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ВСТУП 

В умовах відсічі збройній агресії Російської Федерації та реалізації 

стратегічного курсу України на приєднання до європейської спільноти та її 

безпекових структур, Збройним Силам України потрібні підготовлені військові 

частини (підрозділи), спроможні виконувати завдання із захисту держави, діяти 

спільно з підрозділами країн - членів НАТО. 

Бойовий статут Сухопутних військ “Гепросторова підтримка Сухопутних 

військ Збройних Сил України” (далі – Статут) регламентує питання реалізації 

спроможностей військових частин і підрозділів геопросторової підтримки 

Сухопутних військ Збройних Силах.  

Статут ґрунтується на досвіді виконання завдань геопросторової 

підтримки в операції об’єднаних сил (антитерористичній операції на території 

Донецької та Луганської областей), трансформації системи керівництва 

Сухопутними військами Збройних Сил України та поглядах передових у 

військовому відношенні країн світу на питання застосування частин та 

підрозділів геопросторової підтримки на інші операційні середовища для 

забезпечення підтримки військ. 

Бойовий статут Сухопутних військ “ Гепросторова підтримка Сухопутних 

військ Збройних Сил України” охоплює питання підготовки та виконання 

завдань геопросторової підтримки частинами і підрозділами геопросторової 

підтримки Сухопутних військ Збройних Сил України у операціях і різних видах 

бою, організації управління та виконання заходів всебічного забезпечення дій 

частин і підрозділів гепросторової підтримки. Статут є основою для загального 

розуміння та узгодження питань гепросторової підтримки в Сухопутних 

військах Збройних Сил України. 

Необхідність видання Статуту обумовлена: 

зміною поглядів на роль, місце та завдання сил оборони під час 

виконання завдань оборони держави, зміною форм та принципів ведення 

бойових дій; 

необхідність періодичного уточнення статутних документів; 
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необхідність врахування змін, які відбулись у керівних (статутних, 

доктринальних) документах вищого рівня, що регламентують порядок 

підготовки та ведення бою (операції); 

необхідність підвищення ефективності дій частин і підрозділів 

геопросторової підтримки Сухопутних військ Збройних Сил України під час 

підготовки і ведення бойових дій. 
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ПОСИЛАННЯ НА ВІЙСЬКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 

Позначка 

військової 

публікації 

Повне найменування військової публікації 

 

Тимчасова Доктрина об’єднане планування, затверджена 

наказом Генерального штабу Збройних Сил України  

від 30.03.2020 № 3т 

 

Тимчасова доктрина застосування сил оборони держави, 

затверджена наказом Генерального штабу Збройних Сил 

України від 31.03.2020 № 124/ДСК 

ВКП 7-00(01).01 

Доктрина підготовки сил оборони держави, затверджена 

наказом Генерального штабу Збройних Сил України  

від 21.01.2020 № 18 

ВКДП 7-00.01 

Тимчасова настанова з оперативної підготовки у 

Збройних Силах України, затверджена наказом 

Генерального штабу Збройних Сил України від 

26.06.2018 № 236 

НСТ 03.110.001-

2016 (01) 

Наказ Генерального штабу Збройних Сил України  

від 04.01.2017 № 03 “Про затвердження Настанови з 

топогеодезичного та навігаційного забезпечення 

Збройних Сил України” 

ВКП 10-

30(16).01 
Доктрина з гепросторвої підтримки 

 

Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 

19.09.2016 № 354 “Про затвердження Інструкції з 

використання топографічних, спеціальних, цифрових 

(електронних) карт у Збройних Сил України”. 

 

Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 

25.09.2017 № 347 “Про затвердження потреб в 

топографічних, спеціальних картах та каталогах 

координат геодезичних пунктів для визначення 

стратегічних, оперативних, військових запасів під час 

планування операцій (бойових дій)”. 

ВКДП 1-

00(03).01 

Тимчасовий порядок оформлення військових публікацій у 

Збройних Силах України, затверджений наказом 

Генерального штабу Збройних Сил України від 

26.12.2018 № 460 

ВСТ 01.004.006-

2017 (01) 

“Воєнна політика, безпека та стратегічне планування. 

Стратегічне планування розвитку спроможностей 

Збройних Сил України. Терміни та визначення” 

ВСТ 01.001.009-

2017 (01) 

“Військова стандартизація. Глосарій абревіатур, що 

використовуються в документах та публікаціях НАТО 

(AAP-15 (2016), MOD)” 
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ATP 3-34.80 
Geospatial Engineering (Армійська технічна публікація 

Геопросторова інженерія), 2017 р. 

AJP-3 Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations Союзна 

спільна доктрина з проведення операцій 

AAP-06 Glossary of Terms and Definitions (English and French) 

Глосарій термінів та визначень НАТО (англійською та 

французькою мовами) 
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

Геопросторова підтримка ЗС України – комплекс взаємопов’язаних 

організаційних і практичних заходів, які здійснюються для задоволення потреб 

Збройних Сил України в усіх видах геопросторових даних, необхідних для 

вивчення та оцінки місцевості під час прийняття рішень, планування, 

підготовки і проведення операцій (бойових дій), організації управління та 

взаємодії, створення сприятливих умов для постійного і об’єктивного 

визначення місць розташування наземних, повітряних, надводних та підводних 

керованих рухомих об’єктів військового призначення і ефективного 

застосування зброї та бойової техніки. 

Геопросторові дані – сукупність даних про геопросторовий об’єкт. 

Геопросторовий об’єкт – об’єкт реального світу, що характеризується 

певним місцеположенням на Землі і визначений у встановленій системі 

просторово-часових координат. 

Вихідна навігаційна інформація – дані щодо: систем координат, що 

використовуються; координат пунктів ДГМ, СГМ, контурних точок; еталонних 

орієнтирних напрямків, наявності, місць розташування і стану наземних 

контрольно-коригувальних станцій (далі – ККС) та станцій наземних 

радіонавігаційних систем, інформації про цілісність навігаційних полів 

космічних радіонавігаційних систем. 

Геодезичний пункт - пристрій і (або) споруда для позначення на 

місцевості точок земної поверхні з відомими координатами і висотами. 

Державна геодезична мережа - мережа геодезичних пунктів, що 

забезпечує поширення координат на територію держави і є вихідною для 

створення інших геодезичних мереж. 

Засоби (апаратура) супутникової навігації – радіотехнічні пристрої, що 

безпосередньо здійснюють приймання та оброблення супутникової навігаційної 

інформації від однієї або декількох глобальних супутникових систем та / або 

інформації, виробленої функціональними доповненнями цих систем. 

Макет місцевості – узагальнена зменшена модель місцевості, яка 
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виготовляється з підручних матеріалів (піску, глини, пінопласту, поролону 

тощо) для вивчення та оцінки місцевості, організації взаємодії, імітації бойових 

дій або проведення навчань. 

Спеціальна геодезична мережа – геодезична мережа, що забезпечує 

вимоги топогеодезичної прив’язки стартових та вогневих позицій ракетних 

військ і артилерії, радіотехнічних засобів та інших бойових систем, а також для 

інженерно-геодезичних робіт при будівництві об’єктів оборонного 

призначення. 

Спеціальні карти – це карти із спеціальними додатковими даними і 

навантаженням, необхідними органам управління і військам (силам) для 

планування бойових дій, організації взаємодії, управління військами та 

ефективного застосування озброєння та військової техніки. 

Топографічні карти – детальні карти, за допомогою яких визначається 

планове і висотне місцеположення точок земної поверхні, проводиться 

вивчення та оцінка місцевості, організовується взаємодія та управління 

військами (силами), проводиться орієнтування на місцевості та цілевказання, 

топогеодезична прив’язка елементів бойових порядків військ. Вони 

виготовляються у масштабах 1:1 000 000 і крупніше. 

Топогеодезична інформація – це інформація про кількісні та якісні 

характеристики місцевості, її елементів і об’єктів на ній, вихідні астрономо-

геодезичні та гравіметричні дані (координати і висоти пунктів Державної 

геодезичної мережі (далі – ДГМ) та спеціальних геодезичних мереж (далі –

СГМ), дирекційні кути сторін ДГМ, СГМ та еталонних орієнтирних напрямків, 

значення прискорення вільного падіння та відхилень прямовисних ліній, 

поправки в астрономічні азимути для переходу до геодезичних азимутів тощо). 

Ця інформація доводиться до військ (сил) у вигляді топографічних, цифрових, 

електронних і спеціальних карт, фотодокументів, описів, довідок про місцевість 

та об’єкти на ній, каталогів координат геодезичних і гравіметричних пунктів 

тощо. 
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