; ПП ПОП «Остапівське».[4] Напрямок господарства
— м'ясо-молочно-зерновий та вирощування технічних культур культур.
Сучасна Остапівка - зелене, квітуче, газифіковане село, яке має
загальноосвітню школу I - III ступенів, дошкільний навчальний заклад,
будинок культури (на 300 місць), бібліотеку (11 014 од. зб.). [14]
В селі існує господарчий конфлікт, що періодично загострюється і
переходить

в

політичну

площину.[4]

Частина

мешканців

Остапівки

протестують проти зведення насосної станції на місцевому водосховищі.
Товариство «Агротех-Гарантія» планує використовувати її для поливу
орендованих земель, - для плантаційного вирощування моркви, капусти та
цибулі. Противники плану впевнені, що в такому випадку водойма
перетвориться на болото, - за їх даними 100 днів поливу заберуть води
стільки, що її рівень впаде на 3 метри. [17]
Ситуацію

вдалося

розрядити

завдяки

позачерговим

виборам

Остапівського сільського голови, які відбулись 15.12.2013р. На виборах з
великим відривом прерміг Кіпрач Олексій Іванович – 373 голоси (70%) проти
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91 (17%) – у найближчого суперника. Сільським головою став колишній
вчитель Остапівської школи, який вже кілька років працював на посаді
секретаря сільради.[7]
На території села знаходяться чудові рибальські угіддя. Остапівське
водосховище має загальну площу понад 240 га, довжина його складає до 6
км, а глибина досягає 5 метрів. У водоймі вирощують багато риби різних
видів: щука, окунь, карась, короп, амур, сазан, плітка, краснопер, товстолоб,
сом, лин, раки. Тут водяться лебеді, дикі качки, бобри.
Рибалкам надають чудові будинки для відпочинку, облаштовані
меблями, холодильниками, газовими плитами і супутниковим телебаченням.
До всіх будинків ведуть під'їзди із твердим покриттям. Парковки для авто
охороняються. Вартість рибальського квитка – 60 грн., оренда човна – 60
грн., оренда будинка – 180 грн.[22]
Остапівку прославляють творчістю митці сучасності. (Додаток Ї)
Завдяки наявності річки, мальовничих краєвидів та яскравої історії,
село має гарні перспективи для розвитку туристичної сфери.

4. Значні для села історичні події
4.1. Остапівка ХІХ – поч. ХХ ст.
За переписом 1859 року Остапівка — село власницьке і козацьке
Миргородського повіту, мало 483 двори, 2821 мешканців. Окрасою села була
дерев’яна Успенська церква (1874), при якій діяла бібліотека, школа грамоти,
попечительство. Приход храму складав 4497 осіб з Остапівки, Мелешок,
В.Будаківки, М.Будаківки та Стовбиного. [9]с.406
1900р. Остапівка в складі Березоволуцької волості Миргородського
повіту, мала 612 дворів, 3350 мешканців. У селі діяли козацька і селянвласників громади, земська і церковно-парафіяльна школи, відбувався один
ярмарок на рік. 1910 року у селі було 564 двори, 3153 мешканці. Під
посівами було 1908 десятин. Найбільшими землевласниками на території
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громади були: Граббе (1439 дес. ріллі), Малинка (819 дес.)[13], Болагов (310
дес.), Новаковська (189дес.), Коченевчевський[20]с.24
4.2. Село у добу Громадянської війни.
Радянську владу проголошено в січні 1918. З грудня 1919 в Остапівці
діяв волосний революційний комітет, 1920 створено комнезам, у грудні 1920
— комсомольський осередок.
Нова влада залишалась вкрай непопулярною у населення, яке
бойкотувало її розпорядження. Зокрема це проявлялось у масовому ухилянні
від служби у РСЧА. За даними Волкомдезертира в Остапівці щомісяця
проводилось по 4 мітинга (залучалось по 2000 чол. – з наявних 3000 - все
доросле населення!) та по 5 облав. Всі заходи, здебільшого, були
безрезультатними. [19] «Авторитет» влади підтримували бійці «Остаповского
волотряда», озброєні 18 рушницями та бомбами. [18]
Великою проблемою для більшовиків залишався повстанський рух, а
особливо діяльність отамана Христового, загони якого у найкращі часи
налічували до 13000 бійців. Леонтій Христовий користувався значною
підтримкою не лише місцевого населення, але і суперечливого героя тих
часів, - Нестора Махна, який 15.06.1920р. видав йому мандат на формування
Особливого загону Повстанської армії України і надав значну технічну
підтримку. [15] З 25 серпня бійці Христового значно активізували свої дії по
всій території Миргородського повіту.[1] 5 вересня вони розпочали черговий
рейд селами через Сорочинці, Зуївці і Остапівку.[25] 7 вересня 1920 р. в селі
сталася зустріч керівників двох повстанських селянських з'єднань, - Леонтія
Христового і Олексія Дмитренка, які домовилися про спільні дії проти
більшовиків. [16] с.95
На початку вересня Миргородський повітком оголосив мобілізацію
усіх

комуністів

і

комсомольців

у

Миргородському,

Гадяцькому

і

Хорольському повітах «на розгром банди Христового». 7 вересня 1920р.
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об'єднані сили миргородського гарнізону і 226-го батальйону ВОХР завдали
в Остапівці поразки загону Л.О.Христового.[3] (Додаток Г)
Його

союзник

х.Панченки[16]с.95

–

Від

Олексій

Дмитренко

цілковитого

розгрому

загинув

поряд

повстанців

-

у

врятували

кулеметники-махновці.[25]
4.3. Остапівка у 20-х рр. ХХ ст.
Для подолання наслідків Голодомору 1921р., в селі проводився збір
пожертв, що супроводжувалось багатьма зловживаннями. Наприклад,
активіст Палеха Трофим разом з шістьма однодумцями «зібрали у
населення» 2 золоті кільця, 3 срібні георгіївські хрести, 1 офіцерський хрест,
1 срібну медаль «За підкорення Кавказу» (1859-64рр.), 5 золотих
карбованців. Найчастіше селяни жертували «цебро картоплі».[20]с.18
Під приводом боротьби з голодом проводилась кампанія вилучення
церковних цінностей. 13 травня 1922р. комісія у складі уповноважених
повітвиконкому А.Векієнко, И.Местних; волкиконкому - Г.Циган, та
церковної громади – К.Панченко, зафіксувала вилучення з Остапівської
Святоуспенської церкви хрестів, чаш, дискосів на 12 фунтів 25 золотників
срібла.[20] с.19 Враховуючи, що 1 фунт складає 0,4095124 кг., а золотник 4.26575038 гр., ми визначили, що всього (за даними Акту) було вилучено 5
кг. 21гр. срібла.
4.4. Час колективізації і Голодомору
1928 в Остапівці було організовано колгосп, який згодом був розділений на три господарства: «Ленін», «Жовтень», «Шлях до соціалізму».
Колективізація проходила болісно, про що свідчать і озвучені районною
пресою прямі погрози місцевому населенню про занесення села на «чорну
дошку».[5]с.217 (Додаток Д)
Прямим наслідком колективізації став Голодомор 1932-33рр., який мав
у селі над Озницею жахливі прояви – численні факти людоїдства. [19]с.1085-
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1086 (Додаток Е) Національна книга пам'яті фіксує по сільраді загиблих 152,

з них поіменно – 124. [19]с.503 (Додаток Є)
У 30-х – 40-х рр. в Остапівці зазнали репресій члени родин
Бережинських, Бережних, Лисенків, Макух, Пащенків, Поповичів, Северинів
та ін., - всього є відомості про 25 жертв терору.[26]
Проаналізувавши матеріали Національного банку репресованих, ми
створили тиовий портет переслідуваних мешканців села. Отже: за
національністю більшість з них були українцями (92%), за соціальною землеробами (76%), за освітним рівнем - мали початкову освіту (64%).
Найбільш «популярною» статею, яку отримали більшість мешканців
Остапівки (60%), була ст.54-10 КК УРСР - «антирадянська пропаганда»;
величезна частина репресованих (40%) були розстріляні. (Додаток Ж)
4.5. Остапівка в радянсько-німецькій війні.
Вересень 1941 року обернувся катастрофою Південно-Західного
фронту. З огляду на те, що район Сенчі мав найбільш слабоорганізовану
ворожу оборону [21], то саме з цього напрямку рухалась найбільша маса
червоноармійців, які намагались вийти з оточення. Тому остапівські ліси
стали рятівним коридором для військ, які відкочувалась на схід. Серед тих,
хто відступав через Остапівку, були видатні радянські воєначальники:
генерал-майор

артилерії

Волкотрубенко

Іван

Іванович

(у

складі

артуправління ПЗФ)[21] (Додаток З), маршал СРСР і Герой Радянського
Союзу Баграмян Іван Христофорович [21], маршал авіації Скрипко Мкола
Семенович. [21]
Наближався час визволення. У середині вересня 1943р. на території
Остапівської

сільради

розгорілись

бої,

які

мали

загальнофронтове

значення.[11]с.118 Рівно опівдні 14.09.1943р. німецькі війська завдали по
позиціях 40-ї армії контрудару. Як нам пощастило встановити, гітлерівці
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піднімалися в атаку з висот Верхньої Будаківки (3 км. на північ від
Остапівки), штурмуючи курган Королева Могила.
Контрнаступ на Миргородщині гітлерівці здійснювали силами 112-ї
піхотної, 57-ї піхотної дивізій та 24 танкового корпусу, якими керували
відповідно - генерал-лейтенант Тіобальд Ліб, генерал Вінценц Мюллер та
генерал танкових військ, колишній командуючий німецькими військами у
Африці - Вальтер Нерінг. Їхнім суперником з боку Чевоної армії був генералмайор Серафим Меркулов (47 стрілецький корпус).
Чотири ворожі контратаки було успішно відбито і 47-й стрілецький
корпус перейшов у наступ. (Додаток И) 15.09.1943р. червоні підрозділи три
рази безрезультатно атакували висоту 155.2, втративши при цьому 2 танки.
Вніч на 16 вересня 1943р., знищивш запаси продовольства і міст через
р.Озницю, німці відступили з Остапівки, - село було визволено.
Всього за роки війни Остапівка втратила 209 своїх мешканців [10]с.554560 Більше всього (49%) загинуло за один 1943 рік.

Під час німецької окупації (16.09.1941—20.02.1943, 18.03.1943—
16.09.1943) гітлерівці розстріляли 6 чол., вивезли на примусові роботи до
Німеччини 222 чол. [14]
4.6. Післявоєнні роки.
У 1950-му році три колективні господарства об'єдналися в один
колгосп ім. В.І.Леніна, 1960 до нього приєднався колгосп «Україна» с.Верхня
Будаківка (зерново-буряківничий напрямок, тваринництво). 1 вересня 1964
року в Остапівці було відкрито народний музей, який став окрасою села.[8]
Радянська система господарювання на селі швидко вичерпувала свій
ресурс. Місцева преса повідомляла (1967) про зловживання голови колгоспу
О.І.Бугайова, кричущі порушення розпорядку дня, санітарного стану, норм
відпуску кормів і т.п. Не дивно, що Остапівський колгосп імені Леніна посів
останнє місце в районі по надоях – 32 кг на корову.[6]
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У 1985р. на місці річки Озниці й двох озер було створено Остапівське
водосховище. Річку загатили, людей із найближчих будинків відселили. Зі
ставу планували брати воду для поливу довколишніх 1 тис. га полів, однак
задум так і не було реалізовано.
На

1991р.

у

селі

діяли:

відділення

зв'язку,

середня

школа,

фельдшерсько-акушерський пункт, дитсадок, Будинок культури (на 300
місць), бібліотека (11 014 од. зб.). [14]
5. Видатні постаті села
Агапіт

(Борзаковский

Олександр

Корнилович), (1860-1937). Подвижник благочестя,
єпископ РПЦ, архиєпископ Новоторзький, вікарій
Калінінської

єпархії.

Уродженець

с.Остапівка

Миргородського повіту Полтавської губернії.
Закінчив медичний факультет Московського
університету

і

25

років

працював

лікарем

у

Володимирській губернії. У час Першої світової війни
- військовий священик на Північному фронті поблизу
Риги.
Був репресований: перебував на засланні (1924),
арештований (1929, 1930, 1936, 1937), розстріляний 8
листопада 1937.[29]
Баграмян Іван Христофорович (1897-1982)
Герой Радянського Союзу, Маршал СРСР, заступник
міністра оборони.
У вересні 1941р. його група виходила з оточення,
пройшовши

по

маршруту

Комишня-Мелешки-

Рашівка.[21] При цьому він неминуче мав пройти по
південній залісненій околиці Остапівки.
Волкотрубенко Іван Іванович (1896-1986).
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Радянський

воєначальник,

генерал-майор

артилерії

Учасник

(1944).

Громадянської, Першої та Другої світових воєн. Був арештований 1952р. «за
шкідництво», реабілітований відразу після смерті Й.Сталіна.[28]
Перебував у Остапівці 21.09.41 під час виходу з
оточення групи офіцерів штабу артилерії ПівденноЗахідного фронту. [22] (Додаток Е)
Месінг Вольф Григорович (Гершикович) (18991974).

Естрадний

Заслужений

артист

артист

оригінального

РРФСР

(1971).

жанру.

Перебував

у

Остапівці у зв’язку з гастролями на Миргородщині
(1959-1961).[29]
Мюллер

Вінценц

(1894-1952)

Німецький

полководець, учасник Першої і Другої світових воєн,
військовий високопосадовець НДР.
Під час боїв за визволення Миргородщини
перебував у Остапівці. Штаб 57 с.д. Вермахту, якою він
керував, 10.09.1943р. знаходисвя безпосередньо у
самому селі, 13.09.1943р. – у Будаківці (3 км. на північ
від Остапівки). (Додаток І)
Німецький

контрудар,

завданий

14.09.1943р.

закінчився

безрезультатно, що привело до зміщення командуючого 57 дивізією, Вінценц Мюллер пробув на своїй посаді лише 18 днів.[15]
Саме з ініціативи Мюллера 22.07.1944р. 17 генералів Вермахту,
усвідомлюючи безнадійність подальшої боротьби, підписали звернення із
закликом до її припинення. Цей крок вимагав від Вінцента Мюллера
особистої жертовності, адже Гітлер міг жорстоко помстится його родині, зрештою, так і сталося – всі його близькі опинилися у концентраційному
таборі. Після війни генерал зробив стрімку кар’єру у НДР, посівши місце
заступника міністра оборони цієї країни. [25]
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Северин Іван Митрофанович (1881-1964) Видатний український
живописець-імпресіоніст. Народився 23 вересня 1881 р. у селі Остапівка
Полтавської губернії. Учень О.Сластіона. Навчався у Миргородській
художньо-промисловій

школі,

Харківській

школі

малювання і живопису (1903-1905), в Краківській
академії витончених мистецтв (1905—1907); Римській
академії мистецтв (1907).
При

підтримці

митрополита

Андрія

Шептицького, Іван Северин три роки вдосконалював
свою майстерність у всесвітньо відомих центрах
культури – Мюнхені й Парижі (1908—1910 рр.), Празькій академії мистецтв
(1908; 1912-13). Митрополит придбав для збірки Національного музею
Северинові види Карпат і портрети їх мешканців.
У середині 1930-х рр. був заарештований і засланий. Після смерті
Й.Сталіна був реабілітований. З 1956 року член ХО СХУ. Помер 20 лютого
1964 року в Києві.[24]
Сивирин Анатолій Олексійович (1955-2011)
Правознавець,

письменник,

публіцист,

член

Національної Спілки письменників та журналістів
України.
Народився в Остапівці 7 січня 1955 року.
Закінчив місцеву середню

школу. Майже 30 років

працював на Тернопіллі, займаючись правничою
діяльністю. Протягом 2000 - 2011 рр. його повісті та
оповідання друкувалися на сторінках обласних часописів «Свобода», «Вільне
життя», «Досьє - 02», «Четверта влада», в альманасі «Подільська толока», в
журналі «Літературний Тернопіль», у збірниках «І буде пекло на землі»,
«Чорна тінь голодомору 1932-1933 рр. над Тернопіллям.
Творча спадщина А.Сивирина – це збірки друкованих творів: «Хрест
Лугового»(2002), трилогія «Лежачого не б'ють», «Окупація» (2003), «Цвіт
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папороті»(2004), «Відрікаюсь тебе, сатано», «Легенди Білої Зорі» (2005),
«»Ні грошей, ні слави» (2006), «Для чого живеш на світі» (2007), «Таємниця
старого лісу» (2008), «Всесильна зброя», «Сканер» (2009).
Помер (2011) і похований у Тернополі. [24]с.145
Скрипко

Мкола

Семенович

(1902-1987)

Радянський воєначальник і раціоналізатор, маршал
авіації (1944). Виходив у вересні 1941р. з оточення у
складі групи М. П. Кирпоноса (на той час був
командуючим ВПС 5-ї армії). Його група пройшла по
лінії Шумейкове – Будаківка - Березова Лука,
перетинаючи територію Остапівської сільради.[21]
Христовий Леонтій Остапович (1898-1921).
Отаман антибільшовицького повстання 1919-21рр. на
території

Гадяцького

і

Миргородського

повітів.

Учасник Першої світової та Громадянської воєн.
Народився 16 червня 1898 року на хуторі
Скажениковому

поблизу

Лютеньки

в

заможній

козацькій родині, - його батько мав близько 70 десятин
землі і крамницю.
В

роки

першої

світової

війни

служив

у

кавалерійському полку. За часів Директорії Української
Народної

республіки

Л.Христовий

служив

півсотенним

командиром

комендантської сотні в Зінькові. Коли повернулися більшовики, він почав
готувати повстання, щоб захопити місцеву Чека і звільнити заарештованих
українських патріотів. Змову було викрито і Л.Христовий втік спочатку до
Полтави, а згодом до Києва.
Після розгрому денікінщини він перебував на нелегальному становищі
і був учасником антирадянського національно-патріотичного підпілля.
Загони Христового у найкращі часи налічували до 13000 бійців, він
співпрацював з «батьком» Нестором Івановичем Махном, який 15.06.1920р.
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видав йому мандат на формування Особливого загону Повстанської армії
України і надав значну технічну підтримку. [15]
7 вересня 1920 р. в Остапівці Леонтій Хрестовий зустрівся з Олексієм
Дмитренком - керівником іншого повстанського з'єднання.[16] Того ж дня
об'єднані сили миргородського гарнізону і 226-го батальйону ВОХР завдали
в Остапівці важкої поразки загону Л.О.Христового.[3]
Життєвий шлях отамана Христового закінчився 15 липня 1921 у ході
вирішальногого бою з більшовиками на околиці Малої Загрунівки. Його
могилу було знищено чекістами. [15]
6. Використання зібраної інформації
Весь сенс нашої роботи є лише у тому разі, коли з її результатами
знайомляться

інші. Тому ми

намагаємось активно

використовувати

інформацію, здобуту в ході наших досліджень. З цією метою вихованцями
пошукового загону «Славія» було підготовано наступні публікації та виступи
у ЗМІ:
1) 09.09.2011 – стаття «Месінг у Остапівці» // Прапор перемоги № 36
09.09.2011 с.4.;
2) 28.02.2012 - виступ по районному радіо (6.30) про експедицію до
Остапівки та Верхньої Будаківки;
3) 4.03.2013 додали вікістаттю Остапівка (Миргородський район);
4) 4.05.2013 додали до вікістатті три особистості Остапівки: Агапіт
Борзаковський,

Северин

Іван

Митрофанович,

Сивирин

Анатолій

Олексійович;
5) 12.04.2013 року вихованцями пошукового загону «Славія» створено сайт
Миргородської міської організації ветеранів України – для реалізації
інтернет-проекту «Воїни-миргородці». На сьогодні на сайті вже розміщено
інформацію про 13 071 солдата Миргородщини, з яких 206 – уродженці
Остапівки.
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6) 17.09.2013 - стаття «Визволення Миргородщини: Будаківський контрудар
вермахту» // Миргород – наш дім № 42 17.09.2013 с.7.
7) 15.11.2013

- стаття «Будаківка: бої фронтового значення» // Прапор

перемоги № 46 15.11.2013 с.4.
Будемо сподіватися, що наша скромна робота стане у пригоді
дослідникам минувщини і матиме своє продовження.
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8. Додатки
Додаток А

Додаток Б
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Додаток В
Демографічні зміни за час існування села Остапівки

Рік

Двори

Мешканці

1859

483

2821

1883

529

2637

1900

612

3350

1910

564

3153

1926

683

3556

1980

496

1338

1985

461

1178

1990

-

1072

1993

413

1031

2004

-

809

2006

329

752

2012

301

638

Додаток Г
Повідомлення газети «Укрроста» за 9 вересня 1920р.
«…З 25 серпня по 7 вересня лісові бандити провели ряд розбійницьких
набігів на мирне населення с.Великих Сорочинець, Черевок, Зуївець,
Савинець, Бакумівки, Попівки і Комишні. За розбійниками була послана
погоня, вони зігнані в одне місце, де нашим загоном було дано бій… Нами
взятий весь бандитський обоз, кілька кулеметів, багато гвинтівок, один
телеграфний і вісім телефонних апаратів, а також багато коней. Убито 50
чоловік бандитів». [12]
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Додаток Д

[5]

18

Додаток Е

19

[19]с.1085-1086

20

Додаток Є
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[19]с.503
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Додаток Ж

За соціальною структурою

За освітою
Рівень

чол

%

Середньої

4

16

Початков

16

Малописьм

Категорія

чол

%

Робітників

1

4

64

Землеробів

19

76

3

12

Службовців

4

16

Неписьм

2

8

Духовенства

1

4

Всього

25

100

Всього

25

100

По роках

За статтями

1930

1

3.7

54-2

4

11.4

1931

2

7.4

54-6

2

5.7

1932

2

7.4

54-8

1

2.9

1936

1

3.7

54-10ч 1

18

51.4

1937

10

44.4

54-10ч 2

3

8.6

1938

3

11.1

54-11

4

11.4

За 30-ті рр.

19

77.7

58-10ч 2

2

5.7

1941

1

3.7

Не вказана

1

2.9

1942

4

14.8

Разом

35

100

1944

1

3.7

За час війни

6

22.2

Поляки

1

4

Всього

25

99.9

Росіяни

1

4

Укркраїнці

23

92

Всього

25

100

За мірою покарання
Увязнення

15

60

Розстріл

10

40

За національним складом

[15]
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Додаток З
ДОКЛАД О ВЫХОДЕ ИЗ ОКРУЖЕНИЯ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА
АРТИЛЛЕРИИ ВОЛКОТРУБЕНКО И.И.
25.9.41.
Просидев в лесу до темноты, двинулись по азимуту на восток, подойдя
к ст. СЕНЧА были обстреляны беспорядочным огнем противника …
уклонились и перешли жел.дорогу южнее ст. СЕНЧА и к 4.00 21.9.41 вышли
к Черкашино, где противника не было.
Отдохнув в поле в снопах в 11.00 присоединились к колонне
пограничников и разных красноармейцев, двинулись на ОСТАПОВКА. У
хут. САВИЦКОГО наткнулись на небольшую колонну немцев, разварнулись
5 смельчаков, а таковали танкетку, подорвали ее, уклонились на север /а
немцы пешком пошли на юг/ и втянулись в лес у ОТАПОВКА, сделали
отдых до темноты, взяли проводника и по дороге пошли на МЕЛЕШКИ,
РАШЕВКА и утром были в ЛИСОВКА, никакого противника больше не
встречали. [21]
Додаток И
Cпогади генерала К.С.Москаленка про бій 14.09.1943р.
«На лівому фланзі армії гітлерівці в той день також почали з контратак.
Правда, тут вони діяли меншими силами, ніж у смузі 52-го стрілецького
корпусу, але з такою ж люттю і так
само

безуспішно.

контратаки
стрілецький

Чотири

відбив
корпус,

за

день
яким

ворожі
47-й
тепер

командував генерал С.П.Меркулов.
Вимотавши гітлерівців у боях, наші
Генерали-суперники: Серафим Меркулов
(ліворуч) і Вальтер Нерінг (праворуч)

війська і тут змусили їх до відходу»
[11]с.116
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Додаток І

Додаток Ї
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