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Анотація

Трубопровідні батальйони входять у систему логістичного забезпечення
Збройних Сил України та здійснюють подачу пального по польових
магістральних трубопроводах військам (силам) при виконанні ними операцій
(бойових дій) у різних умовах обстановки. Найбільш широке застосування
знаходять польові магістральні трубопроводи у період оперативного
розгортання військ (сил) для створення (наближення) необхідних запасів
військ (сил) та при проведенні військами наступальних бойових дій, коли
використовується велика кількість пального і значно збільшується відстань
його підвезення, а також в умовах обмежених можливостей інших видів
транспорту.   

Методи використання трубопровідних батальйонів належить застосовувати
творчо, у суворій відповідності до обстановки, що склалася.
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ВСТУП 

 

Трубопровідні батальйони входять у систему логістичного забезпечення 

Збройних Сил України та здійснюють подачу пального по польових 

магістральних трубопроводах військам (силам) при виконанні ними операцій 

(бойових дій) у різних умовах обстановки. Найбільш широке застосування 

знаходять польові магістральні трубопроводи у період оперативного 

розгортання військ (сил) для створення (наближення) необхідних запасів 

військ (сил) та при проведенні військами наступальних бойових дій, коли 

використовується велика кількість пального і значно збільшується відстань 

його підвезення, а також в умовах обмежених можливостей інших видів 

транспорту. 

Методи використання трубопровідних батальйонів належить 

застосовувати творчо, у суворій відповідності до обстановки, що склалася. 
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ПОСИЛАННЯ НА ВІЙСЬКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 

Позначка військової 

публікації 
Повне найменування військової публікації 

ВКДП 1-00(03).03 
Тимчасовий порядок оформлення військових публікацій 

у ЗС України затверджений наказом Генерального 

штабу ЗС України від 26.12.2018 №460 

ВКДП 4-32(03).01 Тимчасова настанова з логістичного забезпечення 

Збройних Сил України, частина ІІ 
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

Військові частини логістичного забезпечення – військові 

організаційні структури, які призначені для приймання, утримання запасів 

матеріально-технічних засобів та виконання завдань логістичного 

забезпечення військ (сил) у ході їх повсякденної діяльності та під час 

застосування.  

Запаси озброєння, військової техніки та МТЗ – визначені обсяги ОВТ 

та МТЗ, які призначені для задоволення потреби в них Збройних Сил України 

як у мирний час, так і в особливий період. 

Логістичне забезпечення – комплекс організаційних і практичних 

заходів щодо визначення та забезпечення потреб військ (сил) в 

матеріально-технічних засобах, земельних і водних ділянках, фондах, 

комунікаціях та послугах, накопичення, утримання та обліку запасів 

матеріальних засобів, розквартирування, перевезення (транспортування) 

військ, технічного обслуговування, ремонту матеріально-технічних засобів та 

об’єктів оборонної інфраструктури.  

Матеріально-технічні засоби – ракети, боєприпаси, військово-технічне 

майно, паливо, пальне, спеціальні рідини, продовольство, речове, медичне та 

інше майно, крім нерухомого, які необхідні для забезпечення складових сил 

оборони під час виконання ними завдання з оборони держави, захисту її 

суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності. 

Сили і засоби логістичного забезпечення – військові частини, 

установи, підрозділи Збройних Сил України, інших складових сил оборони, 

які призначені для утримання запасів озброєння, військової та спеціальної 

техніки, матеріально-технічних засобів, їх підвезення, технічного 

обслуговування і ремонту, надання послуг та задоволення побутових потреб 

військ (сил).  

Система управління – сукупність функціонально і структурно 

пов’язаних між собою підсистем (елементів): органів управління, пунктів 

управління, зв’язку та автоматизації управління силами оборони (у тому числі 

спеціальних підсистем, що забезпечують збір, оброблення та видачу 

інформації). 

Смуга логістичного забезпечення – територія, у межах якої 

розміщуються (розгортаються) та застосовуються визначені сили і засоби 

логістичного забезпечення. 

Територіальний принцип забезпечення – принцип забезпечення 

військ (сил, органів управління) ОВТ, МТЗ та послугами через сили і засоби 

логістичного забезпечення, які розташовані у межах визначеної території 

незалежно від їх видової та відомчої підпорядкованості.  

Транспортні комунікації – визначені шляхи сполучення, підготовлені 

та обладнані для пересування (перевезення) військ (сил, органів), підвезення 

(транспортування) ОВТ та МТЗ, а також здійснення всіх видів евакуації. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

Скорочення та 

умовні 

позначення 

Повне словосполучення та поняття, що скорочуються 

1 2 

Держрезерв Державне агентство резерву України 

КП Командний пункт 

КСЛ ЗСУ Командування Сил логістики Збройних Сил України 

МТЗ Матеріально-технічні засоби 

оавтб Окремий автомобільний батальйон 

обмз Окремий батальйон матеріального забезпечення 

ОВТ Озброєння і військова техніка 

ОКП Основний командний пункт 

ОЦЗ Об’єднаний центр забезпечення Збройних Сил України 

ПММ Пально-мастильні матеріали 

ПМТ Польовий магістральний трубопровід 

ПМТП Польовий магістральний трубопровід підвищеної 

продуктивності 

ПСП Польовий склад пального 

ІВФ та ПрО Інші військові формування та правоохоронні органи 

ПрО Правоохоронні органи 

ПУ Пункт управління 

ПУЛ Пункт управління логістикою 

ЦЗП Центр забезпечення пальним, склад пального об’єднаного 

центру забезпечення Збройних Сил України 

ЦУЗПММ Центральне управління забезпечення пально-мастильними 

матеріалами Тилу Командування Сил логістики Збройних 

Сил України 
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1. ЗАВДАННЯ ТА СКЛАД ТРУБОПРОВІДНОГОБАТАЛЬЙОНУ 

 

1.1. Загальні положення 

 

1.1.1. Трубопровідні батальйони входять до складу сил і засобів 

логістичного забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил 

України та призначені для розгортання, згортання та експлуатації польових 

магістральних трубопроводів. 

Трубопровідні батальйони підпорядковуються Командуванню Сил 

логістики Збройних Сил України. 

 

1.1.2. Трубопровідні батальйони використовуються в інтересах видів 

Збройних Сил України, оперативних командувань згідно з рішенням 

командувача Сил логістики Збройних Сил України. Вони призначені для 

подачі пального, як правило, від стаціонарних магістральних 

нафтопродуктопроводів та підприємств Держрезерву до центрів забезпечення 

пальним, складів пального об’єднаних центрів забезпечення Збройних Сил 

України, а також безпосередньо до батальйонів матеріального забезпечення, 

польових складів пального угруповань військ (сил), аеродромів базування 

авіації, місць базування кораблів (суден) ВМС, мобільних відокремлених 

відділів зберігання, для передачі пального через бар’єрні рубежі, а також для 

упорядкування або нарощування відгалужень трубопроводу від основних 

трубопровідних магістралей. Трубопровідні батальйони також можуть 

залучатися для тимчасового перекачування пального на ушкоджених ділянках 

стаціонарних магістральних нафтопродуктопроводів. 

 

1.1.3. Окремий трубопровідний батальйон може укомплектовуватись 

польовими магістральними трубопроводами наступних марок: ПМТП-150, 

ПМТП-100, ПМТ-150, ПМТ-100. 

 

1.1.4. Окремий трубопровідний батальйон здатний розгорнути та 

експлуатувати одну або кілька ліній польового магістрального трубопроводу 

загальною протяжністю до 150 км. 

 

1.1.5. Окремий трубопровідний батальйон складається з управління 

батальйону, двох-трьох трубопровідних рот, роти зв’язку, автомобільного 

взводу, підрозділів забезпечення. 

 

1.1.6. За потреби, для підвезення труб та виконання робіт із 

завантаження (вивантаження) труб при вивезенні їх на трасу (з траси) 

трубопроводу, можуть залучатись підрозділи окремого автомобільного 

батальйону: рота важких автомобілів-трубовозів, дві роти 

автомобілів-трубовозів, такелажна рота, підрозділи забезпечення. 

Рота важких автомобілів-трубовозів з великовантажними причепами 

призначена для підвезення труб від пунктів тимчасового складування на 
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перевантажні пункти, а також для підвезення труб на ділянки машинного 

монтажу. 

Рота автомобілів-трубовозів призначена, як правило, для перевезення 

труб від пунктів тимчасового складування або перевантажних пунктів на 

монтажні ділянки. 

Такелажна рота оснащена автомобільними кранами і призначена для 

виконання робіт із завантаження (вивантаження) труб при вивезенні їх на 

трасу (з траси) трубопроводу. 

 

1.1.7. Для допомоги у розгортанні трубопроводу через великі природні 

та штучні перешкоди (річки, канали, ущелини тощо), а також для інженерного 

обладнання траси, командних пунктів та інших об’єктів трубопроводу, може 

залучатись окрема інженерно-технічна рота. 

 

1.1.8. Окремий трубопровідний батальйон (машинного монтажу) 

призначений для монтажу трубопроводу із з’єднанням типу “розтруб” 

трубомонтажними машинами на ділянці одної або декількох трубопровідних 

бригад; він включає три монтажні роти. 

 

1.1.9. Основними показниками дій трубопровідних батальйонів є темп 

розгортання трубопроводу та продуктивність перекачування по ньому 

пального, а для трубопровідних батальйонів (машинного монтажу) – темп і 

якість монтажу трубопроводу. 

Темп розгортання трубопроводу визначається в кілометрах 

змонтованого та заповненого трубопроводу протягом доби. Він залежить від 

типу трубопроводу, наявності сил та засобів у трубопровідних військових 

частинах, конкретної оперативної та тилової обстановки, підготовленості 

особового складу, організації виконання завдань, пори року та рельєфу 

місцевості, тощо. 

 

1.1.10. В літніх умовах на середньо-пересіченій місцевості, 

середньодобовий темп розгортання однієї лінії силами окремого 

трубопровідного батальйону становить: 

трубопроводу ПМТП-150, з використанням монтажної роти, 50 – 60 км; 

трубопроводу ПМТ-150 – 25 – 30 км; 

трубопроводу ПМТП-100, з використанням монтажної роти, 70 –80 км; 

трубопроводу ПМТ-100 – 35 – 40 км. 

При одночасному розгортанні двох ліній трубопроводу вздовж сумісної 

траси, темп розгортання зростає приблизно в 1,3 рази (в перерахуванні на одну 

лінію). 

В особливих умовах (взимку, в горах) темп розгортання знижується на 

20 – 30%. 

На підготовку до розгортання трубопроводу трубопровідним 

батальйонам належить відводити не менше однієї доби. 
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1.1.11. Продуктивність перекачування пального при 100% 

укомплектованості особовим складом та засобами перекачування становить: 

по трубопроводу ПМТП-150 –1500 – 3000 т/добу (при застосуванні 

подвоєних насосних установок ПНУ-100/200М– 2600 т/добу),ПМТ-150 – 

2000т/добу, ПМТП-100–1200т/добу,ПМТ-100 – 700т/добу. 

 

1.1.12. Видача пального військам може проводитись не тільки після 

закінчення розгортання трубопроводу, але й в ході його розгортання. 

 

1.1.13. Трубопровідні батальйони повинні своєчасно висуватись в 

райони виконання завдань, розгортати трубопровід в установленому темпі, 

експлуатувати його в умовах інтенсивного впливу противника, а за 

необхідності – згорнути трубопровід та пересуватися в інший район. 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ ВИКОРИСТАННЯ 

ТРУБОПРОВІДНИХ БАТАЛЬЙОНІВ 

 

2.1. Сили і засоби трубопровідних військових частин, які не 

залучаються до виконання завдань з експлуатації розгорнутих у ході 

підготовки до оборонної операції польових магістральних трубопроводів, 

зосереджуються у третій смузі логістичного забезпечення, як правило, в 

пункті дислокації передового центру забезпечення пальним або в районі 

стаціонарного складу пального, який використовується для забезпечення 

ПММ розгорнутих угруповань військ (сил) на напрямках, які визначені для 

розгортання польових магістральних трубопроводів. 

Підрозділи трубопровідних військових частин утримуються у 

готовності до здійснення маневру з метою забезпечення контрударного 

угруповання в ході проведення контрудару, збільшення подачі пального на 

окремих напрямках, подачі пального до нових аеродромів (районів) базування 

авіації, забезпечення подачі пального у випадку порушення роботи 

залізничного транспорту або виведення з ладу центрів забезпечення пальним 

та виконання інших завдань з перекачування пального. 

 

2.2. Трубопровідні батальйони здійснюють подачу пального по 

польових магістральних трубопроводах військам (силам) при веденні ними 

всіх видів бойових дій. Найбільш широке застосування знаходять польові 

магістральні трубопроводи у період оперативного розгортання військ (сил) 

для створення (наближення) необхідних запасів військ (сил) та при проведенні 

військами наступальних бойових дій, коли використовується велика кількість 

пального і значно збільшується відстань його підвезення, а також в умовах 

обмежених можливостей інших видів транспорту. 

Методи використання трубопровідних батальйонів належить 

застосовувати творчо, у суворій відповідності до обстановки, що склалася. 

 

2.3. Окремі трубопровідні батальйони, як правило, використовуються в 
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повному складі на одному напрямку. Використання трубопровідних 

батальйонів поротно або повзводно для вирішення завдань щодо подавання 

пального на невеликі відстані нераціональне. 

 

2.4. У наступальних операціях польові магістральні трубопроводи 

розгортаються для подавання пального військам (силам) з урахуванням 

завдань та глибини операцій, наявності та становища сил і засобів служби 

пального, транспортних комунікацій, інших конкретних умов обстановки. 

При виборі траси для розгортання трубопроводів враховується 

наявність запасів пального та можливість безперебійної їх доставки до складів 

пального у початкових пунктах трубопроводів, прохідність шляхів для 

трубомонтажних машин, можливість підвезення труб та обладнання до траси, 

інші чинники. 

 

2.5. Польовий магістральний трубопровід, прокладений вздовж 

маршрутів перегрупування військ (сил), може використовуватись для 

забезпечення пальним військ (сил), які здійснюють марш, видачі пального в 

автоцистерни або подавання пального в райони масового заправлення техніки. 

Якщо траса трубопроводу проходить осторонь від маршрутів висування 

військ (сил), то в райони дозаправки або в пункти масової видачі пального в 

автоцистерни можуть прокладатися відгалуження від основної магістралі 

польового трубопроводу. 

Ділянки масової видачі пального з польових магістральних 

трубопроводів обладнуються силами особового складу ЦЗП. 

Початковими пунктами трубопроводу, як правило, є ЦЗП або пункти 

видачі на стаціонарних магістральних нафтопродуктопроводах, куди 

забезпечується надійне подавання пального. У початкових пунктах 

трубопроводу мають утримуватись запаси пального, які забезпечують не 

менш як дводобову продуктивність трубопроводу. Для прискорення 

подавання пального в призначені пункти у ході розгортання трубопроводу, 

окрім запасів пального на ЦЗП, які містяться на початку трубопроводу, 

використовуються і запаси пального, які утримуються на інших ЦЗП, 

розташованих вздовж траси трубопроводу. 

Якщо у тиловій смузі оперативного командування існує водна 

перешкода (гірський перевал), то початкові пункти трубопроводу 

розташовуються перед водною перешкодою (гірським перевалом) з таким 

розрахунком, щоб в разі руйнування залізничних мостів (тунелів) подавання 

пального до початкових пунктів не припинялось. 

 

2.6. Маневр трубопровідними батальйонами та підрозділами 

здійснюється: 

за необхідності передачі їх зі складу одного виду Збройних Сил України, 

оперативного командування в інший; 

для нарощування трубопроводу та відгалуження від нього в ході 

операцій; 
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у випадках зміни напрямку дій угруповань видів Збройних Сил України, 

оперативного командування; 

за необхідності збільшення подавання пального на окремих напрямках; 

для забезпечення стійкої подачі пального у випадках порушення роботи 

залізничного транспорту або виведення з ладу ЦЗП у початковому пункті 

трубопроводу; 

для заміни трубопровідних військових частин та підрозділів, що зазнали 

ударів противника; 

для виконання окремих завдань з перекачування пального. 

Маневр трубопровідними батальйонами та підрозділами проводиться у 

випадку необхідності подавання пального у нові райони базування авіаційних 

військових частин та забезпечення перевезення пального через великі водні 

перешкоди. 

 

2.7. Маневр трубопровідними батальйонами та підрозділами у видах 

Збройних Сил України, оперативних командуваннях може здійснюватись для 

нарощування вслід за військами (силами) розгорнутого трубопроводу за 

рахунок згортання батальйонних ділянок на початку трубопроводу та 

переміщення їх уперед. 

Цей вид маневру здійснюється у тому випадку, якщо є можливість 

забезпечити надійне постачання пального залізничним або водним 

транспортом у новий початковий пункт трубопроводу. 

 

2.8. Необхідно своєчасно передбачити розміщення трубопровідних 

батальйонів так, щоб вони без великого перегрупування змогли успішно 

виконувати свої завдання з початком бойових дій. Для цього важливо у 

мирний час, за можливості, розосередити труби та трубопровідне обладнання 

по напрямках можливого розгортання ліній трубопроводу. 

 

2.9. В оборонних операціях польові магістральні трубопроводи 

розгортаються переважно у кілька ліній та на розгалужених напрямках. В усіх 

випадках розгортання польових магістральних трубопроводів проводиться з 

врахуванням можливості зворотного перекачування пального. При загрозі 

захоплення трубопроводу противником здійснюється зворотне перекачування 

пального, швидке спорожнення трубопроводу та видача пального військам 

(силам), демонтаж та евакуація трубопровідного обладнання. 

 

2.10. При розгортанні трубопроводів в операціях, що проводяться у 

гірській, лісисто-болотяній місцевості, а також взимку, необхідно 

передбачити: 

більш ретельний відбір, розвідку та вивчення траси для розгортання 

трубопроводу, а також маршрутів переміщення трубомонтажних машин; 

підготовку колонних шляхів для вивезення трубопровідного 

обладнання; 
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підготовку особового складу, а також трубомонтажних машин, 

автомобілів, трубопровідного обладнання та іншої техніки для роботи у 

складних умовах; 

підсилення охорони, оборони та патрульно-аварійної служби; 

підсилення військових частин та підрозділів додатковими силами та 

засобами (трубопровідним обладнанням, автомобілями та іншою технікою) 

відповідно до обставин, що склалися на даний час; 

випрямлення траси трубопроводу з метою скорочення його довжини у 

порівнянні з протяжністю гірських шляхів; 

створення підвищених запасів пального та мастильних матеріалів, 

продовольства та води у віддалених гарнізонах насосних станцій та на окремо 

розташованих радіорелейних станціях. 

2.11. У гірській місцевості трубопровідні батальйони підсилюються 

перекачувальними засобами та додатковим трубопровідним обладнанням. 

Для розгортання трубопроводу через гірські річки та ущелини застосовуються 

підвісні конструкції. 

 

2.12. При використанні польових магістральних трубопроводів для 

подавання пального авіаційним військовим частинам, розгортання 

трубопроводу частіше всього проводиться у кількох напрямках від 

найближчих ЦЗП до складів пального авіаційно-технічних частин. 

 

2.13. Початковим пунктом трубопроводу, що розгортається для 

подавання пального на склади авіаційно-технічних частин, можуть бути 

пункти видачі на стаціонарних магістральних нафтопродуктопроводах. В цих 

пунктах, як правило, розгортаються польові склади пального або відділення 

складів пального виду Збройних Сил України, оперативного командування, у 

резервуари яких приймається пальне в період його перекачування по 

стаціонарному магістральному нафтопродуктопроводу та де створюються 

його запаси для забезпечення безперебійної роботи польових магістральних 

трубопроводів. 

 

2.14. У тимчасових перевантажувальних районах польові магістральні 

трубопроводи використовуються для подавання пального: 

на шляхах сполучення складів пального при руйнуванні великих 

залізничних мостів або інших споруд; 

в обхід загороджень або руйнувань на водних шляхах сполучення; 

у портах (на пристанях) з морських (річкових) транспортних засобів у 

залізничні (автомобільні) цистерни. 

 

2.15. Для розгортання ліній трубопроводів між складами пального 

тимчасового перевантажувального району, як правило, використовуються 

польові магістральні трубопроводи ПМТ-100 (ПМТП-100) та ПМТ-150 

(ПМТП-150). В тимчасових перевантажувальних районах вони розгортаються 

по кількох паралельних лініях. Кількість ліній визначається обсягом пального, 
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що перекачується, кількістю його сортів, протяжністю траси трубопроводу, 

який розгортається, наявністю сил та засобів трубопровідних батальйонів та 

підрозділів. 

Для кожного сорту пального доцільно мати окремі лінії трубопроводу. У 

випадку пошкодження однієї або кількох ліній, при нерівномірному подаванні 

різних сортів пального та при необхідності у короткі строки подати один сорт 

пального, передбачається послідовне перекачування пального по всіх лініях 

трубопроводу. Траси трубопроводів в тимчасових перевантажувальних 

районах ретельно розвідуються, особливо при подоланні великих водних 

перешкод. При розгортанні через водні перешкоди підводна ділянка 

дублюється запасною лінією. При подоланні великих водних перешкод 

шириною більше як 1 км, стики труб між собою можуть з’єднуватись 

зварюванням. У цих випадках трубопровідні батальйони та підрозділи 

підсилюються силами та засобами для проведення зварювальних робіт. 

В окремих випадках відрізки трас трубопроводу через водні перешкоди 

можуть прокладатись заздалегідь у мирний час. 

 

2.16. У цілях скорочення протяжності ліній трубопроводу та строків 

розгортання у тимчасових перевантажувальних районах, для зливання та 

наливання пального у транспортні засоби використовуються, за можливості, 

найближчі від бар’єрних місць залізничні станції, колії, пристані. 

 

3. ОБОВ’ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ 

 

Посадові особи трубопровідних батальйонів з питань підготовки 

особового складу, його виховання та військової дисципліни, організації 

внутрішнього порядку, а також організації фінансової та господарської 

діяльності керуються законами України, статутами Збройних Сил України, 

наказами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил 

України, наказами і розпорядженнями Командування Сил логістики Збройних 

Сил України. 

З питань, які безпосередньо відносяться до роботи трубопровідних 

батальйонів, посадові особи керуються вимогами положень, викладених у цій 

Настанові. 

З урахуванням особливостей покладених завдань та 

організаційно-штатної структури, командиром трубопровідного батальйону, 

за участю начальників (командирів) структурних підрозділів, для всіх 

посадових осіб розробляються функціональні обов’язки. Ці обов’язки 

затверджуються командиром батальйону та доводяться усім посадовим 

особам під особистий підпис. Функціональні обов’язки командира 

трубопровідного батальйону затверджуються безпосереднім начальником, 

якому підпорядкований батальйон. Один примірник обов’язків, із підписом 

посадових осіб про ознайомлення, зберігається в управлінні трубопровідного 

батальйону. За необхідності, обов’язки уточняються. 

 



Книги, які можуть вас зацікавити

Службові
розслідування: у
Збройних Силах

України, у Національній
гвардії  України, у

Державній
прикордонній службі

України

Військова топографія Техніка бою. Основи.
Том 1. Частина 1
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