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Анотація

Військо Запорозьке Низове заслужило собі невмирущу славу незліченними
лицарськими подвигами на морі і на суходолі, зазначав гетьман України Пилип
Орлик. Вміння військового ефективно діяти в умовах ускладнених умов
обов’язкова складова підготовки сучасного професіонала у військовій справі.
Бойові дії переважно відбуваються у містах і селищах, вночі та в умовах
обмеженого бачення. За таких обставин злагоджена дія підрозділу, чітка
взаємодія з іншими підрозділами, розуміння замислу і етапів його реалізації –
основа виживання і перемоги.   

Видання розраховане на широке коло читачів, які цікавляться військовою
справою. Стане в нагоді під час підготовки снайперів Збройних Сил України,
Національної гвардії України, Національної поліції України, Служби безпеки
України.
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ВСТУП 

Актуальною воєнною загрозою для України є збройна агресія Росії, що 

включає тимчасову окупацію Криму та агресію в окремих районах Донецької і 

Луганської областей. Крім того, РФ продовжує нарощування військової 

потужності в безпосередній близькості до державного кордону; здійснює 

мілітаризацію тимчасово окупованої території; підсилює військовий контингент 

у Придністровському регіоні Молдови; робота спецслужб спрямовану на 

активізацію розвідувально-підривної діяльності з метою дестабілізації 

внутрішньої соціально-політичної ситуації в Україні, залякування населення, 

порушення функціонування органів державної влади, місцевого 

самоврядування, важливих об’єктів промисловості та інфраструктури. 

Урбанізована місцевість у якій тривають збройні конфлікти, 

характеризується складним (комплексним), багатовимірним простором. В 

минулому, ми прагнули відокремити цивільне населення від поля бою, і таким 

чином вступити до бою, знищити противника та оволодіти територією. В 

реальній дійсності цивільне населення часто стає частиною цієї території, а тому 

їх підтримка є принциповим чинником успіху. 

В Керівництві детально викладено основні положення, щодо порядку дій в 

урбанізованій місцевості для успішного виконання визначених (поставлених) 

завдань.  

Командири повинні розуміти, що Керівництво може тільки інформувати їх 

щодо того, як підготувати, організувати та вести бойові дії  в урбанізованій 

місцевості, але не в змозі надати точний план дій (бою) підрозділу.  
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

 

Урбанізована місцевість – це місцевість, частина (ділянка), район 

території з усіма її компонентами (населеними пунктами, цивільним населенням, 

промисловістю, соціально-культурними об’єктами та шляхами сполучення). 

Урбанізація – це багатогранний глобальний соціально-економічний 

процес, пов'язаний з поширенням міського способу життя на всю мережу 

населених пунктів. 

Субурбанізація (урбанізація передмість) – це процес “якісного 

вдосконалення” урбанізації, що зумовлює переселення міських жителів до 

менших поселень поряд з метрополісом з кращими умовами життя (чистіше 

довкілля, менша щільність населення, приватний будинок тощо), а також 

зумовлений швидким розвитком приміської зони великих міст, зростанням 

щільності населення та перенесення сюди деяких видів економічної діяльності з 

центру агломерації. 

Іррегулярне (озброєне) формування – організована на різних засадах, 

недержавна військова організація (формування), яка відрізняється від 

регулярних військ порядком комплектування, підготовки та застосування. 

Незаконне збройне формування – іррегулярне озброєне формування, 

створення та діяльність якого суперечить існуючому національному та 

міжнародному законодавству. 

Партизанське формування – іррегулярне озброєне формування, яке веде 

партизанську боротьбу. 

Терористична група – група з двох і більше осіб, які об'єдналися з метою 

здійснення терористичних актів. 

Рух опору – дії вмотивованого населення, що готується, організовується та 

підтримується визначеним складом сил оборони і спрямовується на 

перешкоджання порушення державного суверенітету та територіальної 

цілісності України. 

Опитування місцевих жителів – спосіб добування розвідувальної 

інформації шляхом прихованого, цілеспрямованого опитування місцевих 

жителів в районі проведення операції (ведення розвідки). 

Інженерне життєзабезпечення сучасного міста – це складна система 

інженерних комунікацій, споруд та допоміжних спеціальних устаткувань, 

призначених для створення необхідних санітарно-гігієнічних умов і високого 

рівня обслуговування міського населення, потреб промисловості, а також 

підприємств соціально-культурного побуту.  

Колектори – це закриті канали, в яких прокладають різні трубопроводи та 

кабелі. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

Скорочення та 

умовні 

позначення 

Повне словосполучення та поняття, що скорочуються 

 

1 2 

АГС Станковий автоматичний гранатомет 

АЗ Аналіз завдання 

АТО Антитерористична операція 

ББМ Бойова броньована машина 

БМ Бойова машина 

БМП Бойова машина піхоти 

БТР Бронетранспортер 

ВД Варіант дій 

ВДВІ Важливі деталі власної інформації  

ВКІ Вимоги командира щодо власної інформації  

ВППР Військовий процес прийняття рішень 

ВТЗ Високоточна зброя 

ВУП Вогневе ураження противника 

ЗВРез Загальновійськових резерв  

ЗЗР Загін забезпечення руху 

ЗМУ Зброя масового ураження 

КШМ Командно-штабна машина 

КПП Контрольно-пропускний пункт 

КСП Командно-спостережний пункт 

НАТО 

(NATО) 

Організація Північноатлантичного договору  

(North Atlantic Treaty Organization) 

НЗФ Незаконні збройні формування  

ОВТ Озброєння та військова техніка 

ООС Операція об’єднаних сил 

ПЗРК Переносний зенітно-ракетний комплекс 

ПТРК Протитанковий ракетний комплекс 

ПММ Паливно-мастильні матеріали  

ПНБ Прибор нічного бачення 

ППО Протиповітряна оборона 

ПУ Пункт управління 

МВЗ Мінно-вибухові загородження 

МГП Міжнародне гуманітарне право 

МТЗ Матеріально-технічне забезпечення 

РЕБ Радіоелектронна боротьба 

РЕГ Ремонтно-евакуаційна група 

РПГ Ручний протитанковий гранатомет 
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1 2 

РРБД Розвідка району бойових дій 

РСЗВ Реактивна система залпового вогню 

САУ Самохідна артилерійська установка  

СОП Стандартні операційні процедури 

СП Спостережний пост 

ТакМД Тактичний морський десант 

ТакПД Тактичний повітряний десант 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Тенденції що впливатимуть на бойові дії в урбанізованій 

місцевості 

 

Урбанізація, це історичний процес підвищення ролі міст, міського способу 

життя та міської культури у розвитку суспільства, пов'язаний з просторовою 

концентрацією діяльності у порівняно нечисленних центрах і ареалах 

переважного соціально-економічного розвитку. Термін урбанізація з'явився 

вперше у зарубіжній літературі в 1867 році в Іспанії, а в українській мові цей 

термін почав використовуватися в науковій літературі з кінця 1960-х років. 

На сучасному етапі урбанізація характеризується такими тенденціями: 

швидко зростає кількість міського населення та рівень урбанізації (переважно за 

рахунок країн, що розвиваються); особливо швидко ростуть міста-мільйонери; 

формуються міські агломерації, людність яких перевищує мільйон осіб, а в 

багатьох країнах скупчення агломерацій мільйонерів творять мегалополіси; 

поряд із процесами урбанізації у розвинених країнах відбуваються процеси 

субурбанізації. 

Сучасний тип урбанізації – це вже не стільки швидке зростання частки 

міського населення, скільки особливо інтенсивний розвиток процесів 

субурбанізації та утворення на цій основі нових просторових форм міського 

розселення – міських агломерацій, мегалополісів. 

Умовно рівні урбанізації місцевості поділяються: низький рівень 

урбанізації – менш 20%; середній рівень урбанізації – від 20% до 50%; високий 

рівень урбанізації – від 50% до 72%; дуже високий рівень урбанізації – понад 

72%. 

Частка міського населення в Україні почала стрімко зростати протягом 

останніх десятиліть. Удосконалювалася міська інфраструктура, поширювався 

міський спосіб життя. Проте у більшості міст нашої країни зберігався старий 

спосіб життя. Загальні риси урбанізації по-різному виявляються у регіонах. Це 

передусім залежить від рівня і типу освоєння території. Для України, в якій 

традиційно високий рівень розвитку мають сільське й лісове господарства, 

характерний аграрний тип освоєння. Із розвитком видобувних і обробних 

галузей промисловості цей тип трансформувався у більшості регіонів в аграрно-

промисловий (Київська, Львівська, Полтавська, Харківська області тощо), а у 

деяких у промислово-аграрний (Донбас, Придніпров’є тощо). 

Україна належить до країн з високим рівнем урбанізації, адже кількість 

міського населення в нашій державі становить 68,7%. Проте, кількість та 

людність міст України в різних регіонах неоднакова. Це виявляється, 

насамперед, у різних темпах урбанізації. У регіонах з інтенсивним промисловим 

і транспортним будівництвом, їх більше, ніж в аграрних. Розвиток промисловості 

це найважливіший чинник урбанізації в сучасний період. Хоча відомо, що 

виникнення міст і їх розвиток тривалий час були зумовлені іншими чинниками: 

торгівля, оборонні функції тощо. У високо-індустріальних регіонах процес 
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урбанізації проявляється у виникненні нових містечок, великих міст і поширенні 

міського способу життя майже на всій території регіону. 

Близькість міських поселень між собою приводить до поширення 

несільськогосподарських видів діяльності у сільській місцевості, значна частина 

сільських жителів беруть участь у маятникових трудових поїздках, 

користуючись при цьому соціальними послугами у містах. У таких регіонах 

значно вищий рівень благоустрою у сільській місцевості, забудова сіл має деякі 

риси міської, тобто міський спосіб життя поширюється і на сільську місцевість. 

Найвищий рівень урбанізації в Україні спостерігається в м. Києві (100%), 

так як він є окремою адміністративною одиницею. Разом з тим, в Донецькій, 

Луганській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях рівень 

урбанізації складає 90%. Досить своєрідним є той факт, що рівень урбанізації в 

Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях є вищим, ніж у Львівській, 

Київській та Житомирській. Це пов’язано, відповідно, з більшим чи меншим 

відтоком сільського населення у міста в середині областей. Середній рівень 

сільського та міського населення – 50% має Вінницька область. 

Сільське населення домінує над міським лише в п’яти областях України: 

Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Рівненській. 

Усі вони розміщені в Західній Україні. Найбільша частка сільського населення у 

Закарпатській області 63,2%, тож вона найменш урбанізована. 

У регіонах з густою мережею міських поселень ймовірність появи великих 

і середніх міст зростає, тому тут формуються агломерації. В Україні є: 

моноцентричні (навколо міст-мільйонників та найбільших міст) та біцентричні 

(Донецько-Макіївська, Горлівсько-Єнакіївська, Дніпропетровсько-

Дніпродзержинська) види агломерацій.  

В результаті урбанізації посилюються виклики відносно забезпечення та 

підтримки зростаючого населення в містах, економічний розвиток, базове 

обслуговування населення, доступ до ресурсів перевантажують системи, 

створенні в індустріальну еру. В урбанізованому середовищі більш швидкими 

темпами розвиваються кримінальні організації, екстремістські мережі, приватні 

корпоративні угрупування.  

У підсумку, урбанізоване середовище є сукупністю умов, обставин та 

факторів, що впливають на застосування підрозділу. Це проявляється у окремих 

тенденціях, що впливають на нестабільність та тривалий стан конфлікту. Окремі 

тенденції впливатимуть на бойові дії та включають: глобалізацію, технології, 

демографічні зміни, урбанізацію, використання ресурсів, кліматичні зміни та 

природні катаклізми, розповсюдження зброї масового ураження. 

 

1.2. Передумови формування конфлікту в урбанізованому середовищі 

 

Рушійні сили, тенденції та фактори, описані вище, утворюють передумови, 

на яких формуються конфлікти в урбанізованому середовищі. Наука та 

технології, інформаційні технології, транспортні технології, прискорення 

глобального економічного суспільства, підйом громадянського суспільства, 
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об’єднаного мережею – все це впливає на урбанізоване середовище.   

У своїй суті, урбанізоване середовище буде ареною, на якій цілі 

досягатимуться не тільки застосуванням летальної сили, але й тим як швидко 

буде встановлено стан стабільності та довго він триматиметься. Урбанізоване 

середовище залишатиметься брудним, жахливим, фізично та емоційно 

спустошливим, таким, в якому смерть та руйнування будуть результатом умов 

навколишнього середовища, що створюватиме гуманітарні кризи, і власне, 

конфлікти. За винятком кіберпростору, всі операції проводитимуться “серед 

людей”, а результати вимірюватимуться наслідками їх дії на населення. 

Засоби масової інформації, не маючи доступу до районів  ведення бойових 

дій можуть значно впливати на те, який вигляд мають бойові дії в уяві 

суспільства. Буде важко втримувати таємність, що вимагатиме більшої уваги 

забезпеченню безпеки операцій, ніж будь коли. Складні культурні, демографічні 

та фізичні фактори навколишнього середовища, також будуть присутніми і 

робитимуть картину війни туманною. Такі фактори включають гуманітарну 

кризу, етнічні та релігійні розбіжності, складність забудованих районів, що часто 

стають центром тяжіння та притулком для потенційних загроз. Урбанізоване 

середовище буде взаємопов’язаним, динамічним та мінливим. 

Бойові дії у збройному конфлікті розгортатимуться “серед людей”, а не 

“навколо людей”. А це фундаментально змінює способи застосування 

військовослужбовцями сили для досягнення успіху. Противник шукатиме 

населення, серед якого ховатиметься і використовуватиме як щит від атак та 

засобів викриття, готуючись до атак проти суспільства, використовуючи 

населення як схованку від атак, та як ресурс для поповнення своїх рядів. Війна 

залишиться битвою волі – змаганням за домінування над населенням.  

 

1.3. Характер сучасних бойових дій на урбанізованій місцевості 

 

В урбанізованому світі ми не зможемо уникнути боїв в міській місцевості 

різного масштабу. Міста завжди були центрами тяжіння, а тепер вони ще більше 

привабливі, ніж в минулому. У них зосереджені населення і влада, комунікації і 

системи управління, знання і можливості. Вони являють собою сучасний 

еквівалент лісів і гір – оплот жебраків і непримиренних. 

В ході бойових дій в урбанізованій місцевості доведеться одночасно вести: 

напружені бойові дії проти регулярних військ противника, специфічні бойові дії 

проти іррегулярних формувань партизан, сепаратистів і операції по стабілізації 

обстановки (миротворчі функції). 

Місто являє собою систему, що складається з трьох взаємопов’язаних 

елементів: місцевість, населення та інфраструктуру, яка з’єднує елементи в 

єдиний міський простір бою. 

На відміну від площинного уявлення про класичне “поле бою” (фронт, тил, 

фланги), бій в місті ведеться в просторових вимірах. До характеристик довжини 

і ширини додається висота і глибина. Сформований таким чином “міський 
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простір бою” буде включати в себе: повітряний простір над містом; дахи будівель 

і споруд; внутрішні приміщення будівель і споруд; поверхню землі, вулиці, 

площі і поверхню водойм; підземні і підводні споруди та об’єкти. У цих умовах 

вкрай важко буде управляти боєм, отримувати своєчасну інформацію про 

обстановку що склалась. 

В місті доведеться зіткнутися з величезною кількістю небезпек і проблем. 

Місцеве населення, зовсім не обов’язково вороже налаштоване до нашої 

присутності, неминуче буде заважати веденню бойових дій. В ролі противника 

крім військових підрозділів виступатимуть кримінальні банди, засоби масової 

інформації, напіввійськові формування, політичні організації та об’єднання 

місцевого населення. Дуже важко буде відрізнити ворога від друга або від того, 

хто дотримується нейтралітету. 

Військовослужбовців чекають психологічні стреси і моральні 

навантаження. На їхніх очах будуть гинути невинні люди – в основному це жінки 

і діти – з числа місцевого населення. Постійна небезпека буде наступати 

звідусіль, в тому числі зверху і знизу. Противник може просочуватися в глиб 

розташування наших військ, вдаватися до найжорстокіших терористичних акцій 

з метою залякати і деморалізувати військовослужбовців. У цілях створення 

“живого щита” або виконавців терактів можуть використовуватися мирні жителі. 

Дії в містах вимагають відповідної організаційної структури військових 

частин і підрозділів: вони повинні бути самостійними, здатними протягом досить 

тривалого часу діяти ізольовано від головних сил. У боях в місті високо зростає 

роль і значення молодших командирів. Бойові дії можуть вестися в одній будівлі 

і складатися з декількох ізольованих боїв і сутичок на різних поверхах, в різних 

коридорах і приміщеннях. 

Підвищені вимоги будуть пред’явлені до фізичної підготовки особового 

складу при веденні бойових дій в місті. Важливе значення надаватиметься 

спеціальній (альпіністській) підготовці, тобто навичкам переміщення серед 

міських руїн, подолання завалів, руху в тривимірному просторі, тобто вгору – в 

будівлях, спорудах і вниз – в системи міських підземних комунікацій. 

Відповідно, більш легким по вазі має бути спорядження, що включає в себе 

спеціальні пристосування для подолання міської інфраструктури. 

Бойові дії в містах неминуче приведуть до значних втрат серед 

військовослужбовців. Причому, ці втрати будуть не стільки від прямих дій 

противника, скільки від непрямих причин: травм від завалів будівель, 

епідемічних захворювань в результаті погіршення санітарно-епідемічної 

обстановки в зруйнованому місті тощо. Тому, готуючись до майбутніх збройних 

зіткнень в урбанізованій місцевості, необхідно, зокрема, передбачити відповідну 

комплектацію індивідуальних аптечок першої допомоги. 

Вкрай необхідно забезпечити військовослужбовця додатковим зручним 

захистом: шоломом, бронежилетом, протекторами для колін та ліктів, 

тактичними перчатками і окулярами тощо. 

Стрілецька зброя для дій в місті має бути максимально легкою, мати 

невелику прицільну дальність стрільби. Важка піхотна зброя, артилерійські 
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системи будуть застосовуватися в обмежених масштабах, за винятком мінометів. 

Засоби зв’язку, в тому числі і індивідуальні, можуть мати менший радіус дії, 

проте забезпечувати вищу якість зв’язку (здатність подавлення перешкоди, 

несхильність екранування і впливу величезної кількості металоконструкцій). 

Конкурентом артилерії при веденні бойових дій в місті може і повинна 

стати армійська авіація.  

Головним вогневим засобом ураження на полі бою стане бойова броньвана 

машина з потужним озброєнням, призначеним для стрільби прямою наводкою в 

будь яких складних погодних умовах (сніг, дощ, туман тощо). Це може бути танк 

або, бойова машина, яка має на озброєнні сучасне модульне озброєння.  

Дуже багато труднощів виникне в матеріально-технічному забезпеченні 

військових частин (підрозділів), які ведуть бойові дії в урбанізованій місцевості. 

Відсутність тилу як такого в міських умовах робить шляхи постачання військ 

вкрай уразливими від дій противника. 

 

2. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УРБАНІЗОВАНОЇ МІСЦЕВОСТІ 

ЯК ОБЛАСТІ БОЙОВИХ ДІЙ (БОЮ) 

 

Досвід проведення Операції об’єднаних сил (раніше Антитерористичної 

операції) (далі – ООС (АТО) переконливо свідчить про те, що в бойових діях на 

території Донецької та Луганської областей значне місце займала боротьба за 

населені пункти, пов’язана або з їх обороною, або з оволодінням ними в ході 

наступу. Населені пункти і у подальшому будуть зберігати виключно важливе 

значення у сучасному збройному конфлікті.  

Бойові дії, що ведуться по визначеним напрямкам, які пов’язані 

дорожньою мережею, перетворюються звичайно в боротьбу за населені пункти. 

Населений пункт, перетворений у вузол або пункт опору, вирішує результат бою 

на тій або іншій ділянці, а захоплення великого вузла доріг, промислового або 

адміністративно-політичного центру відіграє іноді вирішальну роль у результаті 

тактичних дій. 

До основних властивостей міст, що впливають на організацію і ведення 

бойових дій у них, відносяться: розміри, конфігурація, структура міської 

території, характер планування і забудови, якість міських будівель, наявність 

підземних споруджень і комунікацій, наявність річок і каналів, чисельність і 

соціальний склад населення, особливості місцевості в межах міста і на підступах 

до нього, а також політичне і економічне значення міста. 

 

2.1. Характеристики урбанізованої місцевості 

 

Незалежно від свого місцезнаходження, розмірів та особливостей для 

військових фахівців всі міста світу мають багато спільних рис. Це, перш за все, 

штучне утворення: місцевість яка освоєна і значним чином перетворена 

людиною. Це  будівлі та споруди різного призначення, збудовані людиною 

відповідно до певної логіки.  
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Кожне місто має центральну частину  місцевий центр, центр перефірії, 

комерційний район, житловий район, індустріальний район, висотні райони 

економічні, соціальні та інші об’єкти. У багатьох містах світу важливим 

елементом є квартали для незаможних громадян, декласованих верств населення. 

Міста спочатку створювалися як центри промислового виробництва та торгівлі, 

і тому у всіх сучасних містах є такі важливі об’єкти, як заводи, фабрики, 

електростанції, а також склади і сховища (рисунок 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – типове планування міста. 

У більшості міст центри піддалися більш сучасному розвитку, ніж центри 

периферії. В результаті ці два райони часто досить різні. Типові міські центри 

сьогодні складаються з висотних будівель, які досить відрізняються по висоті. 

Сучасне планування населеного пункту враховує більшу кількість відкритого 

простору між будівлями, ніж в старих міських центрах або в центрах периферії. 

Віддалені висотні райони ще більш відкриті, ніж міські центри (рисунок 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                      а.                                                                 б.  

Умовні позначення: 

а – центр міста; б – віддалена міська зона. 

Рисунок 2.2 – типове планування районів міста. 
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Комерційні райони складаються з складів, цехів і ресторанів, які 

побудовані обабіч головних вулиць, що проходять через населені пункти. 

Звичайна ширина таких вулиць – 25 метрів або більше. Будівлі заввишки два – 

три поверхи (рисунок 2.3 а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                 а.                                                                б.  

Умовні позначення: 

а – комерційний центр; б – центр периферії. 

Рисунок 2.3 – типове планування районів міста. 

  

Центр периферії складається з вулиць шириною від 12 м до 20 м із 

безперервним фронтом цегляних або бетонних будівель. Висота будівель досить 

однорідна – 2 або 3 поверхи в маленьких селищах і від 5 до 9 поверхів в більших 

містах (рисунок 2.3 б). 

Житлові райони і віддалені індустріальні райони складаються з низьких 

будівель заввишки від 1 до 3 поверхів. Будівлі розташовані окремо один від 

одного і розміщені безсистемно вулицями при наявності великої кількості 

відкритих просторів (рисунок 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    а.                                                                  б.  

Умовні позначення: 

а – житлові райони; б – віддалені індустріальні райони. 

Рисунок 2.4 – типове планування районів міста. 
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