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Сформульована в назві роботи тема має очевидну наукову та суспільну 

актуальність передусім через свій історико-краєзнавчий потенціал. 

Об’єктом вивчення в роботі постає українське суспільство на сучасному 

етапі, зокрема його активна своєю громадянською позицією частина, земляки-

кагарличани, які зі зброєю в руках у 2014-2017 рр. стали на захист України від 

новітньої російської агресії. 

Предметом дослідження стали участь уродженців і мешканців 

Кагарлицького району Київщини, зокрема жителів села Стави у 

Антитерористичній операції на території підконтрольних проросійським 

терористам окремих районів Донецької та Луганської областей, внесок земляків 



 

у захист держави від російської агресії, збереження територіальної цілісності та 

незалежності України. 

Хронологічні рамки наукової роботи охоплюють період з квітня 2014 р. 

до квітня 2017 р. Нижня хронологічна межа окреслена початком бойових дій на 

сході України, участю в них добровольців і призовників – мешканців 

Кагарлицького району та села Стави. Верхня хронологічна межа визначається 

триваючою в окремих районах Донецької та Луганської областей України  (далі 

– ОРДЛО) Антитерористичною операцією, брати участь в якій і сьогодні 

продовжують кагарличани. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі архівних документів, 

особистих свідчень учасників бойових дій, публікацій у місцевій періодичній 

пресі встановити реальні обставини участі земляків-кагарличан, зокрема 

мешканців села Стави у Антитерористичній операції на сході України в 

окреслений хронологічний період, з’ясувати як оцінюють ці події самі їх 

учасники. В цьому контексті було важливо простежити ставлення місцевого 

населення до російської агресії та необхідності участі у її відбитті земляків. 

Для реалізації поставленої мети авторкою сформульовано такі конкретні 

дослідницькі завдання: 

- документально встановити реальні обставини участі земляків – 

уродженців і мешканців Кагарлицького району Київської області, зокрема 

мешканців села Стави у Антитерористичній операції на сході України; 

- з’ясувати, як оцінюють власну участь в АТО її безпосередні учасники – 

члени громади села Стави, а також як ставляться до цієї важливої патріотичної 

місії їхні земляки. 

 Пропоноване дослідження має окремі елементи наукової  новизни,  що 

визначається спробою авторки, чи не вперше в практиці конкретного 

тематичного історико-краєзнавчого дослідження, висвітлити переважно на 

основі усних джерел та узагальнити внесок земляків-кагарличан і своїх 

односельців – мешканців села Стави Кагарлицького району Київської області у 

боротьбу українців з російською агресією на сході у 2014-2017 рр.  



 

Основу джерельної бази дослідження складає: комплекс нечисленних 

матеріалів із фондів архівів Кагарлицького районного військового комісаріату, 

Кагарлицького районного історико-краєзнавчого музею та Історико-

краєзнавчого музею села Стави Кагарлицького району Київської області; 

комплекс усних джерел (особисті свідчення земляків-учасників АТО); 

матеріали місцевої періодичної преси 

Практичне значення одержаних результатів дослідження. Матеріал 

наукового дослідження може бути використаний при підготовці інших 

історико-краєзнавчих і загальноісторичних праць про участь українців у 

відбитті новітньої російської агресії. Робота має значний виховний потенціал, 

адже її матеріали активно можуть використовуватися під час проведення 

зустрічей учасників АТО з учнями і молоддю села Стави, у громадсько-

волонтерській діяльності, для поширення серед односельців об’єктивної 

інформації про участь їхніх земляків в АТО на сході України. 

Структура наукової роботи визначена метою і завданнями дослідження 

та включає в себе вступ, два розділи основної частини, висновки, список 

використаних джерел і літератури та додатки. Обсяг основного тексту роботи 

24 сторінки. Загальний обсяг дослідження 36 сторінок. 

В результаті виконання роботи:  

1. Встановлено, що завданням істориків-краєзнавців залишається 

збереження історичної пам’яті про трагічні події на сході, одним із 

шляхів якого є введення до наукового обігу комплексів усних джерел – 

спогадів учасників АТО. 

2. За даними Кагарлицького районного військового комісаріату протягом 

шести хвиль мобілізації із нашого краю до Збройних сил України пішло 

служити 401 молодих хлопців і чоловіків (у 2014 році – 186 осіб; 2015 

році – 215 осіб)., 48 осіб мобілізовано до військкомату. Станом на осінь 

2017 року в Антитерористичній операції на території окремих районів 

Донецької та Луганської областей беруть участь 70 кагарличан. 16 

учасників АТО відзначено державними нагородами, орденами «За 



 

мужність» ІІ і ІІІ ступеня, 4 з них посмертно. 31 учасник бойових дій 

поранено, 6 отримали інвалідність. 

3. Безпосередню участь в Антитерористичній операції на сході України 

брали також 18 уродженців і мешканців мого рідного села Стави 

Кагарлицького району Київської області. Серед них: Варлам Руслан 

Олександрович, Васільєв Анатолій Вікторович, Вербіцький Сергій 

Васильович, Вітрогон Василь Васильович, Вітрогон Дмитро Олексійович, 

Денисов Сергій Миколайович, Друзенко Владислав Ростиславович, 

Кучеренко Іван Сергійович, Лисенко Михайло Іванович, Ничипоренко 

Сергій Борисович, Перевозчиков Микола Олександрович, Притика Роман 

Володимирович, Силкін Дмитро Борисович, Сокол Максим 

Володимирович, Степанчук Володимир Володимирович, Тищенко Олег 

Васильович, Шкляр Роман Вікторович, Яценко Руслан Васильович. 

4. В результаті проведення індивідуального анкетування мешканців села 

Стави – учасників АТО було документально встановлено реальні 

обставини участі земляків в Антитерористичній операції на сході 

України. З’ясовано, що став’яни призивалися до лав Збройних Сил 

України в зону АТО в ході усіх шести мобілізацій. Переважна більшість 

мобілізованих (16 осіб із 18-ти) мають середню та середню спеціальну 

освіту. Вік мобілізованих різний. Половина з них – це молоді люди 1984-

1991 років народження. 9 осіб – це чоловіки 1970-1982 років народження. 

Практично всі мобілізовані (17 осіб) проходили службу у складі окремих 

механізованих бригад ЗСУ і лише один – у складі гірсько-штурмової 

бригади. 

5. Опитуванням земляків-учасників АТО встановлено, що всі вони 

розглядають свою участь у цій операції як власний внесок у захист 

України від російської агресії. Спільною думкою є також вимушений 

характер війни для нашого миролюбного народу, а також рішуче 

переконання в перемозі над ворогом. Частина опитаних відзначала 

непідготовленість ЗСУ до війни на початковому етапі. 



 

6. Вивчення громадської думки односельців-став’ян щодо участі їхніх 

земляків в АТО показало, що більшість із них розглядають цю військову 

службу як потрібну патріотичну місію для захисту України від російської 

агресії. Водночас загальним є сподівання на завершення війни та 

повернення воїнів-земляків додому. 

7. Вважаємо, що донесення до людей, перш за все до молоді, повної та 

об’єктивної інформації про участь  наших земляків у Антитерористичній 

операції на сході України є важливим завданням, що має надзвичайно 

великий патріотичний виховний потенціал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОДАТКИ 

 

Фото 1. Учасники бойових дій на сході Фастовець Олександр та Тищенко 

Олег, м. Волноваха, 2015 р. 

 

 

 

 

 

Примітка. Фото з родинного архіву Тищенка О. В., с. Стави, 

Кагарлицького району Київської області. 

 

 

 

 

 

 



 

Фото 2. Зустріч через рік. Варлам Руслан із батьком після повернення зі 

служби в зоні АТО (м. Авдіївка), 2015 р. 

 

 

 
 

 

Примітка. Фото з родинного архіву Варлама Р. О., с. Стави, 

Кагарлицького району Київської області. 

 

 

 

 



 

 

 

Фото 3. Шкляр Р. В. на передовій лінії. м. Авдіївка, 2015 р. 

 

 

 
 

 

 

 

Примітка. Фото з родинного архіву Шкляра Р. В., с. Стави, Кагарлицького 

району Київської області. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фото 4. Денисов С. М. під час служби в зоні АТО. м. Краматорськ, 

Донецької області, 2015 р. 

 

 

 
 

 

Примітка. Фото з родинного архіву Денисова С.М., с. Стави, 

Кагарлицького району Київської області. 

 

 

 

 



 

Фото 5. Зустріч учасників АТО, Варлам Руслан і Друзенко Владислав з 

воїном – інтернаціоналістом Анатолієм Зінченком. с. Стави, 21 липня 2015 р. 

 

 
 

 

Примітка. Фото з архіву авторки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фото 6. Степанчук В.В. під час служби в зоні АТО. сел. Новомихайлівка, 

Донецької області, 2015 р.  

 

 

  

 

Примітка. Фото з родинного архіву Степанчука В.В., с. Стави, 

Кагарлицького району Київської області. 

 

 

 



 

Фото 7. Вітрогон Д. О. під час служби в зоні АТО. 2015 р. 

 

 

 
 

Примітка. Фото з родинного архіву Вітрогона Д. О., с. Стави, 

Кагарлицького району Київської області. 

 


