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ВСТУП 

У Тимчасовому керівництві з бойової роботи підрозділів безпілотних 

авіаційних комплексів ракетних військ і артилерії Збройних Сил України 

викладені основні питання щодо:  

завдань, які стоять перед підрозділами безпілотних авіаційних комплексів 

ракетних військ і артилерії;  

організації бойового застосування підрозділів безпілотних авіаційних 

комплексів та розробки і ведення бойових документів;  

роботи на безпілотних авіаційних комплексах під час підготовки, ведення 

розвідки, під час обслуговування стрільби та контролю стрільби на ураження;  

діям екіпажу під застосування противником засобів РЕБ, ППО та під час 

виникнення особливих випадків. 

Врахований досвід застосування підрозділів безпілотних авіаційних 

комплексів в ході проведення антитерористичної операції і операції об’єднаних 

сил на території Луганської та Донецької областей. 
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

Безпілотний літальний апарат (БпЛА) – повітряне судно, керування 

польотом якого і контроль за яким здійснюється дистанційно за допомогою 

пункту дистанційного пілотування, що розташований поза повітряним судном, 

або повітряне судно, що здійснює політ автономно за відповідною програмою. 

Безпілотний авіаційний комплекс (БпАК) – безпілотне повітряне судно, 

пов’язані з ним пункти дистанційного пілотування (станції наземного 

керування), необхідні лінії керування і контролю та інші елементи. 

Безпілотний авіаційний комплекс може включати декілька БпЛА. 

Під тактичними прийомами ведення розвідки слід розуміти маневри 

БпЛА в польоті, що спрямовані на вміле використання льотних можливостей 

БпЛА, встановленого на ньому цільового навантаження, а також умов 

обстановки з метою успішного виконання бойового завдання. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

Скорочення та 

умовні 

позначення 

Повне словосполучення та поняття, що скорочуються 

1 2 

АКБ Акумуляторна батарея 

БпАК Безпілотний авіаційний комплекс 

БпЛА Безпілотний літальний апарат 

ВВТ Віддалений відео термінал 

ЗІД Звітно-інформаційні документи 

ЗПМ Злітно-посадковий майданчик 

ЗПС Злітно-посадкова смуга 

ЗС Збройні сили 

КП Командний пункт 

ОБД Оперативні (бойові) документи 

ОТУВ Оперативно-тактичне угрупування військ 

ОУВ Оперативне угрупування військ 

ППО Протиповітряна оборона 

ПС Повітряні сили 

ПУ Пункт управління 

ПУАР Пункт управління артилерійської розвідки; 

РВК Розвідувально-вогневий комплекс 

РЕБ Радіоелектронна боротьба 

РЕЗ Радіоелектронний засіб 

РЛС Радіолокаційна станція 

РОУ Район особливої уваги 

СНК Станція наземного керування 

ТТД Табель термінових донесень 

ТТХ Тактико-технічні характеристики 
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 Глава I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Підрозділи безпілотних авіаційних комплексів (далі – БпАК) ракетних

військ і артилерії призначені для повітряної розвідки способами візуального 

спостереження, фотографування та застосування радіоелектронних засобів 

із завданнями щодо розвідки (дорозвідки) об'єктів (цілей) противника, 

місцевості й обслуговування стрільби артилерії. 

1.1. Можливості безпілотної повітряної розвідки є: 

швидке проникнення в глибину розташування військ противника, 

обстеження значних за площею або протяжністю районів, смуг, рубежів;  

виявлення в режимі реального часу змін в бойовій обстановці, положенні, 

характері дій військ, визначення результатів вогневого ураження противника і 

необхідних даних для стрільби артилерії і пусків ракет вдень і вночі; 

виявлення декількох демаскуючих ознак об’єктів противника шляхом 

використання різнотипної розвідувальної апаратури, яка розташована на борту 

одного БпЛА, або різнотипної (однотипної для кожного з носіїв) 

спеціалізованої апаратури на борту кількох БпЛА, що складають групу, дії якої 

узгоджені за завданнями, місцем і часом; 

документальна достовірність фото-, відеоданих, можливість їх 

повторного перегляду з метою аналізу. 

Фактори, що обмежують можливості безпілотної повітряної розвідки, є: 

складність розпізнання добре замаскованих об’єктів противника; 

неможливість довготривалого і безперервного спостереження за одним і 

тим самим об’єктом; 

залежність від атмосферних і метеорологічних умов. 

1.2. Основними завданнями підрозділів БпАК ракетних військ 

і артилерії є: 

ведення оптико-електронної (в оптичному та інфрачервоному діапазонах) 

повітряної розвідки; 

визначення координат, розмірів та інших характеристик об’єктів (цілей); 

цілевказання та коректування вогню артилерії, контроль результатів 

вогневого ураження; 

ведення аерофотозйомки районів. 

1.3. Залежності від корисного навантаження БпЛА повітряна розвідка 

може здійснюватися способом аерофотографування та візуального 

спостереження. 

1.4. Аерофотографування ведеться за допомогою цифрових 

аерофотокамер у широкому діапазоні висот і швидкостей польоту 

розвідувальних БпЛА та дає змогу отримувати найбільш достовірні 

документальні дані про об’єкти противника, виявляти практично всі його 
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незамасковані і частково замасковані об’єкти, а також зміни в положенні військ 

і об’єктів противника.  

Властивостями повітряного фотографування є висока якість зображень 

порівняно з результатами відеозйомки, залежність від впливу метеорологічних 

умов, необхідність штучного освітлення місцевості під час фотографування 

вночі, доступ до розвідувальної інформації здебільшого тільки після 

приземлення БпЛА.  

1.5. Візуальне спостереження здійснюється за допомогою засобів оптико-

електронної розвідки у видимому та інфрачервоному діапазонах 

електромагнітного спектра випромінювань. Оптико-електронна розвідка 

поділяється на телевізійну та інфрачервону. 

Повітряна телевізійна розвідка ведеться за допомогою бортових 

телевізійних камер у світлий час доби. Під час її ведення забезпечується 

передача зображень місцевості з видимими об’єктами противника від БпЛА 

до оператора станції наземного керування в реальному масштабі часу. 

Недоліками телевізійної розвідки є залежність її ефективності від висоти 

польоту БпЛА, оптичної видимості, метеорологічних умов і оптичних завад 

противника. 

Повітряна інфрачервона розвідка забезпечує отримання даних 

про об’єкти противника, які мають температурну контрастність щодо 

навколишнього фону вдень і вночі у простих метеорологічних умовах. 

Інфрачервона розвідка дає змогу виявляти об’єкти, які добре замасковані 

від візуального спостереження і повітряного фотографування. Недоліками 

інфрачервоної розвідки є залежність її ефективності від висоти польоту, малий 

поперечний захват та невідповідність можливостей  більшості типів БпЛА 

з маневрування під час здійснення такої розвідки, особливо під час ведення 

детальної розвідки добре замаскованих об’єктів. 

1.6. Для підвищення ефективності розвідки з використанням БпАК її сили 

мають забезпечуватись відповідною інформацією про організацію управління, 

зв’язку і радіоелектронного забезпечення противника, добутою іншими видами 

розвідки. 

1.7. Бойові можливості підрозділів БпАК визначаються: параметрами 

району розвідки (смугою, дальністю); кількістю та типом об’єктів, 

які викриваються за визначений період часу; точністю визначення 

місцезнаходження об’єктів розвідки; кількістю екіпажів (обслуг), залучених 

до виконання завдання; показниками мобільності підрозділів; строками надання 

розвідувальних відомостей (даних). 

1.8. Основними принципами бойового застосування БпАК 

є цілеспрямованість, безперервність дій, оперативність, максимальне 

використання можливостей БпАК, забезпечення живучості БпАК, взаємодія 

з підрозділами різних родів військ та сил. 
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Цілеспрямованість застосування БпАК полягає у відповідності заходів 

із застосування БпАК замислу бойових дій, зосередженні зусиль підрозділів 

БпАК на найважливіших напрямах (районах, об’єктах), в умілому розподілі сил 

і засобів за об’єктами розвідки.  

Безперервність дій полягає в постійній готовності до застосування 

БпАК у всіх видах операцій (бойових дій), цілодобово, в складних умовах 

обстановки.  

Оперативність полягає у забезпеченні добування розвідувальних 

матеріалів, їх обробки та надання у встановлені терміни органам військового 

управління, командирам військових частин (підрозділів), в інтересах яких 

застосовується БпАК.  

Максимальне використання можливостей БпАК забезпечується повним 

використанням технічних можливостей БпЛА та його цільового навантаження. 

Забезпечення живучості БпАК досягається теоретичною підготовленістю 

та практичною навченістю особового складу підрозділу БпАК, виконанням 

заходів інженерного забезпечення, якісним плануванням маршруту польоту 

БпЛА, що дозволяє уникати дії засобів радіоелектронної боротьби та ураження 

вогнем противника. 

Взаємодія з підрозділами різних родів військ та сил полягає в узгодженні 

дій за цілями, завданнями, місцем, часом і засобами виконання визначених 

завдань. 

1.9. Основною вимогою до БпАК артилерійської розвідки є точність 

і час визначення координат цілей (орієнтирів, реперів).  

Вона залежить від: 

точності визначення навігаційною апаратурою поточних координат БпЛА 

в момент засічки; 

точності калібрування кутовимірювальних приладів БпЛА; 

точності роботи програмно-апаратного комплексу БпАК; 

рівня підготовки особового складу; 

методу обробки даних засічки. 

Безпілотна повітряна розвідка визначає місце розташування цілей 

(орієнтирів, реперів) у прямокутних координатах. 

Час визначення координат залежить від: 

можливостей програмно-апаратного комплексу БпАК; 

рівня підготовки особового складу; 

методу обробки даних засічки. 

1.10. Для виконання завдань розвідки і обслуговування стрільби артилерії 

підрозділи БпАК розгортаються в бойовий порядок. Бойовий порядок повинен 

забезпечувати швидке й надійне виконання поставлених завдань, безперервну 

взаємодію з артилерійськими підрозділами, можливість швидкого маневру 

в ході бою, а також найкраще використання захисних і маскувальних 

властивостей місцевості. 
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1.11. Бойовий порядок батареї БпАК складається з бойових порядків 

взводів БпАК, пункту збору і обробки розвідувальних даних і радіостанції. 

Бойовий порядок взводу БпАК складається з майданчиків для запуску 

та приземлення БпЛА та пункту управління. 

1.12. Для розгортання в бойовий порядок підрозділу БпАК визначаються 

основний і запасний райони. Запасний район визначається для виконання 

завдань під час спланованого або вимушеного залишення основного району. 

Розміри району підрозділу БпАК залежно від умов ведення бойових 

дій можуть бути 500 – 1000 м по фронту і в глибину.  

Пункт збору і обробки розвідувальних даних, як правило, розгортається 

поруч з пунктом управління артилерійської розвідки дивізіону (батареї).  

Майданчики для запуску та приземлення БпЛА вибираються 

з урахуванням вимог керівництв з льотної експлуатації зразків БпАК.  

1.13. Відповідно до бойових завдань військових частин (підрозділів), 

в інтересах яких застосовуються БпАК, оперативної обстановки, яка склалася, 

БпАК залучаються до ведення попередньої розвідки, розвідки, дорозвідки, 

коректування вогню артилерії авіаційних ударів, контролю результатів 

вогневого ураження. 

1.14. Попередня повітряна розвідка ведеться БпАК у період підготовки 

до операцій (бойових дій) з метою забезпечення органів управління потрібними 

даними про об’єкти (цілі), стан протиповітряної оборони, місцевість і погоду 

для вироблення замислу на бойові дії. Результати попередньої повітряної 

розвідки надаються у вигляді розвідувального (позатермінового) донесення 

або звіту за результатами повітряної розвідки. 

Повітряна розвідка ведеться БпАК під час операцій (бойових дій) з метою 

добування інформації про противника щодо об'єктів (цілей), їх кількості, 

активності, місцезнаходження, приналежності підрозділу до роду військ, 

озброєння підрозділу тощо. За результатами повітряної розвідки відповідно 

до завдань складаються донесення, а за потреби – звіти за результатами 

повітряної розвідки або фотосхеми. 

Дорозвідка з використанням БпАК проводиться безпосередньо перед 

здійсненням вогневого ураження, висадкою десанту або початком активних 

дій військ з метою уточнення отриманих раніше даних про стан і положення 

об’єктів (цілей) (у першу чергу рухомих) та стан майданчиків (ділянок) висадки 

десанту. За результатами дорозвідки, як правило, уточнюються раніше складені 

звітно-інформаційні документи. 

Цілевказання, коректування вогню артилерії та авіаційних ударів БпАК 

здійснюється під час ведення бойових дій. Під час цілевказання, коректування 

вогню артилерії та авіаційних ударів звітно-інформаційні документи 

не складаються, розвідувальна інформація (відомості) передається 

повідомленнями (командами, сигналами). 
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1.15. Контроль результатів вогневого ураження з використанням БпАК 

здійснюється в ході або після вогневого ураження з метою визначення 

(підтвердження) його результатів. Дані контролю результатів вогневого 

ураження оформлюються у вигляді розвідувального донесення або звіту 

за результатами повітряної розвідки і використовуються під час прийняття 

рішення про повторне ураження цілі.  

1.16. Підрозділи артилерійської розвідки, оснащені БпАК, ведуть 

повітряну розвідку в ближній тактичній та тактичній глибині. 

Об’єктами розвідки БпАК є: 

елементи системи управління військами – ПУ оперативно-тактичних 

угруповань військ, бригад (полків), КСП батальйонів, рот (батальйонних, 

ротних тактичних груп); 

вогневі позиції дивізіонів і батарей ствольної та реактивної артилерії, 

позиції тактичних та оперативно-тактичних ракет; 

елементи системи протиповітряної оборони (позиції підрозділів зенітно-

ракетних військ, зенітної артилерії тощо); 

вертолітні майданчики, окремі вертольоти на майданчиках; 

колони бронетанкової та автомобільної техніки; 

ділянки місцевості, обладнані в інженерному відношенні, переправи; 

можливі місця висадки повітряних (морських) десантів; 

склади боєприпасів та матеріально-технічних засобів; 

елементи інфраструктури, частини (підрозділи) забезпечення, резерви. 

1.17. Для ведення повітряної розвідки БпАК, як правило, 

використовуються такі способи: 

пошук цілі у визначеному районі – для пошуку групових і поодиноких 

цілей у глибині бойових порядків противника; 

баражування у визначеному районі – для спостереження за обстановкою, 

що склалась у глибині бойових порядків противника; 

обліт визначеного рубежу в бойових порядках противника – для пошуку 

вразливих місць у бойових порядках; 

вихід у визначену точку на території противника та її обліт – під час 

проведення розвідки конкретних об’єктів противника в заданій глибині його 

бойових порядків або дорозвідки; 

пошук цілі у визначеному секторі – для виявлення рухомих і обмежено 

рухомих об’єктів на території противника, у випадках, коли місцезнаходження 

об’єкта не відомо застосовуються декілька БпЛА; 

пошук цілі за визначеним маршрутом польоту – за наявності первинної 

інформації про місцеположення одного або групи об’єктів противника, а також 

в умовах місцевості, що забезпечують їх однозначне положення або напрямок 

руху. 
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Книги, які можуть вас зацікавити

Командиру підрозділу
по застосуванню БпАК

тактичного рівня (за
досвідом проведення

ООС (раніше АТО)

Боротьба з
безпілотними

літальними апаратами
(за досвідом

проведення ООС
(раніше АТО)

Теорія і практика
застосування

безпілотних літальних
апаратів (дронів)

Методичні
рекомендації

"Ситуаційні завдання та
варіанти дій за ними
для підрозділів родів
військ та спеціальних
військ" (за досвідом...

Курс підготовки
артилерії Збройних Сил

України (бригада,
дивізіон, батарея,
взвод, гармата)

Довідник з основних
понять військової

топографії

Перейти до галузі права
Військове право

https://jurkniga.ua/komandiru-pidrozdilu-po-zastosuvannyu-bpak-taktichnogo-rivnya-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato_1/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/komandiru-pidrozdilu-po-zastosuvannyu-bpak-taktichnogo-rivnya-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato_1/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/komandiru-pidrozdilu-po-zastosuvannyu-bpak-taktichnogo-rivnya-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato_1/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/komandiru-pidrozdilu-po-zastosuvannyu-bpak-taktichnogo-rivnya-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato_1/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/komandiru-pidrozdilu-po-zastosuvannyu-bpak-taktichnogo-rivnya-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato_1/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/komandiru-pidrozdilu-po-zastosuvannyu-bpak-taktichnogo-rivnya-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato_1/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/borotba-z-bezpilotnymy-litalnymy-aparatamy-za-dosvidom-provedennia-oos-ranishe-ato/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/borotba-z-bezpilotnymy-litalnymy-aparatamy-za-dosvidom-provedennia-oos-ranishe-ato/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/borotba-z-bezpilotnymy-litalnymy-aparatamy-za-dosvidom-provedennia-oos-ranishe-ato/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/borotba-z-bezpilotnymy-litalnymy-aparatamy-za-dosvidom-provedennia-oos-ranishe-ato/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/borotba-z-bezpilotnymy-litalnymy-aparatamy-za-dosvidom-provedennia-oos-ranishe-ato/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/borotba-z-bezpilotnymy-litalnymy-aparatamy-za-dosvidom-provedennia-oos-ranishe-ato/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/borotba-z-bezpilotnymy-litalnymy-aparatamy-za-dosvidom-provedennia-oos-ranishe-ato/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/teoriya-i-praktika-zastosuvannya-bezpilotnikh-litalnikh-aparativ-droniv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/teoriya-i-praktika-zastosuvannya-bezpilotnikh-litalnikh-aparativ-droniv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/teoriya-i-praktika-zastosuvannya-bezpilotnikh-litalnikh-aparativ-droniv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/teoriya-i-praktika-zastosuvannya-bezpilotnikh-litalnikh-aparativ-droniv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/teoriya-i-praktika-zastosuvannya-bezpilotnikh-litalnikh-aparativ-droniv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/metodichni-rekomendatsii-situatsiyni-zavdannya-ta-varianti-diy-za-nimi-dlya-pidrozdiliv-rodiv-viysk-ta-spetsialnikh-viysk-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/metodichni-rekomendatsii-situatsiyni-zavdannya-ta-varianti-diy-za-nimi-dlya-pidrozdiliv-rodiv-viysk-ta-spetsialnikh-viysk-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/metodichni-rekomendatsii-situatsiyni-zavdannya-ta-varianti-diy-za-nimi-dlya-pidrozdiliv-rodiv-viysk-ta-spetsialnikh-viysk-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/metodichni-rekomendatsii-situatsiyni-zavdannya-ta-varianti-diy-za-nimi-dlya-pidrozdiliv-rodiv-viysk-ta-spetsialnikh-viysk-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/metodichni-rekomendatsii-situatsiyni-zavdannya-ta-varianti-diy-za-nimi-dlya-pidrozdiliv-rodiv-viysk-ta-spetsialnikh-viysk-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/metodichni-rekomendatsii-situatsiyni-zavdannya-ta-varianti-diy-za-nimi-dlya-pidrozdiliv-rodiv-viysk-ta-spetsialnikh-viysk-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/metodichni-rekomendatsii-situatsiyni-zavdannya-ta-varianti-diy-za-nimi-dlya-pidrozdiliv-rodiv-viysk-ta-spetsialnikh-viysk-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/metodichni-rekomendatsii-situatsiyni-zavdannya-ta-varianti-diy-za-nimi-dlya-pidrozdiliv-rodiv-viysk-ta-spetsialnikh-viysk-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/kurs-pidgotovki-artilerii-zbroynikh-sil-ukraini-brigada-divizion-batareya-vzvod-garmata/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/kurs-pidgotovki-artilerii-zbroynikh-sil-ukraini-brigada-divizion-batareya-vzvod-garmata/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/kurs-pidgotovki-artilerii-zbroynikh-sil-ukraini-brigada-divizion-batareya-vzvod-garmata/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/kurs-pidgotovki-artilerii-zbroynikh-sil-ukraini-brigada-divizion-batareya-vzvod-garmata/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/kurs-pidgotovki-artilerii-zbroynikh-sil-ukraini-brigada-divizion-batareya-vzvod-garmata/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/kurs-pidgotovki-artilerii-zbroynikh-sil-ukraini-brigada-divizion-batareya-vzvod-garmata/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/dovidnik-z-osnovnikh-ponyat-viyskovoi-topografii/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/dovidnik-z-osnovnikh-ponyat-viyskovoi-topografii/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/dovidnik-z-osnovnikh-ponyat-viyskovoi-topografii/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/dovidnik-z-osnovnikh-ponyat-viyskovoi-topografii/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/category/voennoe-pravo/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


https://jurkniga.ua/kerivnitstvo-z-boyovoi-roboti-pidrozdiliv-bezpilotnikh-aviatsiynikh-kompleksiv-raketnikh-viysk-i-artilerii-zbroynikh-sil-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

