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ВСТУП 

 

У надскладних умовах збройної боротьби із зовнішньою агресією, 

протистояння сепаратистським зазіханням на сході нашої держави, Збройні 

Сили України продемонстрували єдність, організованість, здатність до 

вирішення поставлених перед ними задач. 

Головним завданням підготовки особового складу підрозділів 

протитанкових керованих ракет є підвищення якості підготовки військових 

фахівців з урахуванням вимог їх всебічної готовності до виконання військового 

обов’язку в умовах сучасної війни.  

Основна мета – підвищення рівня підготовки особового складу, як 

фахової людини повинно бути не тільки за своїм родом військ, а і як 

військовослужбовця Збройних Сил України в цілому. 
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

 

Бойовий порядок – побудова артилерійського підрозділу (підрозділу 

артилерійської розвідки) на місцевості для виконання вогневих завдань 

(завдань з розвідки противника). 

Вогнева засідка – спосіб застосування підрозділів протитанкової 

артилерії, з метою ураження броньованих цілей противника та інших важливих 

цілей, ураження яких значно знизить потенціал противника. 

Комплексне заняття – це заняття зі спеціальної підготовки, які 

проводяться з батареєю на місцевості, в умовах конкретної тактичної 

обстановки. На цих заняттях проводиться злагодження батареї в цілому, 

удосконалюються навики особового складу у бойовій роботі при підготовці 

стрільби і управління вогнем та виконання вогневих завдань, формуються його 

морально-бойові, фізичні та психологічні якості. 

Мобільна вогнева група – це зведене формування, яке складається з 

протитанкових артилерійських підрозділів, що озброєні самохідними ПТРК та 

доданими засобами розвідки. 

Протитанковий резерв – призначений для ведення боротьби з танками 

та іншими броньованими машинами противника, прикриття загрозливих 

напрямів, флангів та стиків. 

Район зосередження – ділянка місцевості, що зайнята або підготовлена 

(намічена) для зайняття МВГр і забезпечує приховане розташування та 

своєчасний її вихід на рубежі розгортання або в інший район. Розміри району 

зосередження по фронту і в глибину можуть бути до 150 м. 

Рубіж розгортання – ділянка місцевості, що підготовлена (спланована) 

до зайняття або зайнята МВГр для знищення танків та інших броньованих 

машин противника. На кожному рубежі розгортання МВГр розгортається у 

бойовий порядок. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 
Скорочення та 

умовні 
позначення 

Повне словосполучення та поняття, що скорочуються 

 

1 2 

АБС Артилерійська балістична станція 

АТО Антитерористична операція 

БМП Бойова машина піхоти 

БП Бойовий порядок 

БТР Бронетранспортер 

ВП Вогнева позиція 

ВВП Відкрита вогнева позиція 

ДМК Десантний метеорологічний комплект 

ДЗОТ Довготривала захищена опорна точка 

ДОТ Довготривала опорна точка 

ЗМУ Зброя масового ураження 

КБ Командир батареї; 

КВ Командир взводу 

КГ Командир гармати 

КСП Командно-спостережений пункт 

ООС Операція об’єднаних сил 

ПГ Протитанкова гармата 

ПН Пряма наводка 

ПТА Протитанкова артилерія 

ПТКР Протитанкова керована ракета 

ПТРез Протитанковий резерв 

ПТРК Протитанковий ракетний комплекс 

РАО Ракетно-артилерійське озброєння 

РЗ Рубіж зосередження 

РР Рубіж розгортання 

РЧС Розчин для чищення ствола гармати 

СОБ Старший офіцер батареї 

ТН Точка наведення 

ТП Точка прицілювання 

ТС Таблиці стрільби 
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1. ЗАСТОСУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ПТКР 

 

1.1. Призначення та тактико-технічні характеристики ПТРК 
 

Підрозділи ПТКР призначені для знищення танків, іншої броньованої 

техніки противника, протитанкових засобів, малорозмірних наземних цілей 

таких, як довготривала захищена опорна точка (далі – ДЗОТ), довготривала 

опорна точка (далі – ДОТ), а також малошвидкісних повітряних низьколетячих 

цілей.  

Тактико-технічні характеристики основних зразків ПТКР відповідно  

до таблиці 1. 

Таблиця 1 

 

Тактико-технічні характеристики основних зразків ПТКР 

Найменування 

К
ал

іб
р
 

Дальність 

Б
р

о
н

еб
ій

н
іс

ть
 

М
ас

а 
у

ст
ан

о
в
к
и

 

Ч
ас

 п
ер

ев
ед

ен
н

я
 в

 Б
П

 

Ш
в
и

д
к
о

ст
р

іл
ь
н

іс
ть

 

Сектор 

обстрілу 

База 

О
б

сл
у

га
 

Б/К 

М
ас

а 
 р

ак
ет

и
 

З
ап

ас
 х

о
д

у
 

Ш
в
и

д
к
іс

ть
 

мах miп 

Г
о

р
и

зо
н

та
л
ь
н

и
й

 к
у

т 

В
У

С
 

В
У

В
 

 
мм м м мм кг хв 

пос/ 

хв 
градуси 

 
чол 

 
кг км км/г 

ПТРК 9К115 

"Метис" 

(9П151) 

93 1000 40 450 21 12'' 3 30 15 15 носим 2 8/4 
   

ПТРК 9К111 

"Фагот" 

(9П135М) 

120 2500 70 400 22 1 3 360 20 20 носим 3 8/4 
   

ПТРК 

"Конкурс" 

(9П148) 

135 4000 75 500 7000 25" 3 110 5 20 
БРДМ-

2 
2 

20/ 

15 
14,5 750 

100/ 

10 

ПТРК  

 "Штурм-С"  

(9П149 ) 

130 5000 400 650 12000 30" 4 85 5 15 МТЛБ 2 
12/ 

12 
46,5 500 

60/ 

5...6 

ПТРК комплекс 

216 "Корсар" 
107 2500 100 550 18  4 360 -10 +20 носим 2  14,6   

ПТРК 

"Стугна - П" 

130 

(152) 

5000 

(3000) 
100 800 47  3 162 -7 +27 носим 3  

29,5 

38 
  

 

1.2. Обов’язки посадових осіб 
 

Командир батареї особисто відповідає за бойову готовність підрозділів 

батареї, прийняті ним рішення, виконання батареєю поставлених завдань у 

визначений час, військову дисципліну та морально-психологічний стан 

особового складу. 
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Він зобов’язаний: 

постійно знати обстановку та враховувати можливі її зміни, знати 

положення, стан і можливості підпорядкованих підрозділів, порядок 

використання засобів автоматизованого управління;  

вести розвідку противника, спостереження за результатами стрільби; 

управляти вогнем батареї; 

підтримувати безперервну взаємодію із загальновійськовими 

підрозділами; 

своєчасно приймати рішення та ставити завдання підлеглим; 

доповідати командиру дивізіону (старшому начальнику) про виконання 

отриманих завдань, зміну обстановки, переміщення в нові райони, витрату 

боєприпасів, забезпеченість МТЗ та втрати; 

організовувати управління та всебічне забезпечення бойових дій, захист 

від високоточної та запалювальної зброї, здійснення заходів щодо введення 

противника в оману; 

вживати заходів до негайного відновлення порушеного управління та 

вимагати неухильного виконання поставлених завдань. 

Командир взводу ПТКР відповідає за стан і бойову готовність взводу, 

підготовку його до бойових дій та успішне виконання ним завдань.  

Він зобов’язаний:   

з’ясовувати отримане завдання й оцінювати обстановку;  

доводити завдання підлеглим;  

вибирати рубіж розгортання, вогневу позицію (далі – РР (ВП), 

організовувати їх підготовку для зайняття взводом;  

розгортати взвод на РР (ВП); 

керувати підготовкою матеріальної частини артилерії, боєприпасів на РР 

(ВП), засобів автоматизації управління та програмного забезпечення, приладів 

до виконання завдань, інженерним обладнанням РР (ВП);  

організовувати поповнення матеріальних запасів, безпосередню охорону 

та самооборону, зв'язок на РР (ВП); 

перевіряти готовність озброєння до виконання вогневих завдань і 

доповісти командиру батареї про готовність до відкриття вогню; 

управляти вогнем взводу;  

керувати взводом під час зміни РР (ВП); 

перевіряти готовність підпорядкованого особового складу та приладів до 

роботи вночі;  

вести бойову документацію. 

Командир установки-старший оператор керує бойовою роботою 

обслуги, виконує вказівки командира взводу і відповідає за постійну готовність 

обслуги до виконання поставлених завдань, точність вогню, технічний стан 

ПТРК, за виконання обслугою поставлених завдань. 
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Він зобов’язаний:  

постійно стежити  за готовністю матеріальної частини до бойового 

використання, своєчасно та якісно виконувати заходи з підготовки її до 

стрільби; 

керувати та контролювати роботу обслуги під час зайняття вогневої 

позиції та підготовці ПТРК до ведення вогню, а також при ведення вогню і 

залишенні вогневої позиції; 

керувати роботою обслуги з інженерного обладнання і маскування 

вогневої позиції ПТРК; 

своєчасно і правильно вести документацію; 

доповідати командиру взводу про виконання його розпоряджень і команд. 

Механік-водій (водій) виконує команди (вказівки) командира установки 

і відповідає за технічний стан, заправлення ПММ, підготовку до стрільби, 

своєчасний ремонт (ТО). 

Він зобов’язаний: 

перевіряти технічний стан (ТО) під час підготовки до маршу, стрільби, 

доповісти про всі виявлені недоліки та вживати заходів щодо їх усунення; 

знати наявність ПММ, слідкувати за їх витратою та знати запас ходу; 

знати та дотримуватись Правил дорожнього руху, заходів безпеки, вимог 

Керівництв з експлуатації машини; 

в ході бойової роботи на вогневій позиції діяти відповідно до Керівництва 

з бойової роботи. 

 

1.3. Планування бойових дій 

 

Планування бойових дій артилерійських підрозділів включає: отримання 

бойового завдання, видача бойового розпорядження, складання попереднього 

плану, початок пересування, проведення рекогносцировки, завершення плану, 

видача наказу, контроль та удосконалення. 

Порядок роботи командира батареї з планування бойових дій залежить 

від конкретної обстановки, отриманого завдання та наявності часу. Завдання 

командир батареї отримує від командира дивізіону (старшого начальника). 

З отриманням завдання командир батареї аналізує його, визначає заходи, 

які необхідно провести негайно для якнайшвидшої підготовки підрозділів до 

виконання отриманого завдання, здійснює розрахунок часу, віддає попереднє 

бойове розпорядження, організовує: підготовку підрозділів до бойових дій; 

розвідку противника,  рубежів розгортання та районів зосередження; оцінює 

обстановку, складає попередній план; проводить рекогносцировку; організовує 

всебічне забезпечення бойових дій та управління; завершує планування;  

визначає завдання та здійснює їх постановку підпорядкованим підрозділам; 

віддає бойовий наказ; проводить практичну роботу з підготовки підрозділів до 

бойових дій та у встановлений термін доповідає командиру дивізіону 

(старшому начальнику) про готовність до виконання завдання. 
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1.3.1. Під час аналізу бойового завдання 

 

Під час аналізу бойового завдання здійснюється його усвідомлення, в 

ході якого, командир батареї повинен зрозуміти:  

бойове завдання та замисел командира загальновійськової частини 

(підрозділу); 

напрямку дій, на яких діє ПТРез старших командирів (начальників); 

завдання сусідів і порядок взаємодії з ними; 

завдання батареї; 

рубежі розгортання, райони зосередження; 

порядок забезпечення боєприпасами; 

час і порядок висування батареї у визначений район, порядок маневру в 

ході бою; 

час готовності до виконання завдання. 

 

1.3.2. Під час розрахунку часу 

 

Під час розрахунку часу командир батареї визначає загальний час, який 

має батарея для підготовки до виконання завдань, з урахуванням заходів, що 

проводяться командиром дивізіону (старшим начальником), встановлює 

терміни проведення основних заходів щодо підготовки бойових дій. 

 

1.3.3. Під час оцінювання обстановки  

 

Під час оцінювання обстановки вивчаються й аналізуються: склад, 

положення та можливий характер дій противника, положення, стан, можливості 

та рівень забезпеченості підрозділів батареї, вивчає характер місцевості та її 

вплив на бойові дії батареї, РХБ обстановку, враховує стан погоди, пору року та 

час доби. 

 

1.3.4. Віддання бойового розпорядження 

 

Віддає бойове розпорядження, в якому командир батареї доводить 

короткі висновки з оцінки противника, визначає: 

завдання, що виконуються протитанковими засобами старшого 

командира (начальника); 

бойове завдання загальновійськової частини (підрозділу); 

завдання взводів і термін готовності до їх виконання, а за необхідності й 

інші дані. 

У ході планування бойових дій відповідно до рішення 

загальновійськового командира і вказівок старшого артилерійського командира 

(начальника) здійснюється планування: бойових дій ПТРез та всебічного 

забезпечення бойових дій. Результати планування відображаються в 

розроблених документах з планування бойових дій артилерійських підрозділів. 
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Планування бойових дій ПТРез включає:  

визначення завдань; 

визначення рубежів розгортання, рубежів виклику (рубежів, з виходом 

танків противника на які повинні подаватись команди на висування резерву на 

рубежі розгортання), районів зосередження, маршрутів висування до рубежів 

розгортання та переміщення з одного району зосередження в інший; 

розрахунок часу на початкове висування батареї; на висування з району 

зосередження на кожен з рубежів і на переміщення з одного району 

зосередження в інший;  

встановлення сигналів висування на рубежі розгортання та переміщення. 

Завдання визначають, виходячи із замислу бою загальновійськового 

командира та можливих дій танкових підрозділів противника. 

Рубежі розгортання визначають для вирішення кожного завдання ПТРез, 

виходячи з можливих напрямків атаки (контратаки) танків противника, 

положення та завдань загальновійськових частин (підрозділів) на цих 

напрямках, характеру місцевості та наявності маршрутів для висування резерву. 

Рубіж виклику визначають на такій відстані від визначеного рубежу 

розгортання, при якому забезпечується своєчасне розгортання резерву з 

урахуванням імовірної швидкості руху танків противника й ефективної 

дальності стрільби вогневих засобів ПТРез. Сигнал на висування ПТРез 

повинен подаватись не пізніше виходу танків противника на рубіж виклику 

резерву. 

Райони зосередження вибирають у місцях, що забезпечують мінімальний 

час висування ПТРез до найближчих рубежів розгортання, потайне його 

розташування і захист. 

Планування всебічного забезпечення бойових дій артилерійських 

підрозділів включає: визначення заходів бойового, морально-психологічного, 

технічного і тилового та медичного забезпечення. 

Результати планування відображають на робочих картах командира 

батареї. 

Командир батареї, визначений командиром ПТРез, погоджує також дії 

батареї з діями рухомого загону загороджень та інших підрозділів під час 

відбиття атак (контратак) танків противника. 

Крім того, командир батареї організовує взаємодію між підрозділами 

батареї. Порядок взаємодії командир батареї доводить до підпорядкованих 

командирів, як правило, після бойового наказу. 

Організація всебічного забезпечення бойових дій артилерійських 

підрозділів полягає в підготовці та проведенні заходів, які спрямовані на 

збереження боєздатності та створення умов для ефективного виконання завдань 

артилерійських підрозділів. Вона включає: 

визначення (уточнення) завдань щодо видів забезпечення,  

планування заходів, надання заявок старшому командиру  

(за необхідності);  
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організацію взаємодії з підрозділами, які призначені для виконання 

заходів, управління ними та їх забезпечення;  

підготовку дій підрозділів, їх розгортання та інше. 

У розпорядженнях (вказівках) із всебічного забезпечення артилерійським 

підрозділам визначаються основні завдання з кожного виду забезпечення, 

порядок і строки їх виконання, а також сили та засоби, які залучаються. У 

випадку потреби можуть указуватись інші дані.  

Під час організації управління командир батареї визначає: місце та час 

розгортання командно-спостережного пункту (далі – КСП), порядок його 

переміщення; організацію та порядок підтримання зв'язку; способи та терміни 

подання донесень; порядок відновлення управління батареєю у випадку виходу 

з ладу КСП батареї; порядок застосування засобів автоматизації управління. 

Визначення завдань підпорядкованим підрозділам командир батареї 

здійснює на основі аналізу отриманого завдання та висновків з оцінювання 

обстановки. 

Він визначає: 

бойовий порядок на рубежах розгортання; 

завдання взводам; 

райони зосередження та рубежі розгортання, смуги вогню та додаткові 

сектори обстрілу, порядок переміщення під час бою; 

основні заходи щодо всебічного забезпечення бойових дій; 

організацію управління. 

Визначені завдання підпорядкованим підрозділам командир батареї 

відображає на своїй робочій карті. 

Завдання підрозділам доводяться бойовим наказом, а в ході бою – 

бойовими розпорядженнями, командами (сигналами). Завдання 

підпорядкованим підрозділам командир може визначати та ставити особисто за 

принципом “один – одному”. 

У бойовому наказі командир батареї визначає: 

у першому пункті – короткі висновки з оцінки противника; 

у другому пункті – завдання, що виконуються протитанковими засобами 

старшого командира (начальника); 

у третьому пункті – завдання батареї, райони зосередження, рубежі 

розгортання, смуги вогню, маршрути висування, бойовий порядок на кожному 

рубежі розгортання. 

у четвертому пункті (після слова “наказую”) – завдання взводам; 

у п'ятому пункті – витрату боєприпасів; 

у шостому пункті – місце КСП батареї, на кого покладається управління 

батареєю у випадку виходу з ладу КСП; 

у сьомому пункті – термін готовності до виконання завдань. 

Командир батареї віддає бойовий наказ, зазвичай, у районі зосередження 

й уточнює завдання на кожному рубежі розгортання. 

Віддані командиром накази та розпорядження в стислому вигляді 

записуються в журнал обліку відданих і отриманих розпоряджень і донесень. 
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Командир взводу під час постановки завдань командирам обслуги ПТКР 

доводить короткі відомості про противника та танконебезпечні напрямки, 

визначає 

завдання загальновійськового підрозділу;  

завдання батареї: рубежі розгортання, смугу вогню, додатковий сектор 

обстрілу, рубіж відкриття вогню та рубіж освітлення місцевості, маршрут і 

порядок переміщення (маневру); 

після слова “наказую”: вогневі завдання; ВП, сектори обстрілу, порядок 

відкриття вогню по танках та інших броньованих машинах; витрату 

боєприпасів; 

порядок підготовки матеріальної частини та боєприпасів до стрільби; 

свого заступника; 

сигнали управління, оповіщення та порядок дій за ними. 

Командир обслуги ПТКР під час постановки завдань доводить відомості 

про противника, визначає: 

завдання загальновійськового підрозділу;  

завдання взводу; 

рубежі розгортання, смугу вогню, додатковий сектор обстрілу, рубіж 

відкриття вогню та рубіж освітлення місцевості, маршрут і порядок 

переміщення (маневру); 

вогневі завдання та порядок їх виконання;  

витрату боєприпасів;  

порядок підготовки ПТРК та боєприпасів до стрільби;  

місце ПТРК на РР; 

порядок інженерного обладнання ВП;  

сигнали та порядок дій за ними. 

Підготовка підрозділів до виконання отриманих завдань може 

здійснюватися одночасно з плануванням бойових дій та полягає в: 

доукомплектуванні підрозділів особовим складом та озброєнням та військовою 

технікою (далі – ОВТ); забезпеченні необхідними матеріальними засобами; 

підготовці командирів взводів і особового складу та ОВТ до виконання завдань 

за призначенням; проведенні заходів всебічного забезпечення. 

У ході цієї роботи плануються й організовуються заходи бойового 

злагодження підрозділів з відпрацювання способів дій для виконання найбільш 

складних завдань, оцінюється морально-психологічний стан особового складу 

та проводяться практичні заходи щодо формування у нього необхідних 

морально-бойових і психологічних якостей. 

Робота щодо вибору та підготовки районів зосередження та рубежів 

розгортання здійснюється з метою створення умов для своєчасного та 

організованого розгортання артилерійських підрозділів, успішного виконання 

визначених завдань, забезпечення живучості, організованого і безперебійного 

забезпечення та управління. 
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До початку ведення бойових дій здійснюється практична робота в 

підпорядкованих підрозділах щодо організації виконання поставлених завдань, 

підготовки командирів та особового складу підрозділів до бойових дій і 

надання їм необхідної допомоги. Після розгортання батареї в бойовий порядок 

командир батареї проводить контроль готовності до ведення вогню. Під час 

контролю він перевіряє: знання командирами підрозділів вогневих завдань і 

порядку їх виконання; готовність матеріальної частини ПТРК, засобів 

автоматизації управління батареєю, приладів і боєприпасів до стрільби; 

готовність підрозділів до виконання завдань вночі та в інших умовах обмеженої 

видимості; інженерне обладнання ВП і місць КСП; проведення заходів щодо 

охорони, захисту від ЗМУ, високоточної та запалювальної зброї. 

 

1.4. Основи бойового застосування підрозділів ПТКР 

 

1.4.1. Бойовий порядок батареї ПТКР 

 

При підготовці бою з протитанкових артилерійських частин і підрозділів 

у загальновійськових з’єднаннях і частинах створюється протитанковий резерв. 

Бойовий порядок повинен відповідати поставленому завданню та 

забезпечувати: успішне виконання завдань як в умовах застосування звичайної 

зброї, так і ЗМУ; найбільш повне використання бойових можливостей 

підрозділу відповідно до його призначення; безперервне ведення розвідки; 

взаємодію з загальновійськовими підрозділами; стійке управління; 

використання вигідних умов місцевості; здійснення своєчасного маневру; 

найменшу уразливість від ударів і вогню засобів противника. 

Бойовий порядок батареї ПТКР складається з бойових порядків взводів і 

КСП батареї (рисунок 1 на аркуші 16). 

Бойовий порядок взводу ПТКР складається з установок ПТКР, 

розташованих на рубежі розгортання.  

Протитанковим артилерійським підрозділам, що складають ПТРез, 

визначаються райони зосередження, маршрути (напрямки) переміщення (дій), 

рубежі розгортання та рубежі виклику.  

Район зосередження – ділянка місцевості, що зайнята або підготовлена 

(намічена) для зайняття протитанковими артилерійськими підрозділами і 

забезпечує приховане розташування та своєчасний їх вихід на рубежі 

розгортання або в інший район. У районі зосередження протитанкові 

артилерійські підрозділи розташовуються побатарейно (повзводно). Розміри 

району зосередження по фронту і в глибину можуть бути: для батареї – до  

500 м, для взводу – до 150 м. 
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Рисунок 1 – бойовий порядок батареї ПТКР за досвідом  

проведення ООС (раніше АТО). 

 

Рубіж розгортання – ділянка місцевості на танконебезпечному напрямку, 

що підготовлена (спланована) до зайняття або зайнята протитанковим 

артилерійським підрозділом для знищення атакуючих (контратакуючих) танків 

та інших броньованих машин противника. 

На кожному рубежі розгортання протитанкового артилерійського 

підрозділу визначаються смуга вогню і додаткові сектори обстрілу, а ПТРК – 

основний і додатковий сектори обстрілу. 

Для забезпечення вогневої взаємодії й управління відстань між ПТРК по 

фронту і глибині має бути 100 – 200 м, між взводами – 300 – 500 м, між 

батареями – до максимальної дальності пусків ПТКР. 

Розміри рубежу розгортання батареї ПТРК – до 2 км по фронту і до 1 км в 

глибину. 

 

1.4.2. Розвідка і визначення танконебезпечних напрямків 

 

Під час дій батареї у складі протитанкового резерву, в ході організації і 

ведення розвідки противника особлива увага надається виявленню найбільш 

імовірних напрямків атаки (контратаки) танків і БМП, тобто визначаються 

танконебезпечні напрямки. Також, як і під час підготовки стрільби по 

нерухомих цілях, на кожному рубежі розгортання ретельно вивчають 

місцевість, визначають орієнтири і  відстані до них. 

  

1 взвод ПТКР 

2 взвод ПТКР 

42 

1545

4641  

47 

4545

7542   

Окрема береза 

Розгалуження 

доріг 

46 
4745

7643  

Лівий кут окремого будинку 

45 
3890

9244   

Труба цегляна  
Окрема ялинка 

44 
5110

7246   43 
4003

7148  

Обрив 

КСП батр ПТКР 

Башта 

42
2220

1650   

РПА mр 



Книги, які можуть вас зацікавити

Робота командира
взводу в основних

видах бою. Навчальний
посібник

Тактика застосування
великокаліберних

кулеметів

Порядок застосування
підрозділів

протитанкових
ракетних комплексів

"Javelin FGM-148"

Військова розвідка.
Навчальний посібник

Тактика легкої піхоти
для дій малих груп

Командиру підрозділу
по застосуванню БпАК

тактичного рівня (за
досвідом проведення

ООС (раніше АТО)

Перейти до галузі права
Військове право

https://jurkniga.ua/robota-komandira-vzvodu-v-osnovnikh-vidakh-boyu-navchalniy-posibnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82+%28%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%A1+%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5+%D0%90%D0%A2%D0%9E%29
https://jurkniga.ua/robota-komandira-vzvodu-v-osnovnikh-vidakh-boyu-navchalniy-posibnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82+%28%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%A1+%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5+%D0%90%D0%A2%D0%9E%29
https://jurkniga.ua/robota-komandira-vzvodu-v-osnovnikh-vidakh-boyu-navchalniy-posibnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82+%28%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%A1+%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5+%D0%90%D0%A2%D0%9E%29
https://jurkniga.ua/robota-komandira-vzvodu-v-osnovnikh-vidakh-boyu-navchalniy-posibnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82+%28%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%A1+%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5+%D0%90%D0%A2%D0%9E%29
https://jurkniga.ua/robota-komandira-vzvodu-v-osnovnikh-vidakh-boyu-navchalniy-posibnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82+%28%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%A1+%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5+%D0%90%D0%A2%D0%9E%29
https://jurkniga.ua/taktika-zastosuvannya-velikokalibernikh-kulemetiv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82+%28%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%A1+%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5+%D0%90%D0%A2%D0%9E%29
https://jurkniga.ua/taktika-zastosuvannya-velikokalibernikh-kulemetiv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82+%28%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%A1+%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5+%D0%90%D0%A2%D0%9E%29
https://jurkniga.ua/taktika-zastosuvannya-velikokalibernikh-kulemetiv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82+%28%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%A1+%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5+%D0%90%D0%A2%D0%9E%29
https://jurkniga.ua/taktika-zastosuvannya-velikokalibernikh-kulemetiv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82+%28%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%A1+%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5+%D0%90%D0%A2%D0%9E%29
https://jurkniga.ua/poryadok-zastosuvannya-pidrozdiliv-protitankovikh-raketnikh-kompleksiv-javelin-fgm-148/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82+%28%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%A1+%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5+%D0%90%D0%A2%D0%9E%29
https://jurkniga.ua/poryadok-zastosuvannya-pidrozdiliv-protitankovikh-raketnikh-kompleksiv-javelin-fgm-148/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82+%28%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%A1+%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5+%D0%90%D0%A2%D0%9E%29
https://jurkniga.ua/poryadok-zastosuvannya-pidrozdiliv-protitankovikh-raketnikh-kompleksiv-javelin-fgm-148/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82+%28%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%A1+%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5+%D0%90%D0%A2%D0%9E%29
https://jurkniga.ua/poryadok-zastosuvannya-pidrozdiliv-protitankovikh-raketnikh-kompleksiv-javelin-fgm-148/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82+%28%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%A1+%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5+%D0%90%D0%A2%D0%9E%29
https://jurkniga.ua/poryadok-zastosuvannya-pidrozdiliv-protitankovikh-raketnikh-kompleksiv-javelin-fgm-148/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82+%28%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%A1+%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5+%D0%90%D0%A2%D0%9E%29
https://jurkniga.ua/poryadok-zastosuvannya-pidrozdiliv-protitankovikh-raketnikh-kompleksiv-javelin-fgm-148/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82+%28%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%A1+%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5+%D0%90%D0%A2%D0%9E%29
https://jurkniga.ua/viyskova-rozvidka-navchalniy-posibnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82+%28%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%A1+%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5+%D0%90%D0%A2%D0%9E%29
https://jurkniga.ua/viyskova-rozvidka-navchalniy-posibnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82+%28%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%A1+%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5+%D0%90%D0%A2%D0%9E%29
https://jurkniga.ua/viyskova-rozvidka-navchalniy-posibnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82+%28%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%A1+%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5+%D0%90%D0%A2%D0%9E%29
https://jurkniga.ua/taktika-legkoi-pikhoti-dlya-diy-malikh-grup/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82+%28%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%A1+%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5+%D0%90%D0%A2%D0%9E%29
https://jurkniga.ua/taktika-legkoi-pikhoti-dlya-diy-malikh-grup/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82+%28%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%A1+%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5+%D0%90%D0%A2%D0%9E%29
https://jurkniga.ua/taktika-legkoi-pikhoti-dlya-diy-malikh-grup/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82+%28%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%A1+%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5+%D0%90%D0%A2%D0%9E%29
https://jurkniga.ua/komandiru-pidrozdilu-po-zastosuvannyu-bpak-taktichnogo-rivnya-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato_1/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82+%28%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%A1+%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5+%D0%90%D0%A2%D0%9E%29
https://jurkniga.ua/komandiru-pidrozdilu-po-zastosuvannyu-bpak-taktichnogo-rivnya-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato_1/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82+%28%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%A1+%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5+%D0%90%D0%A2%D0%9E%29
https://jurkniga.ua/komandiru-pidrozdilu-po-zastosuvannyu-bpak-taktichnogo-rivnya-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato_1/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82+%28%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%A1+%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5+%D0%90%D0%A2%D0%9E%29
https://jurkniga.ua/komandiru-pidrozdilu-po-zastosuvannyu-bpak-taktichnogo-rivnya-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato_1/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82+%28%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%A1+%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5+%D0%90%D0%A2%D0%9E%29
https://jurkniga.ua/komandiru-pidrozdilu-po-zastosuvannyu-bpak-taktichnogo-rivnya-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato_1/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82+%28%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%A1+%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5+%D0%90%D0%A2%D0%9E%29
https://jurkniga.ua/komandiru-pidrozdilu-po-zastosuvannyu-bpak-taktichnogo-rivnya-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato_1/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82+%28%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%A1+%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5+%D0%90%D0%A2%D0%9E%29
https://jurkniga.ua/category/voennoe-pravo/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82+%28%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%A1+%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5+%D0%90%D0%A2%D0%9E%29


https://jurkniga.ua/pidgotovka-pidrozdiliv-protitankovikh-kerovanikh-raket-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82+%28%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%A1+%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5+%D0%90%D0%A2%D0%9E%29
https://jurkniga.ua?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82+%28%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%A1+%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5+%D0%90%D0%A2%D0%9E%29

