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заняття з управління вогнем) артилерійської бригади 
197 

25 
Картка оцінювання тактичного навчання (контрольного 

заняття з управління вогнем) артилерійської бригади 
198 

26 
Схема оцінювання контрольного заняття з управління 

вогнем артилерії механізованої бригади 
200 

27 
Картка оцінювання контрольного заняття з управління 

вогнем артилерії бригади 
201 

28 
Схема оцінювання командно-штабного навчання з 

артилерійською бригадою 
203 

29 
Картка оцінювання командно-штабного навчання з 

бригадою 
204 

30 
Перевірка боєздатності артилерійських підрозділів 

Збройних Сил України 
206 

31 
Форми документів для планування підготовки стрільби і 

управління вогнем військової частини 
207 

32 
Форма плану самостійної підготовки зі стрільби і 

управління вогнем 
221 

33 Документи керівництва підготовкою зі СіУВ артилерії 222 

ДЛЯ ЗАМІТОК 223 
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ВСТУП 

Курс підготовки артилерії Збройних Сил України розроблено відповідно 

до вимог наказів і директив Міністерства оборони України, Генерального 

штабу Збройних Сил України з питань бойової підготовки, з урахуванням 

практичного досвіду застосування артилерійських військових частин

(підрозділів) Збройних Сил України в операції Об’єднаних сил 

(антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей),

участі іноземних інструкторів у підготовці підрозділів, організації бойової 

підготовки у збройних силах країн-членів НАТО, Концепції підготовки 

Збройних Сил України та Настанови з організації та проведення 

загальновійськових тактичних і командно-штабних навчань. 

У Курсі підготовки артилерії Збройних Сил України викладено основні 

положення щодо організації підготовки та проведення колективної, 

індивідуальної підготовки, порядку оцінювання військових частин (підрозділів) 

ракетних військ і артилерії Збройних Сил України та забезпечення заходів 

безпеки. 
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ПОСИЛАННЯ НА ВІЙСЬКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 

   

Позначка військової 

публікації 
Повне найменування військової публікації 

 Бойовий статут артилерії Збройних Сил України, 

частина І (бригада (полк), бригадна артилерійська 

група), затверджений наказом Генерального штабу 

Збройних Сил України від 02.02.2017 № 02 

 Бойовий статут артилерії Збройних Сил України, 

частина ІІ (дивізіон, батарея, взвод, гармата), 

затверджений наказом Генерального штабу Збройних 

Сил України від 23.01.2017 № 18 

 Тимчасова Настанова з організації та проведення 

загальновійськових тактичних і командно-штабних 

навчань, частина І (бригада (полк)), затверджена 

наказом Генерального штабу Збройних Сил України від 

26.06.2018 № 236 

 Правила стрільби і управління вогнем наземної 

артилерії (дивізіон, батарея, взвод, гармата), 

затверджені наказом Генерального штабу Збройних Сил 

України від 05.01.2018 № 6 

 



9 

 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

 

Спроможності – сукупність властивостей, які визначають здатність 

особового складу штатних (зведених) підрозділів виконати завдання (бойові 

завдання) за призначенням відповідно до визначених стандартів підготовки. 

Індивідуальна спроможність військовослужбовця – рівень його 

теоретичних знань, практичних умінь та навичок, психологічних та фізичних 

якостей, якими повинен володіти військовослужбовець для якісного виконання 

функціональних обов’язків відповідно до займаної посади. 

Уміння військовослужбовця – здобута на основі отриманих завдань у 

військовій сфері здатність військовослужбовців виконувати належним чином 

певні дії на практиці. Систематичні та цілеспрямовані тренування тих, хто 

навчається, шляхом виконання певних дій, які забезпечують перетворення 

знань та умінь на навички. 

Навички військовослужбовця – здатність військовослужбовця 

автоматично виконувати певні дії. Практичне застосування знань, умінь та 

навичок у ході навчального процесу забезпечує їх перетворення на професійну 

майстерність. 

Норматив – часовий, кількісний і якісний показник виконання 

окремими військовослужбовцями або підрозділами поставлених завдань, 

прийомів і дій, пов’язаних із застосуванням зброї та військової техніки в ході 

бойової підготовки. 

Вправа – цілеспрямоване та планомірно організоване виконання 

розумових та практичних дій (прийомів) з метою засвоєння знань, оволодіння, 

формування та удосконалення практичних умінь та навичок. 

Прийом – окрема дія, рух. 

Міжпозиційний маневр – маневр між районами ВП дивізіону (батареї) 

з метою зайняття вигідного положення для виконання визначених завдань або 

виведення підрозділів з-під можливого удару (вогню) противника.  

Внутрішньопозиційний маневр – це маневр у межах зайнятого району 

ВП з метою швидкого виходу з-під можливого удару (вогню) противника. 

Індивідуальні спроможності військовослужбовця – рівень 

теоретичних знань, практичних навичок і вмінь, психологічних та фізичних 

якостей, якими повинен володіти військовослужбовець для якісного виконання 

функцій відповідно до займаної посади. 

Військова частина – артилерійська, реактивно-артилеріська,  

артилерійської розвідки бригада (полк), окремий дивізіон. 

Підрозділ – дивізіон, батарея (взвод, відділення (обслуга)). 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 
Скорочення та 

умовні 

позначення 

Повне сполучення та поняття, що скорочуються 

 

1 2 

АПД Аналіз проведених дій 

БМП Бойова машина піхоти 

браг Бригадна артилерійська група 

БСА Бойовий статут артилерії Збройних Сил України 

БТР Бронетранспортер 

БпАК Безпілотний авіаційний комплекс 

БпЛА Безпілотний літальний апарат 

БУіАР Батарея управління і артилерійської розвідки 

ВВ Вогневий вал 

ВВНЗ Вищий військовий навчальний заклад 

ВМС Військово-морські сили 

ВНЗ Вищий навчальний заклад 

ВП Вогнева позиція 

ГАП Гвинтівковий артилерійський полігон 

ГШ ЗС України Генеральний штаб Збройних Сил України 

ЗВ Загороджувальний вогонь 

ЗВП Закрита вогнева позиція 

ЗС України Збройні Сили України 

ЗСУ Зенітна самохідна установка 

ЕОМ Електронно-обчислювальна машина 

КБ Командир батареї 

КД Командир дивізіону 

КДШВ Командування десантно-штурмових військ 

КЗ Комплексне заняття 

КЗзУВ Контрольне заняття з управління вогнем 

КЗзУАР Контрольне заняття з управління артилерійською розвідкою 

КЗз УБД Контрольне заняття з управління бойовими діями 

ККЗ Контрольно-комплексне заняття 

КМП Командування морської піхоти 

КМУ Командирська машина управління 

КП Командний пункт 

КПА Курс підготовки артилерії 

КСП Командно-спостережний пункт 

КШН Командно-штабне навчання 

КШТ Командно-штабне тренування 

МАП Малий артилерійський полігон 

МВг Масований вогонь 

МО України Міністерство оборони України 

МТЗ Матеріально-технічні засоби 

МЦМБ Міжнародний центр миротворчості та безпеки 

МЦПП Міжвидовий центр підготовки підрозділів 

НЗВ Нерухомий загороджувальний вогонь 

НМТБ Навчальна матеріально-технічна база 

ОВТ Озброєння та військова техніка 
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1 2 

ОКП Об’єднаний командний пункт 

ОУВ Оперативне угрупування військ 

ОТУ Оперативно-тактичне угруповання 

ОТМ Обраховувач топографічний модернізований 

ПГр Пристрілювальна гармата 

ПЕОМ Персональна електронно-обчислювальна машина 

ПЗ Поправка на зміщення 

ПЗВ Послідовне зосередження вогню 

ПММ Паливо-мастильні матеріали 

ПНШ Помічник начальника штабу 

ПП Повна підготовка 

ПРК Прилад розрахунку коректур 

ПСіУВ Правила стрільби і управління вогнем 

ПТКР Протитанкова керована ракета 

ПТРК Протитанковий ракетний комплекс 

ПУ Пускова установка 

ПУАР Пункт управління артилерійської розвідки 

ПУВ Прибор управління вогнем 

ПУВД Пункт управління вогнем дивізіону; 

РА Реактивна артилерія 

РВіА Ракетні війська і артилерія 

РЗВ Рухомий загороджувальний вогонь 

РЛС Радіолокаційна станція 

РРП Рухомий розвідувальний пункт 

РСЗВ Реактивна система залпового вогню 

РХБ Радіаційний, хімічний та бактеріологічний 

РШТ Роздільне штабне тренування 

САГ Самохідна артилерійська гармата 

СіУВ Стрільба і управління вогнем 

СЗР Спостереження знаків розривів 

СНАР Станція наземної артилерійської розвідки 

СОБ Старший офіцер батареї 

СП Спостережний пункт 

СПНШ Старший помічник начальника штабу 

СС Спряжене спостереження 

СШТ Спільне штабне тренування 

ТГр Тактична група 

ТН Тактичне навчання 

ТСН Тактико-спеціальне навчання 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1. Бойова підготовка військових частин (підрозділів) артилерії Збройних Сил 

України – це цілеспрямований та організований процес навчання 

військовослужбовців військових частин і підрозділів, а також злагодження органів 

управління (штабів) тактичного рівня, військових частин (підрозділів) з метою 

досягнення їх готовності до виконання завдань за призначенням як у мирний час, 

так і в особливий період. 

Бойова підготовка є основним змістом повсякденної діяльності 

командувачів, командирів (начальників), органів управління (штабів) і військ. 

Важливим показником рівня бойової підготовки є польова виучка військ, 

опанування необхідними знаннями та вміннями військово-професійної 

діяльності у ході занять, тренувань і навчань. 

Бойова підготовка організується і проводиться на основі вимог Концепції 

підготовки Збройних Сил України, бойових статутів артилерії Збройних Сил 

України, наказів і директив Міністерства оборони України, Генерального штабу 

Збройних Сил України. 

2. Складовими бойової підготовки артилерії Збройних Сил України є:  

індивідуальна підготовка військовослужбовців військових частин і 

підрозділів; 

колективна підготовка управлінь (штабів) військових частин та 

підрозділів. 

3. Колективна підготовка – це цілеспрямований та організований процес 

послідовних заходів підготовки органів військового управління, військових 

частин (підрозділів) та створених на тимчасовій основі тактичних груп, який 

проводиться для досягнення такого рівня злагодженості, що забезпечить 

(гарантуватиме) ефективне виконання покладених на них завдань як у мирний 

час, так і в особливий період. 

4. Індивідуальна підготовка – це цілеспрямований та організований 

процес послідовних заходів навчання та виховання всіх категорій 

військовослужбовців, спрямований на формування у них необхідного рівня 

знань, умінь, навичок, фізичних та психологічних якостей для виконання 

обов’язків за посадою (спеціальністю) як у мирний час, так і в особливий 

період. 

5. Форми колективної підготовки артилерії Збройних Сил України 

включають: 

а) під час підготовки штабів: 

для штабу артилерійської бригади1, відділення начальника артилерії 

механізованої бригади2 – штабні тренування (роздільні, спільні, командні); 

командно-штабні навчання. 

                                                 
1 Тут і далі за текстом під артилерійською бригадою мається на увазі артилерійська бригада (полк), 

реактивна артилерійська бригада (полк) та бригада артилерійської розвідки. 
2 Тут і далі за текстом під механізованою бригадою мається на увазі, крім того, танкова, мотопіхотна, 

гірсько-піхотна, гірсько-штурмова, десантно-штурмова, повітряно-десантна, аеромобільна бригади, бригада 

морської піхоти. 
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б) під час підготовки частин (підрозділів): 

для артилерійської бригади (дивізіону3): 

 тренування з управління вогнем (для протитанкової артилерійської 

бригади (дивізіону) – тренування з управління бойовими діями, для 

розвідувальної артилерійської бригади (дивізіону) – тренування з управління 

артилерійською розвідкою);  

контрольні заняття з управління вогнем (для протитанкової 

артилерійської бригади (дивізіону) – контрольні заняття з управління бойовими 

діями, для розвідувальної артилерійської бригади (дивізіону) – контрольні 

заняття з управління артилерійською розвідкою);  

тактичні (тактико-спеціальні) навчання;  

для артилерії механізованої бригади (бригадної артилерійської групи): 

тренування з управління вогнем;  

контрольні заняття з управління вогнем; 

для батареї4: 

заняття (тактико-стройові, комплексні, контрольно-комплексні); 

тактичні (тактико-спеціальні) навчання; 

для взводу (обслуги (відділення)): 

заняття (тактичні, тактико-стройові). 

Зі штабами та підрозділами можуть проводитися теоретичні та 

інструкторсько-методичні заняття. Зі штабами може бути запланована 

централізована підготовка у повному складі у вищих військових навчальних 

закладах. 

Штабні тренування (спільні, командні), командно-штабні навчання з 

відділенням начальника артилерії механізованої бригади, тактичні навчання з 

артилерією механізованої бригади (бригадною артилерійською групою), 

проводяться у складі механізованої бригади під керівництвом 

загальновійськового командира (начальника). 

6. Форми індивідуальної підготовки артилерії Збройних Сил України 

включають курсову підготовку, збори, заняття за визначеними програмами 

індивідуальної підготовки за предметами навчання (лекції, семінари, практичні 

та групові заняття, групові вправи, тактичні літучки, тренування, заняття в 

класах на гвинтівкових (малих) артилерійських полігонах та на місцевості для 

формування початкових навичок у виконанні своїх обов'язків зі стрільби і 

управління вогнем артилерії), навчальні та показові стрільби, стажування, 

самостійну роботу, контрольні заходи тощо. 

 

 

                                                 
3 Тут і далі за текстом, якщо не вказано окремо, під дивізіоном мається на увазі артилерійський (самохідно-

артилерійський, реактивний артилерійський, протитанковий артилерійський) дивізіон, дивізіон артилерійської 

розвідки. 
4 Тут і далі за текстом під батареєю мається на увазі артилерійська (самохідно-артилерійська, реактивна 

артилерійська, протитанкова артилерійська) батарея та батареї, у яких є на озброєнні засоби технічної 

артилерійської розвідки. 
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7. Основними завданнями бойової підготовки артилерії Збройних Сил 

України є: 

відновлення боєздатності військових частин (підрозділів) та нарощування 

бойового потенціалу в умовах загострення суспільно-політичної обстановки; 

набуття бойових спроможностей військових частин (підрозділів) під час 

відновлення боєздатності та нарощування бойового потенціалу в особливий 

період; 

комплексний підхід до реалізації Концепції бойових спроможностей 

військовою частиною у повному складі із концентрацією зусиль на підготовці 

органів управління бригад (полків) та основних її структурних підрозділів –

дивізіонів та їм рівних; 

оволодіння військовослужбовцями військово-обліковою спеціальністю, 

підготовка їх до виконання обов’язків за посадовим призначенням у 

повсякденній діяльності та в умовах ведення бойових дій, виконання інших 

завдань як самостійно, так і в складі підрозділів; 

опанування особовим складом нових зразків ОВТ, набуття знань, умінь та 

навичок щодо їх експлуатації і підтримання в готовності до застосування, 

дотримання вимог безпеки; 

удосконалення бойового вишколу; 

підтримання готовності військових частин (підрозділів) на рівні, що 

забезпечує виконання завдань за призначенням; 

набуття офіцерським та сержантським (старшинським) складом 

професійних знань, умінь та навичок, розвиток командирських якостей, 

методичної майстерності щодо навчання і виховання військовослужбовців, 

управління підпорядкованими військовими частинами (підрозділами) під час 

виконання практичних завдань з відведенням на це близько 75 % навчального 

часу на місцевості (макетах місцевості); 

злагодження штабів військових частин, військових частин та підрозділів; 

досягнення готовності військових частин (підрозділів) виконувати завдання 

у складі тактичних груп та в міжнародних операціях з підтримання миру; 

пошук, дослідження і впровадження нових форм і способів ведення 

бойових дій з урахуванням набутого бойового досвіду та досвіду під час 

сумісних навчань з НАТО; 

вивчення основних положень міжнародного гуманітарного права; 

виховання у військовослужбовців високих морально-бойових якостей, 

відданості та почуття відповідальності за захист Батьківщини. 

8. Бойова підготовка проводиться за такими основними принципами:  

відповідність її змісту положенням Воєнної доктрини України та інших 

нормативно-правових актів України; 

персональна відповідальність командувачів, командирів (начальників) за 

рівень підготовки штабів, військових частин (підрозділів) до виконання завдань 

за призначенням; 

забезпечення постійної бойової готовності військових частин та 

підрозділів до виконання завдань за призначенням; 
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наочність; 

системність та послідовність навчання (“від простого до складного”); 

навчати війська тому, що необхідно на війні (максимальне наближення 

умов навчання до обстановки реальних бойових дій); 

єдність військового навчання і виховання; 

економічність проведення заходів бойової підготовки; 

професійна спрямованість; 

доступність; 

науковість навчання; 

колективний та індивідуальний підхід до навчання; 

зв’язок теорії і практики військової справи; 

кожен начальник вчить свого підлеглого. 

9. Основними предметами навчання з бойової підготовки для офіцерів 

вважаються тактична підготовка та підготовка зі стрільби і управління вогнем; 

для підрозділів – тактична підготовка, спеціальна та технічна підготовка. Решта 

основних предметів визначається організаційно-методичними вказівками з 

підготовки видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України в 

навчальному році. 

10. Артилерійські військові частини (підрозділи) та офіцери (сержанти)-

артилеристи повинні бути постійно готовими до виконання вогневих завдань, 

передбачених Курсом підготовки артилерії Збройних Сил України.  

11. Перелік вогневих завдань та умови їх виконання наведено у  

додатку 1 до цього КПА, розподіл вогневих завдань за видами артилерії та 

категоріями посадових осіб у додатку 2 до цього КПА. 

 

2. КОЛЕКТИВНА ПІДГОТОВКА ШТАБІВ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН 

І ПІДРОЗДІЛІВ 

 

2.1. Колективна підготовка штабів 

 

12. Підготовка штабів артилерійських бригад, бригадних артилерійських 

груп, дивізіонів, відділень начальників артилерії механізованих бригад –

система навчальних заходів щодо навчання ефективному виконанню завдань 

органами управління бригад (підрозділів) у мирний час та в особливий період. 

13. Метою підготовки штабів є підтримання їх бойової готовності, 

вдосконалення злагодженості, оперативності і організованості в роботі та 

підвищення рівня особистої підготовки посадових осіб щодо управління 

підпорядкованими підрозділами та вогнем під час виконання завдань за 

призначенням. 

14. Завданнями підготовки штабів є: 

набуття твердих умінь з планування бойових дій та організації їх 

всебічного забезпечення; 

злагодження штабів щодо управління вогнем та підрозділами в ході 

підготовки та ведення бойових дій. 
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15. Злагодження штабів артилерійських бригад здійснюється на штабних 

тренуваннях (спільних, роздільних, командних), командно-штабних навчаннях та  

під час централізованої підготовки штабів тактичного рівня у повному складі у 

ВВНЗ. Злагодження штабів бригадних артилерійських груп, дивізіонів, 

відділень начальників артилерії механізованих бригад здійснюється під час 

проведення тренувань з управління вогнем. Злагодження структурних 

підрозділів управління артилерійської бригади  та засвоєння функціональних 

обов’язків у структурному підрозділі здійснюється шляхом проведення 

роздільного штабного тренування.  

16. Терміни та теми проведення тренувань, навчань визначаються в ході 

планування бойової підготовки на навчальний рік і відображаються в планах 

підготовки. 

17. Методами підготовки штабів є метод вправ, тренувальний 

(репродуктивний), пошуковий, дослідницький. 

 

2.1.1. Штабні тренування 

 

2.1.1.1. Загальні положення 

 

18. Штабні тренування – одна з форм навчання офіцерів штабу з 

практичного виконання функціональних обов’язків, злагодження відділень, 

служб та штабів артилерійських військових частин (підрозділів) в цілому для 

управління підрозділами в бою. 

19. ШТ проводяться з метою: 

злагодження структурних підрозділів (відділень, служб) штабу та штабу в 

цілому щодо планування застосування та управління вогнем і підрозділами; 

підвищення оперативності роботи штабів з планування застосування та 

управління вогнем і підрозділами; 

вдосконалення індивідуального вишколу (підвищення рівня підготовки) 

особового складу у виконанні функціональних (службових) обов’язків за 

основною і суміжною спеціальністю; 

вироблення вмінь і практичних навичок особового складу щодо 

використання сучасних технічних засобів управління та автоматизації під час 

виконання завдань з планування застосування та управління підрозділами; 

опанування новими методами і прийомами роботи штабів; 

практичного відпрацювання питань щодо розроблення бойових 

документів; 

перевірки рівня підготовки особового складу. 

20. З офіцерами штабів проводяться тренування в першу чергу з 

виконання функціональних обов’язків за займаними посадами. На цих 

тренуваннях здійснюється підготовка офіцерів до взаємозамінності по роботі на 

суміжних посадах свого та вищого штабу. Цим досягається підготовка штабу до 

роботи у скороченому складі. 



Книги, які можуть вас зацікавити

Бойовий статут
артилерії сухопутних
військ Збройних Сил
України. Частина 2
(дивізіон, батарея,

взвод, гармата). ЦУЛ

Керівництво з бойової
роботи підрозділів

безпілотних авіаційних
комплексів ракетних

військ і артилерії
Збройних Сил України

Правила стрільби і
управління вогнем
наземної артилерії
(дивізіон, батарея,

взвод, гармата)

Дії обслуги гармати
(міномету) під час

ведення бойових дій.
Навідник гармати

(міномету)

Пам’ятка снайпера.
Пам’ятка стрільця

Методичні
рекомендації

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

Перейти до галузі права
Військове право

https://jurkniga.ua/boyoviy-statut-artilerii-sukhoputnikh-viysk-zbroynikh-sil-ukraini-chastina-2-divizion-batareya-vzvod-garmata/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
https://jurkniga.ua/boyoviy-statut-artilerii-sukhoputnikh-viysk-zbroynikh-sil-ukraini-chastina-2-divizion-batareya-vzvod-garmata/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
https://jurkniga.ua/boyoviy-statut-artilerii-sukhoputnikh-viysk-zbroynikh-sil-ukraini-chastina-2-divizion-batareya-vzvod-garmata/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
https://jurkniga.ua/boyoviy-statut-artilerii-sukhoputnikh-viysk-zbroynikh-sil-ukraini-chastina-2-divizion-batareya-vzvod-garmata/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
https://jurkniga.ua/boyoviy-statut-artilerii-sukhoputnikh-viysk-zbroynikh-sil-ukraini-chastina-2-divizion-batareya-vzvod-garmata/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
https://jurkniga.ua/boyoviy-statut-artilerii-sukhoputnikh-viysk-zbroynikh-sil-ukraini-chastina-2-divizion-batareya-vzvod-garmata/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
https://jurkniga.ua/boyoviy-statut-artilerii-sukhoputnikh-viysk-zbroynikh-sil-ukraini-chastina-2-divizion-batareya-vzvod-garmata/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
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%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
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%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
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%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
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%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
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%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
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%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
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%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
https://jurkniga.ua/pravila-strilbi-i-upravlinnya-vognem-nazemnoi-artilerii-divizion-batareya-vzvod-garmata/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
https://jurkniga.ua/pravila-strilbi-i-upravlinnya-vognem-nazemnoi-artilerii-divizion-batareya-vzvod-garmata/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
https://jurkniga.ua/pravila-strilbi-i-upravlinnya-vognem-nazemnoi-artilerii-divizion-batareya-vzvod-garmata/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
https://jurkniga.ua/pravila-strilbi-i-upravlinnya-vognem-nazemnoi-artilerii-divizion-batareya-vzvod-garmata/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
https://jurkniga.ua/pravila-strilbi-i-upravlinnya-vognem-nazemnoi-artilerii-divizion-batareya-vzvod-garmata/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
https://jurkniga.ua/pravila-strilbi-i-upravlinnya-vognem-nazemnoi-artilerii-divizion-batareya-vzvod-garmata/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
https://jurkniga.ua/dii-obslugi-garmati-minometu-pid-chas-vedennya-boyovikh-diy-navidnik-garmati-minometu/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
https://jurkniga.ua/dii-obslugi-garmati-minometu-pid-chas-vedennya-boyovikh-diy-navidnik-garmati-minometu/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
https://jurkniga.ua/dii-obslugi-garmati-minometu-pid-chas-vedennya-boyovikh-diy-navidnik-garmati-minometu/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
https://jurkniga.ua/dii-obslugi-garmati-minometu-pid-chas-vedennya-boyovikh-diy-navidnik-garmati-minometu/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
https://jurkniga.ua/dii-obslugi-garmati-minometu-pid-chas-vedennya-boyovikh-diy-navidnik-garmati-minometu/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
https://jurkniga.ua/dii-obslugi-garmati-minometu-pid-chas-vedennya-boyovikh-diy-navidnik-garmati-minometu/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
https://jurkniga.ua/pamyatka-snaypera-pamyatka-striltsya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
https://jurkniga.ua/pamyatka-snaypera-pamyatka-striltsya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
https://jurkniga.ua/pamyatka-snaypera-pamyatka-striltsya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
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%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
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%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
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%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
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%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
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%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
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%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
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%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
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%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
https://jurkniga.ua/category/voennoe-pravo/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29


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%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29
https://jurkniga.ua?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%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+%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%29

