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ВСТУП 

 

Ця військова навчально-методична публікація “Довідник “Кишеньковий 

невідкладних голосових повідомлень сухопутних військ НАТО”  

розроблена методом перевидання, а саме – перекладом союзної публікації 

STANAG 2627 Ed.1/ATP-97(A), Edition A, Version 1, 2016 “NATO LAND 

URGENT OICE MESSAGES (LUVM) POCKET BOOK (Термінові голосові 

повідомлення Сухопутних військ НАТО, кишеньковий довідник) видання 2016 

року)” (посилання а). Ступінь відповідності – ідентичний (IDT).  

Мова оригіналу – англійська.  

Цей Довідник призначений для застосування в Збройних Силах України з 

метою реалізації заходів військової стандартизації щодо впровадження 

стандартів та керівних документів НАТО відповідно до вимог  

керівних документів Міністерства оборони України у сфері військової 

стандартизації (посилання б, в). 

Збройні Сили України не несуть відповідальності за наслідки застосування 

цього Довідника не за призначенням. 
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ПОСИЛАННЯ НА ВІЙСЬКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ  

 

Позначка військової 
публікації 

Повне найменування військової публікації 
 

1 2 

STANAG 2627 
Ed.1/ATP-97(A) 

а. Edition A, Version 1, 2016 “NATO LAND URGENT 
OICE MESSAGES (LUVM) POCKET BOOK” 

(Довідник кишеньковий “Термінові голосові 

повідомлення Сухопутних військ НАТО”, видання 2016 

року)” 

ВСТ  

01.001.008-2018 

(02) 

б. “Правила і методи впровадження та застосування 

міжнародних військових нормативних документів  

(AAP-03 Ed. J Ver. 3, Production, maintenance and 

management of NATO standardization documents, NEQ)”, 

введений в дію наказом начальника Управління 

стандартизації, кодифікації та каталогізації від 

04.04.2018 № 4 

 

в. “Порядок розроблення, прийняття, внесення змін, 

скасування, відновлення дії, оприлюднення, 

запровадження та застосування військових стандартів”, 

затверджені наказом Міністерства оборони України  

від 24.02.2020 № 56 “Про питання військової 

стандартизації” 
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

 

У цій військовій навчально-методичній публікації основні терміни та 

визначення наведено в тексті. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

У цій військовій навчально-методичній публікації умовні позначення та 

скорочення наведено в тексті. 
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1. РЯТУВАЛЬНІ ЗАХОДИ 

 

1.1. Запит на медичну евакуацію (заявка MEDEVAC, 9 пунктів) 

 

(Запит на термінову евакуацію постраждалих) 

 
Позиція Опис/Примітки Зміст повідомлення 

1 Позивний: Кому / Від кого   Я – (такий-то)   

 Розпорядження MEDEVAC 

2 
Локація  

Координати зони евакуації 

3 

Кількість пацієнтів / Їх пріоритетність Р1 =  

P2 =  

P3 = 

ПРІОРИТЕТ 1. (P1) 

Ургентний. Госпіталізація 

протягом 60 хв. 

ПРІОРИТЕТ 2. (P2) 

Госпіталізація протягом 

4 год. 

ПРІОРИТЕТ 3. (Р3) 

Госпіталізація протягом 

24 год.(R2/R3) 

4 

Потреба у спеціальному обладнанні  

Не потрібно, підйомник, вентилятор, 

евакуаційне обладнання 

 

5 

Пацієнти/Тип S =  

W = 

E = 

O = 

 

S (Потребує 

ношей), 

W (Ходячий), E (Потребує 

супроводу), 

O (Інший, 

деталізувати) 

6 

Безпека зони евакуації  

N (Противник 

відсутній) 

P (Присутність 

противника 

можлива) 

E (Наявність 

противника в зоні) 

X (Гаряче, 

необхідність в 

озброєному 

супроводі) 

7 

Спосіб позначення зони евакуації   

Спосіб маркування зони евакуації, 

наприклад, колір диму, колір світла тощо. 

8 Національність пацієнтів / Статус  

 

A військовик NATO= B службовець ЗС НАТО= 

C військовик не член ЗС НАТО= D службовець ЗС не НАТО= 

E Затриманий, в/полонений= F перекладач = 

GCivCav, постраждалі від FF= H Дитина= 

ПРИМІТКА:POW = в/полонений, FF = свої війська, CivCav = постраждалі з 

числа цивільних осіб 

9 

Тактичні аспекти та інша інформація  

Деталізувати будь-які зміни в тактичній 

обстановці, а також іншу дотичну 

інформацію 

 

1.1.1. Приклад запиту medevac, заповнюється на кожного постраждалого 

 
1.  Позивний:  Y12A, (потрібна) МEDEVAС. 
2.  Координати: XU 915-657. 
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3.  Всього. P1= 1, P3 =2. 
4.   Не потрібне. 
5.  S=1, W=2. 
6.  N. 
7.  Червоний дим. 
8.  3 в/с НАТО. 
9.  РХБЯ-загроза , зона евакуації 1km, 30 хв., від  місця бою. 
 
1.1.2. Примітки щодо виконання запиту на medevac 

 
Якщо зона евакуації (PZ) не затверджена, слід надіслати заплановану PZ та 

підтвердити її для засобів MEDEVAC при виході на маршрут. Слід підготуватись  
до перенесення постраждалих на деяку відстань до відповідного пункту їх 
евакуації. Необхідно також  бути готовими повідомити засоби MEDEVAC щодо 
будь-яких питань стосовно PZ, зокрема: 

Розмір PZ, який повинен бути відповідним для очікуваних вертольотів 
(Hels).  

Поверхня PZ: тверда або м’яка, піщана, стан рослинності, уламки, 
рівень/нахил 

Вхід на/вихід з PZ та можливі перешкоди. 
У випадку необхідності рухатись пішки на будь-яку відстань до 

відповідного PZ, слід мати можливість визначити час, який знадобиться, щоб 
дістатись туди. Засоби MEDEVAC не повинні піддаватися небезпеці довше, ніж 
передбачено, і будуть коригувати час свого прибуття в PZ відповідно до часу 
доставлення постраждалих. 

У випадку, якщо постраждалий є військовополоненим або затриманим, він 
буде евакуйований із супроводом, відповідно в засобах MEDEVAC слід 
передбачити місце для перевезення осіб супроводу. 

 
1.1.3. Розрахунковий час прибуття (eta) 

 
Під час зв’язку з призначеними засобами MEDEVAC останні 

повідомляють розрахунковий час їх прибуття до PZ. Слід переконатись, чи 
перебування у PZ до прибуття MEDEVAC можливе і безпечне. Про будь-які 
зміни слід повідомити оперативне транспортне командування (ТОС) або засоби 
MEDEVAC. 

 
1.1.4. Типи вертольотів 

 
Якщо засобом MEDEVAC є гелікоптер, слід взяти до уваги його тип: 
це дозволить розмістити постраждалих на борту у потрібному місці без 

зайвих витрат часу. Якщо очікується вертоліт UH-60, слід підготувати 
постраждалих до розміщення на борту в позиції 9-та година (стрілки умовного 
циферблату) в напрямку посадки. Якщо тип вертольоту – CH-47, розміщення 
здійснюється у хвостовій частині (позиція стрілок умовного циферблату – 6-та 
година);  
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деякі гелікоптери не можуть брати на борт певні типи вантажу;  

слід обов’язково перевірити наявність  відповідного вантажу! 

 

1.1.5. Основний комплект спорядження і зброя 

 

Готуючи постраждалого до евакуації, слід вилучити все його спорядження 

та документи, пов’язані з виконуваним завданням. Також слід переконатись, чи 

не залишилось на борту озброєння, і чи боєприпаси, включаючи вогне- та 

вибухо-небезпечні матеріали, були вилучені; слід обов’язково повідомити про це 

екіпажі гелікоптерів. 

 

1.1.6. Надане лікування 

 

Під час посадки постраждалих на борт слід переконатись, що всі джгути та 

морфінові аплікації належним чином позначені та зрозумілі команді MEDEVAC. 

 

1.1.7. Поповнення запасів медикаментів 

 

На кожного постраждалого витрачається певна кількість матеріалів 

медичного призначення, пов’язок для невідкладної допомоги, кровозупинних 

джгутів, морфіну тощо. Слід скласти запит до прибуваючих засобів MEDEVAC 

на поповнення медичних запасів підрозділу для можливості продовження 

виконання завдання. Сюди слід включити ноші, оскільки будь-який 

постраждалий, що їх потребує, ймовірно, так і залишиться на ношах і буде 

евакуйований з PZ разом з ними. 

 

1.2. Характер поранення і надана допомога (MIST-AT) 

 

(Попередній огляд потерпілого. Супровід кожного пораненого) 

 

Позиція Опис/Примітки Зміст повідомлення 

1 2 3 

 Позивний: Кому / Від кого        Я – (такий-то)   

 Розпорядження MISTAT 

 Персональні дані постраждалого 

Ідентифікаційний код (ZAP): 
 

НЕ НАДСИЛАТИ ВІДКРИТИМ 

ТЕКСТОМ. Див. примітки нижче. 
 

M Спосіб і час поранення  
Як постраждалий отримав 

поранення? вогнепальне поранення, 

вибух, аварія транспортного засобу 

тощо. 

I Які поранення чи хвороби були 

перенесені? 
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Приклад:  

0 Я -Y12A. 

MIST-AT. 

Постраждалий 1. 

M.  Вогнепальне поранення в живіт 181000ZJUN13 (о 10.00 за Грінвічем 18 

червня 2020 року). 

I.  Відкрите поранення. 

S.  181000ZJUN13. B = 26, C = 145, D = притомний. 

T.  Морфін. 

A.  21. 

T.  181000ZJUN13. 

 

1.2.1. Примітки щодо заповнення формату mistat 
  
Ідентифікація Постраждалого (номер ZAP): Персональні дані  

постраждалої особи не надсилаються відкритим текстом. Кожен в/с повинен 
мати персональний ідентифікаційний код (або номер “ZAP”). Якщо 
постраждалий є місцевим громадянином, слід застосувати деякі засоби 
розрізнення постраждалих, наприклад: Стать жіноча Дитина 1. 

 
1.2.2. Симптоми та життєві показники 
 
Які життєво важливі показники та симптоми спостерігаються у 

постраждалого? 
Чи має пацієнт критичну кровотечу? Якщо так, то в якій ділянці тіла? Чи є 

дихальні шляхи чистими, заблокованими, обпаленими або спазмованими. 
Скільки вдихів за хвилину робить постраждалий? 

Яким є показник пульсу постраждалого? Для його визначення слід зробити 
замір пульсації променевої чи сонної артерії протягом 15 секунд і помножити 
показник на 4. 
  

Опис характеру і місця кожного 

поранення, починаючи з 

найважчого, якщо це можливо. 

S Надане лікування  
Опис наданого лікування. 

Зазначити час 

Морфін застосований, як зазначено 

у супроводі пораненого  

Джгут 

Фізрозчин 

Гемостатик 

A Вік пораненого  

 

T   

 



Книги, які можуть вас зацікавити

Боротьба з
безпілотними

літальними апаратами
(за досвідом

проведення ООС
(раніше АТО)

Індивідуальна фізична
підготовка

військовослужбовців за
стандартами НАТО

Командиру підрозділу
по застосуванню БпАК

тактичного рівня (за
досвідом проведення

ООС (раніше АТО)

Організація підготовки
військовослужбовців за

бойовою армійською
системою

Організація військового
зв’язку. Навчальний

посібник

Використання
топографічних карт
НАТО в Збройних

Силах України

Перейти до галузі права
Військове право
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