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ВСТУП  

  
За статистикою, внаслідок різноманітних війн та воєнних конфліктів на 

території більш, ніж 70 країн світу знаходиться біля 60 мільйонів мін та 

вибухонебезпечних предметів, в тому числі і в Україні. Кожен рік внаслідок 

підриву, гине та калічиться приблизно 26 000 людей, 80% з яких – цивільне 

населення, в основному – це жінки та діти, приблизно 250 000 людей є 

непрацездатними в результаті підриву на мінах. 

До факторів поширення наземної мінної війни належать: 

 висока бойова ефективність мін у специфічних умовах збройних 

конфліктів, при веденні “некласичних” бойових дій за умов обмеженого 

застосування інших засобів вогневого ураження противника. „Мінна війна” 

призводить до відносно великих втрат особового складу та техніки; 

відносна простота та доступність мін к засобом збройної боротьби, який 

працює в автоматичному режимі; 

руйнівний вплив на економіку в цілому на суспільство. Міни закривають 

доступ до значних ділянок землі, які раніше були заселені та оброблялись, 

виключають або утруднюють експлуатацію важливих об’єктів, блокують 

дорожню мережу. 

Під час збройного конфлікту на Сході України протягом 2014-2021 років 

в районі проведення ООС (раніше АТО) трапилось 708 випадків підривів, 

внаслідок яких ЗС України втратили 1168 особи, з яких 254 загинули,  

904 отримали поранення різного ступеню, пошкоджено та/або знищено 133 од. 

озброєння та військової техніки. Зазначена кількість втрат складає 12 % від 

загальних втрат особового складу ЗС України під час ведення бойових дій на 

територіях Донецької та Луганської областей.  

Результати розслідувань згаданих випадків підривів показують, що у 

більшості випадків військовослужбовці, виконуючи завдання в зоні проведення 

ООС (раніше АТО) не достатньо обізнані щодо порядок оформлення, ведення 

(уточнення)  документів про інженерні загородження. 

Несвоєчасність внесення змін до формулярів загороджень і, як наслідок, 

невідповідність розташування, складу та готовності до застосування частини 

мінно-вибухових загороджень (далі – МВЗ), а також розбіжність в облікових 

документах інженерних загороджень батальйонів, бригад та угрупувань,  не дає 

змогу забезпечити безпеку своїх військ при розташуванні на місцевості,  

плануванні їх переміщення чи маневру. 
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ПОСИЛАННЯ НА ВІЙСЬКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 
  

Позначка 

військової 

публікації  

Повне найменування військової публікації  

 

Наказ Міністерства оборони України від 10.07.2015 

№ 330 “Про затвердження Керівництва з улаштування 

інженерних загороджень підрозділами Міністерства оборони 

України та Збройних Сил України” 

 

Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від  

19.10.2016 № 390 “Про затвердження Керівництва з подолання 

інженерних загороджень підрозділами Збройних Сил 

України” 

 Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 

19.04.2018 № 161 “Про затвердження Інструкції з правил 

поводження військовослужбовців на місцевості, на якій є 

вибухонебезпечні предмети, та дотримання заходів мінної 

безпеки” 

ВДКП  

10-93(03).01 

Методичні рекомендації затверджена начальником 

Генерального штабу Збройних Сил України від 21.09.2020 

“Щодо утримання та обслуговування інженерних 

загороджень” 

ВКДП  

5(3)-00(01).02 

Тимчасовий порядок оформлення оперативних (бойових) 

документів затверджений наказом Головнокомандувача 

Збройних Сил України від 11.09.2020 № 140 
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

 

Вибухові речовини – хімічні речовини, здатні під впливом зовнішніх дій 

до швидкого хімічного перетворення, що відбувається з виділенням великої 

кількості тепла і газоподібних продуктів. 

Вузол загороджень – ділянка місцевості (дороги) в дефіле (тіснині), 

ущелині тощо з прилеглими обходами та об’їздами, розташованими на 

напрямку найбільш ймовірного просування противника, на якій створені мінно-

вибухові та інші загородження, підготовлені до руйнування або зруйновані 

важливі об’єкти (мости, тунелі, дамби тощо), у поєднанні з природними 

перешкодами, яка має 1 – 1,5 км по фронту та 2 – 3 км у глибину. 

Група мін – декілька однотипних або різного типу мін, встановлених на 

обмеженій по площі ділянці місцевості, як правило, в дефіле, вузлах доріг, а 

також на закритих ділянках, де може скупчуватися особовий склад та техніка 

противника, або на можливих об’їздах (обходах) перешкод. 

Електризовані загородження – загородження, принцип дії яких 

ґрунтується на ураженні живої сили противника електричним струмом. 

Елемент невилучення – пристрій, призначений для захисту міни; він 

може бути частиною міни, пов’язаний з нею, приєднаний до неї або 

розміщений під нею і приводиться в дію під час зовнішнього впливу на міну. 

Загородження на дорожньому напрямку – оперативні загородження, 

що являють собою комплекс вузлів, осередків та окремих загороджень, які 

створюються на дорожньому напрямку у поєднанні з природними та штучними 

перешкодами з метою унеможливити або ускладнити використання дороги 

(дорожнього напрямку) противником. 

Засоби підривання (ініціювання) – вироби та пристрої, що є джерелом 

початкового імпульсу для здійснення підривання. 

Зона загороджень – район місцевості зі встановленими  

мінно-вибуховими та влаштованими невибуховими і водними загородженнями. 

Інженерні загородження – встановлені на місцевості мінно-вибухові 

засоби, штучно створені перешкоди, руйнування споруд та різних об’єктів, які 

мають мету нанести втрати противнику, затримати його просування, створити 

сприятливі умови для ураження його вогнем з усіх видів зброї, скувати маневр 

або змусити рухатися у вигідному для наших військ напрямку. 

Інженерні боєприпаси – засоби інженерного озброєння, які містять у 

собі ВР чи піротехнічні суміші. 

Комбіновані загородження – різноманітне поєднання мінно-вибухових, 

невибухових, електризованих загороджень. 

Міна – боєприпас, що встановлюється під землею, на землі чи поблизу 

землі або іншої поверхні і призначений для вибуху, спричиненого присутністю, 

близькістю чи контактом з людиною або транспортним засобом. 

Мінне поле – ділянка місцевості (акваторії), на якій у певному порядку 

або безсистемно встановлені міни одного або декількох типів. 
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Мінно-вибухові загородження – загородження, що влаштовуються з 

різних типів мін та підривних зарядів за допомогою загороджувачів, 

дистанційних систем мінування або вручну для ураження живої сили, техніки 

противника та руйнування ворожих об’єктів. 

Невибухові загородження – загородження, що облаштовуються з різних 

місцевих матеріалів і конструкцій промислового виготовлення, а також шляхом 

обладнання ровів, ескарпів та інших перешкод. 

Рубіж мінування – ділянка місцевості, призначена для установки МП і 

руйнування окремих об’єктів (мостів, віадуків тощо) з метою затримки 

просування противника і нанесення йому втрат. Призначаються на напрямках 

атак, контратак (контрударів) противника для прикриття загородженнями і 

руйнуваннями рубежів розгортання своїх військ, загрозливих флангів, стиків і 

проміжків, закріплення захоплених рубежів, прикриття ділянок морського 

узбережжя, на яких імовірна висадка десанту противника. 

Рухомий загін загороджень – елемент бойового порядку з’єднання, 

оперативної побудови об’єднання, угруповання військ (сил) при підготовці та у 

ході ведення бою, операції, який призначений для виконання завдань з 

улаштування загороджень здійснення руйнувань з метою нанесення втрат 

противнику в особовому складі і техніці, зниження темпів його наступу та 

обмеження можливостей маневру, а також для прикриття танконебезпечних 

напрямків, відкритих флангів, проміжків (стиків), проривів у обороні, рубежів 

розгортання військ для контратак і контрударів та закріплення захоплених 

рубежів. 

Протипіхотний вибуховий пристрій – вибуховий пристрій або міна, 

призначені для нанесення ураження живій силі противника і встановлені в 

керованому режимі (керування здійснюється по проводах чи по радіо). 

Протитанкова міна – міна, призначена для мінування місцевості проти 

танків та іншої рухомої наземної техніки противника. 

Система інженерних загороджень – сукупність різних загороджень, які 

створюються за єдиним планом відповідно до замислу бою у поєднанні з 

системою вогню, природними перешкодами, з урахуванням маневру своїх 

військ та дій противника. 

Смуга загороджень – смуга місцевості глибиною 3 – 4 км перед 

позицією або оборонним рубежем зі встановленими в ній різними  

мінно-вибуховими, влаштованими невибуховими загородженнями і створеними 

руйнуваннями в поєднанні з природними перешкодами, що прикриває 

важливий напрямок. 

Щільність загороджень – ступінь прикриття інженерних загороджень 

позицій, рубежів, напрямків та смуг дії військ. Вона визначається як відношення 

загальної протяжності встановлених загороджень до ширини фронту напрямку 

(позиції, смуги, рубежу), що прикривається. Щільність протитанкових та 

протипіхотних мінно-вибухових загороджень визначається окремо. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

  

 Скорочення та 

умовні 

позначення  

Повне словосполучення та поняття, що скорочуються  

 

1  2  

АТО Антитерористична операція 

ВЗ Вузол загороджень 

ВМР Вертолітний мінний розкладник 

ВП Виконуючий прилад  

ВР  Вибухова речовина  

ВСМ Вертолітна система мінування  

ГМЗ Гусеничний мінний загороджувач  

ДПС Державна прикордонна служба  

ДСНС Державна служба надзвичайних ситуацій  

ДССТ Державна служба спеціального транспорту  

ДСТУ Державна служба транспорту України  

ДШ Детонуючий шнур   

ЕВМ Електровибухова мережа   

ЕДП  Електродетонатор  

ЕЗ Електризовані загородження  

ЗДМ Засоби дистанційного мінування  

ЗДН Загородження на дорожньому напрямку  

ЗЗ Зона загороджень  

ЗП  Засоби підриву   

ЗСУ Збройні Сили України   

ЗТП  Запалювальна трубка   

ІБП  Інженерні боєприпаси   

ІЗ Інженерні загородження   

ІРД Інженерний розвідувальний дозор  

КВЛ Контрольно-випробувальна лабораторія  

КД  Капсуль-детонатор   

КЗ Кумулятивний заряд  

КСП Командно-спостережний пункт  

МВЗ  Мінно-вибухові загородження   

МВС Міністерство внутрішніх справ  

МЗП  Малопомітні перешкоди  

МП Мінне поле  

НГУ Національна гвардія України  

ООС Операція Об’єднаних сил  

ПВП  Протипіхотний вибуховий пристрій  
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1  2  

ПДМ  Протидесантна міна   

ПМЗ  Причіпний мінний загороджувач  

ПКМ Переносний комплект мінування  

ППМП Протипіхотне мінне поле  

ПТМ Протитанкова міна   

ПТМП Протитанкове мінне поле  

ПТрМ Протитранспортна  міна   

ПТС  Плаваючий транспортер  

РЗЗ Рухомий загін загороджень  

РНС Радіонавігаційна система 

СБУ Служба безпеки України  

СЗ Смуга загороджень 

СМ Сигнальна міна 

СРНС Супутникова радіонавігаційна система 

СТО Сезонне технічне обслуговування  

ТО Технічне обслуговування  

ТО  Супутникова радіонавігаційна система 

УМЗ  Універсальний мінний загороджувач 
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1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Ці методичні рекомендації застосовують під час оформлення, обліку, 

ведення та уточнення документів про інженерні загородження (далі – ІЗ), які 

встановлені, а також особливості відпрацювання звітної документації  

(формулярів, карток, схем, звітних карт, журналів) щодо улаштування та 

утримання мінно-вибухових загороджень (далі – МВЗ) та невибухових 

загороджень. 

  

2. КЕРІВНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ПОРЯДОК 

ОФОРМЛЕННЯ ТА ВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРО ІНЖЕНЕРНІ 

ЗАГОРОДЖЕННЯ 

 

Всі встановлені та розвідані МВЗ і підготовлені руйнування незалежно 

від їх належності та умов обстановки підлягають фіксації і обліку, а невибухові 

загородження – обліку (в смузі відповідальності підрозділу). 

Ведення обліку інженерних боєприпасів, складання та оформлення 

документів щодо їх руху, здачі невикористаних інженерних боєприпасів на 

склади, організація їх обліку у підрозділах, службах військових частинах, 

органах військового управління повинна здійснюватись у суворій відповідності 

до вимог керівних документів. 

До основними керівних документів що регламентують оформлення та 

ведення документів інженерних загороджень належать: 

національний стандарт ДСТУ П 8820:2018 “Протимінна діяльність. 

Процеси управління. Основні положення”; 

наказ Міністерства оборони України від 10.07.2015 № 330  

“Про затвердження Керівництва з улаштування інженерних загороджень 

підрозділами Міністерства оборони України та Збройних Сил України”; 

наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 19.10.2016  

№ 390 “Про затвердження Керівництва з подолання інженерних загороджень 

підрозділами Збройних Сил України”; 

наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 04.01.2017  

№ 1 “Про затвердження Керівництва з підривної (вибухової) справи у Збройних 

Силах України”; 

наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 04.01.2017  

№ 2 “Про затвердження Керівництва із застосування інженерних боєприпасів 

підрозділами Збройних Сил України”; 

наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 19.04.2018  

№ 161 “Про затвердження Інструкції з правил поводження військовослужбовців 

на місцевості, на якій є вибухонебезпечні предмети, та дотримання заходів 

мінної безпеки”; 

методичні рекомендації затверджені начальником Генерального штабу 

Збройних Сил України від 21.09.2020 “Щодо утримання та обслуговування 

інженерних загороджень”; 
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тимчасові методичні рекомендації затверджені тимчасово виконуючим 

обов’язки заступника начальника Генерального Штабу Збройних Сил України 

від 07.05.2018 “Про документального оформлення влаштування, утримання, 

передачі інженерних загородженнях та списання засобів інженерного 

озброєння, які були використанні для їх влаштування”; 

інструкція, затверджена наказом Командувача об’єднаних сил від 

12.07.2018 № 264 дск “Про порядок передачі (прийняття) зони (районів) 

відповідальності бригад”; 

настанова, затверджена наказом командувача Сил підтримки Збройних 

Сил України від 12.10.2020 № 68 “Улаштування інженерних загороджень, їх 

облік та звітність”. 

 

3. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВІДПРАЦЬОВУЮТЬСЯ У ПІДРОЗДІЛАХ 

ЩОДО ВСТАНОВЛЕНИХ (ЩО УТРИМУЮТЬСЯ) ІНЖЕНЕРНИХ 

ЗАГОРОДЖЕНЬ 

 

Досвід ведення бойових дій у збройних конфліктах вказує на те, що 

питання відпрацювання документів щодо обліку та надання звітної інформації 

про влаштовані загородження та використані боєприпаси, а також утримання 

загороджень має особливе значення. 

В умовах збройної боротьби вкрай важливо, щоб збір інформації про 

встановлення, виявлення МВЗ здійснювався безперервно та систематично, що 

сприятиме належній організації ведення обліку, утримання, передачі та 

списання інженерних боєприпасів при влаштуванні мінно-вибухових 

загороджень. Повнота і достовірність інформації, що надходить, повинна 

контролюватися начальниками відділень сил підтримки  (інженерних служб) 

бригад (полків, батальйонів), старшими офіцерами (офіцерами) управлінь сил 

підтримки за напрямком інженерної підтримки органів військового управління 

(штабів оперативно-тактичних угруповань та операції об’єднаних сил), які 

здійснюють збір інформації, шляхом обробки, формуляри загороджень та карти 

МВЗ є додатками щоденних донесень. 

Облік інженерних загороджень ведеться у Журналі основної інформації 

про загородження, за формулярами загороджень та актами прийому-передачі 

загороджень. Ведення бухгалтерського обліку загороджень зазначеними 

документами не передбачено. 

У військових організаційних структурах для обліку, ідентифікації та 

володіння інформацією про встановленні інженерні загородження 

відпрацьовується наступний перелік документів: 

у механізованому відділенні: 

картка вогню механізованого відділення (з прив’язкою інженерних 

загороджень по орієнтирам) (додаток 1); 

Відповідно до підпункту 3.2.5. бойового статуту механізованих військ 

(відділення) командир відділення складає картку вогню відділення, на яку 

наносить: орієнтири, їх номери, найменування та відстань до них; положення 
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противника; бойову позицію відділення; смугу вогню та додатковий сектор 

обстрілу; вогневі позиції кулеметника, гранатометника і місця стрільців, 

основну і запасну вогневі позиції БМП (БТР), основні і додаткові сектори 

обстрілу з кожної позиції; позиції сусідів та межі їхніх смуг вогню на флангах 

відділення; місця відділення у ділянках зосередженого вогню взводу; 

загородження перед позицією відділення і на її флангах. 

журнал управління мінним полем (далі – МП) (зі схемою) у випадку 

встановлення МВЗ в керованому варіанті (додаток 2); 

Журнал управління МП ведеться в одному примірнику на посту 

управління та призначений для контролю за станом керованого МП, 

переведенням його з одного ступеня готовності в інший. Він складається зі 

схеми розташування МП і таблиці спостереження. 

На схемі розташування МП у масштабі 1:10000 – 1:20000 наносяться 

контури МП, орієнтири та місце розташування поста управління. 

У таблиці спостереження вказуються дата та час запису, номери МП, 

відмітки про зміну стану МП, за чиїм розпорядженням проводились роботи, 

особливі відмітки та розпис чергового на посту управління, хто перевіряв 

правильність ведення журналу керування. 

на взводному опорному пункті: 
схема опорного пункту механізованого взводу (з прив’язкою інженерних 

загороджень по орієнтирам) (додаток 3); 

На схемі опорного пункту роти (взводу) вказується: напрямок на одну із 

сторін горизонту; орієнтири, їх номери (найменування) і відстані до них; 

положення противника; опорний пункт роти (взводу), смуга вогню, додаткові 

сектори обстрілу і ділянка зосередженого вогню роти (взводу) і місця у ній 

взводів (відділень); опорні пункти взводів (бойові позиції відділень), їх смуги 

вогню, додаткові сектори обстрілу і ділянки зосередженого вогню; основні 

(запасні, тимчасові, хибні) вогневі позиції, БМП (БТР), танків, протитанкових 

засобів (на схемі опорного пункту взводу, крім того, - кулеметів і ручних 

протитанкових гранатометів), вогневих засобів, які забезпечують фланги і 

проміжки, основні і додаткові сектори обстрілу з кожної позиції; рубежі 

відкриття вогню з БМП (БТР), танків, протитанкових засобів і стрілецької 

зброї; район зосередження та вогневі рубежі бронегрупи (групи бойових 

машин); позиції та шляхи маневру кочуючих вогневих засобів; місця обладнання 

вогневих засідок; позиції і сектори обстрілу сусідніх підрозділів на флангах 

роти (взводу); місця інженерних загороджень і проходів у них; пункти 

зустрічі і пункти пропуску через опорний пункт сил і засобів старшого 

командира; місця розгортання пункту технічного спостереження, бойового 

постачання та медичного поста роти (місця розміщення запасу боєприпасів і  

збору поранених взводу); місця КСП роти і взводів (позиція групи управління і 

вогневої підтримки). У межах опорного пункту роти (взводу) та поруч з ним 

вказуються райони зосередження, позиції і рубежі елементів бойового порядку 

старшого командира. 
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робоча карта командира взводу (з прив’язкою інженерних загороджень по 

координатам) (додаток 4); 

На робочій карті командира роти (взводу) відображається: положення 

передових підрозділів і головних сил противника, можливі маршрути їх 

висування, рубежі розгортання і переходу в атаку, імовірні завдання; 

положення свого підрозділу до початку бою; бойові завдання, опорний пункт 

роти (взводу), опорні пункти (бойові позиції) підлеглих підрозділів, смуги вогню 

і додаткові сектори обстрілу; місця і завдання вогневих засідок; завдання 

доданих підрозділів і вогневих засобів, їх вогневі позиції; завдання, які 

виконуються силами старшого командира перед фронтом, на флангах і у 

глибині опорного пункту, у тому числі цілі, які уражаються його засобами; 

мінно-вибухові та інші інженерні загородження, місця пропуску через 

бойовий порядок підрозділів бойової охорони; положення і завдання сусідів, 

розмежувальні лінії з ними; основні питання взаємодії, елементи всебічного 

забезпечення бою; місце КСП роти (взводу); інші необхідні дані. 

схема інженерного загородження (витяг з формуляра загороджень); 

Формуляр загороджень призначений для занесення в нього даних про 

встановлені загородження, на основі яких ці загородження можна віднайти на 

місцевості (додаток 5). Формуляр загороджень є основним обліковим 

документом – джерелом інформації для військ та штабів. Він є документом, 

який визначає персональну відповідальність осіб, що виконали завдання зі 

встановлення та фіксації інженерних загороджень. Формуляр загороджень 

складається зі схеми інженерних загороджень, схеми прив’язки та текстової 

частини (легенди). Також у формуляр зазначаються елементи невибухових 

загороджень (далі – ЕНВЗ), які були встановлені, їх найменування, кількість та 

протяжність влаштованих із них загороджень. При оформленні документів 

щодо списання засобів інженерного озброєння формуляр є документом, який 

підтверджує закладення цих засобів в інженерні загородження. Формулярові 

після його заповнення надається гриф обмеження доступу з урахуванням 

інформації, що в ньому міститься. Формуляр складається командиром 

підрозділу, який встановлював інженерні загородження у трьох примірниках. 

журнал управління мінним полем (зі схемою) у випадку встановлення 

МВЗ в керованому варіанті (додаток 2); 

журнал доведення меж мінних полів (за рішенням Командувача 

об’єднанних сил (далі – КОС). 

на ротному опорному пункті: 

схема опорного пункту механізованої роти (з прив’язкою інженерних 

загороджень по орієнтирам) (додаток 6); 

робоча карта командира роти (з прив’язкою інженерних загороджень по 

координатам); 

схема інженерного загородження (витяг з формуляра загороджень). 

журнал доведення меж мінних полів (за рішенням КОС). 
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у батальйоні: 

схема батальйонного району оборони (з прив’язкою інженерних 

загороджень по орієнтирам) (додаток 7); 

робоча карта командира батальйону (з прив’язкою інженерних 

загороджень по координатам); 

формуляр загороджень (у випадку якщо в батальйоні є орган охорони 

державної таємниці та являється окремою військовою частиною); 

журнал основної інформації про загородження (у випадку якщо в 

батальйоні є орган охорони державної таємниці та являється окремою 

військовою частиною) (додаток 8); 

У журнал основної інформації про загородження заносяться дані про 

склад загороджень, їх характеристика, зміни в загородженнях та інформація 

про військові частини та підрозділи, які їх встановили і прийняли на управління. 

Журнал основної інформації про загородження ведеться на підставі 

формулярів загороджень, донесень про їх спрацювання (приведення в дію) та 

актів прийому-передачі. 

журнал доведення меж мінних полів (за рішенням КОС). 

у бригаді: 

робоча карта командира бригади (з прив’язкою інженерних загороджень 

по координатам); 

карта інженерних загороджень (з прив’язкою інженерних загороджень по 

координатам); 

Карта інженерних загороджень ведеться в органах управління. На карті 

наносяться інженерні загородження та їх коротка характеристика (на 

вільних полях в табличні формі), вона оформлюється на підставі Журналу 

основної інформації про загородження, формулярів загороджень, донесень про 

їх спрацювання (приведення в дію) та актів прийому-передачі. 

формуляр загороджень; 

журнал основної інформації про загородження; 

акти прийому-передачі інженерних загороджень (звітній та допоміжний 

документ). 

акти прийому-передачі інженерних загороджень оформлюються при 

передачі інженерних загороджень на утримання іншим військовим частинам 

(підрозділам) і мають форму (згідно Настанови СІЗ яка знаходиться в ОС –на 

затвердженні). В акті прийому-передачі обов’язково зазначається номер 

формуляра, всі зміни, які мали місце в період утримання інженерних 

загороджень, порядок прийому-передачі загороджень, військова частина, 

підрозділ, посадова особа, які відповідали за утримання загороджень, та 

інформація щодо тих, хто прийняв їх на утримання. Виявлені пошкодження в 

загородженнях усуваються під час їх прийому-передачі. Дані акти 

відпрацьовуються в чотирьох примірниках, причому перший та другий 

примірники зберігаються у військових частинах, які їх приймають та 

передають, а третій та четвертий примірники направляються до органів 

військового управління. 
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