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ВСТУП 
 

Цей Методичний посібник розроблений у відповідності з вимогами 

статутів, настанов з урахуванням бойового досвіду набутого в ході проведення 

операції Об’єднаних сил (раніше Антитерористичної операції)  

(далі – ООС (раніше АТО) та досвіду підготовки за допомогою іноземних 

інструкторів держав – членів НАТО. 

У Методичному посібнику викладено варіанти дій військовослужбовців та 

підрозділів родів військ (спеціальних військ) ЗС України за ситуаційними 

завдання у різноманітних ситуаціях. 

Цей Методичний посібник призначено для індивідуальної та колективної 

підготовки військовослужбовців (підрозділів) родів військ та спеціальних військ 

і має за мету надати їм методичну допомогу у навчанні варіантам дій за 

виникаючими ситуаційними завданнями.  

Положення та рекомендації, що викладені в Методичному посібнику, 

необхідно застосовувати творчо, в залежності від конкретних ситуацій (умов), 

тактики дій своїх військ та противника. Зміст Методичного посібника не дає 

вичерпних рекомендацій на всі випадки, тому командири підрозділів під час 

підготовки до виконання бойових завдань повинні проявляти активний та 

творчий характер, рішуче відкидаючи все зайве, що заважає ефективній 

підготовці. 
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ПОСИЛАННЯ НА ВІЙСЬКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 
 

 

  

Познака військової 
публікації 

Повне найменування військової публікації 

 

Тимчасовий бойовий статут механізованих і танкових 
військ Сухопутних військ Збройних Сил України Наказ 
Командувача Сухопутних військ Збройних Сил 
України від 01.04.2016 №167  
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 
 

У цьому Методичному посібнику основні терміни та визначення не 
наводяться. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

Скорочення та 

умовні 

позначення 

Повне словосполучення та поняття, що скорочуються 

 

1 2 

АТО 
Антитерористична операція на території Донецької та 

Луганської областей 

АГС Автоматичний гранатомет станковий 

АТ Автомобільна техніка 

БпЛА Безпілотні літальні апарати 

БпАК Безпілотний авіаційний комплекс 

БТ Базовий табір 

БТР Бронетранспортер 

БТГр Батальйонна тактична група 

БП Блок-пост 

БМ Бойові машини 

БМП Бойова машина піхоти 

ВНП Вибухонебезпечний предмет  

ВКР Військова контррозвідка 

ВТГр Взводна тактична група 

ВГ Військовий госпіталь 

ГСН Головка самонаведення 

ДРГ Диверсійно-розвідувальна група  

ЗСУ Збройні Сили України 

ЗУ Зенітна установка 

КПП Контрольно-пропускний пункт 

КЕТ-Л Легкий колісний евакуаційний тягач 

МПП Малогабаритний передавач перешкод 

МРС Майстерня ремонтно-слюсарна 

НЗФ Незаконні збройні формування 

ООС Операція Об’єднаних сил  

ПЗРК Переносний зенітний ракетний комплекс 

ПТРК Протитанковий ракетний комплекс 

РСЗВ Реактивна система залпового вогню 

РПГ Ручний протитанковий гранатомет 

САУ Самохідна артилерійська установка 

СБУ Служба безпеки України 

СПГ Станковий протитанковий гранатомет 



8 

1 2 

СВП Саморобні вибухові пристрої 

ТДА Термо-димова апаратура 

ШГ Штурмова група  

ШЗ Штурмовий загін 
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1. ВАРАНТИ ДІЙ ПІДРОЗДІЛІВ ЗА СИТУАЦІЙНИМИ 

ЗАВДАННЯМИ ЗА ДОСВІДОМ ПРОВЕДЕННЯ ООС (раніше АТО) 

 

1.1. Блокування ділянки дороги місцевим населенням 
 

З досвіду АТО: 

В травні 2014 року на маршруті висування частини штурмового загону  

в районі із центром ГРАНІТНЕ підрозділ був заблокований агресивно налаштованим 

натовпом, в результаті інциденту підрозділ був зупинений на тривалий термін. 
 

Варіанти дій у випадку перекриття (блокування) доріг (маршрутів 

руху) цивільним населенням (сепаратистами): 

У всіх випадках негайно здійснюється доповідь старшому начальнику. 

Варіант 1. Змінити маршрут руху колони, не зупиняючись на максимально 

можливих швидкостях обійти натовп, при спробі заблокувати маршрути обходу 

застосовувати димові засоби (систему термо-димової апаратури (Туча) (далі – 

ТДА (ТУЧА), димові гранати та шашки) та, за необхідності, попереджувати 

пострілами (чергами) у гору з кількох одиниць стрілецької зброї (гармат та 

кулеметів бойових машин (далі – БМ) одночасно. 

Варіант 2. У разі надходження командиру колони під час здійснення 

маршу доповіді від підрозділу охорони щодо блокування місцевими жителями 

ділянки маршруту руху колони необхідно зупинити колону не ближче ніж за 500 

м від натовпу, віддати наказ “до бою”, розосередитись, зайняти кругову оборону, 

виставити охорону, позначки “Стій, заборонена зона” організувати 

спостереження, чим продемонструвати рішучість намірів. 

Провести швидкий аналіз місцевості по карті, з метою виявлення обхідних 

шляхів заблокованої ділянки дороги. У разі виявлення таких шляхів, одному з 

підрозділів безпосередньої охорони (резерву) ставиться завдання щодо 

перевірки (розвідки) виявлених в ході аналізу місцевості по карті ймовірних 

шляхів обходу. 

У випадку якщо в ході розвідки шляхів обходу встановлено що вони 

забезпечують здійснення колоною безпечного маневру (об’їзду) заблокованої 

ділянки дороги, командир колони ставить завдання щодо продовження руху 

колони об’їзними шляхами, та наказує підрозділу безпосередньої охорони який 

виявив заблоковану ділянку дороги здійснити відхід та зайняти своє місце в 

похідному порядку колони. 

Варіант 3. У разі блокування колони місцевими жителями необхідно: 

організувати кругову оборону (включаючи виконання процедури 

5/25/200),  попередити цивільне населення (сепаратистів), які блокують рух 

колони про можливість застосування військовослужбовцями зброї; 

особовий склад в колоні постійно повинен показувати готовність до 

застосування зброї; 

  



10 

УВАГА! Деблокування потрібно здійснювати за 20 – 30 хв. В подальшому 

проходить оповіщення координаторів та прибуття озброєних осіб, які 

координують дії натовпу, провокуючи на противоправні дії по відношенню до 

військовослужбовців, підштовхують під машини (колеса, гусениці) дітей та 

жінок, оцінюють ситуацію займають вигідні позиції і вогневі точки, тощо. 

Варіант 3.1. Спробувати тактику “проштовхування” на техніці вперед 

методом послідовного просування по 5 – 10 м для виходу із заблокованої 

ділянки. Дистанція між машинами повинна давати можливість попередній 

машині здійснити відхід назад, вправо, (вліво). При необхідності застосовувати 

димові засоби та використовувати психологічний ефект (попереджувальні 

постріли (черги) у гору з кількох одиниць стрілецької зброї (гармат та кулеметів 

БМ) одночасно або, за необхідності, попереджувальні постріли  під ноги. Таким 

способом, поступово просуваючись колоною по 5 – 10 м вийти з заблокованої 

ділянки. 

Варіант 3.2. Організовувати перемовини (переговори) з агресивно 

налаштованими особами заздалегідь визначеною спеціальною переговорною 

групою.  

Під час ведення переговорів повинні бути ідентифіковані (виявлені) 

ключові особи (заколотників та підбурювачів), ізолювавши яких під час 

деблокування, натовп швидше за все, залишившись без своїх лідерів, буде 

дезорганізований, що значно полегшить виконання завдання з деблокування 

ділянки дороги 

По можливості до розблокування підрозділів, які знаходяться на марші, 

залучати представників органів місцевого самоврядування, місцевих громад, 

духовенства та засобів масової інформації (Минулий досвід показує, що 

демонстранти є менш активні до злочинних дій коли вони потрапляють у поле 

зору телевізійної камери). 

Варіант 3.2.1. Якщо переговори досягли успіху, колона продовжує рух по 

зазначеному маршруту. 

Варіант 3.2.2. У випадку неможливості домовитися з місцевими жителями 

мирним шляхом (без застосування сили), командир колони базуючись на рішенні 

старшого командира, повинен бути готовим до деблокування ділянки дороги 

силовим методом не порушуючи при цьому правила застосування сили (норм 

міжнародного гуманітарного права).  

УВАГА! Не озлоблювати натовп. Не викрикувати грубощів, тощо. 

Приготувати ручні вогнегасники на випадок застосування натовпом 

запалювальних засобів (коктейлів Молотова) по транспортних засобах які 

забезпечують блокування та безпеку. 

Склад деблокуючого підрозділу має бути наступним: 

перша шеренга (в залежності від обстановки та кількості натовпу) 

наприклад – з дев’ятьох чоловік під керівництвом командира взводу, розчищає 

прохід в натовпі, та надає можливість ізолювати ключових осіб (заколотників та 

підбурювачів), при цьому положення зброї за спиною;  
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друга шеренга (в залежності від обстановки та кількості натовпу) 

наприклад – з дев’ятьох чоловік під керівництвом командира відділення, виконує 

функцію стримування натовпу у випадку прориву першої шеренги, та під час 

вдалої ізоляції ключових осіб (заколотників та підбурювачів) передає їх групі 

арешту (затримання); 

третя шеренга (в залежності від обстановки та кількості натовпу) 

наприклад – з дев’ятьох чоловік під керівництвом командира відділення, виконує 

функцію резервного підрозділу у випадку зміни ситуації; 

група арешту (затримання) (в залежності від обстановки та кількості 

натовпу) наприклад – з чотирьох осіб з вогнегасниками; 

дві БМ, які забезпечують безпеку (в залежності від обстановки та кількості 

натовпу, кількість транспортних засобів може змінюватися); 

дві БМ для блокування (в залежності від обстановки та кількості натовпу, 

кількість транспортних засобів може змінюватися); 

одна група снайперів у випадку небезпеки та за спостереженням за 

натовпом під керівництвом командира відділення (кількість снайперів визначає 

командир колони); 

група медичного забезпечення (в кількості одного або двох 

санінструкторів). 

Для розосередження блокуючих сил необхідно використовувати димові та 

шумові гранати, вибухові пакети, попереджувальні постріли у гору (під ноги), 

тощо, у сукупності з засобами подразнюючої дії, забезпечуючи тим самим 

виведення підрозділу із зони конфлікту.  

Варіант 4. У випадку загострення ситуації (явної агресії від мирного 

населення або застосування зброї) бути в готовності діяти у відповідності до 

порядку застосування сили затвердженими вищим командуванням на період 

проведення операції в визначеному районі, в екстреному випадку бути в 

готовності здійснити організований відхід самостійно або за окремою командою. 
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1.2. Виявлення на маршруті руху мін (саморобних вибухових 

пристроїв, боєприпасів які не вибухнули), або ймовірного транспортного 

засобу начиненого вибухівкою 
 

Варіанти дій у випадку виявлення на маршруті руху мін (саморобних 

вибухових пристроїв (далі – СВП), боєприпасів які не вибухнули), або 

ймовірного транспортного засобу начиненого вибухівкою: 

У всіх випадках негайно здійснюється доповідь старшому начальнику. 

Варіант 1. Якщо обстановка дозволяє та при наявності часу, застосовуй 

принцип протидії СВП (5C). 

1.1. Підтвердити наявність СВП: 

розташування СВП на підозрілій ділянці місцевості; 

не наближатися до СВП (спостерігати за допомогою оптичних приладів); 

доповісти старшому начальнику на наявність СВП та передати точні 

координати; 

викликати групу розмінування. 

1.2. Очистити місцевість: 

організувати евакуацію особового складу з підозрілої ділянки місцевості 

(мінімум 300 м); 

особовий склад повинен бути вдягнутий в бронежилети та шоломи, або 

збільшити відстань від місця встановлення СВП. 

1.3. Влаштувати оточення території: 

організувати оточення підозрілої ділянки місцевості; 

влаштувати спостережні пости. 

1.4. Встановити контроль: 

організувати доступ в зону роботи тільки персоналу, який має на це 

відповідний дозвіл. 

1.5. Перевірити місцевість, впевнитись в відсутності СВП: 

Всьому особовому складу провести термінову перевірку місцевості біля 

своїх позицій на наявність вторинних СВП, за схемою перевірки “5 – 25”. 

Перед залишенням машини особовий склад, який в ній знаходиться, 

швидко виконує процедуру 5/25, а саме оглядає з середини машини місцевість 

навколо неї в радіусі 5 м та в подальшому 25 м, на предмет наявності в 

зазначеному радіусі противника, імпровізованих вибухових пристроїв або їх 

індикаторів та інших загроз. Перевіривши місцевість навколо машини в радіусі 

5 метрів та встановивши що загрози не має, особовий склад висаджується з 

машини, закриває за собою двері та люки, перевіряє на наявність 

вибухонебезпечних предметів ділянку місцевості під машиною, та швидко 

продовжують перевіряти (оглядати) місцевість в радіусі 25 м. 

Якщо це можливо, в машині залишаються водії. 

Проведення 5/25 метрових перевірок є схваленим способом перевірки 

ділянки навколо транспортного засобу, якщо конвой або патруль зупинилися. 

Дана перевірка також застосовується, коли виявлено або є підозра на 
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встановлення СВП (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – порядок проведення 5 та 25 метрової перевірки за досвідом 

проведення ООС (раніше АТО). 

УВАГА! Негайно доповідати про всі підозрілі предмети під час перевірки! 

Порядок проведення 5-ти метрової перевірки: 

оберіть місце для зупинки; 

візуально перевірте ділянку в межах 5-ти метрів навколо вашого 

транспортного засобу; 

звертайте увагу на розпушений грунт, підозрілі об’єкти, пошкоджену 

цеглу на стінах, позначки на стовпах (ліхтарях) або будь-що інше, що може 

здатися незвичним; 

перевірку проводьте як по поверхні ґрунту, так і на висоті вище голови;  

оглядайте територію в радіусі 5-ти метрів в межах вашої зупинки. Будьте 

послідовними, не поспішайте та звертайте увагу на любі дрібниці. 

якщо ситуація дозволяє, застосовуйте пристрої нічного бачення, біле 

світло або інфрачервоне в ночі; 

при здійсненні руху в броньованому авто, не покидайте його під час 

проведення 5-ти метрової перевірки, це дасть вам додатковий захист. 

0 метрова перевірка 

Після залишення 

транспортного засобу 

перевірте ділянку стояння 

на наявність можливих 

СВП, що не були виявлені 

до зупинки 

25 метрова перевірка 5 метрова перевірка 

Після  візуальної 
перевірки та спішування, 
перевірте 25 метрову зону 
навкруги транспортного 

засобу 

 

Дії при нетривалій зупинці Дії при тривалій зупинці 

Дії при зупинці 

Перевірте ділянку 

радіусом 5 метрів на 

наявність СВП; 

спішити особовий 

склад – тільки після 

доповіді про відсутність 

СВП у перевіреній зоні 

Пошук 

снайперів 

 

Після спішування 

огляньте 

місцевість позаду 

транспортного 

засобу 

Перевірка на 

наявність 

СВП 

 

Процедура 5С 

Перевірте місцевість застосовуючи 5-0-25 м. спосіб. 

З’ясуйте (підтвердіть) наявність СВП. 

Дайте команду особовому складу на залишення небезпечної ділянки. 

 Ізолюйте небезпечну ділянку місцевості та встановіть огородження та помітьте 

місце знаходження СВП. 

Забезпечте охорону та оборону небезпечної ділянки до прибуття групи розмінування 

(знищення СВП). 
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