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Настанови Спенсера з ведення оборони 
в міському середовищі

1. Оборона – найбільш ефективний варіант ведення бойових дій. Ворог змушений буде сам прийти до
вас, а ви маєте перебувати на підготовлених позиціях. Ворогам доведеться відкрито переходити 
вулиці, щоби на вас напасти. Вбивайте їх на вулицях та в провулках. 

2. Ніколи не припиняйте підготовку до оборони. Навіть у бою продовжуйте укріплювати свої позиції. 

3. Робіть так, щоби ворог ішов туди, куди хочете ви, а не він. Будуйте загородження якомога вище. 
Перекривайте всі вулиці, провулки, двері та вікна. Перетворіть місто на фортецю з купою стін, 
долаючи які ворог потраплятиме в заготовлені вами пастки. 

4. Використовуйте бетон. Бетон – найкращий матеріал для захисних споруд. Не використовуйте 
дерево та мішки з піском, такі укріплення заслабкі. Армований бетон – один із найнадійніших 
матеріалів. Будуйте з нього загородження та бойові позиції. 

5. Завжди маскуйтеся, маскуйте свої позиції та зброю. Завжди поводьтеся так, ніби ворог бачить вас 
згори. Якщо вас помітно, ворог може атакувати вас ракетами, бомбами та мінами. Якщо ви завжди 
непомітні, пересуваєтеся всередині будівель та поміж пасток між будівлями, ворог не зможе вас 
атакувати. 

6. Використовуйте всі, будь-які, підземні шляхи. Якщо під вами їх немає – викопайте. Перед тим, як 
штурмувати, вас бомбитимуть. Підземні шляхи дозволяють сховатись, втекти, захиститися, 
забезпечити зберігання запасів, пересуватись, та переходити в контрнаступ. 

7. Неочікуваність – вирішальна. Ворог не бачить крізь бетон. Ви маєте можливість самі визначити, 
коли та звідки почати бій. Ворог дуже боїться снайперів, що працюють в умовах міських забудов. 
Зробіть так, щоби ворог думав, що снайпер – в кожному вікні. 

8. Ведіть бій у складі груп. Вести бій поодинці – недостатньо, в групі має бути щонайменше 3-5 бійців. 

9. Нападайте лише з захищених та замаскованих позицій. Неважливо, кидаєте ви щось чи ведете 
вогонь: робіть це, перебуваючи в будівлі, з вищих або нижчих поверхів, з-за купи будівельного
сміття, або ненадовго визираючи з-під землі. 

10. Завжди плануйте відхід перед тим, як атакувати. Пробивайте отвори в стінах, підлозі, стелі, аби 
мати змогу пересуватися між кімнатами та будівлями в той час, поки неподалік падають бомби, або
ворог дуже близько. Викопуйте під житловими будинками та спорудами тунелі для відходу. 
Передбачте велику кількість поєднаних між собою позицій для наступу. Заздалегідь забезпечте 
запаси на всіх позиціях: боєприпаси, гранати, гранати для ручних гранатометів, запаси води тощо. 

11. Не дозволяйте застати себе зненацька. Ворог боїться вести бій в умовах міста. Він спробує 
непомітно пробратися через лінію оборони. Кількість бійців, що сплять в один і той самий час, не 
має перевищувати двох третин від загальної кількості. 

12. Пийте воду. Помрете – битись не зможете. Без води ви зможете вижити максимум 3 дні, а без їжі – 3 
тижні. Очищуйте всю воду (кип’ятіть, додавайте розчин хлору чи йод). Якщо сеча прозора – боятись 
немає чого, якщо її колір жовтий або коричневий – щось не так. 

13. Мийте руки перед тим, як їсти. Хвороби можуть вбити швидше, ніж ворожі кулі. Переконайтеся, що
туалет знаходиться більш як у 100 метрах від місць, передбачених для вживання їжі й напоїв. Не 
допускайте того, щоб на їжу сідали мухи. 

14. Ви повинні дотримуватися норм права в умовах ведення бойових дій. Ви маєте носити знаки 
розрізнення, що позначають вас як бійця. Не має значення, як діє ворог: ви маєте дотримувати я
норм права, в тому числі стосовно ворогів, взятих у полон. 
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8 Правил нападу на місто

1. Сили оборони міста мають перевагу. Ворогові знадобиться значно більше зусиль,
аби напасти й перемогти вас в умовах відповідно розбудованої оборони, аніж на
відкритій місцевості.

2. Умови міської забудови дозволяють послабити спроможності противника у
веденні розвідки, спостереження та рекогностування, застосування сил та
засобів у районі, а також – здатність ворога атакувати здалека.

3. Бійці, що обороняються, бачать нападників та можуть працювати на ураження,
оскільки противник має обмежені можливості сховатися в укриття чи
замаскуватись. Найбільші тактична перевага сил оборони – вони можуть
знаходитися в будівлях та під будівлями.

4. Будівлі служать укріпленими бункерами, за які вестиметься боротьба. У містах
безліч будівель, які ідеально підходять для військового застосування. Великі урядові,
офісні та промислові будівлі часто побудовані з товстого шару армованого бетону, за
рахунок чого їх важко уразити зі звичайної зброї.

5. Противнику доведеться застосовувати вибухівку для того, щоби проникнути в
будівлю. Наразі основними методами захоплення захищеної міської споруди є її
знищення або застосування вибухових боєприпасів, а після цього, за необхідності,
зачистка підрозділами піхоти.

6. Сили оборони мають відносну свободу маневру в умовах міської забудови.
Вони можуть підготувати місцевість для переміщення в будь-якому необхідному для
ведення бою напрямі. Сили оборони мають змогу з’єднувати бойові позиції за
допомогою маршрутів, що проходять через та під будівлями. Вони можуть
майструвати перешкоди та заманювати нападників у продумані засідки, оскільки в
багатьох містах обмежена кількість головних доріг.

7. Підземні шляхи – порятунок для бійця сил оборони. Бійці можуть
використовувати існуючі тунелі або викопувати власні для з’єднання бойових
позицій, переховуватися від виявлення та авіаударів. В тунелі можна також
закладати бомби та знищувати в такий спосіб стаціонарні сили противника.

8. Ані загарбник, ані оборона не можуть зосереджувати свої сили. Оборона,
побудована в щільних міських забудовах, створює проблеми для швидкого
пересування за умови концентрації сил.

Ці правила призначені для того, аби не дати військам ворога напасти на 
місто. Сили оборони мають максимально ефективно спланувати та 
застосувати кожне з них проти ворога. Правила наступні: 
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6 основних складових 
будь-якої оборони

• Ці 6 складових стосуються будь-якої оборони, незалежно від
масштабу та обстановки. Для ведення оборони в умовах міста
потрібно постійно зосереджуватись на тому, як використати
місцевість для власних цілей та для недопущення успішних дій
противника. 6 основних складових:

• Підготовка – як тільки прийнято рішення оборонятись, необхідно
розпочати планування та використання умов місцевості для
досягнення своїх цілей. Ніколи не припиняйте підготовку. Навіть у
бою певна кількість бійців може вести вогонь, в той час як інші
продовжуватимуть зводити перешкоди для противника,
укріплювати власні позиції тощо.

• Гнучкість – всі залучені сили мають бути гнучкими, аби змусити
ворога вдатися до незапланованих дій. Це стосується всієї оборони
міста, кожного кварталу.

• Безпека – сили оборони повинні подбати про те, щоби всі райони
міста були захищеними. Для бойової позиції замало однієї людини.

• Дії в глибині оборони – необхідно вибити ворога якомога далі,
взяти його в кільце в напрямку від центру міста і якнайдалі.

• Підривна діяльність – використовуйте умови міської забудови для
того, щоби розділити підрозділи, конвої противника, танки
відокремити від піхоти.

• Маневри – застосовуйте пряме наведення, ведення вогню з
закритих позицій, та бойові групи, здатні швидко пересуватись.

• Чисельність і зосередження – будьте готові застосувати великі
групи бійців оборони в критично важливі моменти.
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Основна інформація
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Ведення бойових дій в умовах міста, в тому числі –
оборона, вимагає вчетверо більше боєприпасів, ніж ті самі 
дії в сільській місцевості. 

Окрім протитанкових ракет на кшталт Javelin та NLAW, 
бійцям оборони потрібна значна кількість набоїв до 
стрілецької зброї, гранат, протитанкових мін, 
протипіхотних мін, БПЛА, води, їжі тривалого зберігання, 
та паливно-мастильних матеріалів (для приготування 
їжі/для транспортних засобів/для генераторів)

Підготуйте запаси

Дуже 
важливі

1.Боєприпаси 
(багато)

2.Гранати (багато)
3.Вода

4.Готова їжа
5.Протитанкова 

зброя (Javelin)

Важливі
1.Зенітні комплекси 

(Stinger)
2.Міни (Claymore)

3.Снайперські 
гвинтівки

4.Стрілецька зброя
5.Протитанкові 

міни
6.Пальне

7.БПЛА
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Підготовлені для оборони міста бійці володіють 
перевагою. У 2016 році більш як 100-тисячним силам 
знадобилося 9 місяців, аби захопити Мосул у 
протистоянні з 5-10 тисячами бойовиків ІДІЛ. Німці 
відправляли десятки тисяч солдатів на захоплення 
Сталінграду, та безуспішно. Військова доктрина 
зазначає, що сили, які атакують місто, мають бути в 3-
5 разів чисельніші, ніж в умовах лісистої чи відкритої 
місцевості. Загарбникові знадобиться 5, якщо не 
більше, бійців, аби протистояти 1 бійцеві оборони. 

На вашому боці –
чисельність і перевага
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Загинеш – битися вже не зможеш. 
Використовуйте умови міста для 
забезпечення максимально можливого 
захисту та безпеки, щоби протистояти 
нападникам. 

Захист та безпека
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Першою фазою нападу ворога на місто буде 
бомбардування всіх відомих позицій сил 
противника (споруди/місця, які видно з неба, або 
місцезнаходження яких заздалегідь відоме) для 
того, щоби зруйнувати оборонні споруди та 
деморалізувати сили оборони в місті. На цьому 
етапі потрібно замаскувати ключові локації, а також 
– знати маршрути відходу та визначені для
перегрупування місця. 
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Наступна фаза: ворог просуватиметься ближче до 
міста та почне важкі бомбардування всіх міських 
забудов, розраховуючи на те, що сили оборони 
здадуться. Це може тривати кілька днів, і саме на 
цьому етапі ключове значення мають підземні 
структури, завдяки яким можна вижити та 
підтримувати запас зброї та забезпечення. Сили 
оборони повинні розуміти, коли противник 
наближається. 
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Книги, які можуть вас зацікавити

Ближній бій. Місто,
забудова, вулиця.

Уроки битви та вправи

Сучасна вогнева
підготовка

Робота командира
взводу в основних

видах бою. Навчальний
посібник

Підручник виживання в
екстремальних

ситуаціях. Досвід
спеціальних підрозділів

світу

Безпека бою.
Довідковий матеріал

для проведення занять
в Збройних силах

України

Тактика легкої піхоти
для дій малих груп

Перейти до галузі права
Військове право
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