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РОЗДІЛ І  

ВСТУП 
Збільшення населення і прискорене зростання міст перетворили проблему ведення 

бойових дій у населених пунктах на нагальну потребу для армії США. Такого виду 

бою не уникнути. Формування та розподіл менших забудованих територій як 

частини міського комплексу ускладнюють ізоляцію ворожого вогню, який охоплює 

один або декілька з цих менших анклавів. Очікується, що MOUT (Military Operations 

on Urban Terrain - військові дії на міській місцевості) стануть майбутнім полем бою 

в Європі та Азії, а командири бригад і вищого рівня будуть зосереджені на цих 

операціях. Цей посібник надає командиру піхотного батальйону та його підлеглим 

актуальне джерело доктрин щодо тактики, техніки та процедур ведення бою в 

населених пунктах. 

 

Розділ 1. ФОН 

Дружня і ворожа доктрина говорять про те, що боям на міській місцевості необхідно 

приділяти більше уваги. Розширення міської забудови впливає на військові дії, оскільки 

місцевість змінюється. Незважаючи на те, що актуальна доктрина все ще діє, збільшена 

увага на операціях без війни, міського тероризму та громадських безладів підкреслює, 

що бойові дії в населених пунктах неминучі.  

 

1-1. ПОВІТРЯНИЙ БІЙ 

Доктрина повітряного бою описує підхід армії до створення та застосування бойової 

сили на оперативному та тактичному рівнях. Вона заснована на забезпеченні або 

утриманні ініціативи та її агресивному застосуванні для виконання місії. Чотири основні 

принципи повітряного бою: ініціатива, спритність, глибина та синхронізація є 

незмінними. Під час битви в населених пунктах принципи доктрини повітряного бою 

все ще діють — змінилася лише місцевість, на якій будуть проводитися бойові дії. 

 

1-2. ВИЗНАЧЕННЯ  

MOUT визначається як усі військові дії, які плануються та проводяться на місцевості, де 

рукотворно створені забудови впливають на тактичні можливості, доступні для 

командира. Ці операції проводяться з метою поразки ворога, який може знаходитися 

серед цивільних. Таким чином, правила ведення бою (ROE -  rules of engagement) та 

використання бойової сили є більш обмеженими, ніж в інших умовах бою. Завдяки 

політичним змінам, розвитку технологій та ролі армії у підтримці світового порядку, 

військові дії на міській місцевості тепер набуває нових вимірів, яких раніше не існувало. 

Ці нові умови впливають на те, як підрозділи будуть битися або виконувати призначені 

завдання. Наступні визначення вносять ясність для командирів, які здійснюють тактичне 

планування військових дій на міській місцевості. Терміни "хірургічні MOUT" та "MOUT 

підвищеної точності" мають описані нижче 

a. Забудована територія. Забудована територія – це зосередження споруд, 

об’єктів і людей, що утворює економічний та культурний центр прилеглої території. 

Чотири категорії забудованих територій – це великі міста, селища та малі міста, села та 

зони смуги.  

б. Хірургічні MOUT. Ці операції зазвичай проводять об’єднані сили спеціальної 

операції. Вони включають такі завдання, як рейди, операції з відновлення, порятунок та 

інші спеціальні операції (наприклад, порятунок заручників).  
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в. MOUT підвищеної точності. Звичайні сили проводять ці операції, щоб перемогти 

ворога, який змішаний з невійськовими. Вони обережно проводять ці операції, щоб 

обмежити втрати цивільних і супутній збиток. MOUT підвищеної точності вимагають 

строгої відповідності окремих дій та дій підрозділів через суворі правила ведення бою. 

Вони також вимагають певної тактики, прийомів і процедур для точного використання 

бойової сили (як в операції "Справедлива справа"). 

 

1-3. МІСТА  

Міста — це центри фінансів, політики, транспорту, зв'язку, промисловості та культури. 

Тому вони часто були сценами важливих битв (табл. 1-1). 

 

МІСТО    РІК     МІСТО   РІК 

РИГА     1917    БУДАПЕШТ   1956 

МАДРИД    1936    *БЕЙРУТ   1958 

ВАРШАВА    1939    *САНТО-ДОМІНГО  1965 

РОТТЕРДАМ   1940    *САЙГОН   1968 

МОСКВА    1942    *КОНТУМ   1968 

СТАЛІНГРАД   1942    *ХЮЕ   1968 

ЛЕНІНГРАД    1942    БЕЛФАСТ   1972 

ВАРШАВА    1943    МОНТЕВІДЕО 1972 

*ПАЛЕРМО    1944    КУАНГТРІ   1972 

*БРЕСТ    1944    АН ЛОК   1972 

ВАРШАВА    1944    СУАНЬ ЛОК   1975 

*ААХЕН    1944    САЙГОН   1975 

ОРТОНА    1944    БЕЙРУТ              1975-1978 

*ШЕРБУР    1944    МАНАГУА   1978 

БРЕСЛАУ    1945    ЗАХЛА   1981 

*ВАЙСЕНФЕЛЬС   1945    ТІР   1982 

БЕРЛІН    1945    *БЕЙРУТ   1983 

*МАНІЛА    1945    *ПАНАМА              1989-1990 

*САН-МАНУЕЛЬ   1945    *КОЛОН   1989-1990 

*СЕУЛ    1950    *КУВЕЙТ   1991 

*Безпосереднє залучення військ США 

Таблиця 1-1. Міста, за які змагалися протягом ХХ століття 

 

а. Операції в забудованих районах проводяться з метою використання 

стратегічних і тактичних переваг міста і позбавлення цих переваг противника. Часто 

сторона, яка контролює місто, має перевагу психологічного характеру, якої може бути 

достатньо, щоб суттєво вплинути на результат великих конфліктів. 

б. Навіть під час заколотів у містах відбуваються бої. У країнах, що розвиваються, 

контроль лише кількох міст часто є ключем до контролю над національними ресурсами. 

Міські заворушення 1960-х років і партизансько-терористичні операції в Санто-Домінго, 

Каракасі, Белфасті, Манагуа і Бейруті вказують на велику кількість ситуацій, які можуть 

призвести до бойових дій у населених пунктах. 
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в. Забудовані території також впливають на військові операції через те, як 



 

 

 

змінюється їх місцевість. Протягом останніх 40 років міста розширилися, втративши 

чітко визначені межі, поширюючись на сільську місцевість. Нові дорожні системи 

відкрили зони, щоб зробити можливим їх проходження. Для з’єднання між собою 

населених пунктів побудовано автомобільні дороги, канали, залізниці. Уздовж цих 

з’єднань розвивалася індустрія, створюючи "зони смуг". Сільські райони, хоча і 

зберігають більшу частину свого фермерського характеру, з’єднані з містами мережею 

другорядних доріг. 

г. Ці тенденції спостерігалися в більшості частин світу, але вони є найбільш 

драматичними в Західній Європі. Європейські міста мають тенденцію зростати разом, 

утворюючи одну велику забудовану територію. Цілі регіони набувають безперервної 

забудови, як це має місце в комплексі Рур і Рейн-Майн. Такі моделі росту блокують і 

домінують на історичних шляхах підходу до броні або зменшують кількість відкритої 

зони маневру, доступної для нападника. За оцінками, типовий бригадний сектор в 

європейському середовищі включатиме 25 малих міст, більшість з яких лежатиме на 

більш відкритих шляхах підходу (Малюнок 1-1). 

 
Малюнок 1-1. Міські райони, що блокують зони маневру. 

 

ґ. Широка урбанізація створює умови, які можуть використовувати оборонні 

сили. Використовувані з мобільними силами на прилеглій місцевості, протитанкові 

війська, які обороняються із населених пунктів, можуть домінувати на шляхах підходу, 

значно покращуючи загальну силу оборони.  

д. Сили, що діють на таких територіях, можуть мати елементи на відкритій 

місцевості, у селах, селищах, малих і великих містах. Кожна з цих областей вимагає 

різної тактики, організації завдань, вогневої підтримки та бойової служби підтримки. 

 

1-4. ЗАГРОЗА В ЗАБУДОВАНИХ РАЙОНАХ 

Співдружність Незалежних Держав та інші країни, які використовують радянську 

доктрину, традиційно присвячують значну частину своїх тренувань навчанням міського 

бою. Є підстави вважати, що вони вірять, що така боротьба неминуча в майбутніх 

конфліктах. Але загроза бойових дій у населених пунктах не може обмежуватися 

колишньою радянською доктриною.  
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У багатьох країнах третього світу існує можливість ведення бойових дій у забудованих 



 

 

 

районах через акти повстанців, партизанів і терористів. (Інформацію про операції в 

цьому середовищі можна знайти в списку посилань.) 

 

Розділ 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА КАТЕГОРІЇ ЗАБУДОВАНОСТІ 

Однією з перших вимог до проведення операцій у населених пунктах є розуміння 

загальних характеристик та категорій таких територій.  

 

1-5. ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Забудовані території складаються в основному з рукотворних об'єктів, таких як будівлі. 

Будівлі забезпечують прикриття і приховування, обмежують поля спостереження і 

вогню, блокують рух військ, особливо механізованих. Товстостінні будівлі 

забезпечують готові, укріплені позиції. Важливими можуть бути також тонкостінні 

будівлі, які мають поля спостереження та стрільби. Іншим важливим аспектом є те, що 

забудовані території ускладнюють, заплутують і погіршують командування та контроль. 

а. Вулиці зазвичай є шляхами підходу. Однак сили, що рухаються вулицями, 

часто розділені будівлями і мають мало місця для маневру на бездоріжжі. Таким чином, 

перешкоди на вулицях у містах зазвичай ефективніші, ніж на дорогах на відкритій 

місцевості, оскільки їх складніше об’їхати.  

б. Підземні системи, що знаходяться в деяких населених пунктах, легко не 

помічати, але вони можуть бути важливими для результатів операцій. Вони включають 

метрополітен, каналізацію, підвали та інженерні системи (Малюнок 1-2). 

 

 
Малюнок 1-2. Підземні системи. 
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1-6. КАТЕГОРІЇ 

Забудовані території поділяються на чотири категорії:  

● Села (населення 3000 осіб або менше). Смуги (міські зони, побудовані вздовж 



 

 

 

доріг, що з'єднують населені пункти). 

● Міста або невеликі міста (населення до 100 000 осіб і не є частиною великого 

міського комплексу).  

● Великі міста з пов’язаним із прилеглими міськими територіями (мільйонне 

населення, що охоплює сотні квадратних кілометрів).  

Кожна область по-різному впливає на операції. Роти та батальйони зазвичай стикаються 

з селами та смугами. У містах і малих містах діють цілі бригади або дивізії. Великі міста 

та великі міські комплекси включають підрозділи розміром до корпусу вище. 

 

Розділ 3. СПЕЦІАЛЬНІ МІРКУВАННЯ 

У цьому документі розглядається кілька міркувань щодо бою в населених пунктах. 

 

1-7. БИТВИ В ЗАБУДОВАНИХ РАЙОНАХ  

Бої в населених пунктах зазвичай відбуваються, коли місто знаходиться між двома 

природними перешкодами і немає обходу. Захоплення міста сприяє досягненню 

загальної мети. Місто стоїть на шляху загального просування, і його неможливо оточити 

чи обійти. Політичні чи гуманітарні потреби вимагають захоплення або утримання 

міста. 

 

1-8. ЦІЛЬОВА ВЗАЄМОДІЯ 

У місті дальність спостережень і поля вогню зменшується через споруди, а також пил і 

дим бою. Цілі зазвичай короткочасно експонуються на відстані 100 метрів або менше. У 

результаті бої в населених пунктах складаються здебільшого з ближніх, жорстоких битв. 

Піхотні війська використовуватимуть переважно легкі та середні протитанкові 

озброєння, автомати, кулемети та ручні гранати. Можливості використання 

протитанкових керованих ракет нечисленні через малу дальність дії та багато перешкод, 

які заважають польоту ракети. 

 

1-9. БИТВИ МАЛИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

Підрозділи, які воюють у населених пунктах, часто стають ізольованими, що перетворює 

бій на серію битв невеликих підрозділів. Солдати та керівники малих підрозділів 

повинні проявляти ініціативу, навички та сміливість, щоб виконувати свої завдання, 

будучи ізольованими від своїх батьківських підрозділів. Умілий, добре навчений 

захисник має тактичні переваги перед нападником у цьому типі бою. Він займає міцні 

статичні позиції, тоді як нападник повинен бути викритий, щоб просунутися. Значно 

зменшена дальність прямої видимості, вбудовані перешкоди та місцевість з відсіками 

вимагають залучення більшої кількості військ для даного фронту. Щільність військ як 

для атаки, так і для оборони в населених пунктах може бути в три-п'ять разів більшою, 

ніж для атаки або захисту на відкритій місцевості. Кожен солдат повинен бути навченим 

та психологічно готовим до такого виду операції. 
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1-10. БОЄПРИПАСИ ТА СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНІКА  

Сили, які ведуть бойові дії в населених пунктах, використовують велику кількість 

боєприпасів через необхідність розвідки вогнем, що зумовлено малими дальністю та 

обмеженою видимістю. LAW або AT-4 протитанкова зброя, боєприпаси до гвинтівок і 



 

 

 

кулеметів, 40-мм гранати, ручні гранати та вибухові речовини є предметами, які часто 

використовують у цьому типі бою. Підрозділи, які беруть участь у боротьбі в населених 

пунктах, також повинні мати спеціальне обладнання, таке як грейферні гаки, мотузки, 

фіксатори, розбірні драбини, мотузкові драбини, будівельний матеріал, сокири та мішки 

з піском. Якщо можливо, ці предмети повинні бути або складені, або передані за 

викликом, щоб вони були легко доступними для військ.  

 

1-11. КОМУНІКАЦІЯ  

Міські операції вимагають централізованого планування та децентралізованого 

виконання. Тому комунікації відіграють важливу роль. Командири повинні довіряти 

проявам ініціативи та вмінню своїх підлеглих, що є можливим лише шляхом навчання. 

Стан підготовки підрозділу є життєво важливим, вирішальним фактором для виконання 

операцій у населених пунктах.  

а. Провідний зв'язок є основним засобом зв'язку для контролю оборони міста та 

забезпечення безпеки. Однак провідний зв'язок може бути скомпрометований, якщо 

його перекриє ворог.  

б. Радіозв’язок у населених пунктах зазвичай погіршується через споруди та 

високу концентрацію ліній електропередач. Багато будівель побудовані так, щоб 

радіохвилі не проходили через них. Нове покоління радіоприймачів може вирішити цю 

проблему, але всі блоки в забудованій зоні можуть не мати цих радіоприймачів. Тому 

радіо є альтернативним засобом зв’язку. 

в. Візуальні сигнали також можуть використовуватися, але часто вони 

неефективні через екранування будівель, стін тощо. Сигнали мають бути сплановані, 

широко розповсюджені та зрозумілі всіма призначеними та прикріпленими 

підрозділами. Підвищений шум ускладнює ефективне використання звукових сигналів. 

г. Месенджери можна використовувати як альтернативний засіб зв'язку.  

 

1-12. СТРЕС  

Пов'язаною проблемою бою в населених пунктах є стрес. Безперервний ближній бій, 

інтенсивний тиск, великі втрати, швидкоплинні цілі та вогонь прихованого противника 

викликають у бійця психологічне напруження та фізичну втому. Такий стрес вимагає 

врахування морального духу солдатів і керівників малих підрозділів, а також духу 

підрозділу. Стрес можна знизити, змінюючи підрозділи, які тривалий час брали участь 

у важких боях 

.  

1-13. ОБМЕЖЕННЯ  

Військове право забороняє наносити непотрібні травми цивільним і непотрібне 

пошкодження майна. Це може обмежити використання командиром певної зброї та 

тактики. Хоча це обмеження на той час було недоліком, воно може бути необхідним для 

збереження культурних інституцій нації та отримання підтримки її народу. Підрозділи 

повинні бути високодисциплінованими, щоб дотримуватись законів сухопутної війни та 

правил ведення бою. Лідери повинні суворо виконувати накази проти мародерства та 

оперативно усувати порушення проти UCMJ (Uniform Code of Military Justice - Єдиний 

кодекс військової юстиції). 
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1-14. УНИКНЕННЯ БРАТОВБИВСТВА  

Головним фактором будь-якої тактичної операції є виконання завдання. Командири 

повинні враховувати братовбивство у своєму процесі планування через 



 

 

 

децентралізований характер виконання в середовищі MOUT. Однак вони повинні 

зважити ризик братовбивства та втрати від ворожого вогню, обмірковуючи певний план 

дій. Братовбивство уникається доктриною; за тактикою, прийомами та процедурами; і 

за навчанням.  

а. Доктрина. Доктрина забезпечує базову основу для виконання завдання. 

Командири повинні досконало розуміти доктрину США, єдиної та приймаючої країни.  

б. Тактики, прийоми та процедури (Tactics, Techniques, and Procedures - TTP). 

TTP надає "інструкцію", яку всі розуміють. TTP розповсюджуються в доктринальних 

документах і стандартних процедурах експлуатації.  

(1) Тактика. Тактика — це задіяння підрозділів у бою або впорядковане 

розташування та маневр один з одним та/або противником з метою повного 

використання їхнього потенціалу.  

(2) Техніки. Техніки – це загальні та детальні методи, які використовуються 

військами або командиром для виконання призначених завдань і функцій. Зокрема, 

техніки – це способи застосування зброї та особового складу. Техніки описують метод, 

але не тільки метод.  

(3) Процедури. Процедури – це стандартні, детальні плани дій, які описують, як 

виконати завдання.  

(4) Планування. Простий, гнучкий план маневру, який поширюється на 

найнижчий рівень командування, допоможе запобігти братовбивству. Плани повинні 

максимально використовувати стандартні процедури експлуатації та бойові навчання на 

рівні користувача. Вони повинні включати відповідні заходи контролю та планування та 

координації вогневої підтримки, щоб забезпечити безпеку дружніх військ і дозволити 

зміни після початку виконання. 

(5) Виконання. Необхідно стежити за виконанням плану, особливо щодо 

розташування дружніх військ та їхнього відношення до дружніх вогнів. Підлеглі 

підрозділи повинні розуміти важливість точного повідомлення про свою позицію.  

в. Навчання. Найважливішим фактором у попередженні братовбивства є 

індивідуальне та колективне навчання багатьом завданням, які відповідають військовим 

діям на міській місцевості.  

(1) Ситуаційна обізнаність. Добре навчені солдати виконують рутинні завдання 

інстинктивно або автоматично. Це дозволяє їм зосередитися на тому, що відбувається 

на полі бою. Вони можуть підтримувати обізнаність відносного розташування ворожих 

і дружніх сил.  

(2) Репетиція. Репетиція — це просто підготовка до поточного завдання. 

Командири на кожному рівні повинні виділяти час для виконання цього важливого 

завдання.  

(3) Тренування для досягнення стандарту. Солдати, які пройшли навчання за 

армійським стандартом, передбачувані. Ця передбачуваність буде очевидною для будь-

якого сержанта чи офіцера, від якого може знадобитися вести їх в будь-який момент або 

який спостерігає за їхніми маневрами, щоб визначити, хто вони — друг чи ворог.  
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РОЗДІЛ ІІ 

БАЗОВІ НАВИЧКИ ВЕДЕННЯ БОЮ 
Успішність ведення бойових дій у забудованих районах залежить від того, наскільки 

правильно буде задіяний стрілецький підрозділ. Кожен боєць має мати відтреновані 



 

 

 

прийоми ведення бою в забудованих районах: має вміти і знати, як правильно 

пересуватися, як входити в будівлі, як проводити зачистку будівель, як правильно 

використовувати ручні гранати, як підбирати та використовувати позиції для 

відкриття вогню, як пересуватися по забудованих районах, і як влаштовувати 

маскування (камуфляж). Солдати повинні не відриватися від побратимів, коли 

пересуваються у середовищі Воєнних Операцій в Урбанізованому Краєвиді (M0UT). 

Розділ 1. ПЕРЕСУВАННЯ 

Пересування по забудованих районах — це найперший, найбазовіший навик, який має 

опанувати солдат. Прийоми пересування треба відпрацювати до рівня автоматики. 

Щоби зменшити свою вразливість до ворожого вогня, солдат має старатися не 

виділятися, уникати відкритих просторів, і вибрати свою наступну прикриту позицію, 

перш ніж почне пересування до неї. 

 

2-1. ПОДОЛАННЯ СТІНИ (ПЕРЕХІД ЧЕРЕЗ СТІНУ) 

Кожен солдат має навчитися, як правильно подолати (перетнути) стіну (Малюнок 2-1). 

Після візуального огляду іншої сторони (за стіною), він швиденько перекочується через 

стіну, тримаючи мінімальний силует. Швидкість його рухів і дотримання мінімального 

силуету не дозволяє створити для ворога добру ціль. 

 
Малюнок 2-1. Солдат долає стіну. 

 

2-2. ПЕРЕСУВАННЯ ЗА РІГ 

Перш, ніж солдат пересунеться за ріг, треба належно поспостерігати за територією за 

рогом. Найчастіша помилка, яку допускає солдат — це коли він нехотячи висуває свою 

зброю за ріг, і так його позиція стає видимою. Солдат має пересуватися так, щоб його 

голова була нижче рівня, на якому солдат ворога може її побачити.  
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Використовуючи правильні прийоми заглядання за ріг (Малюнок 2-2), солдат лежить 

близенько до землі і не висуває свою зброю за ріг будівлі. Солдат має на собі свій 

кевларовий шолом і висуває голову (на рівні землі) лише настільки, наскільки необхідно 

для того, щоб він міг здійснити огляд. 

 



 

 

 

 
Малюнок 2-2. Як правильно заглядати за ріг. 

 

 

2-3. ПЕРЕСУВАННЯ ПОВЗ ВІКНА 

Вікна становлять іншу небезпеку для солдата та для командира невеликого підрозділу. 

Найчастіша помилка: пересуватися повз вікно головою на рівні з вікном. Якщо голова 

солдата покажеться у вікні (Малюнок 2-3), озброєний автоматчик ворога може його 

розстріляти, не побоюючись вогня прикриття. 

 

 
Малюнок 2-3. Як правильно проходити повз вікно. 
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a. Як використовувати правильні прийоми проходження повз вікно: солдат 

залишається нижче рівня вікна. Він дбає про те, щоб його силует не вималювався у вікні; 

він притуляється до стіни будівлі. Тоді автоматчик ворога, який знаходиться всередині 

будівлі, вимушений буде показатися з вікна для того, щоби відкрити вогонь по солдату. 

б. Ті самі прийоми, які використовуються для проходження вікон на першому 

поверсі, ті самі використовуємо і для проходження повз цокольні вікна (Малюнок 2-4); 



 

 

 

проте, найчастіша помилка при проходженні повз цокольне вікно — це не помітити 

цокольне вікно. Солдат не повинен просто собі йти чи пробігати повз цокольне вікно, бо 

так він робить із себе добру ціль для автоматчика ворога, який знаходиться всередині 

будівлі. Правильно проходити повз цокольне вікно треба так: солдат тримається близько 

до стіни будівлі, а потім переступає цокольне вікно або перестрибує його, не показуючи 

свої ноги у вікні. 

 

 

 
Малюнок 2-4. Солдат проходить повз цокольне вікно. 

 

 

2-4. ВИКОРИСТАННЯ ДВЕРНИХ ОТВОРІВ 

Дверні отвори не варто використовувати як точки входу чи виходу, оскільки вони 

переважно є на лінії вогню противника. Якщо конче необхідно вийти саме через дверний 

отвір, то солдат повинен швиденько вибігти з нього і зайняти наступну позицію, 

тримаючись максимально близько до землі, щоби не створювати з себе силует (Малюнок 

2-5). Вибрати позиції заздалегідь, рухатися швидко, тримати низький силует, і 

використовувати вогонь прикриття — ось найважливіші моменти при виході через 

дверні отвори. 
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Малюнок 2-5. Солдат, який виходить через дверний отвір. 

 

 

2-5. ПЕРЕСУВАННЯ ПАРАЛЕЛЬНО ДО БУДІВЕЛЬ 

Солдати та невеликі підрозділи не завжди зможуть пересуватися лише всередині 

будівель. Тому їм доводиться рухатися назовні (Малюнок 2-6). Для маскування руху 

треба використовувати дим, вогонь прикриття, а також прикриття і приховування себе. 

Правильно назовні будівлі пересуватися треба так:солдат "притуляється" до стіни 

будівлі, залишається при цьому в тіні, зберігає низький силует і пересувається дуже 

швидко на наступну свою позицію (Малюнок 2-7). Якщо автоматчик ворога всередині 

будівлі відкриває по солдату вогонь, то він (автоматчик ворога) відкриває себе як ціль 

для вогню з боку інших бійців підрозділу. Більше того, іншому автоматчику ворога—

далі по вулиці—буде складно виявити солдата та відкрити по ньому вогонь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4 

 



 

 

 

 
Малюнок 2-6. Солдат, який виходить через дверний отвір. 

 

 
Малюнок 2-7. Вибір наступної позиції. 
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2-6. ПЕРЕХІД ЧЕРЕЗ ВІДКРИТУ МІСЦЕВІСТЬ 



 

 

 

Відкритих просторів—вулиць, перевулків/алей, парків тощо—треба уникати. Це 

природні зони смерті, з огляду на наявність командних вогневих установок ворога. Їх 

можна, тим не менш, перейти безпечно, якщо окремий солдат або командир невеликого 

підрозділу буде дотримуватися деяких базових принципів. 

a. Використовуючи правильну процедуру перетину відкритої місцевості, солдат 

розробляє план власного пересування. (Щоби приховати пересування всіх солдат, можна 

використати дим від ручних гранат або димові шашки.) Він пробігає найкоротшу 

дистанцію між будівлями й пересувається вздовж найдальшої будівлі до наступної 

позиції. У такий спосіб він зменшує час своєї вразливості на вогонь противника. 

б. Перш ніж переходити на іншу позицію, солдат повинен здійснити візуальне 

обстеження і вибрати позицію для найкращого прикриття та приховання. Одночасно, він 

повинен теж вибрати маршрут, яким добереться до тої позиції. 

 

2-7. ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕВОЇ ГРУПИ  

Пересуватися як вогнева група, від будівлі до будівлі чи між будівлями є справа 

проблематична, оскільки вогнева група являє собою крупну ціль для вогня з боку 

противника (Малюнок 2-8). Пересуваючись від рогу однієї будівлі до іншої, група 

вогневої підтримки має рухатися по відкритій місцевості як група (не поодинці). 

Пересування від сторони однієї будівлі до сторони іншої будівлі представляє собою 

проблему подібного характеру, але прийоми пересування при цьому застосовуємо ті ж 

самі. Команда вогневої підтримки повинна використовувати будівлю як прикриття. 

Пересуваючись до сусідньої будівлі (Малюнок 2-9), бійці підрозділу повинні зберігати 

між собою дистанцію 3-5 метрів і при цьому, використовуючи узгоджений сигнал, 

здійснювати різке (взаємопов'язане) флангове (охоплююче) пересування по відкритій 

місцевості у напрямку до наступної будівлі. 

 

 
Малюнок 2-8. Пересування вогневої групи. 
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Малюнок 2-9. Перехід до сусідньої будівлі. 

 

 

2-8. ПЕРЕХІД ВІД ОДНІЄЇ ПОЗИЦІЇ ДО НАСТУПНОЇ 

Переходячи від однієї позиції до наступної, кожен солдат повинен бути уважним, щоби 

не загородити свою вогневу підтримку. Щойно він дійде до своєї наступної позиції, він 

повинен бути готовим до того, щоби прикрити рух інших членів своєї команди чи 

підрозділу вогневої підтримки. Він повинен використати свою нову позицію в 

ефективний спосіб і повинен відкривати вогонь зі своєї зброї і з лівого, і з правого 

плечей. 

a. Найчастіші помилки, які може допустити солдат, відкриваючи вогонь із 

позиції: відкривати вогонь з позиції над своїм вогнем прикриття, а також 

вимальовуватися (показувати свій силует) будівлі позаду себе, внаслідок чого він 

(солдат) стає легкою мішенню. Правильно відкривати вогонь із прикритої позиції треба 

так: відкривати вогонь, висунувшись із-за прикриття, зменшуючи свою вразливість 

перед ворогом (Малюнок 2-10). 

б. Інша типова помилка: стрілець, у якого права рука основна, намагається 

стріляти, вперши зброю в праве плече, але висунувшись з-за рогу будівлі зліва. Якщо 

солдат із лівою основною стріляє з-за рогу будівлі зліва, то йому допомагає сама будівля 

як прикриття (Малюнок 2-11). Кожен солдат має бути натренований і вміти 

достосовуватися до прикриття і приховування виходячи з того, яка в нього рука основна: 

ліва чи права. Одночасно, солдатів треба теж навчити стріляти і з іншого плеча, на 

випадок, якщо виникне така потреба.  
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Малюнок 2-10. Солдат, який відкриває вогонь із прикритої позиції. 

 

 
Малюнок 2-11. Солдат із лівою основною рукою стріляє з-за рогу будівлі. 
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2-9. ПЕРЕСУВАННЯ ВСЕРЕДИНІ БУДІВЛІ 

Пересуваючись усередині атакованої будівлі (Малюнок 2-12), солдат не допускає до 

того, щоб він вирисовувався у дверях чи вікнах. Якщо він вимушений використовувати 

коридор (Малюнок 2-13), то завжди треба триматися близько до стіни, щоб не зробити з 

себе мішень для ворога. Відпрацьовуючи операцію в умовах точної Воєнної Операції в 

Урбанізованому Краєвиді (MOUT), прийоми пересування можна видозмінити, або 

взагалі на них не зважати, залежно від фактично діючих Правил Ведення Бойових Дій 

(ROE). 

 

 
Малюнок 2-12. Пересування всередині атакованої будівлі. 

 

 
Малюнок 2-13. Процедура пересування коридорами. 
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a. Ворог часто ставить "вибухові сюрпризи" в вікнах і дверях. Входячи до 

кімнати, солдату слід уникати використання дверної клямки. Замість того, треба 

відкрити коротку чергу автоматного вогня довкола замкА, а потім вибити ногою двері. 

Якщо виявлено "вибухові сюрпризи", їх треба позначити, відзвітувати/повідомити про 

них, і уникати з ними контакту. 

б. Перед тим, як входити до будь-якої кімнати, найперший солдат "нагріває" 

ручну гранату, тобто: знімає з неї захисну чеку (запобіжник), випускає відкидну захисну 

планку, і рахує від тисячі (тисяча один, тисяча два...), і тоді закидує гранату в кімнату. 

Він має зважати на тонкі стіни та підлоги. Кидаючи гранату, треба вигукувати голосові 

попередження. Коли свої кидають гранату, звучить команда "Граната!"; коли виявили 

ворожу гранату, свої кричать “Граната, в укриття!” 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Уламки уламкових гранат M67 можуть поранити солдат поза межами кімнати, 

тому ці гранати не використовуємо. Натомість треба використовувати наступальні 

гранати MK3A2. Поза тим, не забуваємо, що "нагрівання" ручних гранат є справа 

небезпечна, тому здійснювати її треба дуже уважно. 

 

в. Щойно розірвалася ручна граната, друга людина негайно заходить до кімнати 

і відкриває вогонь по будь-якій мішені короткими чергами автоматного вогню 

(Малюнок 2-14). Потім він систематично обшукує кімнату. Перший йде за другим і 

займає позицію по другий бік дверного отвору, навпроти другого. Тим часом, команда 

підтримки, займаючи позицію назовні кімнати, в якій проводиться зачистка, забезпечує 

зовнішню безпеку. (Детальнішу інформацію на тему входження в кімнату див. FM 7-8.) 

 

 
Малюнок 2-14. Процедура — перший боєць входить в кімнату. 
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г. Солдат використовує голосові попередження. Голосові попередження й сиґнали 

всередині штурмової групи є надзвичайно важливі. Солдат повинен завжди давати 

іншим в штурмовій групі знати, де він є і що саме він робить. Щойно кімнату зачистили, 

штурмова група кричить, “Чисто!” щоб поінформувати групу підтримки. Виходячи з 

кімнати і знов доєднюючись до групи підтримки, штурмова група кричить “Виходимо!” 

Після цього група позначає кімнату згідно зі Стандартною Операційною Процедурою 

(SOP) бойового підрозділу. Пересуваючись по сходах, штурмова група кричить ”Йду 

вверх/вгору” або “Йду вниз.” 

ґ. Треба прорвати вибухом або вирізати "мишачі нірки" шириною біля 60см, через які 

солдат може зайти в кімнату (Малюнок 2-15). Це безпечніші отвори, ніж двері, бо на 

двері можуть легко навішати "вибухових сюрпризів" і тому їх треба уникати. Але так 

само, з робимо будь-якою точкою: спершу закидуємо всередину гранату. 

 

 
Малюнок 2-15. Солдати заходять до середини через мишачу нірку. 

 

Розділ 2. ПРИЙОМИ ВХОДУ 

Входячи до будівлі, солдат має входити з мінімальною видимістю себе. Він має 

вибрати точку входу ДО ТОГО, як почне рухатися в напрямку будівлі; уникайте вікон і 

дверей; використовуйте дим для зменшення своєї видимості під час підходу до будівлі; 

використовуйте підриви, танкові вистріли, інженерні машини розгородження/саперні 

танки (CEV), і т.д. і т.п., щоби з їх допомогою створити нові отвори входу; перш ніж 

увійти, завжди вкидаємо всередину гранату; входимо НЕГАЙНО після того, як граната 

вибухнула; хтось із побратимів при цьому має забезпечити прикриття. 

 

2-10. ВЕРХНІ ПОВЕРХИ/РІВНІ БУДІВЕЛЬ 

Зачистка будівлі починаючи згори є найліпший варіант. Зачистку або оборону будь-якої 

будівлі найлегше робити з якогось із верхніх поверхів. Сила тяжіння та план будівлі — 

це ваші ресурси при киданні ручних гранат і пересуванні з поверха на поверх. 
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a. Ворог, який вимушений відступити на верхні поверхи, може бути загнаний в 

кут і тоді буде люто відбиватися або намагатися втікнути через дах. Але ворог, який 

відтиснений на низ, може тільки втекти з будівлі по землі, а так він оголить себе і стане 

вразливим на вогонь по своїх іззовні. 

б. Різні засоби, такі як драбини, водостічні труби, виноградні лози, вертольоти, 

дахи і вікна сусідніх будівель — ось ваші способи вибратися на найвищий поверх або 

дах будівлі. У деяких випадках, один солдат може вилізти на плечі іншому і так сягнути 

достатньо високої точки, щоби далі сам вилізти. Ще один метод: абордажний гак 

чіпляємо до альпіністського тросу, і по ньому стрілець може залізти на стіну, 

перестрибнути з одної будівлі до іншої, або отримати точку входу через вікно на верхніх 

поверхах. 

 

2-11. ВИКОРИСТАННЯ ДРАБИН 

Драбини є забезпечують найшвидший метод отримання доступу до верхніх 

поверхів/рівнів будівлі (Малюнок 2-16). Бойові одиниці можуть отримати драбини від 

місцевих цивільних або ж із крамниць; матеріал для роблення драбин можна теж 

отримати через канали поставки. Якщо виникне така потреба, драбини можна буде 

змонтувати самостійно, використовуючи засоби, які є в наявності по всьому міському 

просторі: наприклад, будівельний ліс можна витягнути з внутрішніх частин стін 

будівель/"вагонка" (Малюнок 2-17). Хоча драбини й не дозволять вам сягнути най-

найвищих поверхів деяких будівель, вони все одно допоможуть в плані безпечності 

підйому, ну і в кожнім разі вони пришвидшать ваше пересування вгору. 

 

 
Малюнок 2-16. Використання драбин для виходу на верхні рівні/поверхи. 
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Малюнок 2-17. Видобування будівельного лісу з внутрішньої обивки стін. 

 

 

2-12. ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ АБОРДАЖНИЙ ГАК 

Вибираємо підходящий абордажний гак і трос. Абордажний гак має бути міцний, 

портативний, легко має кидатися, і має бути оснащений гаками, які зачепляться і будуть 

тримати всередині вікна. Альпіністський трос має бути діаметром від 1,6мм до 2,5мм і 

має бути достатньо довгим, щоби сягнути вікна, в яке цілимося. На тросі кожні 30см 

зав'язуємо вузли, щоби легше було лізти вгору. Солдат має дотримуватися процедури, 

яка описана нижче. 

 

a. Кидаючи абордажний гак, стійте максимально близько до будівлі, наскільки це 

буде можливо (Малюнок 2-18). Чим ближче ви будете стояти, тим менше будете 

вразливі на вогонь з боку ворога. Чим ближче до стіни, тим менше горизонтальної 

відстані потрібно для довжини гака. 

 

б. Упевніться, що ви маєте достатньо довжини тросу для того, щоби сягнути до 

цілі, тримайте гак і декілька мотків тросу в тій руці, якою закидуєте. Решта тросу, в 

ненатягнутих мотках, тримайте в іншій руці. Нехай трос собі вільно бовтається. Кидок 

має бути делікатним, рівним, вгору спрямованим метанням гаку, при чому інша рука має 

відпускати трос в процесі. 

 

в. Щойно абордажний гак опиниться всередині вікна (або на даху), потягніть за 

трос, аби отримати міцну хватку, перш ніж почнете лізти вгору. Використовуючи вікно, 

потягніть гак в один кут, аби загарантувати собі шанси на добрий “прикус” і для того, 

щоби зменшити видимість у нижніх вікнах при вилізанні вгору. 

 

г. Використання абордажних гаків є найменш бажаним методом отримання 

доступу на верхні поверхи будівель. Його слід використовувати виключно як крайній 

засіб і подалі від позицій ворога. Цей метод може потенційно використовуватися на 

суміжних будівлях, де є приховані локації і сполучні дахи з підходами до позицій ворога. 
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Малюнок 2-18. Абордажний гак, який кидається з близької відстані. 

 

2-13. ВИЛІЗАННЯ НА СТІНИ 

Якщо треба вилізти на стіну і при цьому ти вразливий на вогонь з боку ворога, треба 

використовувати всі можливі засоби зменшення видимості. Дим і диверсійні заходи 

поліпшують шанси на успішне пересування. Використовуючи дим для зменшення 

видимості, солдати повинні врахувати напрямок вітру й використання диму. Вони мають 

використовувати вогонь, вигукування і фальшиві пересування, щоб у такий спосіб 

відволікти ворога. 

 

a. Солдат, який вилазить на зовнішню стіну, є вразливим на вогонь ворожого 

снайпера. Солдати, які пересуваються з будівлі до будівлі і вилазять на будівлі, повинні 

мати прикриття вогнем від своїх. Зони між будівлями є для ворога зручними секторами 

обстрілу. Належно розташовані вогневі точки своїх можуть подавити і ліквідувати 

вогонь з боку противника. Автоматичний станковий гранатомет M203 є дієвим засобом 

зачистки ворога з кімнат всередині будівель (Малюнок 2-19). 

 

б. Солдат, який вилазить на стіну, повинен не допускати, щоб його силует 

вимальовувався у вікнах або в незачищених кімнатах, і повинен теж не попадати на 

лінію ворожого вогня з нижніх вікон. Він має вилізати зі зброєю, повішеною через плече 

руки, з якої він стріляє, для того, щоби в разі потреби швидко перевести зброю в бойове 

положення. Він має зачистити нижню кімнату ручною гранатою, перш ніж потрапляти 

в зону за вікном. Солдат це робить так: спочатку ослабляє запобіжну чеку так, щоб йому 

потім вистачило лише однієї руки для кидання гранати. До кінцевої цілі — вікна 

верхнього поверху — входити не можна доти, доки не було вкинуто ручну гранату. 
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в. Солдат входить до вікна-кінцевої цілі, зберігаючи низький силует (Малюнок 2-20). 

Входити можна з голови; але найліпше є ногою як гаком зачепитися через підвіконник і 

тоді вбік, широко охопивши край вікна. 

 

 

 
Малюнок 2-19. Застосування гранатомета M203 для зачистки снайперів 

ворога. 

 

 
Малюнок 2-20. Солдат входить в вікно-кінцеву ціль. 
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2-14. ТРОСОВЕ ДЕСАНТУВАННЯ 

Тросове десантування (Малюнок 2-21) є прийомом входу на верхні поверхи: солдати 

спускаються з даху високої будівлі і тоді в вікно. (Більше інформації про тросове 

десантування див. TC 21-24.) 

 

 
Малюнок 2-21. Тросове десантування. 

 

2-15. ВХІД НА НИЖНІ ПОВЕРХИ 

Будівлі треба зачищати зверху вниз. Однак, часом неможливо увійти в будівлю з верхніх 

рівнів; тому, єдиним варіантом залишається входити знизу. Входячи в будівлю з 

нижнього рівня, солдатам треба намагатися входити НЕ через вікна і НЕ через двері, бо 

там можуть бути встановлені "вибухові сюрпризи" + ворог може прикривати ці точки 

входу-виходу своїм вогнем. 

 

a. В ідеалі, для входження через нижні поверхи застосовуємо підриви, артилерію, 

танковий вогонь, вогонь протитанкових засобів і т.п. — так ми створимо нову точку 

входу, де точно не буде "вибухових сюрпризів". Входити треба швидко і відразу, щоби 

ворог не встиг отямитися від наслідків вибуху, світлошуму і т.д.. 

б. Якщо єдиний варіант входу в будівлю є двері-вікна, то туди треба спрямувати 

вогонь прикриття. Якщо вогня прикриття немає, замість нього можна застосувати легку 

протитанкову зброю (LAW). 

в. Перш ніж входити, солдати кидають "нагріту" ручну гранату в новий вхід, для 

підсилення впливу початкового вибуху. Роблячи в будівлю новий вхід, вони беруть до 

уваги вплив вибуху на будівлю та сусідні будівлі. Якщо в сусідній будівлі може 

виникнути пожежа, солдати мають скоординуватися з сусідніми підрозділами і 

отримати дозвіл, перш ніж вони почнуть операцію. У будівлях з дерев'яним каркасом, 

вибух може призвести до того, що вся будівля завалиться. У бетонних або цегляних 

будівлях, вогонь підтримки треба спрямовувати на кут будівлі або на слабкі точки в 

будівельній конструкції. (Конкретні прийоми входу з нижніх рівнів див. Малюнок 2-22.) 
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ПІДЙОМ З ДВОМА ПОБРАТИМАМИ + ПІДТРИМКА 

 



 

 

 

 

 
1. Двоє стоять лицем один до 

одного, тримають підтримку 

(планку або дошку) 

2. Інший солдат стає на 

підтримку 

3. Щойно обидві ноги є на 

підтримці, двоє піднімають її і 

третій може залізти всередину 

 

 

 

 

ПІДЙОМ З ДВОМА ПОБРАТИМАМИ, ПІДСАДКА З ПІДЙОМОМ П’ЯТОК 

  
Один стоїть, долонями впершись у будівлю, 

ноги біля 60см від будівлі, підняв п'ятки, двоє 

побратимів його піднімають 

Двоє присіли лицем один до одного. Кожен 

хапає по п’ятці, і швидким рухом піднімають 

його, підтягуючи до точки входу 

 

Малюнок 2-22. Прийоми входу на нижні поверхи. 
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ПІДЙОМ З ОДНИМ ПОБРАТИМОМ 

 



 

 

 

  
Один впирається плечем у будівлю, робить руки замком, дозволяє другому 

підняти ногу і стати на замок своїх рук, після чого так піднімає його вгору і до 

точки входу 

 

ВИТЯГАННЯ ДВОМА ПОБРАТИМАМИ 

 

 
Щойно перші два солдати є вже всередині будівлі, іншим теж треба увійти, 

томУ перші двоє можуть допомагати іншим, затягуючи їх усередину 

 

Малюнок 2-22. Прийоми входу на нижні поверхи (продовження). 
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1. Двоє нагинаються, лицем 

один до одного, роблять руки 

замком 

2. Третій стає ногами на 

замки їхніх рук 

3. Щойно обидві ноги стоять 

на замках рук, двоє 

підштовхують його ноги 

вгору, піднімаючи його 

догори і в напрямку входу 

 

Малюнок 2-22. Прийоми входу на нижні поверхи (продовження). 

 

2-16. РУЧНІ ГРАНАТИ 

Бойові дії в забудованих районах (в основному під час атаки) вимагають широкого 

застосування ручних гранат. Солдат має кидати ручну гранату, перш ніж візьметься 

долати сходи, мишачі нірки і т.п. Це зазвичай вимагає використання обидвох рук і треба 

вміти робити нижній і верхній кидок. Гранату треба "нагріти" до 2 секунд, аби ворог не 

зміг її вхопити і кинути назад. 

 

a. Будівельний матеріал, який використовується в зачищуваних будівлях, впливає 

на використання гранат. При наступальних операціях або при обороні з поспішно 

обладнаної позиції найліпше є використовувати світлошумові або наступальні гранати, 

а не уламкові. Якщо стіни будівлі зроблені з тонкого матеріалу (гіпсокартон або тонка 

фанера), солдат повинен або лягти долілиць (лицем донизу) щільно до підлоги, шоломом 

в сторону детонування, або ж відійти від будь-якої стіни, яку можуть пробити уламки 

гранати. 

 

б. Солдати повинні кидати гранати в отвір, перш ніж входити до будівлі, для того, 

щоб ліквідувати ворога, який може бути стояти відразу ж біля входу (Малюнок 2-23). 

Гранатомет M203 — то є найліпший метод запуску гранати у вікно верхнього поверху. 

 

в. Коли ручну гранату використати треба, солдат має стояти близько до будівлі, 

використовуючи її для прикриття. У той самий час, солдат та інші солдати його 

підрозділу повинні спроектувати собі безпечне місце, куди вони втікнуть у разі, якщо 

граната не попаде у вікно, але впаде назад на землю. 
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г. Солдат, який кидає гранату, має спершу "нагріти" її (2 секунди мінімум), і тільки 

тоді висунутися достатньо далеко, щоби під кутом нормально закинути гранату в отвір 



 

 

 

на верхньому поверсі. Зброю тримати треба в іншій руці (не в тій, якою кидається 

граната) на випадок, якщо доведеться зброю застосувати. Зброю ніколи не можна 

залишати назовні чи всередині будівлі. Щойно гранату кинули в отвір (Малюнок 2-23), 

сили атаки мають швиденько зайти до будівлі. Цей прийом треба застосовувати 

виключно тоді, коли вікно вже розбите. В іншому випадку, є великий шанс, що граната 

відіб’ється від шиби і впаде назад, а в кімнату не потрапить. 

ґ. Якщо солдатам доводиться входити в будівлю по сходах, то спочатку треба 

перевірити прохід на наявність "вибухових сюрпризів". Після того, солдати кидають 

гранату через двері входу на сходи, граната детонує, і відразу швиденько заходять 

всередину. Сам блок сходів можна використати як прикриття. 

  
Малюнок 2-23. Кидання ручної гранати у вікно. 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Кинувши гранату, солдат відразу голосно кричить “ГРАНАТА, В УКРИТТЯ!” 

щоби побратими були в курсі. Потім він сам ховається в укриття, адже граната може 

відскочити, або її можуть відбити/відкинути назад, або ворог по ньому може відкрити 

вогонь. 

 

д. Найліпше входити в будівлю, пробивши отвір у зовнішній стіні. Знову ж таки, 

через отвір треба кинути гранату, використавши всі доступні ресурси в плані прикриття 

(наприклад, нижній кут будівлі (Малюнок 2-24). 
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Малюнок 2-24. Кидання ручної гранати через бійницю. 

 

е. Якщо двері є єдиним варіантом входу в кімнату, солдати мають вважати на 

можливість вогню з боку солдат ворога зсередини кімнати і зважати теж на "вибухові 

сюрпризи". Двері можна відкривати рукою, вибиванням ногою, вистрілом, або 

саперними інструментами—наприклад, сокирою. Відкриваючи двері, солдати не 

повинні себе увразливлювати на солдат ворога, які стріляють крізь двері. Якщо двері 

відкриваються рукою, треба застосовувати команду з двох бійців. Кожен солдат має 

залишатися близько до одного боку дверного отвору, щоби не показатися у відкритій 

дверній рамі. Тим не менш, найліпше є все-таки відкривати двері, вибиваючи їх ногою 

або відкриваючи вогонь (Малюнок 2-25). Вибиваючи ногою, одна людина стоїть збоку, 

а інша б’є ногою в двері. 

 

є. Солдати вибивають двері короткими автоматними чергами по замковому 

механізму дверей. Інші прийоми: сокира або підрив, якщо є така можливість. Якщо ніщо 

з вищезгаданого не є можливим, тоді солдатам доведеться вибивати двері ногою. Це 

найменш пріоритетний прийом, оскільки робити це складно і для солдата виснажливо. 

З першого разу навряд чи вийде, тож солдати ворога всередині кімнати можуть почути і 

підготуватися (а навіть розстріляти двері). Щойно двері відкриються, кидаємо всередину 

ручну гранату. Щойно граната вибухнула, перший солдат, який входить до кімнати, 

займає позицію справа або зліва від входу, впритул до стіни; відкриває вогонь по 

мішенях швидкими короткими автоматними чергами; після чого уважно оглядає 

кімнату. Інші бійці підрозділу безпосередньо забезпечують його. Перший боєць, який 

входить до кімнати, вирішує, де буде розташовуватися наступний, і дає команду 

НАСТУПНИЙ ЗАХОДИМ, ВЛІВО/ВПРАВО. Наступний гукає ЗАХОДЖУ, 

ВЛІВО/ВПРАВО, заходить у кімнату, впирається в стіну зліва або справа від входу і 

уважно оглядає кімнату. Зайнявщи позицію, старший солдат може закликати решту 

бійців підрозділу, гукнувши НАСТУПНИЙ, орієнтуючись по ситуації. Критично 

важливо, щоби ВСІ бійці підрозділу оголошували один одному, де вони є чи куди йдуть, 

аби не трапилося не дай Бог вогню по своїх. 
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Малюнок 2-25. Солдат розстрілює двері на відкриття. 

 

ж. Ще один спосіб увійти до кімнати: вибити "мишачі нірки" підривом. 

Пересуваючись із кімнати в кімнату через мишачі нірки, солдати попередньо вкидують 

гранати, так само, як є по процедурі при пересуванні через дверні отвори. Увійшовши 

через мишачу нірку, солдати зберігають мінімальний силует і використовують усі наявні 

засоби прикриття. 

 

з. Хоча будівлі найліпше зачищати згори вниз, не завжди такий варіант є 

можливим. Роблячи зачистку з нижніх поверхів будівлі вгору, солдати можуть 

зустрічати сходові прольоти, які теж треба зачистити. Знову ж таки, важливу роль тут 

виконують гранати. Перш ніж іти вгору сходами, треба спершу оглянути їх на наявність 

"вибухових сюрпризів"; потім вкинути "нагріту" гранату на верхню платформу сходів 

(Малюнок 2-26). Солдати повинні використовувати голосові попередження, коли 

кидають гранати. Щойно вибухнула перша граната, треба кинути наступну, тепер уже 

за перила сходів і в коридор, знищивши в такий спосіб ворога, який ховається позаду. 

Використовуючи сходовий блок як прикриття, солдати роблять нижній кидок гранати, 

щоби зменшити ризик того, що граната може відскочити і покотитися назад по сходах. 

 

и. Після завершення зачистки сходів, атакуючі сили переходять на верхній поверх 

і зачищають його, використовуючи вже описані вище методи. Очистивши верхній 

поверх, сили пересуваються донизу, щоби зачистити середні й нижні поверхи, ну і далі 

продовжувати виконання своєї місії. 

 

ПРИМІТКА: Оскільки для зачистки будівель потрібно багато гранат, треба 

якимось чином забезпечити їх неперервне постачання для сил, які виконують свою місію 

в забудованому районі. 
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Малюнок 2-26. Солдат, який кидає гранату вгору по сходовому прольоту. 

 

Розділ 3. ВОГНЕВІ ПОЗИЦІЇ 

Незалежно від того, атакує підрозділ, обороняється чи відступає, його успіх чи поразка 

залежать від здатності кожного окремого солдата відкрити точний вогонь по ворогу, при 

цьому мінімально наразивши себе на вогонь у відповідь. Відповідно, солдат має негайно 

відшувати для себе та правильно використати вогневі позиції. 

 

2-17. ПОСПІХОМ ВЛАШТОВАНА ВОГНЕВА ПОЗИЦІЯ 

Поспіхом влаштовану вогневу позицію зазвичай займають в разі нападу або на ранніх 

стадіях оборони. Це позиція, з якої солдат може відкрити вогонь по ворогу, 

використовуючи наявне прикриття для захисту від вогню у відповідь. Солдат може її 

зайняти добровільно, або ж може бути змушений зайняти її з огляду на вогонь з боку 

ворога. У будь-якому випадку, позиції бракує належної облаштованості. Ось деякі з 

більш звичних поспіхом облаштованих вогневих позицій у забудованих районах, а 

також варіанти, як їх займати: роги будівель, відкриття вогню з-за стін, відкриття вогню 

з вікон, відкриття вогню з непідготовлених бійниць, а також відкриття вогню з вершечка 

даху. 

 

a. Роги Будівель. Ріг будівлі забезпечує прикриття для поспіхом облаштованої 

вогневої позиції, якщо ним скористатися правильно. 

(1) Стрілець повинен вміти відкривати вогонь зі своєї зброї і з лівої, і з правої 

руки, з-за рогу. Звична помилка при відкриванні вогню з-за рогу — це відкривання 

вогню не з того плеча. У цьому випадку тіло стрільця відкривається для вогню у 

відповідь більше, ніж це є неминучим. Відкриваючи вогонь із правильного плеча, 

стрілець може зменшити площу мішені, яка увразливлюється на вогонь з боку ворога. 

(2) Інша звична помилка при відкриванні вогню з-за рогу — це коли солдат 

відкриває вогонь з позиції стоячи. У цьому випадку стрілець показує себе ворогові на 

весь зріст (а саме таку мішень ворог очікує), і тоді вся довжина тіла стає мішенню для 

ворога. 
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б. Стіни. Відкриваючи вогонь з-за стін, солдат повинен відкривати вогонь з-за 

рогу—не над стіною (Малюнок 2-27). 

 

 
Малюнок 2-27. Солдат, який відкриває вогонь з-за прикриття. 

 

в. Вікна. У забудованих районах вікна забезпечують надійні отвори для стрільби. 

Солдат мусить старатися не відкривати вогонь з позиції стоячи, оскільки так він показує 

ціле своє тіло, увразливлюючи його на вогонь у відповідь з боку ворога, плюс його 

силует добре видно на тлі яскравого тла приміщення за вікном. Таким чином стрілець 

явно показує свою позицію, особливо в нічний час, коли можна легко побачити спалах 

від вистрілу. Використовуючи правильний метод відкривання вогню з вікна (Малюнок 

2-28), солдат знаходиться достатньо в глибині кімнати, щоби спалах не було видно, плюс 

він приклякає на коліно, щоби зменшити видимість і не допустити до того, щоби 

ворогові вирисувався його силует. 

 

 
Малюнок 2-28. Солдат відкриває вогонь із вікна. 
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г. Бійниці. Солдат може відкрити вогонь через отвір, видовбаний або утворений 

підривом у стіні і так уникнути потреби входження через вікно (Малюнок 2-29). У цьому 

випадку він сидить далеко від бійниці, так що дуло його зброї не сягає далі стіни, а тому 

спалах від вистрілу добре прихований. 

 

  
Малюнок 2-29. Солдат відкриває вогонь з бійниці. 

 

ґ. Дах. Вершечок даху є чудовою точкою спостереження для снайперів; з цього 

місця їм найліпше все видно і вони можуть вразити найдалі розташовані мішені 

(Малюнок 2-30). Комин/димохід, труба або будь-які інші об’єкти, які висунуті вгору на 

даху будівлі, можуть зменшити вразливість стрільця і тому ними треба користуватися. 

 

 
Малюнок 2-30. Солдат відкриває вогонь з вершечка даху. 
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д. Нема зручної позиції. Якщо солдат увразливлений на вогонь з боку ворога і 

якщо жодна з позицій, згаданих вище, не є достурною, він повинен постаратися, щоби 

мінімально увразливити себе як мішень.  



 

 

 

Якщо солдат знаходиться на відкритій місцевості між будівлями (вулиця чи провулок) і 

по ньому відкриває вогонь ворог із якоїсь із будівель попереду, і при цьому не вдається 

знайти жодного прикриття, то він повинен лягти долілиць (обличчям донизу) 

максимально близько до будівлі, по той самий бік відкритої зони, що й ворог. У цьому 

випадку, ворогові, для того щоби відкрити вогонь по солдату, доведеться висунутися з 

вікна і увразливити себе на вогонь у відповідь. 

е. Немає Доступного Прикриття. Якщо немає доступного прикриття, то 

увразливленість солдата як мішені можна знизити, якщо він буде відкривати вогонь з 

позиції лежачи обличчям донизу, відкривати вогонь із тіні, і не буде вирисовувати свій 

силует на тлі будівель. 

 

5-18. ПІДГОТОВЛЕНА ВОГНЕВА ПОЗИЦІЯ 

Підготовлена вогнева позиція — це позиція, влаштована або поліпшена таким чином, 

що стрілець отримує можливість відкривати вогонь по конкретній зоні, підхідному 

шляху, чи позиції ворога, зменшуючи при цьому свою вразливість на вогонь у відповідь. 

Ось приклади підготовлених вогневих позицій: забарикадовані вікна, укріплені бійниці,, 

снайперські позиції, протитанкові позиції та позиції для кулеметної установки. 

a. Природній отвір для стрільби, який забезпечують вікна, можна поліпшити, 

забарикадувавши вікно й залишивши маленький отвір для потреб стрільця (Малюнок 2-

31). Барикадування можна влаштувати матеріалами, вирваними з внутрішніх стін 

будівлі, або ж використовуючи будь-який інший доступний матеріал. Барикадуючи 

вікна, старайтесь не робити таких речей: 

(1) Барикадування лише вікон, які будуть використовуватися як отвори для 

стрільби. Ворог дуже незабаром зможе виявити, що вогневими позиціями є саме 

забарикадовані вікна. 

(2) Акуратні, квадратні або прямокутні отвори, які ворог зможе легко 

ідентифікувати. Забарикадоване вікно не повинно мати отвору для стрільби, що має 

акуратну, правильну форму. Вікно повинно зберігати свою ориґінальну форму, щоби 

позицію було трудно виявити. Відкривання вогню з нижньої частини вікна надає 

перевагу стрільцеві, бо у цьому випадку, отвір для стрільби є менш помітний для ворога. 

Мішки з піском використовуються для укріплення позицій нижче вікна і для збільшення 

рівня захисту стрільця. Все шкло треба прибрати геть із вікон, щоби стрілець ним не 

поранився. Тюлі дозволяють стрільцеві виглядати назовні і не дозволяють ворогові 

заглядати всередину. Вологі рушники/шмати/ганчірки слід покласти під зброю, щоби 

пилюка осідала на них. Над вікном розміщуємо дротову сітку — вона не дозволить 

ворогові закинути ручні гранати всередину. 

б. Хоча вікна й є зазвичай добрими вогневими позиціями, вони не завжди 

дозволяють стрільцеві відкривати вогонь по цілях у його секторі. 

(1) Щоб уникнути формування "типових шаблонів" (коли ви завжди відкриваєте 

вогонь із вікон), треба вибрати собі теж альтернативну вогневу позицію, наприклад 

підготовлену бійницю (Малюнок 2-32). Для цього треба буде видовбати або сформувати 

підривом невелику дірку в стіні, через яку стрілець зможе оглядати свій сектор і 

відкривати вогонь по мішенях. 

 

 

2-26 

(2) Мішки з піском використовуються для укріплення стін, розташованих нижче, 

довкола та над бійницею. Два шари мішків з піском розміщуємо на підлозі під стрільцем: 

вони будуть його захищати в разі вибуху на якомусь із нижніх поверхів (якщо позиція 

стрільця знаходиться на другому поверсі або вище). Стіну з мішків із піском, будівельне 



 

 

 

сміття, меблі і т.п. треба влаштувати позаду позиції, щоби стрілець був захищений від 

вибухів у кімнаті. 

(3) Стіл, основа ліжка, або будь-який інший придатний матеріал забезпечує 

вогневій позиції прикриття від вогня згори . Таким чином, стрілець стає захищений від 

падіння будівельних уламків з точок над його позицією. 

(4) Позиції мають бути закамуфльовані шляхом вибивання інших отворів у стіні, 

внаслідок чого ворогові буде складно визначити, з якого саме отвору відкривається 

вогонь. Матеріал обшивки треба здерти з будівлі у декількох місцях, щоби бійниці були 

менш помітні. 

 

  
Малюнок 2-31. Вогнева позиція з вікна. 

 

 
Малюнок 2-32. Підготовлені бійниці. 
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в. Снайперську позицію можна підготувати на базі комину/димоходу або інших 

структурних елементів, які випирають вгору з будівлі. Частину дахівки (матеріалу 

покриття даху) можна здерти, щоби снайперу було легше відкривати вогонь з-за комина. 

Він має стояти всередині будівлі на балках або на платформі, і тільки його голова та 



 

 

 

плечі можуть висуватися над дахом (за комином/димоходом). Мішки з піском, 

розміщені по боках позиції, захищають фланги снайпера. 

г. Якщо на даху нема жодних структурних елементів, які випирають вгору й 

надають захист стрільцеві (Малюнок 2-33), снайперську позицію треба підготувати з-під 

низу даху, з того боку, по який розмістився ворог. Цю позицію треба укріпити мішками 

з піском, а невеликий шматок дахівки (матеріалу покриття даху) треба зняти, щоби 

снайпер міг відкривати вогонь по цілях у своєму секторі. Брак шматка дахівки буде бути 

єдиним свідченням того, що вогнева позиція там знаходиться. Тому треба зняти теж інші 

шматки дахівки в інших місцях, щоби дезорієнтувати ворога щодо того, де саме 

насправді знаходиться снайпер. Снайпер має бути невидимим ззовні будівлі, а спалах 

від вистрілу має бути прихованим. 

 

 
Малюнок 2-33. Позиція снайпера. 
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ґ. Ось деякі правила й міркування щодо того, як вибирати й займати індивідуальні 

вогневі позиції: 

(1) По максимуму використайте наявні ресурси прикриття та зменшення 

помітності. 



 

 

 

(2) Старайтеся не відкривати вогонь НАД прикриттям; якщо можна, відкривайте 

вогонь, висунувшись збоку. 

(3) Не вирисовуйте свій силует на тлі яскравих будівель, видимого горизонту і 

т.п. 

(4) Уважно обстежте вогневу позицію, перш ніж залишати попередню. 

(5) Старайтесь не створювати "типові шаблони"; відкривайте вогонь і з 

забарикадованих, і з незабарикадованих вікон. 

(6) Час увразливлення себе на вогонь з боку ворога зведіть до мінімуму. 

(7) Починайте поліпшувати поспіхом облаштовану позицію відразу ж після того, 

як її займете. 

(8) Використовуйте будівельний матеріал для підготовлених позицій, які вже є 

наявні в забудованому районі. 

(9) Пам’ятайте, що позиції, які забезпечують прикриття на рівні землі, можуть не 

забезпечувати таке саме прикриття на верхніх поверхах. 

д. Атакуючи забудований район, вогневі групи безвідкатної зброї та 

протитанкових ракет мають серйозні проблеми з вибором для себе вогневих позицій, з 

огляду на зворотнє вихлопне полум’я від їхніх вогневих установок. Може так бути, що 

в них буде недостатньо часу, щоби вибити стіни в будівлях і очистити зони зворотнього 

вихлопного полум’я. Тому їм треба вибирати такі позиції, з яких зворотнє вихлопне 

полум’я буде вивітрюватися — наприклад, кутові вікна, в яких вистріл іде в одне вікно, 

а зворотнє вихлопне полум’я вивітрюється в інше. Ріг будівлі можна вдосконалити 

мішками з піском, і так створити вогневу позицію (Малюнок 2-34). 

 

 
Малюнок 2-34. Кутова вогнева позиція (з рогу будівлі). 
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е. Стрілецький підрозділ під час атаки на забудований район або під час його 

оборони часто підсилюється прив’язаним до них протитанковим озброєнням. А отже, 

командир стрілецького підрозділу повинен вміти вибрати добрі вогневі позиції теж і для 

протитанкового озброєння, яким він командує. 



 

 

 

є. Різні принципи застосування протитанкового озброєння мають універсальне 

застосування, зокрема: максимізуємо наявні засоби прикриття; намагаємося забезпечити 

взаємну підтримку; а також враховуємо чинник зворотнього вихлопного полум’я при 

позиціонування безвідкатного озброєння, Протитанкових Ракетних Комплексів 

(TOW/ПТРК), ПТРК M47 Dragon, і Легкої Протитанкової Зброї (LAW) або ручних 

протитанкових гранатометів AT4. 

ж. Операції в забудованих районах викликають потребу врахувати ще деякі 

моменти. Солдати повинні вибрати для себе ряд альтернативних позицій, особливо якщо 

сама будівля не забезпечує прикриття від вогню зі стрілецької зброї. Вони повинні 

розміщувати свою зброю в тіні та всередині будівлі. 

з. Якщо вогонь відкривається з безвідкатними видами зброї та Протитанковими 

Керованими Ракети (ATGM) з вершечка будівлі, то як прикриття можна 

використовувати комин/димохід (Малюнок 2-35). Задню частину позиції треба 

підсилювати мішками з піском. 

 

 
Малюнок 2-35. Вогнева група безвідкатного виду зброї, яка відкриває вогонь 

з вершечка будівлі. 
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и. Вибираючи вогневі позиції для безвідкатної зброї та Протитанкових 

Керованих Ракет (ATGM), по максимуму використовуйте уламки будівель, роги 

будівель, а також знищені транспортні засоби, роблячи з них прикриття для вогневої 

групи. Безвідкатні види зброї та Протитанкові Керовані Ракети (ATGM) можна також 



 

 

 

перетягувати з місця на місце по дахах, щоби знайти собі найліпший кут (азимут) для 

ураження броні ворога. Якщо будівлі високі, то позиції можна влаштувати так, що 

будівля буде забезпечувати приктиття від вогневого ураження згори (Малюнок 2-36). 

Зворотнє вихлопне полум’я під будівлею не повинно завдавати будівлі шкоди, не 

повинно призвести до розвалу будівлі та не повинно завдати поранень бійцям вогневої 

групи. 

 

ПРИМІТКА: Відкриваючи вогонь зі схилу, переконайтесь у тому, що азимут 

гранатомета по відношенню до землі або пускової платформи не є більшим, ніж 20°. 

Відкриваючи вогонь зсередини будівлі, переконайтеся в тому, що обгороджене місце 

має розміри принаймні 3м х 4,5м, що воно очищене від будівельного сміття та 

неприкріплених речей, і що воно має вікна, двері, або отвори у стінах, необхідні для 

того, щоби зворотнє вихлопне полум’я могло вивітритися. 

 

 
Малюнок 2-36. Підготовлені позиції з використанням будівлі як укриття від 

вогневого ураження згори. 
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і. Кулемет не видає зворотнього вихлопного полум’я, тож його можна помістити 

практично будь-де. Під час атаки, вікна та двері представляють собою вже готові отвори 

для стрільби (Малюнок 2-37). З огляду на це, ворог зазвичай спостерігає за вікнами та 

дверима і тримає їх на своїй лінії вогню, а цього слід уникати. Будь-який отвір у стінах, 



 

 

 

який утворився внаслідок бойових дій, теж можна використати. Якщо інші отвори не 

відсутні, отвори можна створювати маленькими вибуховими зарядами (Малюнок 2-38). 

Незалежно від того, які саме отвори використовуються, кулемети мають 

розташовуватися всередині будинку і в тіні. 

 

 
Малюнок 2-37. Установка кулемета в дверному проході. 

 

 
Малюнок 2-38. Використання бійниці з кулеметом. 
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ї. Зайнявши будівлю, солдати забивають дошками всі вікна й двері. Залишивши 

невеликі прорізи, солдати можуть використовувати двері й вікна як альтернативні 

вогневі позиції. 



 

 

 

й. Бійниці в обороні треба широко використовувати. Їх не треба влаштовувати по 

якомусь лоґічному шаблону; вони теж не повинні всі знаходитися на рівні підлоги чи 

стола. Треба їх розміщувати хаотично і на різних рівнях — так, щоб ворогові було дуже 

складно їх виявити й ідентифікувати. Фальшиві бійниці, вибиті ґонти дахового 

покриття, а також отвори, які ви ніколи в принципі не плануєте використовувати як 

вогневі позиції, допомагають дезорієнтовувати ворога. Бійниці, розташовані позаду 

кущів, під вертикальними брусами дверної коробки, а також під стріхою/горищем 

будівлі важко виявити. Для оборони (так само, як і для атаки), вогневу позицію можна 

сконструювати, використовуючи будівлю як укриття від вогневого ураження згори. 

к. Збільшити сектор обстрілу можна, розмістивши кулемет на куті/на розі будівлі, 

або забарикадувавши його мішками з піском під будівлею (Малюнок 2-39). Доступні 

матеріали, такі як столи/парти, м’які крісла, дивани, а також інші елементи меблів, треба 

інтеґрувати в конструкцію бліндажів, аби таким чином збільшити прикриття та 

зменшити помітність (Малюнок 2-40). 

 

 
Малюнок 2-39. Забарикадоване влаштування кулеметної установки під 

будівлею. 

 

 
Малюнок 2-40. Бліндаж із кулеметом на розі будівлі. 
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л. Хоча стрільба настилом і є бажаним варіантом при застосуванні кулемета, не 

завжди це може бути практичним, та й зрештою навіть можливим варіантом. Там, де 

знищені транспортні засоби, уламки будівель та інші перешкоди обмежують сектор 



 

 

 

настильного вогня, зброю можна підняти до такого рівня, на якому вона зможе 

відкривати вогонь НАД іншими перешкодами. Тому, можливо доведеться відкривати 

вогонь із бійниць на другому або третьому поверсі. Вогневу/пускову платформу можна 

обладнати під дахом (Малюнок 2-41) і там же влаштувати бійницю. Знову ж таки, точне 

розташування своєї вогневої позиції треба приховати, повидовбуючи ґонти з дахівки в 

різних місцях, по всій площині даху. 

 

 
Малюнок 2-41. Вогнева платформа, влаштована під дахом. 

 

2-19. ВИЯВЛЕННЯ ЦІЛЕЙ 

Забудовані райони створюють ряд унікальних труднощів для бойових одиниць. Будівлі 

маскують пересування та наслідки прямого й непрямого вогню. Уламки зруйнованих 

будівель, плюс самі будівлі, знижують помітність і надають захист як бійцям атаки, так 

і бійцям оборони, унаслідок чого виявити ціль стає дуже важко. У місті є чітко визначені 

підхідні шляхи, які можна поділити на сектори. 

a. Прийоми патрулювання й використання пунктів спостереження можуть 

застосовуватися в місті так само, як, наприклад, у лісистій місцевості. Ці прийоми 

дозволяють бойовим одиницям визначити місцезнаходження ворога, розробити цілі для 

прямого й непрямого вогню в обороні, а також знайти неприкриті підхідні шляхи 

атакуючої сторони. 

б. Більшість видів зброї й транспортних засобів мають характерні ознаки 

("підписи"). Ці ознаки пов’язані з конструктивними особливостями або з середовища, в 

якому використовується конкретне обладнання.  
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Наприклад, якщо стріляти з основної танкової гармати в середовищі сухих, покритих 

пилюкою й будівельним сміттям (уламками будівель) вулиць, то піднімається хмара 

пилюки; танк, який їде по забудованих районах, піднімає більше шуму, ніж танк у 



 

 

 

чистому полі; солдати, які пересуваються через уламки будівель по вулиці чи в 

коридорах поруйнованої будівлі створюють більше шуму, ніж солдати в лісистій 

місцевості. Солдати повинні виявляти ці "підписи", щоби за їх допомогою визначати 

розташування мішеней та ідентифікувати їх. Зір, слух і запах допомагають визначити й 

ідентифікувати "підписи", котрі ведуть до місця розташування цілі, визначення її 

характеристик і відповідно швидкого відкриття вогню. Солдати повинні шукати цілі 

там, де вони найімовірніше будуть застосовані. 

в. Виявлення й супровід цілі мають бути процесом неперервним і зв’язним, 

незалежно від того, зупинилися ви чи рухаєтеся. Забудовані райони забезпечують 

добрим прикриттям і зменшують видимість як атакуючим, так і захисникам, але 

переважно міський простір допомагає саме захисникам, з огляду на переваги, які вони в 

ньому отримують. Тому, виявлення цілей стає справою вкрай важливою, оскільки саме 

та сторона, яка відкриває вогонь першою, може перемогти в бою. 

г. Щойно підрозділ почав рухатися і зіткнення з ворогом стало ймовірним, 

підрозділ повинен мати вогневу перевагу. Цей принцип застосовується в забудованих 

районах так само, як і в інших різновидах місцевості — єдине, що в міському просторі 

сили з вогневою перевагою повинні оглядати як верхні поверхи будівель, так і загрози 

на рівні першого поверху (на рівні вулиці). 

ґ. Пересуваючись у забудованих районах, треба використовувати техніку 

підвищеної прихованості, оскільки атакуючих від захисників відділяють дуже невеликі 

відстані. До самого зіткнення слід використовувати лише сиґнали руками. Підрозділ має 

періодично зупинятися, прислухатися й роздивлятися, переконуватися, що за ним немає 

хвоста та що ворог не рухається паралельно до флангу підрозділу, щоби влаштувати 

йому засідку. Маршрути треба вибирати уважно й обережно, щоби будівлі й купи 

уламків будівель можна було використати для маскування пересування підрозділа. 

д. Обов’язки по спостереженню треба чітко розподілити між бійцями команди, 

щоби таким чином забезпечити 360° безпеку під час його пересування. Ті самі заходи 

безпеки застосовуємо теж і тоді, коли підрозділ зупинився. Для виявлення цілей треба 

застосовувати всі засоби чуття: особливо слух і запах. Солдати незабаром навчаться 

визначати звуки транспортних засобів і людей, які пересуваються по вулицях, 

засмічених будівельними уламками. Запахи пального, одеколону та приготованої їжі 

можуть вказати на розташування позицій ворога. 

е. Пункти спостереження — це позиції, з яких солдати можуть спостерігати та 

почути активність ворога у конкретному секторі. Почувши/побачивши її, пункт 

спостереження повідомляє інших бійців підрозділу про наближення ворога; пункти 

спостереження ідеально влаштовуються саме в забудованих районах. ПС можуть бути 

розташовані на верхніх поверхах будівель; там солдати будуть мати кращу точку огляду, 

ніж з рівня вулиці/першого поверху. 

є. В обороні, командир взводу розташовує пункти спостереження для місцевої 

безпеки згідно з розпорядженнями командира роти. Командир взводу вибирає загальне 

розташування, але командир групи влаштовує пункт спостереження (Малюнок 2-42).  
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Зазвичай на кожен взвод влаштовуємо принаймні по 1 пункту спостереження. До складу 

ПС входять від 2 до 4 бійців і ПС розташований в межах вогневої досяжності стрілецької 

зброї взводу. Командири шукають такі позиції, з яких легко буде оглядати цільовий 

сектор. В ідеалі, зона спостереження кожного ПС має накладатися на зони 

спостереження сусідніх ПС. Позиція, вибрана для ПС має забезпечувати прикриття й 



 

 

 

знижувати видимість підрозділів, які рухаються до ПС і від ПС. Треба застосовувати 

верхні поверхи будинків або інших будівель. Командир групи не повинен вибирати 

очевидні позиції — наприклад, водонапірні вежі чи шпилі церков/костелів — такі точки 

відразу привертають увагу ворога. 

 

 

Командир групи отримує інформацію 

про загальне розташування ПС від 

командира взводу. Командир групи тоді 

визначає точне розташування ПС. 

 

Командири шукають такі позиції, 

які: 

 

● Забезпечують добрий огляд 

потрібної зони або сектора (в ідеалі, зона 

спостереження кожного ПС накладається 

на зони спостереження сусідніх ПС) 

 

● Забезпечують укриття та знижують 

помітність (для отримання доброї точки 

спостереження за сектором, ПС можливо 

доведеться пожертвувати укриттям і 

зменшенням помітності, а бійцям можливо 

доведеться вибірково розчистити поле 

спостереження) 

 

Малюнок 2-42. Вибір місця розташування пункта спостереження (ПС) 

 

ж. Солдат має навчитися уважно розглядати цільову зону з ПС або зі своїх 

вогневих позицій. Використання грамотних прийомів розглядання місцевості дозволяє 

бійцям команди швидко визначати розташування цілей та ідентифіковувати їх. Не 

маючи засобів оптичної підтримки, солдат швиденько оглядає місцевість на предмет 

наявності очевидних цілей, використовуючи для цього всі свої органи чуття, щоби 

виявити "характерні підписи" цілей. Якщо не виявлено жодної цілі і якщо час дозволяє, 

він після цього проводить більш детальний огляд (використовуючи бінокль, якщо він є 

в наявності) місцевості у секторі, за який він відповідає, використовуючи "метод 50 

метрів". Спершу він оглядає смугу 50 метрів вглиб, справа наліво; потім він оглядає 

смугу зліва направо, яка розташована далі й накладається на першу смугу. Цей процес 

він продовжує доти, доки не огляне весь сектор. У середмісті або на периферіях міста, 

де оглядач має перед собою багатоповерхівки, ці сектори (які накладаються один на 

одного) можуть тягнутися не вглиб, а скоріше вгору. 
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з. Солдати, які входять до складу пункту спостереження та солдати на інших 

позиціях повинні застосовувати пристрої виявлення та супроводу цілей. Ці пристрою 

включають наступні різновиди: біноклі, пристрої підсилення контрастності зображення, 

тепловізори, наземні оглядові радіолокаційні станції (GSR), дистанційні пристрої 

виявлення (REM) а також взводні радіолокаційні системи дальнього виявлення (PEWS). 



 

 

 

Усі ці пристрої підсилять спроможність підрозділу виявити ціль і відкрити по ній вогонь. 

Треба використовувати декілька типів пристроїв, адже жоден пристрій сам поодинці не 

зможе забезпечити всі потреби підрозділу. Поєднання може бути таким: сенсори 

взводних радіолокаційних систем дальнього виявлення (PEWS) для "накриття" зон поза 

межами видимості та зон, які не проглядаються + пристрої підсилення контрастності 

зображення для огляду на близькій відстані + тепловізори для камуфляжу + пристрої 

димового проникнення для умов низької освітленості. Суміш/поєднання різних 

пристроїв дозволяє накладати сектор на сектор і забезпечує більшу площу охоплення, 

адже технічні можливості одного пристрою можуть компенсувати обмежені можливості 

іншого. 

и. Прийоми виявлення цілей, які використовуються в нічний час, подібні до тих, 

які використовуються вдень. Вночі, чи то використовуючи денну оптику, чи то просто 

розглядаючи місцевість неозброєним оком, солдат дивиться не прямо на об’єкт, а 

декілька градусів вбік від нього. Краєчок ока є більш чутливим до тусклявого світла. 

Скануючи нецентральним зором, він переводить свій погляд з точки на точку 

короткими, різкими, неререгулярними рухами. На кожній потенційній цільовій зоні він 

зупиняється на декілька секунд, намагаючись виявити рух (якщо він є). 

і. Звуки й запахи можуть допомогти виявити цілі вночі, адже запахи й звуки 

сильніше поширюються в більш вологому й прохолодному нічному повітні. Запущені 

двигуни, транспортні засоби й солдатів, які пересуваються покритими уламками 

будівель вулицями, можна почути з далекої відстані. Запахи дизельного пального, 

бензину, звареної їжі, паленого тютюну, лосьйону після голінні і т.п. допомагають 

виявити позиції як ворога, так і своїх. 

 

 

2-20. ОПЕРАЦІЇ З ВОГНЕМ (ПОЛУМ’ЯМ) 

Вибухонебезпечні боєприпаси, спеціальна зброя та легкість, із якою вибухонебезпечні 

боєприпаси можна створити, використовуючи бензин та інші легкозаймисті засоби, 

роблять вогонь дуже серйозною загрозою під час ведення бойових дій у забудованих 

районах. В тракті оборонних операцій, вогнегасіння має бути однією з найважливіших 

задач, яка може перед вами постати. Треба вжити належних заходів, щоби зменшити 

ризик пожежі, внаслідок якої позицію стане неможливо обороняти. 

a. Солдати вибирають або влаштоувють такі позиції, в яких немає великих 

отворів. Ці позиції повинні забезпечувати максимальне конструкційне укриття, щоби 

вибухонебезпечні боєприпаси не могли потрапити всередину. Треба прибрати геть усі 

не-необхідні легкозаймисті матеріали, зокрема коробки з боєприпасами, меблі, 

килимки/хіднички, газети, фіранки/штори і т.д. Електрику та газ, які підведені до 

будівлі, треба відключити. 

б. Будівля з бетонних блоків, із бетонними сходами й бляшаним дахом є 

ідеальним розташуванням вогневої позиції. Однак, реальність є така, що більшість 

будівель мають дерев’яні підлоги або підпідлогові настили, дерев’яні стропильні 

балки/прогони, дерев’яні внутрішні стіни, і це все потребує вдосконалення. Внутрішні 

стіни прибираємо геть і замінюємо завісами/плахтами, які ззовні виглядають, як стіни. 

На підлозі насипаємо 5см піску, щоби заблокувати поширення вогню. 
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в. Усі наявні вогнегасні знаряддя підготовлені й поставлені у визначеному місці 

для того, щоб у бою їх відразу можна було використати. Для солдата, такі знаряддя 

включають: саперну лопатку, шолом і простирадла. До цього додаються вогнегасники, 

які не використовуються деінде.  



 

 

 

г. Вогонь (полум’я) є настільки нищівним, що незважаючи на вжиті заходи, 

особистий склад підрозділу може впасти в паніку. Солдатам треба запланувати собі 

відхідні шляхи у такий спосіб, щоби пріоритет в плані евакуації визначався бійцями на 

вогневих позиціях. Це дозволить солдатам вийти через зони, вільні від вибухових 

матеріалів і забезпечити прикриття від прямого вогню з боку ворога. 

ґ. Обмежений простір і велика кількість вибухових матеріалів у забудованих 

районах може вплинути на здатність ворога використовувати вибухові пристрої. У плані 

надання першої медичної допомоги є дві основні проблеми, які в приміщенні є більш 

гострими, ніж на відкритому полі бою: опіки та вдихання диму й полум’я, внаслідок чого 

в приміщенні починає бракувати кисню. Таке запросто може статися в будівлях, і це 

може відразу звести нанівець усю здатність чинити опір. Хоча проти вдихання полум’я 

та браку кисню важко чимось зарадити, вдихання диму можна значною мірою уникнути, 

якщо вдягнути індивідуальну захисну маску. Незалежно від того, є велика загроза 

пожежі чи її немає, при плануванні оборони треба обов’язково передбачати наявність 

санітарів. Санітари повинні бути в змозі дістатися до постраждалих і до їхнього 

обладнання; вони теж повинні мати при собі надлишок медичних засобів для надання 

меддопомоги при опіках і ураженнях дихальних шляхів. 

д. Наступальні операції також вимагають наявності планів вогнеборства, 

оскільки пожежа є серйозною загрозою для успішності бойової місії. Якщо неналежно 

спланувати використання легкозаймистих боєприпасів, пожежа може розгорнутися 

настільки масштабна, що зробить наступ вкрай важким, або й узагалі неможливим. 

Ворог може скористатися пожежею як засобом прикриття для свого відходу та для 

створення перешкод і бар’єрів для сил наступу. 

е. Плануючи наступальні операції, атакуюча сторона має використовувати всі 

наявні види зброї. Найліпше для створення пожеж використовувати багатоствольну 

ручну реактивну установку для стрільби запалювальними боєприпасами M202 FLASH, 

якої наразі в армійських запасах немає, але яку можна замовити через спеціальні 

лоґістичні канали. Вогнемет зручніше використовувати при тренуваннях, адже вогонь 

можна замінити водою, і наслідки задіянні цього виду зброю можна легко оцінити, 

вимірявши ступінь проникнення води. Навчальних снарядів для M202 наразі немає. При 

використанні вогню в бойовій операції, треба передбачити наявність підтримки 

вогнеборців, аби боротися з вогнем не довелось самим солдатам. Солдати вибирають 

мішені в тракті початкового планування, щоби часом випадково не знищити критичні 

об’єкти інфраструктури в забудованому районі. При веденні операцій з вогнем 

(полум’ям) у забудованому районі, солдати встановлюють ґрадацію/ступені 

пріоритетності, щоби визначити, які критичні об’єкти інфраструктури (лікарні, 

електростанції, радіостанції, історичні пам’ятки) повинні бути першочергово 

забезпечені підтримкою вогнеборців. 

є. Кожен солдат, задіяний в атаці, має бути готовий боротися з вогнем. Звичні 

засоби для вогнегасіння включають: саперну лопатку, шолом (для переносу піску або 

води), and простирадла (для подавлення невеликих пожеж). Вогнегасники мають бути 

прикріплені до кожного з транспортних засобів підтримки наступу. 
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2-21. ЗАСТОСУВАННЯ СНАЙПЕРІВ 

Цінність снайпера для бойової одиниці, яка діє у забудованому районі, залежить від ряду 

чинників. Ці чинники включають: тип операції, рівень конфлікту, правила застосування 

зброї. Там, де Правила Застосування Зброї допускають руйнування, снайперів скоріше 



 

 

 

за все не потрібно, адже в наявності є інші механізовані види зброї, які мають потужнішу 

руйнівну дію. Тим не менш, снайпери допомагають у веденні бойових дій. Там, де 

Правила Застосування Зброї не допускають наявності побічних втрат, снайпери можуть 

стати для командира його найціннішим інструментом. (Більше інфо на цю тему див. FM 

7-20; FM 1-2, C1; а також TC 23-14.) 

a. Ефективність снайпера залежить частково від краєвиду/різновиду місцевості. 

З огляду на специфіку простору, рівень контролю знижується. Для того, щоби надати 

вчасну та дієву підтримку, снайпер повинен отримати чітку картину того, як командир 

собі уявляє операцію і які його (командира) є наміри. 

б. Снайперів треба розташовувати в будівлях-кам’яницях. Такі будівлі крім того 

повинні забезпечувати можливість ведення вогню з далекої відстані, а також 360° огляд. 

Снайпер має ту перевагу, що він не мусить пересуватися разом із—або бути 

розташований поруч із—елементами свинцю. Він може займати положення вище, ззаду 

або на якомусь із флангів, а також на певній відстані від того елементу, якому він надає 

свою підтримку. Працюючи з точки, яка є далеко від інших елементів, снайпер не 

обов’язково вв’яжеться в бій, але при цьому буде перебувати достатньо близько, щоби 

могти вразити віддалені цілі, які становлять небезпеку для його підрозділу. Снайперів 

не слід розташовувати в очевидних позиціях (шпилі церков/костелів, дахи тощо), 

оскільки ворог часто оглядає такі точки і визначає їх для себе як цілі для знищення. 

Непрямий вогонь може зазвичай пройти через дахівки і спричинити жертви на верхніх 

поверхах будівель. Крім того, снайперів не слід розташовувати там, де маємо 

інтенсивний рух транспорту, бо за такими районами ворог теж пильно спостерігає. 

в. Снайпери повинні працювати по цілому району ведення бойових дій, 

пересуватися з ротами й надавати їм необхідну підтримку. Деякі підрозділи можуть 

діяти окремо від решти бойових одиниць. Вони шукають випадкові цілі, особливо 

снайперів противника. Підрозділ може зайняти декілька позицій. Наявність лише одної 

позиції може не забезпечити достатнього рівня огляду для цілого підрозділу, і при цьому 

ворог легше її зможе виявити. Окремі позиції повинні забезпечувати підтримку одна 

одної. У міському просторі також треба встановити альтернативні та допоміжні позиції. 

г. Снайперам можна поставити такі задачі: 

(1) Вбивати снайперів ворога (контрснайперський вогонь). 

(2) Вбивати раптові випадкові вигідні ціл. Пріоритети для таких цілей визначає 

командир. Типи цілей можуть включати: снайперів ворога, лідерів, командирів, 

радистів, саперів і команди кулеметних установок. 

(3) Не допускати, щоби ворог отримав доступ до тих чи інших зон або шляхів 

підступу (контроль ключової місцевості). 

(4) Надавати вогневу підтримку барикадам і/або іншим перешкодам. 

(5) Підтримувати спостереження за фланговими і задніми підходами (скрінінґ). 

(6) Підтримувати місцеві контратаки точним вогнем. 
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Розділ 4. ОРІЄНТАЦІЯ НА ЗАБУДОВАНІЙ МІСЦЕВОСТІ 

Забудована місцевість несе з собою інші задачі в плані орієнтування на місцевості. 

Глибоко в середмісті, звичайні характеристики місцевості, які зображуються на картах, 

можуть не відображатися—основними характеристиками й одиницями краєвиду стають 

будівлі, тому бойові одиниці прив'язані до вулиць. Бойові дії в місті знищують будівлі, 



 

 

 

а уламки будівель блокують прохід/проїзд по вулицях. Вуличні й дорожні знаки під час 

бойових дій зазнають знищень (якщо їх попередньо не усунули оборонці міста). 

Операції в підземках/метро та каналізаціях створюють іншого роду унікальні проблеми. 

Тим не менш, для подолання цих проблем маємо карти й фотографії. Ґлобальна Система 

Позиціонування (GPS) може допомогти в орієнтації на забудованій місцевості. 

 

2-22. ВОЄННІ КАРТИ 

Воєнна карта міста — це топоґрафічна карта зазвичай масштабом 1:12 500, на якій 

розґрафлені вулиці й показані назви вулиць, важливі будівлі, а також інші елементи 

міського простору. Масштаб міської карти може варіюватися від 1:25 000 до 1:50 000, 

залежно від важливості та від розміру міста, щільності деталей, а також інформації 

розвідки. 

a. Спеціальні карти, підготовлені топоґрафічними інженерами, можуть 

допомогти бойовим одиницям в орієнтації на забудованій місцевості. Ці карти були 

спроектовані або видозмінені таким чином, щоби містити інформацію, яка на звичайній 

карті не показана, зокрема: карти мереж доріг і мостів, залізниць, забудованих районів, 

а також контрольовані поля електромереж. Вони можуть використовуватися як 

допоміжні, на додаток до воєнних карт міста та топоґрафічних карт. 

б. Щойно солдати опинилися в забудованому районі, вони використовують 

перехрестя як точки прив'язки/орієнтири (по аналогії, так само як точками 

прив'язки/орієнтирами в сільській місцевості є пагорби та струмки). Міські карти 

доповнюють або замінюють топоґрафічні карти як основу для навігації по місту. Ці 

карти дозволяють бойовим одиницям, які рухаються по забудованих районах, знати, де 

саме вони є і переходити на нові місцезнаходження навіть якщо вулиці було заблоковано 

чи навіть якщо ключову будівлю було знищено. 

в. Старі прийоми читання компаса і рахування кроків теж можна 

використовувати, особливо якщо місто знеструмлене/у темряві чи якщо вуличних знаків 

і будівель не видно. Наявність сталі та заліза в середовищі Воєнної Операції на Міській 

Місцевості (MOUT) може спотворювати дані зчитування з компаса. Так само 

відбувається навігація по каналізаціях. Карти, на яких розґрафлено стандартну 

артеріальну мережу каналізацій тримає в себе міський департамент водовідведення. 

Така інформація включає в себе: напрямки, лінії каналізацій і дистанції між люками. 

Разом із компасом і рахуванням кроків, таку інформацію можна використати для того, 

щоби бойова одиниця рухалася по міських каналізаціях. 

г. Операції в забудованих районах неґативно впливають на роботу високоточних 

електронних пристроїв) GPS і системи розподілу даних). Ці системи функціонують так 

само, як обладнання зв'язку — по лінії прямої видимості. Вони не можуть визначити, де 

всередині будівлі є підземні локації чи позиції. Ці системи повинні задіюватися на 

верхівках будівель, у відкритій місцевості, а також по вулицях, на яких жодні перешкоди 

не спотворюють зчитування пристроїв по лінії прямої видимості. 
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ґ. Працівники міських комунальних служб — то є цінний ресурс для бойових 

одиниць, які воюють у забудованих районах. Вони можуть надати вам карти каналізацій 

і електричних полів, а також інформацію про місто. Це дуже важлива інфа, особливо 

якщо йдеться про використання каналізацій. Каналізації можуть містити кишеньки 

метанового ґазу, який є високотоксичним для людей. Працівники міської каналізації 

знають, де розташовані ці небезпечні зони і можуть проконсультувати бойову одиницю, 

показавши їй, яких місць треба уникати і в який спосіб їх уникати. 



 

 

 

 

2-23. СИСТЕМИ ҐЛОБАЛЬНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ (GPS) 

Більшість систем ґлобального позиціонування використовують тріанґуляцію 

(трикутникове орієнтування) з використанням супутників для того, щоби визначити своє 

місцезнаходження. Попередні випробування показали, що GPS не сильно спотворюється 

в малозабудованих районах, наприклад у селах. Натомість, у сильнозабудованих 

районах, де є суміш високих і низьких будівель, більшість систем GPS деґрадує. 

Ситуація може ще більше погіршитися, якщо зайдете всередину великої будівлі, або ж 

у підземелля. 

 

2-24. АЕРОФОТОҐРАФІЇ 

Нинішні аерофото є теж чудовим доповненням до воєнних карт міст і можуть 

замінювати карти. Топоґрафічна карта або воєнна карта міста може застаріти, якщо її 

складали багато років тому. Нещодавнє аерофото натомість показує зміни, які відбулися 

з часу складання найсвіжішої карти. Це може включати в себе знищені будівлі та вулиці, 

які були заблоковані уламками руйнації будівель, а також як результат оборонної 

підготовки ворога. Більше інформації можна отримати, використовуючи аерофото + 

карти, скоріше ніж просто аерофото чи просто карти. 

 

Розділ 4. КАМУФЛЯЖ/МАСКУВАННЯ 

Щоб вижити й перемогти в бойових діях на забудованій місцевості, бойова одиниця 

повинна доповнювати прикриття й приховування камуфляжом (маскуванням). Щоби 

правильно закамуфлювати/замаскувати людей, транспортні засоби й обладнання, 

солдати мають вивчити оточуючу місцевість і зробити так, щоби вигляд їхніх позицій 

зливався з місцевістю, в якій вони є. 

 

2-25. ЗАСТОСУВАННЯ 

Якщо робите камуфлювання своєї позиції, то камуфляжного матеріалу треба 

використовувати рівно стільки, скільки для цього необхідно і не більше, тому що 

наявність надлишкового матеріалу може виявити вашу позицію для ворога. Матеріал 

має бути широкий. Наприклад, обороняючи будівлю зі шлакобетону, не обдирайте 

фасад, боки чи задню частину будівлі для того, щоби закамуфлювати ту чи іншу 

позицію. 

a. Будівлі забезпечують для вас наявність цілого ряду прихованих позицій. 

Бронеавтомобілі часто можуть знайти для себе ізольовані позиції під арками чи 

всередині невеликих промислових будівлях чи будівлях комерційного призначення. 

Товста кам'яна кладка цегли, камені або цегляні стіни надають шикарний захист від 

прямого вогню, а також забезпечують приховані маршрути внутрішнього пересування. 

б. Після того, як ви завершили камуфлювання, солдат оглядає позиції з точки зору 

ворога. Він проводить планову перевірку, щоби побачити, чи зберігає камуфляж 

природній вигляд і чи фактично приховує камуфляж належним чином позицію. Якщо 

вигляд не є природнім, тоді солдат повинен перевлаштувати все або замінити. 

2-41 

в. Позиції треба камуфлювати поступово, по ходу підготовки. Роботу слід 

продовжувати, аж доки камуфляж не буде завершений. Якщо ворог панує в повітрі, 

роботи ймовірно доведеться виконувати лише вночі. Блискучі та яскравих кольорів 

предмети, які привертають увагу з повітря, треба при цьому приховувати. 

г. Треба завжди мати на собі сорочку, бо гола шкіра добре відбиває світло і 

приваблює ворога. Навіть якщо ваша шкіра темна, вона всеодно буде відбивати світло, 

оскільки виділяє природній жир. 



 

 

 

ґ. Камуфляжна фарба для обличчя випускається у трьох стандартних 

двовідтінкових тюбиках. Якщо фабричних тюбиків встановленого зразка нема в 

наявності, то для заглушення яскравості оголеної шкіри використовуємо спалений 

корок, деревне вугілля або чорну фарбу з лампового кіптю (сажі). Якщо навіть того нема, 

то використовуємо болото/грязь — хоч то і не є дуже добрий варіант, адже болото може 

відвалитися і шкіра оголиться; поза тим, болото/грязь може теж містити шкідливі 

бактерії. 

 

2-26. ВИКОРИСТАННЯ ТІНЕЙ 

Будівлі в забудованих районах кидають різкі тіні, які можна використати для того, щоби 

приховати транспортні засоби й обладнання (Малюнок 2-43). Солдатам слід уникати 

зон, які є не в тіні. Транспортні засоби можливо доведеться пересувати з місця на місце 

періодично, по ходу того, як тіні зміщуються протягом дня. Перехід у бойові позиції 

всередині будівель забезпечує нижчу помітність. 

 

 
Малюнок 2-43. Використання тіней для зменшення помітності. 

 

a. Солдатам слід уникати освітлених районів довкола вікон і бійниць (амбразур). 

Вони будуть менш помітні, якщо будуть відкривати вогонь із середини затіненої кімнати 

(Малюнок 2-44). 
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б. Тюль або марля ще більше знижують помітність солдат всередині кімнат у 

випадку, якщо фіранки/тюлі взагалі є звичними для цієї місцевості. Внутрішні світла всі 

треба вимкнути. 

 



 

 

 

 
Малюнок 2-44. Зменшення помітності всередині будівлі. 

 

5-27. КОЛІР І ТЕКСТУРА 

Стандартне шаблонне камуфлювання обладнання не настільки ефективне в забудованих 

районах, як густий, насичений, темний колір захований у тінях. Оскільки 

перемальовування транспортних засобів перед входом у забудовані райони не завжди є 

практичним варіантом дій, то яскравіші, пісочного кольору  узори треба заглушити 

болотом/гряззю або брудом. 
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a. Силуети шоломів та індивідуального обладнання треба "розмивати" в 

забудованій місцевості так само, як і всюди. Однак, джгутова мішковина або брезент 

розмивають місцевість значно ліпше і є ліпшим камуфляжем, ніж листява (Малюнок 2-

45). По кольорах: в основному використовуємо коричневий, пісочно-коричневий і 



 

 

 

деколи теж сірий — а НЕ зелений — але кожен тип камуфляжу треба оцінити й зважити 

в залежності від конкретної місцевості: 

 

 
Малюнок 2-45. Шолом із камуфляжем: стрічки джгутової мішковини. 

 

б. Біля обладнаних позицій для озброєння мають лежати мокрі шмати/ганчірки 

(Малюнок 2-46), брезент, або тканина, для того, щоби пилюка не піднімалася вгору при 

вистрілі. 

в. Командні пости та лоґістичні позиції легше камуфлювати — і вони є ліпше 

захищені — якщо їх розмістити під землею. Антени можна вивести на верхні поверхи 

або на вищі будівлі, залежно від того, наскільки таке виведення є реальне/здійсненне. 

Польовий кабель телефонного зв'язку треба прокладати в каналах/трубах, у каналізаціях, 

або крізь будівлі. 

в. Солдати повинні зважати на тло, щоби бути впевненими, що їх силует і контури 

не "вирисовуються", а натомість упевнитися, що вони зливаються з навколишнім 

середовищем. Аби подолати ворога в плані камуфляжу в міському просторі, солдати 

мають зважати на звичні помилки в плані камуфляжу, зокрема переконатися, що немає 

таких речей: 

● Слідів або інших свідчень активності. 

● Блиску або тіней. 

● Неприроднього кольору чи текстури. 

● Спалахів від вистрілу зброї, диму, пилюки. 

● Неприродніх звуків чи запахів. 

● Руху. 
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Малюнок 2-46. Мокра тканина для влягання пилюки. 

 

г. Фальшиві позиції можна дієво використати для відволікання ворога; вони теж 

допомагають виявити, де саме ворог знаходиться, коли він вистрелить. 

ґ. Забудовані райони забезпечують укриття, ресурси для камуфляжу, а також різні 

місця для зменшення помітності. Основні правила укриття, камуфлювання та 

зменшення видимості подані нижче: 

(1) Використовуйте ресурси місцевості і видозмінюйте прийоми камуфляжу так, 

щоби злитися з навколишнім середовищем. 

(2) Застосовуйте дезорієнтуючий камуфляж будівель. 

(3) Постійно поліпшуйте якість своїх позицій. Укріпіть вогневі позиції мішками 

з піском/ґрунтом або іншим матеріалом, який бере на себе ударну хвилю і вхоплює 

частинки/уламки. 

(4) Дбайте про збереження природнього вигляду території. 

(5) Забезпечте прихованість позицій, очистивши мінімальні уламки будівельного 

сміття для обстрілюваної території. 

(6) Вибирайте отвори для стрільби в непомітних точках всюди, де так можна 

зробити. 

ПРИМІТКА: Не забувайте, що ударна сила, яка ПРИКРИВАЄ та ЗАБЕЗПЕЧУЄ 

НЕПОМІТНІСТЬ має суттєву перевагу над ударною силою, яка того не робить. 
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ВОГНЕВІ ПОЗИЦІЇ 
 

Критично важливим оборонним завданням взводу та загону, при веденні бойових дій 

у населеному пункті, є підготовка вогневих позицій. На забудованій території 

оборонні позиції найчастіше розташовуються всередині будівель та обираються на 

основі аналізу району, де знаходяться будівлі, а також індивідуальних 

характеристик кожної споруди. 

 

3-1. МІРКУВАННЯ 

Командири мають звернути увагу на наступні фактори при встановленні вогневих 

позицій. 

а. Захист. Командири мають обрати будівлі, що зможуть забезпечити додатковий 

захист від прямого та непрямого вогню. Будинки побудовані з залізобетону, в яких від 

трьох до п’яти поверхів забезпечують достатній рівень захисту, на відміну від панельних 

будівель, будівель зведених з дерева або інших легких матеріалів. Їх потрібно 

укріплювати додатково. Одно- та двоповерхові будівлі, що не мають укріплених 

підвалів – вразливі до непрямого вогню й потребують зведення додаткового захисту для 

кожної вогневої позиції.  

б. Розсіювання. Не слід облаштовувати вогневу позицію лише в одній будівлі. 

Натомість необхідно зайняти два або більше будинків, що дозволить забезпечити 

взаємну вогневу підтримку. Коли позиціях розташована лише в одній будівлі, вона є 

вразливою, ворог може обійти її, ізолювати, крім того будівля може бути пошкоджена 

та може зазнати подальшого руйнування. 

в. Прикриття. Не слід обирати шаблонні будівлі для розгортання вогневих 

позицій (можуть бути з легкістю вражені противником). Вимоги щодо безпеки та 

секторів стрільби можуть вимагати зайняття будівель відкритого типу. В такому разі, 

необхідно забезпечити надійне прикриття всередині будівлі. 

г. Сектори Стрільби. Щоб не допустити ізоляції позицій необхідно забезпечити 

взаємну вогневу підтримку та розгорнути сектори стрільби в усіх напрямках. 

Розчищення цих секторів може вимагати знищення прилеглих будівель за допомогою 

вибухівки, інженерного обладнання та польових засобів. 

ґ. Приховані Маршрути. Оборонні позиції мають мати доступ до хоча б одного 

прихованого маршрути, що дозволить поповнювати запаси, евакуювати поранених, 

отримати підкріплення або відступити, залишивши будівлю. Маршрут може бути 

встановлений наступним чином: 

• Крізь стіни сусідніх будинків. 

• Через мережу підземки. 

• Через комунікаційні траншеї. 

• За захисними спорудами. 

д. Спостереження. Будівля має давати можливість вести спостереження за 

ймовірними шляхами наближення ворога та прилеглими оборонними секторами. 

е. Загроза Пожежі. Командування має уникати позицій в будівлях, що схильні 

до займання. Якщо все ж таке існує необхідність зайняти подібну споруду, ризик 

виникнення пожежі має бути мінімізовано шляхом зволоження приміщення. Також 

необхідно розсипати по підлозі пісок, розмістити вогнегасники та протипожежне 

обладнання. Крім того, необхідно підготувати шляхи евакуації на випадок пожежі. 
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є. Час. Час доступний для підготовки оборони може стати вирішальним 

фактором. Якщо часу недостатньо, не слід займати будівлі, що потребують додаткового 



 

 

 

укріплення. Центрами оборони, навпаки, можуть стати будівлі, розташовані в не надто 

в вигідних районах, проте які не потребують додаткових приготувань. 

 

3-2. ПІДГОТОВКА 

Підготовка вогневих позицій залежить від того, наскільки вірно було обрано будівлю. 

а. Вибір Позицій. Для кожної зброї має бути призначено основний сектор вогню 

для прикриття ворожого наступу. Також необхідно обрати альтернативні позиції, що 

мають візуальний перетин з основними. Такі позиції зазвичай знаходяться в сусідній 

кімнаті на тому ж поверсі. Для кожної зброї потрібно обрати позицію, з якої можна вести 

вогонь по різним напрямкам (Малюнок 3-1). 

 

 

          
Малюнок 3-1. Позиції вогню. 
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Малюнок 3-1. Позиції вогню (продовження). 

                     
  

Малюнок 3-1. Позиції вогню (продовження) . 
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б. Зведення Позицій. Є декілька способів налаштувати вогневі позиції всередині 

будівлі. 

    (1) Позиція біля вікна. Солдати повинні стати на коліна або розміститися по 

обидва боки від вікна. Для того щоб вести вогонь з верхніх поверхів, столи та подібні 

меблі необхідно розташувати навпроти вікна, щоб створити додаткове підвищення. Але 

розміщуватися вони мають таким чином, щоб не спричинити випадіння зброї з вікна. 

Командири повинні перевірити позиції, щоб визначити ширину сектора, який може 

зайняти кожна позиція (Малюнок 3-2). 

                             
Малюнок 3-2. Позиція з вікна. 

   (2) Бійниці. Щоб уникнути шаблону невпинної стрільби з вікна, у стінах 

необхідно підготувати бійниці. Солдатам не варто вести стрільбу безпосередньо з 

бійниці, щоб не наражатися на небезпеку. 

    (а) Для кожної зброї необхідно зробити декілька бійниць (основну, 

альтернативну та додаткову позиції). Слід заздалегідь прорахувати необхідну кількість 

бійниць, оскільки вони можуть послабити стіни та захист. Перед тим як пробивати 

отвори слід проконсультуватися з інженерами. Бійниці можна зробити, пробивши або 

просвердливши отвір у стіні, при цьому слід врахувати, що наявність бійниць не має 

бути помічена ворогом. Великі отвори можуть призвести до розкриття оборонних 

позицій. 

(б) Бійниці повинні мати конусоподібну форму, щоб утворити широку дугу 

вогню, полегшити ураження високих і низьких цілей і зменшити розмір зовнішнього 

отвору (Малюнок 3-3). Краї бійниці розколюються при попаданні куль, отже, захисні 

накладки, такі як порожній мішок з-під піску, що закріплюється дротяною сіткою, 

зменшать ефект відколу. 
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Малюнок 3-3. Конусоподібні бійниці. 

 

   (в) Бійниці слід також пробити у внутрішніх стінах та стелі будівлі, щоб мати 

можливість переміщуватися по периметру позиції. Внутрішні бійниці мають 

перекривати сходи, коридори та вільні кімнати. В якості прикриття можна використати 

картини, штори або меблі. Бійниці в підлозі дозволяють захисникові вести вогонь по 

противнику, що знаходиться на нижчому поверсі зі стрілецької зброї або жбурнути 

гранату. 

    (г) Хоча стіни й забезпечують захист ззовні, їх все одно потрібно укріплювати 

мішками з піском, меблями, набитими брудом та іншими засобами. Кожна позиція має 

мати захист зверху та з боків (Малюнок 3-4). 

    в. Інші Будівельні Завдання. Необхідно виконати решту будівельних завдань в 

підвалі, на перших та верхніх поверхах.  

                        
 

Малюнок 3-4. Позиція з верхнім і всебічним захистом. 
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(1) Підвали та перші поверхи. Підвал необхідно обладнати так само, як і перший 

поверх. Усі підземні канали, що не використовуються силами оборони й можуть бути 

скомпрометовані супротивником необхідно заблокувати. 

    (а) Двері. Двері, що не використовуються мають бути замкнені, забиті дошками 

та заблоковані меблями, мішками з піском та іншими засобами. Біля вхідних дверей 

інженери або інші підготовлені бійці можуть розкласти міни-пастки. 

    (б) Коридори. Якщо коридори не використовуються солдатами оборони для 

переміщення, то вони мають бути заблоковані меблями або колючим дротом (Малюнок 

3-5). При наявності дозволу від командира, там можуть бути розкладені міни-пастки. 

    (в) Сходи. Сходи, що не використовуються солдатами оборони мають бути 

заблоковані меблями та колючим дротом (Малюнок 3-5) або знищені. Якщо є така 

можливість, необхідно заблокувати всі сходи. Для переміщення між поверхами слід 

використовувати драбини, які потім можна прибрати. На сходах також можна закласти 

міни-пастки. 

    (г) Вікна. Необхідно вийняти все скло. Вікна, що не використовуються необхідно 

заблокувати дошками або мішками з піском. 

    (ґ) Вогневі позиції. Вогневі позиції слід організувати на підлозі. Якщо в будівлі 

немає підвалу, позиції необхідно додатково укріпити для захисту від ураження 

великокаліберної зброєю, випущеною по прямій наводці. 

                       
Малюнок 3-5. Блокування коридорів і сходів. 

 (д) Стелі. Слід розмістити додаткові опори, що допоможуть втримати завали з 

верхніх поверхів (Малюнок 3-6). 

                  
Малюнок 3-6. Армування стелі. 
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    (е) Вільні кімнати. Кімнати, що не призначені для захисту слід заблокувати 

колючим дротом або закласти мінами-пастками. 



 

 

 

    (2) Верхні поверхи. Підготовка верхніх поверхів нічим не відрізняється від 

підготовки першого поверху. Вікна непотрібно блокувати, натомість краще перекрити 

їх дротяною сіткою, це не дасть ворожим гранатам потрапити всередину будівлі. 

    (3) Внутрішні маршрути. Маршрути, які дозволяють силам оборони рухатися 

всередині будівлі, щоб вражати сили противника з будь-якого напрямку. Необхідно 

також спланувати маршрути відходу, які дозволять швидко евакуюватися з кімнати, або 

будівлі. У внутрішніх стінах слід проробити невеликі отвори (так звані "мишачі нори"), 

щоб сили оборони могли вільно пересуватися між кімнатами. Після того, як солдат 

перейде на інший рівень, такі отвори мають бути чітко позначені для ідентифікації як 

вдень, так і вночі. Весь загін має бути чітко проінструктований, щодо місцезнаходження 

таких маршрутів. Пробні евакуації потрібно проводити таким чином, щоб усі 

ознайомилися з маршрутами (Малюнок 3-7).  

                     
Малюнок 3-7. Рух між поверхами. 

     

(4) Профілактика пожеж. Будівлі з дерев’яною підлогою і стропильною стелею 

вимагають додаткових заходів протипожежних заходів. Горище та інші дерев’яні 

підлоги повинні бути посипані піском або брудом, а відра з водою мають бути розміщені 

так щоб ними можна було негайного скористатися. Протипожежні матеріали (бруд, 

пісок, вогнегасники та ковдри) повинні бути розміщені на кожному поверсі для 

негайного використання. Для гасіння пожежі необхідно заздалегідь заповнити ванни та 

басейни. Електроенергію необхідно повністю відключити. Протипожежні розриви 

можна створити, знищивши прилеглі до оборонної позиції будівлі. 
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  (5) Комунікації. Телефонні кабелі необхідно прокласти крізь сусідні будівлі, 

підземну інфраструктуру або дощові зливи. Радіоантени можна приховати, розмістивши 

їх поряд із цивільними телевізійними антенами, вздовж димоходів і шпилів, або за 



 

 

 

вікнами, які спрямовують FM-комунікації від ворожих джерел раннього попередження 

та наземного спостереження. Телефонні лінії всередині будівлі слід прокладати крізь 

стіни та поверхи. 

    (6) Завали. Зруйновані частини будівель можуть слугувати в якості додаткового 

прикриття для розміщеної зброї. Демонтаж має проводитися лише підготовленими 

інженерами. 

    (7) Дахи. Позиціонування в будівлях з рівним дахом потребує розміщення 

перешкод, щоб завадити посадці ворожих гелікоптерів. Дахи, доступ до яких 

відкривається з сусідніх конструкцій, повинні бути перекриті тактичним дротом або 

іншими засобами та охоронятися. Вхід до будівель з боку даху має бути заблоковано, 

якщо це обумовлено планом оборони. Будь-яку конструкцію зовні будівлі, яка може 

допомогти проникнути на верхні поверхи або на дах, слід видалити або заблокувати. 

    (8) Перешкоди. Перешкоди необхідно розмістити на підходах до будівель, щоб 

заблокувати просування танків та стримувати піхотинців. 

    (9) Сектори стрільби. Необхідно покращити сектори стрільби навколо 

оборонної позиції. Обрані будівлі необхідно зруйнувати, щоб розширити сектори 

стрільби. Для розміщення протитанкових керованих ракет необхідно прибрати такі 

перешкоди як телефонні дроти. Сліпі зони слід прикрити, заклавши міни та розбивши 

перешкоди. 

 

3-3. ПОЗИЦІОНУВАННЯ БРОНЬОВАНОЇ ТЕХНІКИ 

Розміщення на позиціях танків та БМП є критично важливим аспектом для ведення 

ефективної оборони в населеному пункті. 

    а. Позиціонування Бронетехніки. Позиції для розміщення бронетехніки 

обираються таким чином, щоб забезпечити надійне прикриття, огляд та сектори 

стрільби, при цьому зберігаючи здатність техніки рухатися. 

    (1) Якщо сектори стрільби обмежені вулицями, то для укриття та ведення вогню 

безпосередньо по вулицях слід розміщувати техніку в окопах (Малюнок 3-8). Такі 

позиції забезпечують достатній захист танків та ББМ, і дають можливість швидко 

переміщуватися на альтернативні позиції. Будівлі, що потерпають від ворожого вогню 

не є загрозою для бронетехніки та її екіпажу. 

                   
Малюнок 3-8. Положення корпусу вниз. 
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(2) Укриття (Малюнок E-9) прикриває та приховує транспортний засіб до 

моменту його переміщення на позицію для ураження цілей. Оскільки екіпаж не має 

можливості бачити наступаючі сили противника, спостерігач з машини або сусіднього 

піхотного підрозділу повинен знаходитися в укритті у сусідній будівлі, щоб попередити 



 

 

 

екіпаж. Спостерігач має наводити на ціль та подавати сигнали екіпажу займати вогневу 

позицію й відкривати вогонь. Після пострілу, танк або ББМ зміщуються на 

альтернативну позицію, щоб уникнути розкриття позиції. 

 
Малюнок 3-9. Прихована позиція. 

 

   (3) Використовуючи будівлю як прикриття (Малюнок 3-10), дозволяє техніці 

укритися всередині. Якщо до підвалу немає доступу, інженери мають укріпити підлогу 

на поверсі та підготувати її для розміщення техніки. Як тільки позиція була розкрита, 

необхідно швидко провести евакуацію, щоб уникнути ворожого вогню. 

               
Малюнок 3-10. Позиції укриття в будинку. 

 

3-4. ПОЗИЦІЇ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ПРОТИТАНКОВИХ КЕРОВАНИХ РАКЕТ 

Протитанкові керовані ракети необхідно розміщувати в таких зонах, звідки вони можуть 

наносити максимальні пошкодження. Якщо позиція не прикривається захисним 

транспортом, необхідно розміщувати зброю всередині, позаду будівлі або в укритті 

(Малюнок 3-11). 
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Малюнок 3-11. Позиції протитанкових керованих ракет.  

а. Коли вогонь ПТКР ведеться з транспорту, землі або підвальних приміщень, завали 

можуть перешкоджати польоту ракети. Коли стрільба ведеться по вулицях,  ракети 

повинні мати зазор не менше 30 дюймів над завалами. Перешкодами також можуть бути 

дерева та хащі, транспортні засоби, телевізійні антени, будівлі, лінії електропередач, 

стіни та паркани. 

    б. Гранатомети "LAW" найкраще підходять для застосування в населених 

пунктах через те, що її мінімальна вогнева дистанція складає 10 метрів, це дозволяє 

вести вогонь на достатньо близькій відстані. "LAW" та інша протитанкова зброя малого 

та нормального калібру не ефективна для ураження сучасних танків спереду. Оскільки 

танки мають найменший броньовий захист на верхній і задній частинах, а танк 

представляє більшу мішень при враженні зверху, обстріл має вестися саме таким чином. 

 

3-6. СНАЙПЕРСЬКІ ПОЗИЦІЇ 

Під час бойових дій в населених пунктах снайпери ведуть прицільний вогонь по 

солдатам противника. Грамотна організація снайперської групи дозволяє уражати 

більшу кількість ворогів, при цьому залучаючи менше власних людей. 

    а. Основні райони (будівля або декілька будівель) позначаються як снайперські 

позиції (Малюнок 3-12), проте снайпер сам обирає найбільш вигідну позицію для 

ведення бою. Перевага надається мурованим будівлям, які забезпечують найкращий 

захист, дальні сектори стрільб та всебічне спостереження. Снайпер також обирає 

декілька альтернативних та додаткових позицій, щоб повністю контролювати свою зону 

відповідальності. 

    б. Пріоритети ведення бою для снайперів визначаються відносною важливістю 

цілей для ефективних дій проти противника. Цілями снайпера зазвичай є командири 

танків, пряма вогнева підтримка екіпажу техніки, офіцерів, розвідників та радистів. 

    в. Міські райони часто обмежуються здатність снайпера відкривати вогонь по 

вулицям, проте відкрита місцевість дозволяє працювати на далекій дистанції.  Снайпери 

можуть відповідати за прикриття позицій дружніх сил на даху, барикадах, сліпих зонах 

та проміжків на лінії вогню. 
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Малюнок 3-12. Позиції снайпера. 
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РОЗДІЛ IV 



 

 

 

ТЕХНІКА БЛИЖНЬОГО БОЮ 

Велика частина бою в населених пунктах відбувається на дуже близькій відстані, часто 

між невеликими групами військових у межах однієї кімнати. Через це окремі бойові дії 

можуть як швидко спалахнути, так і закінчитися за лічені секунди. Успіх чи невдача 

визначаються прийнятими рішеннями про життя чи смерть та діями, які практично 

інстинктивно вживаються окремими солдатами та невеликими командами, коли вони 

стикаються з різними складними ситуаціями в кожній новій кімнаті. Одними зі 

складнощів, з якими часто стикаються, особливо під час операцій інших, крім війни, є 

змішування військових з цивільними в одній будівлі, часто в одній кімнаті. Використання 

методів ближнього бою є найефективнішим засобом досягнення перемоги, з мінімізацією 

союзних втрат, уникненням непотрібних небойових втрат, а також збереженням 

боєприпасів та руйнування для наступних операцій. 

 

 

4-1. БОЙОВІ НАВЧАННЯ ТА БЛИЖНІЙ БІЙ  

Методи ближнього бою не замінюють бойових навчань. Це прийоми, які використовуються, 

коли тактична ситуація вимагає очищення кімнати за кімнатою відносно неушкодженої будівлі, 

в якій ворожі військові та цивільні можуть змішуватися. Ці методи пов’язані з підвищеним 

ризиком, щоб методично очистити будівлю, а не використовувати величезну вогневу міць з 

метою нейтралізації всіх її мешканців. Певні прийоми ближнього бою такі, як методи 

пересування, вогневі позиції, розміщення зброї та інтуїтивна стрільба, корисні для будь-якого 

бою в замкнутих зонах. Інші прийоми, такі як вхід до кімнати без попередньої нейтралізації 

відомих ворожих окупантів, доречні лише в деяких тактичних ситуаціях. Як правило, якщо 

приміщення або будівля зайняті попередженими силами противника, які налаштовані чинити 

опір, і якщо більшість або всі цивільні знаходяться в вільній зоні, слід застосувати переважну 

вогневу міць, щоб уникнути союзних втрат. У такій ситуації для нейтралізації простору перед 

входом союзних військ слід використовувати підтримуючий вогонь, підривні та осколкові 

гранати. Однак у деяких бойових ситуаціях використання сильного підтримуючого вогню та 

руйнувань може призвести до неприйнятних супутніх збитків. В інших ситуаціях, часто під час 

операцій інших, ніж війна, ворожі війська настільки змішуються з цивільними, що сили США 

не можуть з чистою совістю використовувати всі доступні підтримуючі вогні, і може 

знадобитися очищення кімнати за кімнатою. У такі моменти найбільш доречними є прийоми 

ближнього бою. 

 

 

4-2. ПРИНЦИПИ БЛИЖНЬОГО БОЮ  

Як і в усіх інших військових операціях, битви, що відбуваються в тісних приміщеннях, 

наприклад, у кімнаті або коридорі, необхідно планувати та проводити з обережністю. Підрозділи 

повинні тренувати, репетирувати та відпрацьовувати прийоми ближнього бою, поки кожна 

вогняна команда та загін не працюватимуть безперебійно як команда. Кожен член підрозділу 

повинен розуміти принципи ближнього бою та роль його дій у його успішному виконанні. 

Принципами ближнього бою є раптовість, швидкість і контрольовані руйнівні дії. 
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а. Раптовість є запорукою успішного штурму на близькій відстані. Вогневий загін або 

загін, який очищає кімнату, повинні досягти несподіванки, хоча б на секунду, обдуривши, 

відволікши або налякавши ворога. Іноді для досягнення раптовості можуть бути використані 

електрошокові або світлошумові гранати. Вони більш ефективні проти необережного, погано 



 

 

 

навченого ворога, ніж проти наполегливих, добре навчених солдатів. 

б. Швидкість забезпечує певну безпеку підрозділу очищення. Швидкість дозволяє 

солдатам використовувати перші кілька життєво важливих секунд, здобутих за рахунок 

раптовості, з максимальною перевагою. У ближньому бою швидкість не означає необережного 

поспіху. Найкраще це можна описати як «обережний поспіх».  

в. Контрольовані руйнівні дії усувають або нейтралізують противника, даючи йому 

найменші шанси завдати союзних втрат. Контрольовані руйнівні дії не обмежуються лише 

застосуванням вогневої потужності. Це також включає солдатський настрій повного 

домінування. Кожен із принципів ближнього бою має синергетичний зв’язок з іншими. 

Контрольоване руйнування в поєднанні зі швидкістю посилює раптовість. А відтак, вдала 

раптовість дозволяє збільшити швидкість. 

 

4-3. ОСНОВИ БЛИЖНЬОГО БОЮ  

Десять основ ближнього бою адресних дій, які виконують солдати під час переміщення 

замкнутими коридорами до приміщення, яке потрібно очистити, під час підготовки до входу в 

кімнату, під час входу в кімнату та ураження цілі, а також після контакту. Члени команди 

повинні: 

а. Рухатися тактично і безшумно, убезпечуюючи коридори в кімнаті, яку потрібно 

очистити. Брати з собою лише мінімальну кількість обладнання. Рюкзаки та вільні речі, які 

переносять солдати, втомлюють їх, сповільнюють хід, викликають шум. 

б. Прийти непоміченим до входу в кімнату в правильному порядку входу, 

підготовленими до входу за єдиною командою. 

в. Швидко входити і панувати в кімнаті. Негайно рухатися до позицій, які дозволяють 

повністю контролювати приміщення та забезпечують безперешкодні поля вогню. 

г. Знищити всіх ворогів у кімнаті, використовуючи швидкі, точні та розбірливі вогневі 

удари. 

ґ. Отримати й підтримувати негайний контроль над ситуацією та всім персоналом у 

приміщенні. 

д. Перевірити, чи є втрати противника пораненими чи загиблими. Роззброїти та 

відокремити поранених. Обшукати всі втрати ворога. 

е. Негайно проведіть побіжний огляд кімнати. Визначте, чи потрібен детальний пошук.  

є. Евакуювати всіх поранених і всіх загиблих. 

ж. Позначити приміщення як очищене, використовуючи просте, чітко впізнаване 

маркування відповідно до стандартних процедур експлуатації підрозділу. 

з. Підтримувати безпеку в будь-який час і бути готовими в будь-який момент реагувати 

на наступні контакти з ворогом. Не нехтувати охороною тилу. 
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4-4. ПОЧАТКОВІ ДІЇ ЩОДО ОЧИЩЕННЯ БУДІВЛІ  

Початкові дії щодо очищення будівлі не відрізняються під час ближнього бою, ніж під час будь-

яких інших військових дій на міській місцевості. 

а. Пристрій ізолює будівлю за допомогою прямого або непрямого вогню, перш ніж 

провідний елемент переміститься до точки пролому. Підрозділ - 

(1) Прикриває монтовані шляхи підходу протиброньовою зброєю. 

(2) Прикриває звільнені шляхи наближення автоматичною зброєю. 



 

 

 

б. Підрозділ придушує ворожий вогонь та нейтралізує підозрювані та ймовірні позиції 

противника, коли групи прориву та очистки рухаються на позиції. Підрозділ приховує димом 

рух груп пролому та очищення до будівлі. 

в. Групи прориву та очистки забезпечують плацдарм у будівлі. Команди рухаються 

критими і прихованими маршрутами і входять на максимально можливий рівень будівлі. Під час 

входу груп очищення підрозділ переміщує вогонь на інші поверхи або будівлі. Якщо можливо, 

групи очищення очищають коридори та кімнати починаючи від верхньої частини будівлі вниз. 

 

4-5. СКЛАД КОМАНД ОЧИЩЕННЯ 

Техніка ближнього бою розроблена для виконання стандартною стрілецькою командою з 

чотирьох осіб. Через обмежені простори, характерні для операцій з очистки будівель і 

приміщень, підрозділи, більші за загони, швидко стають громіздкими. Коли цього вимагає 

нестача персоналу, очистку приміщень можна проводити бригадами з двох і трьох осіб, але 

оптимальними є бригади з чотирьох осіб. Використання меншої кількості персоналу значно 

збільшує бойове напруження та ризики для учасників. 

 

4-6. ПРОЛОМ 

Невід’ємною частиною ближнього бою є можливість швидко отримати доступ до приміщення, 

яке потрібно очистити. Методи пролому сильно відрізняються залежно від типу конструкції та 

типів боєприпасів, доступних для проломної сили. Техніки варіюються від простого механічного 

пролому до складних спеціалізованих руйнувань. 

а. Простим методом пролому є балістичний пролом для примусового проникнення через 

стандартні двері. Для швидкого проникнення в більшість стандартних дверей можна 

використовувати дробовик 12-го калібру, заряджений картечним дробом або снарядами. Якщо 

все зроблено правильно, на пролом дробовиком знадобиться лише кілька секунд. Два стандартні 

методи пролому дробовиком - це пролом дверної ручки та пролом петлі. При застосуванні будь-

якого з прийомів навідник підходить до дверей під кутом, уникаючи стояння в зоні 

безпосередньо перед дверима. Тримаючи приклад дробовика в кишені на плечі, навідник щільно 

притискає дуло до дверей, цілячись вниз під кутом 45 градусів. 

(1) Для пролому дверної ручки точка прицілювання є точкою на півдорозі між дверною 

ручкою та рамою, а не біля самої дверної ручки. Навідник робить два швидкі постріли в одному 

місці, забезпечуючи, щоб другий постріл був спрямований так само точно, як і перший. Слабкі 

замки можуть розлетітися з першим пострілом, але навідник завжди повинен стріляти двічі. 

Деякі замки, які здаються розбитими, мають деталі, які все ще з’єднані, що затримує вхід. Якщо 

замок не збитий другим пострілом, навідник повторює процедуру. 
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(2) Техніка пролом петель виконується майже так само, як і пролом дверної ручки, за 

винятком того, що навідник цілиться в петлі. Він робить три постріли по шарніру — спочатку 

посередині, потім у верхній і нижній частині (Малюнок K-1). Він робить усі постріли на відстані 

менше, ніж дюйм від шарніра. Оскільки петлі часто приховані від очей, розрив петлі 

ускладнюється. 



 

 

 

 
Малюнок 4-1. Цільові точки при продомі дробовиком стандартних дверей. 

Незалежно від того, який прийом використовує навідник, відразу після пострілу, він повинен 

вибити двері або вирвати їх. Потім він повинен різко потягнути ствол дробовика вгору і швидко 

відвернутися від дверного отвору, щоб повідомити, що місце пролому очищено. Таке швидке 

очищення дверного отвору дозволяє наступній особі стрілецької команди чітко постріляти в 

будь-якого ворога, який може блокувати місце безпосереднього прориву. 

б. Руйнування часто потрібні, щоб подолати більш складні бар’єри або отримати 

бажаний ефект, щоб полегшити початковий вхід.  

в. Механічний пролом тут не розглядається, але це передбачувана можливість у всіх 

підрозділах. Вирішувати, чи потрібно приділяти час для подолання слабких бар’єрів, таких як 

двері чи вікна, за допомогою ломів, пил, кувалд чи сокир, це рішення, яке має прийматися на 

основі умов METT-T. Механічний пролом завжди слід планувати як запасний засіб для 

балістичного або вибухового пролому. 

 

4-7. МІСЦЕ ПРОЛОМУ 

Члени групи з очищення повинні підійти до місця пролому швидко, тихо і в стандартному 

порядку. Такий підхід зберігає елемент раптовості і дозволяє швидко входити і панувати в 

приміщенні. 

а. Порядок руху до місця пролому визначається способом пролому та передбачуваними 

діями в місці пролому. Членам вогневої команди присвоюються номери від 1 до 4, а керівнику 

групи завжди призначається номер 3. Якщо один із членів групи очищення має на озброєнні 

пилу, а не гвинтівку або карабін M16, йому слід призначити номер 4. 

4-4 

(1) Порядок пересування для пролому дробовиком має стрілець спереду, за ним слідує 

особа номер 1, особа номер 2, а потім особа номер 3 (керівник групи). Після того, як двері 

зламані, стрілець потрапляє в задню частину лінії і діє як особа номер 4. 

(2) Порядок пересування для руйнівного пролому – номер 3 (керівник групи), номер 2, 

номер 1, а потім номер 4. Керівник групи забезпечує охорону біля дверей. Особа номер 2 несе 

підривний заряд і розміщує його. Номер 1 несе сконструйований щит проти вибуху. Номер 4 



 

 

 

забезпечує безпеку з тилу. Після розміщення підривного заряду номер 2 відстає від номера 1 (з 

вибуховим щитом), а номер 3 (лідер команди) відстає від номера 2, знову формуючи стандартну 

конфігурацію 1, 2, 3, 4. 

(3) Якщо ні пролом дробовиком, ні руйнівний пролом не потрібні, порядок переміщення 

є стандартною конфігурацією 1, 2, 3, 4. 

б. Команда очищення завжди повинна бути напоготові. Члени команди забезпечують 

безпеку в точці пролому і з тилу, збоку по коридорах і вгору, у випадку розміщення біля сходів 

або майданчиків. На малюнку K-2 показані дві основні техніки переміщення по коридорах. 

Перехрестя коридорів є небезпечними ділянками, і до них слід підходити обережно, як показано 

на малюнках 4-3 і 4-4. 

(1) Техніка серпантину використовується у вузьких коридорах. Особа номер 1 забезпечує 

безпеку на передовій лінії. Її сектор вогню включає будь-яких ворожих солдатів, які з'являються 

в дальньому кінці залу або з будь-яких дверей ближче до кінця. Особи номер 2 і 3 покривають 

ліву і праву сторони особи з номером 1. Їхні сектори вогню включають будь-яких солдатів, які 

раптово з’являються з сусідніх дверей по обидва боки залу. Вони прикривають фланги особи 

номер 1. Особа номер 4, яка зазвичай несе SAW (squad automatic weapon - автоматичну зброю 

загону), забезпечує захист в тилу від будь-яких ворожих солдатів, які раптово з’являються 

позаду групи очищення. 

(2) Техніка Роллінг використовується в широких коридорах. Особи номер 1 і номер 2 

рухаються поруч, охоплюючи протилежну сторону коридору від тієї, по якій вони йдуть. Особа 

номер 3 прикриває дальній кінець коридору з позиції позаду осіб номер 1 і номер 2, стріляючи 

між ними. Знову, особа номер 4 забезпечує охорону з тилу. 

 
Малюнок 4-2. Техніка очищення коридору. 
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Малюнок 4-3. Позиції очищення Т-подібного перехрестя коридору. 

 

                                       
 

Малюнок 4-4. Позиції очищення і цільові ділянки перехрестя коридору 
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4-8. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РУХ ТА КОНТРОЛЬ ЗБРОЇ  

Як і в усіх бойових ситуаціях, команда очищення повинна рухатися тактично та безпечно. Особи, 

які є частиною групи очищення, повинні рухатися стандартним чином, використовуючи відомі 

всім відпрацьовані методи. 

а. Під час руху учасники команди тримають зброю, дуло має бути направлене в напрямку 

руху. Вони тримають приклад дробовика в кишені на плечі, дуло трохи опущене, щоб 

забезпечити безперешкодний огляд. Військовослужбовці тримають очі відкритими і покачують 

дуло головою, щоб дробовик завжди був спрямований туди, куди дивиться солдат. 

б. Члени команди уникають «позначення» або ведення зброєю під час роботи навколо 

вікон, дверей, кутків або ділянок, де необхідно обійти перешкоди. Позначення зброї дає завчасне 

попередження будь-кому, хто дивиться в бік солдата, що полегшує ворогові захоплення зброї. 

Солдати повинні постійно тримати під контролем свою зброю. 

в. Члени команди повинні зберігати зброю в безпеці (селекційний перемикач має бути 

увімкнено на SAFE (БЕЗПЕЧНО) і вказівний палець має знаходитися за межами спускової 

скоби), доки ворожа ціль не буде виявлена та вражена. Після того, як член команди очищає свій 

сектор від усіх цілей, він повертає свою зброю на БЕЗПЕЧНЕ положення. 

г. Якщо під час ближнього бою у солдата виникла несправність зі зброєю, він повинен 

негайно опуститися на одне коліно і негайно вжити заходів для зменшення несправності. Після 

того, як зброя запрацює, немає потреби повертатися в положення стоячи, щоб вразити цілі, якщо 

солдат не повинен перейти на іншу вогневу позицію. Цінний час заощаджується, відновлюючись 

у положенні стоячи на колінах. Коли інші члени команди бачать, як солдат опускається на одне 

коліно, вони відразу знають, що у нього несправність і що їм слід вразити цілі в його секторі. 

 

4-9. ДІЇ ПОЗА МЕЖАМИ ТОЧКОЮ ВХОДУ  

Дії за межами точки входу мають бути швидкими та добре відрепетируваними. Дверний отвір 

або точка пролому є небезпечною позицією. Команда очищення зосереджена на вході і може 

здивуватися, коли ворог несподівано з’являється в коридорі. 

а. Очищення позицій членів команди біля дверей є важливими, як і позиції їхньої зброї. 

Члени команди стоять якомога ближче до точки входу, залишаючись у положенні присідання. 

Вони повинні тримати зброю або у високому, або низькому положенні. Вони мають гарантувати, 

що дуло не буде спрямоване на іншого члена команди. 

б. Усі члени команди повинні сигналізувати один одному, що вони готові, перш ніж 

команда увійде в кімнату. Остання особа стукає або стискає руку особи перед собою, і кожен 

передає цей сигнал. Члени команди уникають використання словесного сигналу, який може 

насторожити противника та зруйнувати елемент несподіванки. 

в. Усе індивідуальне спорядження, яке перевозиться, має бути ретельно підібрано та 

підготовлено належним чином, щоб забезпечити безшумність та негроміздкість. Під час 

ближнього бою слід мати з собою лише предмети першої необхідності. Усі члени команди 

повинні носити захисні жилети та шоломи. Залежно від ситуації та рівня підготовки підрозділу 

можна використовувати додаткове захисне спорядження, наприклад рукавички, наколінники 

або окуляри. 
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Малюнок 4-5. Шлях 1-ої особи, середні і кутові двері.  

 

4-10. ДІЇ ПЕРЕД ВХОДОМ  

Уся команда повинна увійти в приміщення якомога швидше і плавніше та негайно очистити 

дверний проріз.  

а. Двері є центром уваги будь-кого в кімнаті. Ця точка відома як «фатальна воронка», 

оскільки вона фокусує увагу на місці, де окремі члени команди є найбільш вразливими. Швидке 

переміщення в кімнату зменшує ймовірність того, що хтось буде вражений вогнем противника, 

спрямованим у дверний проріз. Послідовність рухів, описана нижче, показана на малюнках від 

4-5 до 4-14. 

б. За сигналом “вперед”, команда очищення швидко рухається через двері й займає 

позиції всередині кімнати, які дозволяють їй повністю домінувати в кімнаті та усунути загрозу. 

Члени команди припиняють рух тільки після того, як вони прочищають двері та досягають 

призначеної точки домінування. 

(1) Перший, хто увійшов, рухається якомога пряміше до кутка, за який він відповідає. 

Потім він може розвернутися і переміститися в дальній кут кімнати. Глибина його пересування 

визначається розміром кімнати, будь-якими перешкодами в кімнаті, такими як меблі, а також 

кількістю та розташуванням ворога та цивільних у кімнаті (Малюнок 4-5). 
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(2) Друга особа входить і рухається до кута в протилежному напрямку, вздовж стіни, але 

не прямо проти неї (Малюнок 4-6). 

 

                           
Малюнок 4-6. Шлях особи №2, центральні двері та кутові двері. 

 

(3) Особа №3 (керівник команди) закріплюється на позиції всередині кімнати на відстані 

принаймні 1 метр від дверей, але між особою номер 1 і дверима (Малюнок K-7). 
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Малюнок 4-7. Шлях особи №3, центральні двері та кутові двері. 

 

(4) Керівник загону може або використовувати особу номер 4 (зазвичай навідника 

автоматичної зброї загону) як тилову охорону на місці пролому або дозволити йому увійти разом 

із рештою загону. Якщо він увійде, особа під номером 4 рухається в напрямку особи під номером 

2 і так само закріплюється на позиції між людиною під номером 2 і дверима (Малюнок 4-8). 

 

                 
Малюнок 4-8. Шлях особи №4, центральні двері та кутові двері. 
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в. Щоб техніка ближнього бою працювала, кожен член команди повинен знати свій 



 

 

 

сектор вогню і те, як його сектор перекривається і пов’язується з секторами інших членів 

команди. Члени команди не рухаються до точки домінування, а потім вражають свої цілі. Вони 

вражають цілі, коли рухаються до призначеної точки. Проте бойові дії не повинні сповільнювати 

рух до точок домінування. Члени команди можуть стріляти з невеликої відстані від 1 до 2 

дюймів. Вони реагують на найбільш безпосередні ворожі загрози першими. Прикладами 

безпосередніх загроз є особовий склад противника, який - 

● Озброєний та готовий негайно відповісти. 

● Блокує рух до позиції домінування. 

● Перебуває у межах досяжності члена групи очищення. 

● Знаходиться в межах 3-5 футів від точки пролому. 

г. Кожен член групи очищення має закріплений за ним сектор вогню, який є унікальним 

для нього на початку, але з часом розширюється, щоб перекривати сектори інших членів 

команди. 

(1) Особи номер 1 і 2 спочатку цікавляться зоною вздовж стіни по обидва боки від дверей 

або точки входу. Ця область знаходиться на їхньому шляху руху, і це їх основний сектор вогню. 

Їх альтернативним сектором вогню є стіна, до якої вони рухаються, повертаючись до дальнього 

кута. 

(2) Особи під номерами 3 і 4 починають рух в ділянці центра стіни навпроти їхньої точки 

входу і рухаються вліво, якщо повинні рухатися вліво, або вправо, якщо повинні рухатися 

вправо. Вони не досягають відповідного члена команди (або особи номер 1, або особи номер 2). 

ґ. Поки члени команди рухаються до своїх точок домінування, вони задіюють усі цілі у 

своєму секторі. Члени команди повинні вправлятися в стрільбі вогнем і розрізняти ворожих і 

цивільних у приміщенні. Стрільба ведеться без зупинок, із застосуванням інтуїтивних прийомів 

стрільби. Оскільки солдати рухаються і стріляють одночасно, вони повинні рухатися обережно. 

Вони не повинні поспішати, абсолютно нехтуючи будь-якими перешкодами. На малюнку 4-9 

показані всі чотири члени команди в точках домінування та перекриття секторів вогню. 
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Малюнок 4-9. Точки домінування та сектори вогню (команда з чотирьох осіб) 

 

д. Коли повні команди з чотирьох осіб недоступні для очищення кімнат, можна 

використовувати команди з трьох і двох осіб. На малюнках 4-10 і 4-11 показані шляхи, точки 

домінування та сектори вогню для команди очищення з трьох осіб. На малюнках 4-12 і 4-13 

показано те саме для команди з двох осіб. 
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Малюнок 4-10. Точки домінування та сектори вогню (команда з трьох осіб). 
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Малюнок 4-11. Точки домінування та сектори вогню (команда з трьох осіб, центральні 

двері). 
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Малюнок 4-12. Точки домінування та сектори вогню (команда з трьох осіб, центральні 

двері). 
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Малюнок 4-13. Точки домінування та сектори вогню (команда з трьох осіб, центральні 

двері). 
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4-11. ІНТУЇТИВНА СТРІЛЬБА  



 

 

 

Під час ближнього бою існує невелика або повна відсутність права на помилку. Занадто 

повільний постріл у противника, занадто швидкий постріл у цивільного або неточні постріли – 

все це може бути катастрофічним для команди очищення. Правильна техніка носіння зброї, 

стійка, прицілювання, розміщення пострілу та маніпуляції спусковим гачком становлять акт 

інтуїтивної стрільби. Такий метод стрільби є єдиним способом для членів групи очищення для 

стабільного досягнення успіху без надмірних втрат. 

а. Позиції готовності до зброї. Дві позиції готовності зброї: низька і висока готовність. 

(1) Низьке положення готовності. Приклад зброї щільно розміщений у кишені плеча 

стволом, спрямованим вниз під кутом 45 градусів. Це найбезпечніше положення для 

перенесення. Його має використовувати група очищення, перебуваючи всередині приміщення, 

за винятком випадків фактичного входу та очищення. 

(2) Висока позиція готовності. Приклад зброї тримається під пахвою, ствол трохи 

спрямований вгору, утримуючи дуло під лінією прицілу, але в межах периферійного зору 

навідника. Щоб уразити ціль, навідник висуває зброю, як би для штикового удару по цілі. Коли 

зброя виходить з пахвової западини, він пересуває її вгору в стрілецьке плече. Ця техніка 

найкраще підходить для шикування за дверима. 

 

 
Малюнок 4-14. Низьке положення готовності для M16A2. 

Малюнок 4-15. Позиція високої готовності для M16A2. 

 

б. Стійка. Ноги потрібно тримати приблизно на ширині плечей. Пальці ніг спрямовані 

прямо вперед (напрямок руху). Бокова нога для стрільби злегка розставлена в шаховому порядку 

до тилу нестріляючої бічної ноги. Коліна злегка зігнуті, а верхня частина тіла трохи нахилена 

вперед. Плечі квадратні і відведені назад, не перекинуті і не сутулі. Голова піднята, обидва очі 

відкриті. Під час ураження цілей навідник тримає зброю прикладом у кишені плеча. 

в. Ціль. Під час бою в населених пунктах мають місце чотири прийоми прицілювання, 

але техніка прицільного швидкого вбивства найчастіше використовується в ближньому бою. 
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(1) Повільний прицільний вогонь. Ця техніка найбільш точна. Він складається з 

отримання стійкого, правильно вирівняного прицільного зображення та віджимання патронів. 

Зазвичай він використовується для дій на відстані понад 25 метрів або коли потреба в точності 

переважає швидкість. 

(2) Швидкий прицільний вогонь. Ця техніка характеризується недосконалою картиною 



 

 

 

зору, при якій парусність є критичною, але висота має менше значення. Коли стійка дула 

знаходиться на одній лінії з ціллю, навідник натискає спусковий гачок. Цей метод 

використовується для цілей на відстані до 15 метрів і є досить точним і дуже швидким. 

(3) Прицільне швидке вбивство. Ця техніка полягає у використанні хорошого точкового 

зварного шва та розміщенні штиря мушки врівень поверх прицілу. Використовується для дуже 

швидких пострілів до 12 метрів. Вітер важливий, але висота не є критичною по відношенню до 

цілі. Ця техніка найшвидша і найточніша. З практикою солдати можуть навчитися завдавати 

смертельних пострілів з близької відстані. 

(4) Інстинктивна стрільба. Ця техніка є найменш бажаною. Навідник фокусується на цілі 

і спрямовує зброю в загальному напрямку цілі, використовуючи м’язову пам’ять, щоб 

компенсувати відсутність цілі. Цю техніку слід використовувати тільки в екстрених випадках. 

г. Розміщення пострілів. У ближньому бою ворожі солдати повинні бути недієздатними 

негайно. Постріли, які просто ранять або є смертельними, але не виводять ціль з ладу миттєво, 

лише трохи кращі за чисті промахи. Члени команд очищення повинні зосередитися на 

досягненні міцних, добре прицілених пострілів в голову. Деяким солдатам важко навчитися 

такому розміщенню пострілів, оскільки їх раніше навчили цілитися в центр мас. 

(1) Єдине розміщення пострілу, яке гарантує негайну та повну втрату працездатності, - 

це приблизно по центру обличчя, нижче середини чола та над верхньою губою. Також 

ефективними є постріли в сторону голови вище горизонтальної лінії, що проходить через 

вушний отвір трохи нижче тім’я черепа і від скул назад до потиличної частки. Практикуючись, 

можна досягти точного розташування пострілів. (Див. малюнок 4-16 для правильного 

розміщення пострілу.) 

(2) Постріли в хребет нижче щелепи та над грудиною можуть негайно нейтралізувати 

ціль. Однак хребет є вузькою мішенню, і промахи лише на кілька сантиметрів можуть не 

викликати негайної реакції або сповільнену реакцію у цілі. Навіть отримавши тяжке поранення, 

ворожий солдат може вести ефективний вогонь у відповідь. 

(3) Постріли в центр грудної клітки, які потрапляють в область легенів/серця, зазвичай є 

смертельними, але можуть вивести ціль з ладу протягом кількох секунд. Протягом цього часу 

супротивник може вести ефективний вогонь у відповідь. Ця область тіла також може бути 

закрита військовим спорядженням або захисними жилетами, які часто можуть відхиляти або 

поглинати патрони та запобігати негайному знешкодженню. 
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Малюнок 4-16. Правильне розміщення пострілу. 

 

(4) Постріли в живіт або нижні кінцівки рідко бувають ефективними для того, щоб 

супротивник відразу не міг вести вогонь у відповідь, навіть якщо вони в кінцевому підсумку 

закінчаться смертельним результатом. 

ґ. Маніпулювання спусковим гачком. Швидкий, прицільний, напівавтоматичний вогонь 

є найефективнішим методом ураження цілей під час ближнього бою. Оскільки кожен постріл 

виконується з прицільної позиції швидкого вбивства, віддача зброї змушує переднє дуло 

рухатися по невеликій природній дузі. Навідник не повинен боротися з цим відбоєм. Він повинен 

дозволити зброї зробити дугу і негайно повернути стійку мушки на ціль і зробити ще один 

постріл. Ця комбінація двох пострілів відома як подвійне натискання. Солдати повинні 

практикувати подвійне натискання, поки воно не стане інстинктивним.  
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Члени групи очищення продовжують стріляти подвійними натисканнями, поки ціль не впаде. 



 

 

 

Якщо є кілька цілей, члени команди застосовують подвійне натискання до кожної з них, а потім 

повертаються, щоб знову вбити будь-якого ворога, який залишився на місці або все ще 

намагається чинити опір. 

(1) Керовані серії з трьох пострілів з гвинтівки M16A2 краще, ніж повністю 

автоматичний вогонь, але вони лише трохи швидші та не такі точні чи ефективні, як швидкий 

прицільний напівавтоматичний вогонь. 

(2) Повністю автоматичний вогонь з гвинтівки або карабіна M16A2 рідко буває 

ефективним і може призвести до непотрібних небойових втрат. Повністю автоматичний вогонь 

не тільки неточний і його важко керувати, але він також швидко спорожнює магазини 

боєприпасів. Член групи очищення, який витратив свої боєприпаси, перебуваючи в кімнаті з 

озброєним, непораненим солдатом противника, стане втратою, якщо його товариші по команді 

не зможуть швидко втрутитися. 

 

4-12. ЦІЛЬОВЕ РОЗМЕЖУВАННЯ 

Цільове розмежування — це акт швидкого розподілу між учасниками бойових дій та цивільних 

та залучення лише військових. Сили США беруть участь у ближньому бою, щоб застосувати 

розмежувальну бойову силу та обмежити зайві втрати серед цивільних. Тому розмежування 

цілей є життєво важливою в ближньому бою. Якщо немає потреби в вибіркових боях, тобто 

присутні лише військові, які намагаються чинити опір, можливе набагато менш розмежувальне 

використання вогневої сили. Однак, навіть якщо відомо, що в цій зоні немає цивільних, інші 

солдати, які пересуваються цією територією, можуть бути помилково сприйняті як вороги та 

залучені, якщо члени групи очищення не будуть дисциплінованими та добре навченими 

керувати вогнем та розрізняти цілі. Навіть з добре навченими, дисциплінованими солдатами, 

ближній бій може призвести до ненавмисних втрат серед невійськових. Командири повинні 

визнати це і вжити заходів для зняття стресу, який це викликає у солдатів. 

 

4-13. БЕЗПЕКА ТА СИЛОВИЙ ЗАХИСТ 

Ближній бій надзвичайно небезпечний, і навіть тренування може бути небезпечним. Тільки 

добре навчені, дисципліновані солдати зможуть успішно виконувати ці прийоми. Під час 

навчання та бою безпека та захист сил є життєво важливими міркуваннями командування. 

а. Керівники всіх рівнів повинні забезпечувати безпечне поводження зі зброєю та 

підривниками. Турбота про те, щоб окремі солдати не постраждали в інцидентах, є важливою 

для виконання місії. Ненавмисний і небезпечний вогонь або детонація вибухівки чи боєприпасів 

може поставити під загрозу виконання завдання групи очищення, а згодом і всього підрозділу. 

б. Солдати, які беруть участь у ближньому бою, повинні носити всі засоби захисту. 

(1) М’які бронежилети, такі як стандартний кевларовий жилет армійського виробництва, 

ефективні для запобігання смерті або серйозних поранень від високошвидкісних осколків, які 

потрапляють в область тулуба. Хоча кевларовий захисний жилет ефективний, гнучкий і відносно 

зручний, він не призначений для зупинки куль. Як правило, м’які бронежилети зупиняють деякі 

патрони малопотужної зброї, але не патрони гвинтівки чи карабіна. 
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(2) Деякі версії жорстких бронежилетів зупиняють майже будь-який постріл. Вони, як 

правило, важкі та жорсткі, але є ефективними під час ближнього бою. Якщо командир знає, що 

його підрозділ буде вести тривалий ближній бій, він повинен запросити спеціальну видачу 

захисного спорядження III рівня загрози. Це спорядження ефективне, але солдати повинні 

тренуватися та репетирувати його носіння перед тим, як вступити в бій. Усі ближні бої 

виснажливі, і солдати, які носять жилети третього рівня загрози, швидше втомлюються або 

перегріваються. 



 

 

 

(3) Було доведено, що стандартний армійський кевларовий шолом і балістичні захисні 

окуляри значно зменшують втрати під час ближнього бою. Історично склалося так, що травми 

очей, спричинені дрібними металевими уламками або шматками каменю чи бетону, становили 

великий відсоток втрат під час бою в населених пунктах. 

(4) Жорсткі пластикові захисні коліна та налокітники доступні за спеціальним запитом. 

Вони корисні, особливо під час тривалого пошуку та чітких операцій. Вони захищають травми 

від потрапляння осколків і розбитого скла, коли солдати стоять на колінах або лежать. 

в. Детальне знання дії зброї та боєприпасів важливе для безпеки членів групи очищення, 

а також для виконання місії. Більшість внутрішніх стін будівель не зупиняють стрілецький 

вогонь. Уламки від гранат часто пробивають внутрішні стіни. Стандартні меблі в домах або 

офісні меблі мало захищають від високошвидкісних обстрілів. Надмірна кількість руйнувань, 

використаних для пролому стіни, може зруйнувати її, а можливо, навіть зруйнувати дах будівлі. 

 

4-14. БЛИЖНІЙ БІЙ У ТЕМРЯВІ 

Найважливішим критерієм нічних операцій є виконання завдання, а не використання 

спеціального обладнання. Усе спеціалізоване обладнання нічного бачення в збройовому складі 

США не може замінити навченого, кваліфікованого солдата, який прагне виконувати завдання. 

Навіть у сучасну епоху високих технологій не існує безпечної системи, яка б дозволяла 

окремому солдату ефективно ідентифікувати цілі та вражати їх у повній темряві. Командир 

повинен уважно обміркувати ситуацію та наявне у нього обладнання, перш ніж вирішити, чи 

використовувати видиме, невидиме чи природне світло під час ближнього бою. а. Обладнання. 

Зараз у бійця є спеціалізоване обладнання нічного бачення; інше обладнання буде доступне в 

майбутньому. 

(1) Прицільний ліхтар AN/PAQ-4. Цей пристрій проектує пульсуючу точку ІЧ-світла 

вздовж лінії зору зброї. Точка невидима неозброєним оком, але її може побачити персонал, який 

носить окуляри нічного бачення. Навідники зі зброєю, оснащеною прицільною лампою 

AN/PAQ-4, просто розміщують проектовану точку на цілі і стріляють. 

(2) Окуляри нічного бачення AN/PVS-5 і AN/PVS-7. Ці окуляри є легкими пасивними 

пристроями з батарейним живленням, які носять на голові. Кожен з них має джерело світла з ІЧ-

випромінюванням для освітлення крупним планом. 

(3) Тактичні вогні. Ці пристрої є невеликими, легкими білими ліхтарями, що працюють 

на батарейках, які можна прикріпити до зброї. Світло вмикається або за допомогою реле тиску 

або вимикачем. ІЧ-фільтр можна прикріпити до більшості тактичних вогнів, щоб забезпечити 

приховане освітлення. Найпоширеніший приклад тактичного ліхтаря продається під маркою 

Maglite. Цей світильник можна прикріпити до зброї за допомогою хомутів або щільної стрічки. 

Їх потрібно періодично перевіряти, оскільки вони можуть розхитуватися і зміщуватися. 
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(4) Приціли з червоною точкою. Ці пристрої являють собою легкі оптичні приціли з 

батарейним живленням, прикріплені до верхньої частини зброї. Червона точка в прицілі 

вирівнює зброю та ціль. Ці приціли призначені для використання при слабкому освітленні, а не 

в повній темряві. Вони не допомагають визначити ціль. 

(5) Активні лазерні пристрої. Ці пристрої є легкими прицілами з видимим 

світловипромінюванням на батарейках. Пристрій проектує червону точку на ціль, яка відповідає 

точці попадання кулі. Ці пристрої не ефективні на сонячному світлі. 

(6) Різні тепловізійні приціли. Найближчим часом з’являться приціли теплової зброї для 

виявлення цілей у повній темряві. 

б. Використання білого світла. Хоча і не будучи прихованим, біле світло має ряд переваг: 

обладнання легкодоступне та надійне. Додаткове навчання не потрібне. Воно пропонує 



 

 

 

найшвидший засіб визначення цілей та пошуку приміщення. Воно дозволяє бачити кольори. 

Основним недоліком є те, що активне джерело світла може порушити позицію групи очищення 

всередині приміщення або будівлі. Іншим недоліком є те, що світло може бути активовано 

занадто рано і попередити противника про присутність команди очищення. 
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РОЗДІЛ V 

ОБОРОННІ ЗАХОДИ 

З двох моделей оборони, мобільної та місцевості, остання є найбільш використовуваною, 

оскільки оборона міста базується на утриманні території. Модель мобільної оборони, 

навпаки, концентрується саме на супротивникові, тому рішення про її використання 

приймається командиром після оцінки ситуації. У забудованій зоні захисник повинен 

використовувати рясне прикриття як перевагу. Також до уваги потрібно брати 

обмеження здатності нападника маневрувати та вести спостереження. Використовуючи 

місцевість та ведучи вогонь з добре підготованих позицій, під прикриттям побратимів, 

сили оборони здатні завдати значних втрат, затримати, заблокувати або зафіксувати 

атакуючі сили ворога. 



 

 

 

 

Розділ 1. МІРКУВАННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБОРОНИ 

Командир має вирішити, чи є необхідним захист забудованої території для успішного виконання 

завдання. Перед прийняттям рішення, командир має обміркувати питання, розглянуті нижче. 

 

5-1. ПРИЧИНИ ЗАХИЩАТИ ЗАБУДОВАНУ ЗОНУ 

Командування має прийняти до уваги наступні причини при захисті забудованих територій. 

   а. Деякі райони містять стратегічні індустріальні, транспортні або економічні комплекси, 

що мають бути захищені. Столиці та культурні центри необхідно захищати з чисто 

психологічних або національних моральних принципів, навіть за умови, що вони не дають 

тактичної переваги захисникам.  Через розгалуженість подібних територій, їхній захист вимагає 

значної бойової міці. Тому рішення про оборону таких районів приймаються вищим військовим 

або політичним командуванням. 

    б. Потреба захисту переміщувати й концентрувати бойову міць, а також переміщувати 

велику кількість боєприпасів по зоні бойових дій, вимагає збереження важливих транспортних 

артерій. Оскільки більшість таких шляхів обслуговують великі за обсягом території, 

командування повинне захищати весь район, щоб контролювати транспортні центри. 

    в. Розбудова територій робить майже неможливим ведення бойових дій, уникаючи при 

цьому міст та інших населених пунктів. Більшість магістралей з’єднують між собою велику 

кількість невеликих містечок (іноді відстань складає лише декілька кілометрів), а отже мають 

контролюватися силами оборони. Такі території можуть використовуватися в якості бойових 

позицій або опорних пунктів. Блоковані вулиці під прикриттям артилерії або мінометного вогню 

можуть направляти сили супротивника в заміновані райони або райони, де ведеться вогонь з 

бронебійної зброї.  

    г. Сили можуть концертувати свою присутність у критичних точках. Завдяки тактичній 

перевазі захисників, натренована оборона при захисті забудованих територій може завдати 

значних втрат противнику, що переважає чисельністю особового складу. Захист може зберегти 

основну частину своєї бойової сили для ведення бою на відкритій місцевості. Бійці, що 

залишаються обороняти населені пункти виконують роль економії сил. 
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   ґ. В забудованих районах можна добре приховати наявність військових сил. Фото 

місцевості, зображення та сенсорні пристрої не можуть засікти розгортання сил у місті. Резервні 

сили командного пункту, комплекси підтримки бойового складу та основні бойові сили, за 

умови грамотного розміщення на такій місцевості, дуже важко виявити. 

 

5-2. ПРИЧИНИ НЕ ЗАХИЩАТИ ЗАБУДОВАНУ ЗОНУ 

Командування має прийняти до уваги наступні причини при відмові від захисту забудованих 

територій. 

   а. Локація населеного пункту не відповідає загальному плану оборони. Якщо подібна 

територія знаходиться на далекій відстані від місця розташування сил оборони, є ізольованою 

або не перетинається з очікуваним маршрутом наближення противника, командування може 

прийняти рішення не захищати її. 

    б. Прилеглі території дозволяють ворогу переміщуватися прихованими маршрутами. 

Деякі населені пункти, особливі невеликі, розташовані на значній відстані від основних трас та 

швидкісних магістралей. Таку зону можна буде легко оминути. 



 

 

 

    в. Інфраструктура подібних районів не може захистити сили оборони належним чином. 

Легкозаймисті та нетривкі конструкції на великій площі не дають необхідного захисту. Території 

поблизу небезпечних промислових зон, таких як нафтопереробні чи хімічні заводи, можна не 

захищати. 

   г. Домінуючі зони, що розташовані поряд з населеними пунктами. Якщо противник 

домінує в районі, займаючи передмістя, командування може організувати оборону саме звідти, 

а не в самому місті. Мова про невеличкі за площею території, такі як села. 

  ґ. Території за межею населеного пункту, що більш вдалі з точки зору ведення вогню. 

Командир може вирішити розташувати там увесь загін або його частину в районі, звідки можна 

вести вогонь на далеку відстань. Підходить в разі застосування важкої техніки для захисту 

секторів з численними невеликими забудовами, оточеними сільськогосподарськими угіддями. 

    д.  Забудована територія має культурну, релігійну чи історичну цінність. Така територія 

може бути позначена як «відкрите місто», і, за нормами міжнародного права, є 

демілітаризованою, тому її не можна ні атакувати, ні захищати. Наступальні сили мають взяти 

на себе цивільно-адміністративний контроль над територією, а також не притягувати до бойових 

дій цивільне населення окупованної країни. Захисники мають негайно евакуювати населення, та 

в жодному разі не озброювати його. Місто можна позначити «відкритим» лише до початку 

атакувальних дій. Велика кількість небоєздатного населення, лікарень або поранених також 

можуть вплинути на рішення командування відмовитися від оборони населенного пункту. 

 

Розділ 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 

План оборони населеного пункту має спиратися на ключові аспекти ландшафту, будівлі та 

райони, що допомагають вести цілісну оборону території й вільно пересуватися військовим. 

Захист має спланувати та організувати оборону враховуючи перешкоди, шляхи підходу, 

ключову місцевість, місця для спостережень та ведення вогню, прикриття та схову, небезпеку 

пожежі та обмеження зв’язку. 
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5-3. ПЕРЕШКОДИ 

Саме по собі, місто вже є перешкодою, оскільки воно перешкоджає та в той самий час направляє 

атаку. Ймовірні напрями просування мають блокуватися перешкодами та прикриватися вогнем. 

Бар’єри та перешкоди мають розміщуватися в трьох поясах. 

    а. Перший пояс знаходиться найближче до головних оборонних позицій – це будівлі 

навколо та паралельні до ГОП. Він складається з дротів та імпровізованих бар’єрів (всередині 

будівель, підземні проходи до шляхів наступу та відкрита область), небезпечних та мертвих зон. 

Ці бар’єри та перешкоди мають бути заміновані та при необхідності прикриватися вогнем з 

відстані. Цей пояс сповільнює просування ворога, ламає та дезорганізує атакуючі формування, 

завдає втрат. 

    б. Другий пояс перешкод розташовується між першим поясом та будівлями ГОП, але в 

радіусі польоту ручної гранати з оборонних позицій. Він сповільнює просування, направляє 

ворога в бік кращих вогневих позицій, розбиває атакуючі формування та завдає втрат. Цей пояс 

не має повністю зупинити ворожих солдат. Він має створюватись з метою приносити користь, а 

не стати непрохідною стіною. Пояс складається з дротів, імпровізованих бар’єрів, дорожніх 

заглиблень та мінних полів. Він має бути важко замінованим (включаючи Клеймори, які 

активуються дротом). Уздовж кулемета FPL (як було позначено раніше інженерною стрічкою) 

розміщено потрійну концерину, щоб уповільнити противника на FPL і дозволити ефективно 

використовувати кулемет. 



 

 

 

    в. Третій пояс перешкод – це пояс відчуження оборонних позицій. Він складається с 

перешкоди с колючого дроту, проведеного навкруги, крізь захисні споруди, мінні поля та 

підземні проходи. Цей пояс сповільнює та ускладнює здатність ворога закріпитися на оборонних 

позиціях. Він має бути замінований, міни Клеймор мають використовуватись по максимуму 

(детонація як від дроту, так і за командою). Міни-пастки та міни Клеймор мають 

розташовуватися таким чином, щоб не завдати шкоди своїм. 

    г. Усі шляхи підходу (поверхневі та підземні) необхідно перекрити. Підрозділи не 

повинні упускати з уваги використання доцільних у польових умовах перешкод, таких як 

автомобілі, ліхтарні стовпи та скоро (Малюнок 5-1), або встановлення протипіхотних і 

протитанкових мін. 
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Малюнок 5-1. Приклади польових перешкод. 

 

5-4. ШЛЯХИ НАБЛИЖЕННЯ 



 

 

 

Сили оборони мають враховувати не тільки шляхи підходу до та з міста, а й дороги в межах 

населеного пункту (наземні та підземні). У захисників за замовчуванням є перевага. Вони знають 

місто та можуть швидко пересуватися між позиціями крізь будівлі та підземні переходи. 

 

5-5. КЛЮЧОВА МІСЦЕВІСТЬ 

Ключова місцевість – це будь-яка територія, де утримання, захоплення або контроль дають 

значну перевагу, як противнику, так і дружнім силам. Яскравими прикладами є мости через 

канали або річки, комплекси споруд, комунальні підприємства або парки. Незвичність 

населених пунктів полягає в самому населенні, яке також можна вважати ключовою місцевістю. 

Ідентифікація такої місцевості дозволяє захисникам обирати оборонні позиції, а також 

допомагає визначити цілі противника. 

 

5-6. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА СЕКТОРИ ОБСТРІЛУ 

Захист має розташувати зброю таким чином, щоб отримати максимальний ефект та взаємну 

вогневу підтримку. Це дозволяє вести бойові дії на великій відстані в максимально ефективному 

діапазоні. Корегувач артилерії має знаходитися вище рівня вулиці, щоб корегувати вогонь по 

противнику на максимально можливій відстані. Вогнева міць та FPF мають бути заздалегідь 

розташовані на місцях ймовірного підходу, щоб убезпечити їх переміщення до найбільш 

загрозливих районів. 

 

5-7. ПРИКРИТТЯ 

Захист має підготувати позиції, використовуючи захисне покриття стін, підлоги та стель. Бійці 

мають постійно укріплювати свої позиції за допомогою підручних матеріалів. Коли необхідно 

переміщуватися, солдат може зменшити свою видимість –  
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• Використовуючи прогалини в будівлях. 

• Пересуваючись по розвіданими та міченими підземними шляхами. 

• Використовуючи траншеї та каналізаційні системи. 

• Переміщуватися під прикриттям диму або темряви, щоб перетинати відкриті місця.  

Щоб виконати завдання ворог має перетинати вулиці та відкриту місцевість між спорудами, де 

він є вразливим до вогню, що ведеться з укриття. 

 

5-8. ЗАГРОЗА ПОЖЕЖІ 

Знання місцевості може допомогти представнику оборонних сил уникати районів, що 

знаходяться під загрозою займання. Всі міста є вразливими до вогню, особливо ті, де багато 

дерев’яних споруд. Захисник може свідомо здійснювати підпал –  

• Щоб дезорганізувати нападників. 

• Щоб спрямувати нападників у більш сприятливі бойові зони. 

• Щоб погіршити видимість супротивника. 

 

5-9. ОБМЕЖЕННЯ ЗВʼЯЗКУ 

Проводи є основними засобами зв’язку для контролю оборони міста та забезпечення безпеки. 

Проте, зв’язок може бути скомпрометований або повністю перекритий ворогом. Радіозв’язок в 

населених пунктах зазвичай погіршується через високу концентрацію ліній електропередач. 

Нове покоління радіоприймачів може нівелювати цю проблему, проте не всі загони в межах 

населеного пункту мають доступ до таких технологій. Тому можна вважати, що радіо це 



 

 

 

альтернативний спосіб зв’язку. Посильні також можуть використовуватися в подібних 

ситуаціях. Використовуються й візуальні сигнали, проте цей метод не є ефективним через 

екранування будівель, стін тощо. Сигнали мають бути спланованими, широко 

розповсюджуваними та зрозумілими для усіх задіяних підрозділів. Посилення шуму може 

ускладнити використання звукових сигналів.    

 

Розділ 3. ФАКТОРИ MВМВ-Ч 

Процедури та принципи планування й організації оборони населеного пункту є тими ж самими, 

що й для будь-якої іншої захисної операції. В розробці плану захисту, силами оборони 

розглядаються фактори МВМВ-Ч з акцентом на вогневу підтримку, час підготовки, робочі 

пріоритети та заходи контролю. Планування оборони міста має бути детальним та 

централізованим. 

 

5-10. МІСІЯ 

Командир має отримати, проаналізувати та зрозуміти завдання перед початком планування 

операції. Він може отримати задання у вигляді фрагментарного наказу (FRAGO) або 

формальний наказ (OPORD), та проаналізувати всі прямі та непрямі завдання. 
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5-11. СУПРОТИВНИК 

Командир має також проаналізувати супротивника з яким відбувається конфронтація. Якщо 

сили ворога представлені піхотою, то найбільшою небезпекою є дати їй можливість закріпитися 

на позиціях. Якщо супротивник це бронетехніка та мотопіхота, то найбільшою загрозою є 

масивний вогонь по силам захисту. 

Збір розвідданих для оборонної операції не обмежується дослідженням ворога. Командування 

має використовувати всі доступні можливості розвідки. Об’єкти розвідки, характерні для 

бойових дій в умовах населених пунктах, включають: 

• Плани вулиць, каналізаційних та водопровідних систем. 

• Ключові установки та об’єкти. 

• Ключові цивільні особи. 

• Цивільна поліція та воєнізовані сили. 

• Джерела їжі. 

• Комунікаційні об’єкти та їх плани. 

• Електростанції. 

 

5-12. ТЕРИТОРІЯ 

Територія в населених пунктах ділиться на три виміри: перший рівень (вулиці та парки), другий 

рівень (споруди) та підземний рівень (метро та каналізація). Аналіз усіх рукотворних та 

природних об’єктів є критично важливим при плануванні оборони населеного пункту. На план 

оборони впливає тип населеного пункту, де відбуватиметься операція. (Див. Розділ 1.) 

    а. Села. 

    (1) Села часто розташовані в стратегічних точках і є єдиною місцевістю поряд зі 

швидкісним шосе. Якщо споруди в селі є надійними та можуть слугувати в якості захисту від 



 

 

 

прямого та непрямого вогню, можна організувати оборону, розмістивши роту в місті, 

контролюючи близьку та домінуючу місцевість разом з іншими силами батальйону. 

   (2) Якщо місцевість дозволяє легко її обійти, а поряд немає інших сіл на території, яка 

обороняється в межах взаємно підтримуваної відстані, організування оборони є недоречним. Це 

дозволило б легко обійти та відрізати дружні сили (Малюнок 5-2). 

 
Малюнок 5-2. Села. 
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(3) Села, що знаходяться на підступі до більш великих міст та мегаполісів можуть 

використовуватися командуванням, щоб додати обороні глибини або для захисту флангів. Для 

таких сіл часто характерні скупчення кам’яних, цегляних або бетонних будинків і будівель. 

Військові угрупування можуть займати позиції в таких невеличких селах, щоб заблокувати 

наступ на основні оборонні позиції. 

б. Смуги. 

(1) Смуги складаються з будинків, магазинів і фабрик і будуються вздовж доріг або вниз 

по долинах між містами і селами. Вони дають захисникам ті ж переваги, що й села. 

За гарної видимості та наявності ефективного сектору обстрілу, військовому загону, що діє як 

захисна сила, необхідно зайняти лише декілька укріплених позицій вздовж смуги. Така тактика 

вводить противника в оману, коли бій іде на великій відстані, змушуючи його думати, що смуга 

є широкою лінією оборони. Смуги часто дають можливість відійти на фланги після того, як 

атакуючі сили були розгорнуті й до того, як оборонні сили перейдуть до рішучих дій. (Малюнок 

5-3). 

 



 

 

 

                    
Малюнок 5-3. Смуги. 

     

в. Невеликі міста та Мегаполіси. 

    (1) Невеликі сили можуть здобути бойову перевагу, захищаючи невелике місто або місто, 

що є стратегічною точкою, розмістивши танки, бойові машини «Бредлі», важкі протитанкові 

комплекси та комплекси «Дракон» на позиціях, що домінують на критичних підходах. Щоб 

позбавити ворога можливості оминути місто, сили оборони мають взяти під контроль ключову 

місцевість та координувати дії з прилеглими силами. Резервні угрупування мають 

розташуватися там, де вони зможуть швидко переміщуватися до критичних точок. Перешкоди 

та мінні поля будуть сповільнювати та водночас направляти ворожі сили. 
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    (2) В містах доволі складно підібрати позиції з яких можна вести прицільний вогонь та 

мати гарне прикриття. На передніх краях міста можна вистроїти гарні сектори обстрілу, проте є 

вірогідність бути поміченими ворожими спостерігачами або потрапити під вогневу підтримку. 

Такі райони зазвичай складають будинки, зведені з легких матеріалів. Заводи, громадські будівлі 

та інші важкі споруди, які забезпечують достатнє прикриття і більш придатні для оборони, 

швидше за все, знаходяться глибше в місті та мають обмежений сектор обстрілу на ймовірних 

шляхах підходу. 

   (3) Оскільки передні краї міста є найбільш очевидними позиціями з точки зору оборони, 

їй треба уникати. Однак, захисники можуть облаштувати тут позиції, якщо місцевість обмежує 

здатність супротивника вступати у активну фазу бою або якщо тут знаходяться міцні споруди, 

що забезпечують силам оборони належний захист. 

   (4) Силам оборони з самого початку можуть бути призначені позиції на краях міста. 

Їхнім завданням є завчасне попередження про наступ ворога, вогонь по супротивнику з довгої 

дистанції та введення в оману, щодо дійсного місця дислокації сил оборони. Ці сили повинні 

відійти назад задля недопущення прямого зіткнення з ворогом. Якщо в такій точці видимість є 

обмеженою, захисники повинні розташуватися на більш вдалих позиціях, щоб вести активне 

спостереження за супротивником та вести вогонь з дальньої дистанції. 



 

 

 

(5) Щоб запобігти висадці десанту або мобільних груп в межах міста, командування 

повинне закрити ймовірні рубежі атаки, такі як парки, стадіони, великі дахи та хеліпорти, 

перешкодами або вогнем. (Малюнок 5-4). 

 
Малюнок 5-4. Міста і містечка. 

 

    г. Великі населені пункти. 

(1) Якщо мова йде про великі населені пункти, командування має прийняти до уваги факт 

обмеження навколишнього простору через близьке розташування будівель одне до одного. У 

цьому разі потрібна більша щільність військ і менші оборонні сектори, аніж в умовах відкритої 

місцевості. Підрозділи займають територію в три рази меншу за площею. Піхотна рота, яка може 

займати від 1500 до 2000 метрів на відкритій місцевості, у населених пунктах зазвичай обмежена 

фронтом від 300 до 800 метрів. Щільність забудов, завали та структура вулиць диктуватимуть 

формування лінії фронту для загону. (Таблиця 5-1).  
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Одиниця ФАСАДИ ГЛИБИНИ 

Батальйон або Батальйон 

ТФ 

4-8 блоків 3-6 блоків 

Команда або командна рота 2-4 блоки 2-3 блоки 

Взвод 1-2 блоки 1 блок 

ПРИМІТКА: Середній міський квартал має фасад близько 175 метрів. Ці мінімальні 

показники застосовуються в районах щільної забудови блокового типу; багатоповерхові 

будинки; і підземні ходи. 

Таблиця 5-1. Приблизні фасади та глибини у великих населених пунктах. 

 

(2) В великих населених пунктах батальйон відповідає за захист певного сектору та 

займає декілька оборонних позицій. На відміну від сіл та невеликих міст, прилегла до 

мегаполісів місцевість не завжди може бути інтегрована до плану командування. Хоча вогнева 



 

 

 

підтримка позицій має так само зберігатися, забудована місцевість часто може давати змогу 

супротивнику вільно переміщуватися між своїми позиціями. Внаслідок цього захист повинен 

виявити наступне: 

• Позиції з яких можна вести вогонь, коли ворог цього не очікує. 

• Шляхи з прикриттям, які дружні сили можуть використовувати для передислокації 

(метро та каналізаційні системи). 

• Домінуюча інфраструктура в районі. 

• Вогневі позиції для мінометів. 

• Командні локації, які можуть надати укриття  та з яких легко контролювати операцію. 

• Захищені місця для зберігання запасів. 

   (3) Споруди, що використовуються в основному плані оборони для займання позицій. 

Вогнева підтримка між цими позиціями вкрай важлива для запобігання маневрувань з боку 

ворога та його заходу з флангів. Будівлі, що обираються для таких цілей повинні — 

• Забезпечувати належний захист. 

• Мати міцну підлогу, щоб конструкція не розвалилася під вагою брухту. 

• Мати товсті стіни. 

• Не складатися з легкозаймистих матеріалів (уникати дерев’яних споруд). 

• Мати стратегічне розташування (кутові будівлі та великі споруди). 

• Прилягати до вулиць, алей, вільних ділянок і паркових майданчиків. (Такі будівлі мають 

кращий сектор обстрілу та забезпечують кращий звʼязок з будівлями, що поряд). 
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5-13. НАЯВНІ ВІЙСЬКА 

Застосування військ у населених пунктах залежить від багатьох факторів, які регулюються 

MВМВ-Ч, і від поставленого завдання. 

 а. Застосування загонів. Загони зазвичай працюють поруч, щоб разом вести вогонь в 

ймовірному напрямку наступу ворога. В населеному пункті, загони можуть відділятися один від 

одного кімнатами (в межах однієї будівлі) або знаходитися в різних будівлях. Позиції загонів 

мають бути забезпечені вогневою підтримкою та допускати перекриття вогневих секторів, 

навіть в умовах розділення (стіною чи іншою будівлею) (Малюнок 5-5). 

    б. Застосування взводів. Коли командир окреслив територію, що підлягає обороні, він 

має визначити бойові позиції взводів або сектори, що блокують або не дають противнику 

маневрувати та брати під контроль ключову місцевість. Лінія фронту взводів зазвичай 

простягається на один-два міські квартали. В додаток до основних та альтернативних позицій, 

командувач взводу обирає одну додаткову позицію для перегрупування захисту в разі, якщо 

ворог наступає з іншого напрямку. 

 



 

 

 

 
Малюнок 5-5. Сектори вогню. 

 

    в. Застосування роти. Командуючі батальйоном розміщують свої роти на бойових 

позиціях та в секторах. Лінія фронту роти всередині населеного пункту зазвичай займає від двох 

до чотирьох кварталів (300-800 метрів). Залежно від типу населеного пункту, рота може 

розташовуватися на передніх краях флангів.  

Це змушує противника розгортати свої сили, не вдаючись до рішучих дій і водночас заплутує 

його, щодо дійсного розташування основної лінії захисту. Інші роти згодом можуть зайняти ряд 

опорних точок в центрі міста або смт. В будь-якому випадку взаємна вогнева підтримка позицій 

є життєво необхідною. Роти мають також заздалегідь визначити альтернативні та додаткові 

позиції. 
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г. Застосування резерву. Оборонний план завжди має передбачати застосування сил 

резерву. Такі війська мають використовуватися при контратаці для відновлення контролю над 

ключовими позиціями, для блокування прориву ворога, для захисту флангів або для надання 

вогневої допомоги при розгортанні чи згортанні позицій, що знаходяться під загрозою. В умовах 

бою в забудованій зоні, резервні сили — 

• Зазвичай складаються з піхоти. 

• Мають бути максимально мобільними. 

• Можуть складатися зі взводу або загону на рівні роти або з одного взводу на рівні 

батальйону. 

• Можуть підтримуватися танковими військами. 

ґ. Застосування Танків та ББМ «Бредлі». Командування має застосовувати танки та 

ББМ з метою отримати перевагу, ведучи вогонь з дальньої дистанції та мобільності. В межах 

населених пунктів мобільність танків та ББМ обмежена, що робить їх вразливими до 

протитанкової зброї, що використовується піхотою ворога.  

   (1) Якщо танки та ББМ використовуються при обороні міста, піхота організувати 

прикриття для техніки з метою не ураження протитанковою зброєю та для корегування вогню. 

Для техніки мають бути призначені основні, альтернативні та додаткові позиції, так само як і 



 

 

 

основні та альтернативні сектори. ББМ та протитанкова зброя має підтримувати танковий 

вогонь.  

   (2) Танки та ББМ мають розташовуватися в напрямку ймовірного просування ворога, 

щоб завдавати максимально можливого ураження з дистанції. Розташовуватися мають 

наступним чином —  

• На околицях міста з вогневою підтримкою. 

• На флангах у ключовій місцевості міст та селищ. 

• Прикривати вогнем барикади та перешкоди. 

• Як частина резервних сил. 

   (3) Зазвичай танки та ББМ входять до складу взводів. Проте іноді вони можуть 

супроводжувати піхоту або загін в одиничному порядку. Таким чином піхота служить 

додатковим захистом для танку або ББМ. Техніка дозволяє командиру швидко та мобільно 

реагувати на загрози з боку ворога на різних напрямках підступу. 

    д. Застосування вогневої підтримки. Планування вогню має мати комплексний підхід 

через близькість будівель до цілей, обмеження мінімальної дальності та вимоги до переміщення. 

Міномети та артилерія мають розташовуватися над або навколо оборонних редутів для 

підтримки. 

   (1) Підтримка артилерійським вогнем може використовуватися в якості непрямої 

наводки. Артилерію застосовують у разі — 

• Для засліплення та знешкодження ворожих елементів спостереження. 

• Для зриву та знищення нападу. 

• Для забезпечення контрбатарейного вогню. 

• Для підтримки контрнаступу. 

• Для прямого вогню, у разі необхідності. 

   (2) Міномети у складі батальйону або роти використовуються через їх здатність вести 

вогонь під високим кутом. Використовуються для знищення — 

• Ворожих позицій спостереження. 

• Піхоти противника, до того як вона займе позиції. 

• Цілей на дахах. 

• Ворожого підкріплення в радіусі ураження. 
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  (3) Добиваючий вогонь планується з метою завадити висадці ворожого десанту біля 

оборонних позицій. Вогонь в межах міста планується за маршрутом просування противника та 

має знищити його при спробі прориву вглиб. 

   (4) На рівні батальйону, командування має визначити пріоритети ведення вогню, 

посилаючись на напрям наступу ворога та ворожі системи, що представляють загрозу для сил 

захисту. Наприклад, на початковій стадії бойових дій ворожі танки, ББМ та елементи ведення 

спостереження є найбільшою загрозою для оборонців. Протитанкові керовані ракети (ПКР) 

мають знищувати спочатку танки, а вже потім ББМ. Артилерійський та мінометний вогонь має 

подавляти та знищувати ворожі ПКР та позиції для спостереження. Якщо сили супротивника 

втримують певну територію, то тактика зміщується в бік знищення цих сил. 

   (5) В процесі просування ворога містом вогонь концентрується на знищенні піхоти, яка 

прикриває танки та бойові машини. Під час цієї фази дружня артилерія має працювати на 

ураження піхоти, груп контрнаступу та підкріплення, що наближається до міста. 

   (6) В разі, коли ініційовано контратаки, вони є пріоритетним завданням для вогневої 

підтримки. Артилерія ведучи вогонь по ворожим формуванням, позначеним вище, має зберігати 

мобільність та бути готовою передислокуватися до заздалегідь обраних позицій, щоб уникнути 

контрбатарейного вогню від супротивника. 



 

 

 

   (7) Батальйонний мінометний взвод спочатку може бути розміщений на передовій для 

підтримки розвідувального взводу. Після відходу розвід взводу, мінометний взвод може 

повертатися на позиції, свідки він може здійснювати підтримку усього батальйону. 

   (8) На рівні роти та взводу вогнева підтримка включає вогонь з органічного та 

допоміжного озброєння. Командир роти самостійно планує розміщення мінометів та артилерії 

над та навколо оборонних позицій для близької підтримки. 

   (9) В залежності від місцезнаходження позицій взводу та ймовірних шляхів наступу 

ворожих сил, командир має дати завдання з забезпечення вогневої підтримки лідерам взводу. 

Після цього кожен командир стрілецького взводу призначає сектори вогню та FPL для своїх 

кулеметів. Ці позиції слід вибирати для забезпечення взаємної вогневої підтримки та настильної 

стрільби між сусідніми підрозділами. Вогонь має відкриватися за сигналом членів розвід взводу. 

Запропоновані FPL необхідно «припинити», щоб визначити зону, що покривається настильною 

стрільбою та знайти сліпу зону, яку можна прикрити — 

• Снайперським вогнем. 

• Гранатами. 

• Мінами та мінами-пасками. 

• Непрямим вогнем. 

   (10) Засоби протиповітряної оборони, що є на озброєнні в командування, такі як 

«Stinger» і «Vulcan», зазвичай використовуються для забезпечення всебічної протиповітряної 

оборони. Нестача зручних вогневих позицій в межах населеного пункту для застосування засобів 

протиповітряної оборони дальнього ураження, впливає на кількість розгорнутої техніки. 

Вдалими позиціями вважаються дахи та паркінги, бо вони забезпечують кращу пряму видимість. 

«Stinger» і «Vulcan» можуть використовуватися для забезпечення захисту як конкретних 

позицій, так і всього батальйону. 
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       е. Застосування інженерів. Інженери діють в складі конкретного батальйону або 

закріплені за ротою чи взводом. Зазвичай, один інженер зі взводу або роти, забезпечує підтримку 

батальйону або сил спецпризначення. За наказом командира інженер відповідає за витривалість, 

мобільність та контр мобільність. Завдання, що можуть виконуватися інженерами при захисті 

населеного пункту: 

• Конструювання перешкод. 

• Розчистка секторів обстрілу. 

• Закладка мін. 

• Підготовка маршрутів для тилу. 

• Підготовка бойових позицій. 

     є. Застосування військ ПТО. Війська протитанкової оборони зазвичай ведуть 

підтримку сил батальйону, ведучи вогонь по ворожій техніці з далекої відстані. Окремі 

протитанкові групи можуть входити до складу роти, щоб охопити ймовірні маршрути підходу 

броньованої техніки. Після відходу сил захисту рота протитанкової оборони зазвичай відповідає 

за загальну вогневу підтримку батальйону. Якщо сили противника не використовують 

бронетехніку, або місцевість перешкоджає застосуванню ракет ПТКР, протитанкові взводи та 

роти в легких десантних і десантно-штурмових підрозділах можуть встановити гранатомети MK 

19 та кулемети калібру .50 для підтримки підрозділів, що обороняються.  

ж. Застосування розвідувальних взводів. В залежності від ситуації та місцевості, 

солдати розвідувального взводу можуть нести оборону на околицях населеного пункту, щоб 

заздалегідь попередити командування про активність ворога. При відступі сил оборони, розвід 

взвод можете отримати завдання забезпечити охорону флангів та тилу, зайняти оборонний 

сектор (або бойові позиції) або залишатися в резерві.  



 

 

 

    з. Застосування радару наземного спостереження. РНС найкраще використовувати на 

околицях населених пунктів через проблеми з прямою видимістю в межах району. Через 

обмежену видимість, якщо існують відповідні шляхи, радар можна розмістити для моніторингу 

таких секторів. Через звичайну дальність в межах населених пунктів, і ймовірну вузькість 

діапазонів секторів, РНС може бути вразливим до викриття та прямого вогню. У такому 

середовищі важлива перехресна векторність. 

 

 

5-14. НАЯВНИЙ ЧАС 

Командир повинен організувати та встановити пріоритети роботи в залежності від наявного 

часу. Багато завдань можуть виконуватися одночасно, але пріоритет з підготовки визначається 

за наказом командувача. Нижче наведено приклад послідовності виконання робіт при підготовці 

оборонної операції. 

    а. Забезпечити охорону. Підрозділ має швидко забезпечити охорону визначеного 

району, розмістивши сили по всім ймовірним напрямках підходу ворога. На позиції має 

знаходитися принаймні один солдат для забезпечення безпеки під час усіх підготовчих заходів. 

Слід розробити план розвідки та контррозвідки. 
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   б. Розподілити сектори відповідальності. Межі визначають сектори відповідальності. 

До них входять райони, де підрозділи можуть вести вогонь та вільно маневрувати, не 

контактуючи з іншими підрозділами. Не можна ділити відповідальність за основні напрями 

підходу супротивника. У районах напіввіддільних забудов, де спостереження та пересування не 

надто обмежені, слід встановлювати межі по провулках або вулицях, щоб обидві сторони вулиці 

входили до одного сектору. Там, де будівлі є суцільним фасадом уздовж вулиць, межі можуть 

розширюватися на одну сторону вулиці. (Малюнок 5-6). 

   в. Розчистити сектори обстрілу. Для отримання більш надійного прикриття та захисту 

сил оборони на території населеного пункту, командування може прийняти рішення про свідоме 

руйнування певної інфраструктури чи споруд. Якщо стеля кімнати, що знаходиться знизу може 

витримати уламки, треба зруйнувати верхній поверх будівлі до початку бойових дій, щоб 

забезпечити кращий захист від непрямого вогню. Повна руйнація будівлі може збільшити сектор 

обстрілу та створити перешкоди для пересування ворога. Проте обороні треба бути обережними. 

Якщо будівля була зруйнована занадто рано (або їх було зруйновано забагато), це може відкрити 

місцезнаходження укриття, внаслідок чого може його може бути уражено прямим вогнем. Крім 

того, зруйновані будівлі можуть перешкоджати запланованим маршрутам відступу та контратак. 



 

 

 

                        
Малюнок 5-6. Межі в забудованих територіях. 

 

г. Вибрати та підготувати початкові бойові позиції. Командир має обрати позиції по глибині. 

Загін має підготувати позиції якнайшвидше перед прибуттям солдат та постійно продовжувати 

укріплювати їх. Проникнення та переміщення ворога іноді можливе між існуючими позиціями 

дружніх сил. Саме тому кожна позиція має бути організована таким чином, щоб, при 

необхідності, вести кругову оборону. Захист також має — 
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(1) Утриматися від сильних зовнішніх змін будівель, де розташовані їх позиції. 

(2) Віддзеркалити або заблокувати вікна та інші відкриті точки доступу, щоб ворог не міг нічого 

побачити та убезпечити себе від попадання ручних гранат. Це робиться для того, щоб 

супротивник не мав уявлення, де знаходиться боєць. 

(3) Прибрати горючі матеріали, щоб зменшити ризик займання. Пожежа дуже небезпечна для 

сил захисту та створює смог, який може використовуватися противником в якості прикриття. 

Тому бійцям необхідно позбутися всіх легкозаймистих матеріалів та засобів гасіння пожежі 

(піску, води тощо). Ризик виникнення пожежі також впливає й на тип боєприпасів, що 

використовується при обороні. В таких випадках не слід використовувати трасуючі та запальні 

патрони. 

(4) Вимкніть електроенергію та газ. І пропан, і природний ґаз є вибухонебезпечними. Природний 

газ, крім того, є отруйним і він не фільтрується протигазом. Пропан, хоч і не отруйний, проте 

важчий за повітря. Якщо у приміщенні стався його витік, він може витіснити повітря та 

спровокувати задуху. На об’єкті, де розташовуються військові потрібно перекрити подачу газу 

та вимкнути електроенергію. 

(5) Розташуйте позиції не за шаблоном. Підрозділу слід уникати очевидних місць для стрільби, 

таких як церковні шпилі. 

(6) Застосування камуфляжу. 

(7) Використовуйте для зміцнення позицій доступні матеріали, такі як ліжка, меблі тощо. 



 

 

 

(8) Заблокуйте сходи та двері за допомогою колючого дроту та інших матеріалів, щоб запобігти 

проникненню ворога.  

(9) Підготуйте плани пожежної евакуації, схеми сектору та карти дальності. 

(10) Розмістіть кулемети в підвалах. Якщо підвали не використовуються, вони повинні бути 

опечатані, щоб запобігти проникненню ворога. 

(11) Зробіть запас класу V та медикаментів. 

 

ґ. Налагодити зв’язок. Командування має прийняти до уваги вплив населеного пункту при 

налагодженні зв’язку. Обмеження прямої видимості впливають як на візуальний, так і на 

радіозв’язок. Дріт, прокладений на землі, легко пошкоджується завалами та рухом транспортних 

засобів. Крім того, шум від бойових дій в забудованій місцевості набагато голосніший, ніж в 

інших районах, через що звукові сигнали важко почути. Таким чином, для створення ефективної 

системи зв’язку у місті, може бути потрібно більше часу, ніж на звичайній місцевості. 

Командування має розглянути наступні техніки при спробах налагодити зв’язок: 

(1) За можливості, проводити дріт крізь будівлі для його захисту.  

(2) Використовуйте існуючі телекомунікаційні системи. Телефони не є найнадійнішим способом 

передачі даних, проте більшість телефонних кабелів проходять під землею. 

(3) Розміщуйте радіопередавачі та ретранслятори на другому або третьому поверхах будівель. 

(4) Використовуйте посильних, оскільки це один із найнадійніших способів передачі інформації. 
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д. Розташування перешкод та мін. Щоб зберегти час та ресурси при підготовці оборонної 

операції, командування має використовувати всі доступні матеріали (автомобілі, вагони, брухт) 

для створення перешкод. Цивільне будівельне обладнання та матеріали повинні бути 

інвентаризовані. Це обладнання можна використовувати разом із інженерними засобами або 

замість пошкодженого обладнання. Має бути попередня домовленість з офіційними 

представниками влади. Інженери мають бути готовими надати необхідну інформацію та ресурси 

для грамотного розташування перешкод та мін. Принципи розміщення перешкод та мін в межах 

населених пунктів є такими самими, проте техніка відрізняється. Наприклад, закопувати та 

приховувати міни на вулицях важко через бетон та асфальт. Перешкоди мають розташовуватися 

ближче до будівель та місць із завалами, щоб збільшити їх ефективність та направляти 

противника. Міни FASCAM можуть приносити користь, якщо їх розташовувати на околицях або 

в парках, однак їх розташування в центрі міста вимагатиме більшої кількості обмежень. 

 

е. Укріплюйте бойові позиції. Якщо час дозволяє, всі позиції, включаючи додаткові та 

альтернативні, мають бути укріплені за допомогою мішків з піском та забезпечені накриттям. 

Вчасна та грамотна підтримка з боку інженерів може цьому допомогти). 

 

є. Прокладіть та позначте маршрути між позиціями. Розвідка всіма елементами оборони 

повинна допомогти вибрати маршрути для використання бійцями, які рухаються між позиціями. 

Переміщення критично важливі при веденні бою в умовах населених пунктів. Заздалегідь 

визначений маршрут надає захисникам перевагу. 

 

 

Розділ 4. УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ 



 

 

 

Під час оборонних операцій командування має розташовуватися таким чином, щоб 

контролювати дії бійців. В населених пунктах це надважливо через наявність перешкод, поганої 

видимості, проблем зі зв’язком та активними бойовими діями. 

Графічні засоби контролю, звичайні для інших тактичних середовищ, також використовуються 

в бою в населених пунктах. Вулиці ідеально підходять для фазових ліній. Ці та інші засоби 

контролю забезпечують координацію по всьому ланцюгу командування.  

 

5-15. КОМАНДНИЙ ПОСТ 

Командний пост має розташовуватися під землею. Його вразливість вимагає всебічного захисту. 

Так як кожен пост має забезпечувати свою охорону самостійно, поряд повинен знаходитися 

резервний загін для посилення безпеки. Коли командні пункти розміщені разом з іншим 

підрозділом, тоді не має необхідності самостійно забезпечувати власну безпеку. Також для 

зручності пересування потрібна спрощена організація командних пунктів. Оскільки уламки 

часто заважають руху гусеничної та колісної техніки, штаби батальйону та роти повинні бути 

готові до того, щоб самостійно забрати засоби зв’язку та інше необхідне для проведення 

операцій обладнання. 
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5-16. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБОРОНИ 

Поле бою поділено на три оперативні зони — глибоку, близьку та тилову. Батальйони зазвичай 

діють в межах близької оперативної зони. Оборона організована за трьома напрямками: район 

сил захисту, основний район бою та тил. Ведучи оборону всередині населеного пункту, 

батальйони можуть виконувати завдання в будь-якій з цих зон, в залежності від місії бригади чи 

дивізіону (Малюнок 4-7). 

                     
Малюнок 4-7. Організація поля бою 

а. Захисні операції. Оборонний бій починається з того, що об’єднані війська проводять захисні 

операції далеко попереду основного формування. Захисні операції включають завдання з 

перевірки, охорони, а також, доповнені додатковими засобами бойового забезпечення, 

включають і силові операції. Командування вирішує, який тип операції є доцільним, враховуючи 

фактори МВМВ-Ч. Вибрана група використовую всю доступну бойову міць для повного 

знищення ворога або сповільнення його просування. Артилерія, тактична авіація та ударні 

гелікоптери можуть застосовуватися с самого початку бойової операції. 

 

(1) Захисні операції проводяться задля — 



 

 

 

• Сповіщення оборони про силу, розташування та загальний напрямок основних і 

допоміжних атак противника. 

• Затримки розгортання загонів першого ешелону противника. 

• Початок раннього бою з силами супротивника. 

• Заплутування ворога, щоб той не міг розкрити справжнє місце дислокації основних 

оборонних формувань. 

(2) Відхід сил захисту не повинен ослабити тиск на ворога. Обстановка в населеному пункті 

може ускладнити передачу ведення бойових дій від сил захисту до основних угруповань. Однак, 

такий перехід необхідно здійснити таким чином, щоб противник не встиг набрати обертів. 

б. Основне поле бою. Основні бойові дії розгортаються на ОПБ. В залежності від існуючої 

загрози, командир батальйону може розгорнути роти на околицях міста або на бойових позиціях 

у глибині. В будь-якому випадку оборона посилюється за рахунок включення в план захисту 

сил, які обороняються на прилеглій місцевості на флангах. Командир батальйону, як правило, 

залучає сили захисту на передову, щоб забезпечити раннє попередження про дії ворога та не 

дати розвідці противника отримати інформацію про оборонне розташування батальйону 

(контррозвідка) (Малюнок 5-8).  
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Малюнок 5-8. Основна зона бою.  

 

(1) Розмір і розташування бойових позицій у зоні дій батальйону, головним чином, залежать від 

типу формувань противника та можливості пересування між позиціями для блокування 

загрозливих районів. Бажано розмістити невеликі протитанкові елементи, захищені піхотою, на 

передніх краях, поки основна оборона розгорнута в глибину.  

(2) Сили, що розташовані на позиціях на околицях міста повинні — 

• Завчасно попереджати про наступ ворога. 

• Вступати в бій з противником на відстані. 

• Заплутувати ворога, щодо реального розташування сил оборони. 

(3) Коли сили супротивника заходять у місто й маневрують, плануючи захоплення 

початкових цілей, оборона має використовувати усе доступне озброєння, щоб знищити та 



 

 

 

подавити прямий вогонь ворога, що підтримує наземну атаку. Танки та ББМ мають приєднатися 

як тільки но вони перестануть бути в радіусі ураження ворожої протитанкової зброї. 

(4) По мірі розвитку ворожої атаки, дії керівників малих підрозділів набувають все 

більшого значення. Лідери загонів та взводів часто несуть відповідальність за результат 

конкретних боїв. Тому дуже важливо, щоб кожен з них розумів концепцію оборонного плану 

вищого командування. 

 

в. Тил. Тил розташований позаду ОПБ. Звідси на передову поступають припаси та 

підтримка. На рівні батальйонів тил знаходиться безпосередньо в зоні ОПБ. Він не є бойовим 

елементом, проте відіграє одну з ключових ролей при обороні. Захист таких елементів є 

критично важливим. 
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5-17. КОНТРНАСТУП 

Невеличкі важко озброєні резервні сили піхоти за підтримки ББМ та танків (за наявності 

останніх) мають бути готові піти у контрнаступ для відвойовування ключових позицій, 

блокування ворожих проривів, забезпечення захисту флангів, а також прикривати вогнем 

згортання та розгортання позицій, що знаходяться під загрозою. Коли резерви зобов’язані 

контратакувати для посилення сил підрозділу, вони можуть бути приєднані до підрозділу, в 

секторі якого відбувається контрнаступ. В іншому випадку контратака стає головною ціллю. Це 

спрощує координацію, особливо, якщо контрнаступ проходить крізь позиції підрозділу.  

 

5-18. ОБОРОНА В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОЇ ВИДИМОСТІ 

Командири загонів спецпризначення повинні очікувати, що ворог захоче скористатися умовами 

обмеженої видимості для проведення важливих операцій, щоб підтримати або збільшити 

здобутки, отриманих протягом дня.  

а. Командування має прийняти описані нижче міри для захисту від нічних атак. 

   (1) Оборонні позиції та озброєння для екіпажу мають бути переміщенні незадовго до 

настання темряви, щоб ввести противника в оману щодо їх точного місце розташування. (Загін 

або вогнева група  часто можуть бути переміщені в сусідню будівлю і охоплювати той самий 

шлях підходу.) 

   (2) Незайняті ділянки між загонами, що можуть охоплюватися спостережуваним вогнем 

у світлий час доби, можливо, доведеться зайняти або патрулювати вночі. 

   (3) Радар, сенсори руху та прилади нічного спостереження мають бути розміщені на 

вулицях та відкритих територіях. 

   (4) Міни, шумоутворюючі пристрої, тактичні дроти та пости спостереження повинні 

бути розміщені на другорядних шляхах наближення для раннього попередження. 

   (5) Для запобігання проникненню слід використовувати спостережні пункти, 

запланований непрямий вогонь, патрулювання та засоби захисту від проникнення. 

   (6) Використання штучного освітлення має бути сплановано, включно з використанням 

вуличних ліхтарів, ліхтарів на стадіоні тощо. 

    (7) Зброя непрямого вогню, гранатомети та ручні гранати повинні використовуватися під 

час зондування оборони, щоб уникнути розкриття оборонних позицій. 

   а. Коли ворог починає нічний наступ, лінія вогню має відкриватися за сигналом. Зброя 

екіпажу, танкова зброя та окремі стрільці ведуть вогонь у межах призначених їм секторів. 



 

 

 

Гранати та міни дистанційної дії мають використовуватися в якості вогневої підтримки в разі 

наступу ворога на оборонні позиції. 

   б. Бійці оборони мають почати просуватися до денних позицій до початку BMNT. Під 

час атак у тумані, дощі або снігових бурях застосовуються багато прийомів, що 

використовуються для оборони у нічний час. Командування має спиратися на пункти 

спостереження та патрулі в подібних ситуаціях.      
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Розділ 5. ОБОРОННИЙ ПЛАН ДЛЯ БАТАЛЬЙОНУ 

План захисту населеного пункту для батальйону залежить від розміру та розташування 

території. Треба врахувати безліч факторів перш ніж ініціювати подібний план. 

 

5-19. ЗАХИСТ СЕЛА 

Батальйон спецпризначення, до оборонного сектору якого включено село, може використати 

його територію як опорний пункт при організації оборони. Подібна тактика може 

застосовуватися, якщо населений пункт знаходиться обабіч швидкісного шосе або 

розташований поміж двох перешкод. Щоб включити таку територію до оборонної стратегії, 

батальйон має контролювати командну висоту з обох сторін села, щоб не дати ворогу 

можливості вести вогонь по населеному пункту з цих позицій. 

    а. Більшість танків батальйону спецпризначення та ББМ слід використовувати там, де є 

найбільше простору для маневру (на ключовій місцевості до флангів села). Тут також має 

розташовуватися протитанкове озброєння (ББМ або ПТРК).    

Коли сили оборони відступають, а роти та/або групи беруть на себе бій, ББМ та ПТРК можуть 

взяти на себе підтримку вогневих позицій з глибини. 

    б. Хоча розташування батальйону спецпризначення повинно запобігти загрозі 

заходження великих сил противника в тил і фланги села, небезпека проникнення дрібних 

підрозділів противника означає, що село має бути готове до всебічної оборони. 

    в. Інженери, що відповідають за мобільність роти під час цієї операції повинні 

залишатися разом з підрозділом на території населеного пункту та надавати необхідну 

підтримку, якщо рота була ізольована. Інженерна підтримка решти сил спецпризначення 

контролюється безпосередньо командуванням батальйону спецпризначення. Інженерна техніка 

може використовуватися в якості прямої підтримки іншою ротою або військовою групою. 

Пріоритет створення загороджувальних матеріалів, здійснення підривів і закладання мін має 

належати групі або роті, що базується в селі. 

    г. Командування батальйону спецпризначення має використовувати ключову місцевість 

на флангах села для маневрів, а також щоб запобігти ізоляції сил оборони цього села. Опорні 

точки мають мати чітке розташування, де противника має бути спинено, та звідки можна почати 

контрнаступ (Малюнок 5-9). 
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Малюнок 5-9. Батальон оборони села.  

 

5-20. ОБОРОНА СЕКТОРУ 

Окрім завдання з оборони селища, батальйон сил спецпризначення може отримати наказ 

обороняти певний сектор міста (Малюнок 5-10). Батальйон повинен використовувати прилеглі 

споруди, щоб забезпечити раннє попередження про дії ворога та затримати його, а більш міцні 

внутрішні будівлі – для забезпечення стійкої оборони. Такий сектор має займати площу 4-12 

міських кварталів. 



 

 

 

 
Малюнок 5-10. Оборона забудованого сектора.   
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а. Розгортання сил батальйону починається з розвідки населеного пункту 

розвідувальним взводом для оперативного отримання даних та визначення позицій противника. 

На околицях, де сектор обстрілу найбільший, батальйон має розмістити БМВ, ПТРК та інше 

протитанкове озброєння для ведення вогню з далекої відстані. 

    б. Лінія фронту має включати найміцніші будівлі в секторі. На передній частині лінії 

фронту батальйон має організувати охорону, яка, за необхідності, може бути посилена ротою. 

Охоронні сили мають спровокувати противника на розгортання своїх сил, при цьому не 

вступаючи в активну фазу протиборства. Цього можна досягти, користуючись перешкодами та 

засідками, а також через приховані шляхи прокладені крізь певні споруди. Охоронні сили мають 

завдавати втрат та затримувати ворога, не вдаючись до відкритої конфронтації через те, що 

будівлі за лінією фронту є не придатними до оборони. Діючи поблизу ЛФ сили захисту мають 

визначити місце дислокації основної військової сили противника. По мірі наближення до ЛФ, 

сили охорони можуть використовуватися в якості резерву або підкріплення для окремих частин 

батальйону, а також можуть здійснювати контрнаступ з метою знищення ворожих опорних 

точок. 

    в. Оборона вздовж лінії фронту складається з ряду позицій, розташованих подібно до 

описаної в ротній обороні села (див. параграф 5-18). Основні характеристики місцевості, такі як 

міцні будівлі, розв’язки доріг і хороші вогневі позиції, повинні бути центром захисту опорних 

пунктів. З міркувань МВМВ-Ч, оборона сектору може складатися з опорних та бойових позицій. 

Опорні точки, розташовані на ключовій місцевості або прикривають її, є надзвичайно 

ефективними при обороні. Підготовка будівель до оборонних дій має проводитися за планом, 

писаним у Додатку D. 



 

 

 

    г. ББМ мають використовуватися для ураження БМП, БТР та БРДМ, прикриття 

перешкод, контратак танкових військ. Вони також можуть використовуватися для переправи 

втрат та припасів на поле бою та з нього. 

   ґ. Танки, що є на озброєнні батальйону повинні вражати танкові сили противника, 

здійснювати прикриття перешкод, приймати учать у контрнаступі. Вони повинні входити до 

складу взводів, де це можливо, але в перенаселених районах їх можна використовувати в складі 

секцій. 

    д. Артилерія та мінометний вогонь повинні застосовувати для пригнічення та 

засліплення ворожих елементів спостереження, для знищення ворожої піхоти на підступах, 

контрбатарейного вогню та в якості підтримки контрнаступу за допомогою прямого й непрямого 

вогню. 

    е. Інженери мають займатися затримкою сил противника, закладаючи міни та зводячи 

перешкоди, розчищаючи сектори обстрілу та готуючи маршрути для тилу. Інженери є силами 

підтримки на опорних точках, що займаються підготовкою вогневих позицій. 

 

5-21. СТРИМУВАННЯ В УМОВАХ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ 

Головна мета стримування – це сповільнити ворога, завдати втрат та зупини його (де це 

можливо), не вступаючи при цьому в активне протиборство й оминаючи обманні маневри. 

Стримування може концентруватися безпосередньо на ворожій силі або певній місцевості, такій 

як ключова інфраструктура. 
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    а. Стримування в межах населеного пункту залежить від організації засідок та бойових 

позицій (Малюнок 5-11). 

   (1) Засідки плануються на переважаючих перешкодах і тісно координуються, проте 

керуються децентралізовано. Розгортання батальйону спецпризначення відбувається на 

стратегічно важливих перехрестях. Засідки можуть проводитися одночасно зі швидкими 

атаками на фланги супротивника. Така тактика ефективна для застосування на околицях, в 

парках, широких вулицях тощо. Операцію проводять на танках та ББМ під прикриттям піхоти. 

    (2) Бойові позиції слід обирати таким чином, щоб важке озброєння, танки, ББМ, ПТРК, 

бронебійна зброя, кулемети займали найкращі сектори обстрілу. Серед таких місць перехрестя, 

парки та околиці жилих масивів. Бойові позиції слід ретельно та виважено підготувати, укріпити 

перешкодами та завалами й забезпечити прикриття артилерією та мінометною зброєю. Вогонь, 

що ведеться звідси має завдавати противнику максимальних втрат та змусити його розгортатися 

для здійснення цілеспрямованої атаки. 

    б. Танки, ББМ та бронебійна зброя мають розташовуватися на основних та 

альтернативних позиціях таким чином, щоб зменшити їхню вразливість. Необхідна координація 

з силами, що знаходяться в засідці для того щоб вони могли безпечно відійти назад на позиції. 

    в. Найефективнішим способом є розгортання батальйону спецпризначення двома 

стримуючими ешелонами – один з яких знаходиться в засідці, а інший веде бій з основних 

позицій. Оскільки ворог загрожує зайняти бойові позиції оборони, рота повинна розділитися та 

відступити до наступної позиції. Відходячи в тил, рота займає нову бойову позицію. Для 

прикриття відступу застосовується дим та демонтаж. Розміщення елементів захисту на фланзі 

може бути необхідним, щоб запобігти фланговому прориву ворожих сил. Невеличкий резерв 

може використовуватися для реагування на раптові дії противника та продовження атаки сил, 

що наступають з флангу. 

    г. Інженерні сили мають бути спрямовані на підготовку бойових позицій. Вони мають 

бути децентралізовані для підтримки груп, що знаходяться у засідці. 



 

 

 

   ґ. Ширина зони розміщення сил спецпризначення залежить від структури будівель і 

перешкод уздовж вулиці, а також від часу, відведеного на стримування  противника. 

       

 

Розділ 6. ОБОРОННИЙ ПЛАН ДЛЯ РОТИ 

План захисту населеного пункту для роти залежить від розміру та розташування території. Треба 

врахувати безліч факторів перш ніж ініціювати подібний план. 

 

5-22. ЗАХИСТ СЕЛА 

Після того як командир роти завершив розвідку села, він має розвідати прилеглу місцевість, і, 

на основі зібраних даних розробити план оборони (Малюнок 5-12). Одним із перших рішень, що 

має бути прийняте – чи розмістити піхоту й організовувати оборону на околицях села, чи відійти 

вглиб населеного пункту. 
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Малюнок 5-11. Затримка батальйону в забудованому районі.  

 

 



 

 

 

  
Малюнок 5-12. Командна оборона села.  

а. На рішення командування можуть впливати певні фактори. По-перше, командир має знати з 

якими підрозділами ворога відбуватиметься конфронтація. Якщо основні сили складає піхота, 

то найбільшою загрозою дати їй закріпитися на позиціях всередині населеного пункту. Якщо 

сили представлені бронетехнікою та моторизованою піхотою, то найбільша загроза буде йти від 

прямого вогню, що може знищити оборонні позиції захисту. Командир також має 

проаналізувати місцевість на околицях та флангах, так як ворог може завдати прямого вогню й 

по цим позиціям. 
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б. Взводи отримують доступ до невеликої групи будівель, де вони можуть почати готуватися до 

оборони, а командир взводу може встановлювати позиції взаємо підтримки розміром з загін. Це 

розширює контрольовану взводом територію та перешкоджає намірам противника ізолювати 

або обійти взвод. Взвод відповідає за дорогу, що проходить крізь село. Інші частини роти 

розміщуються на позиціях для кругової оборони та глибинного захисту. 

в. Позиції розташування мінометів мають обиратися таким чином, щоб захистити зброю від 

прямого ураження та звільнити повітряний простір. ББМ або БТР роти, розміщуються на 

позиціях позаду будівель і внутрішніх дворів, де їх системи озброєння можуть забезпечити 

додаткову безпеку з тилу та з флангу. Бойові машини знаходяться на основних, альтернативних 

та додаткових позиціях, так само займаючи основні та альтернативні сектори обстрілу. Їх слід 

розташовувати в укритті за завалами та стінами або всередині будівель для пересування в зону 

та з неї. Для поповнення запасів, евакуації поранених та швидкого переміщення під час бою 

потрібен контроль над ББМ або БТР взводу з боку командира взводу. 

г. Командир роти розташовується попереду, звідки він може керувати розташуванням своєї роти. 

Місце зазвичай обирається поблизу шосе, щоб полегшити операції з відновлення та технічного 

обслуговування. Пункт спостереження розташовується в місці найліпшої видимості. 

ґ. Командир роти має прийняти рішення, які будівлі необхідно зруйнувати. Для того, щоб 

завдати ворогу поразки, у роти має бути гарний сектор стрільби, проте якщо знести будівлю 

занадто рано або зруйнувати відразу декілька, це може відкрити справжнє місце дислокації 



 

 

 

противнику та знищити укриття внаслідок прямого вогневого ураження. ПТРК роти 

розташовуються на височині та навколо населеного пункту, щоб зайняти найкращі сектори 

стрільби з фронту та флангів. 

д. Якщо командир має доступ до танкового взводу спецпризначення, він може розмістити танки 

вздовж переднього краю, де швидкий вогонь доповнює атаки з ПТРК та установок «Dragon». 

Командир танкового взводу має визначити чіткі позиції, де буде розташовуватися техніка та 

позначити сектори стрільби. Якщо назустріч танкам рухається ворожа піхота, взвод має 

перебазуватися до альтернативної позиції під прикриттям своєї піхоти. Альтернативні позиції 

допомагають продовжувати вести вогонь по фронту та флангам ворога, мінімізуючи 

необхідність переміщуватися. Після відводу танків з околиці населеного пункту, вони можуть 

виконувати роль мобільного резерву групи. 

е. Лінія вогню планується для подолання найбільшої загрози для взводу – ворожої піхоти. Якщо 

лінія вогню знаходиться в межах населеного пункту, використання мінометної зброї є більш 

ефективним, ніж використання артилерії. Це обумовлено вищим кутом падіння, який може 

забезпечити більше ураження. 

є. У населених пунктах простіше зводити перешкоди, головним чином протитранспортні. 

Командувач роти має зупинити ворожу техніку, не порушивши пересування власних сил по селу. 

Тому за наказом він виконує розміщення кратерних зарядів на головних вулицях. Міни 

закладаються на околицях села та маршрутах, якими не користуються сили оборони. 
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ж. Інженери використовують вибухівку С4 та інші вибухові пристрої для створювати 

вогнепальних отворів, проходів та руйнувати перешкоди. Виходячи з пріоритету роботи, 

командир віддає наказ лідеру інженерної групи допомагати кожному з піхотних взводів, які 

готують село до оборони, і виконувати план по зведенню перешкод. Завдання лідера групи дати 

піхотинцю чітку інструкцію, де та як здійснювати вибух, і скільки заряду може бути потрібно, 

щоб досягнути необхідного результату. Крім того, він допомагає у закладенні та фіксації мінного 

поля, а також у підготовці бойових позицій. 

з. Під час ведення бойових дій в межах населеного пункту витрачається велика кількість 

боєприпасів. Щоб уникнути зайвих переміщень по селу під час бою, командир має 

пересвідчитися, що кожен задіяний в обороні взвод та загін має боєприпасів в надлишку. Він 

також наказує забезпечити кожну позицію протипожежним обладнанням, питною водою, 

провіантом та медикаментами для надання першої допомоги. Інші фактори, що мають бути 

прийняті до уваги: 

• Поповнення запасів 

• Евакуація поранених. 

• Звʼязок. 

• Вогнеборство. 

• Плани відпочинку та тривоги. 

• Охорона. 

• Обмеження видимості. 

• Контроль цивільного населення. 

и. Щоб забезпечити адекватний звʼязок, бійці роти прокладають мережу дротів та розробляють 

план подання піротехнічних сигналів. Необхідно прокласти резервний дріт, на випадок, якщо 

основний буде пошкоджених технікою або під час обстрілів чи дій ворога. Командир має 

розглянути варіант використання посильних в межах села. 

 



 

 

 

5-23. ОБОРОНА МІСЬКОГО КВАРТАЛУ 

В населеному пункті перед ротою може стояти завдання захищати певний квартал в центрі міста 

або в житловому масиві. Операція проводиться згідно з оборонними планами батальйону. 

Проведення операції має узгоджуватися с силами охорони, які відповідають за стримування 

ворожих угруповань на передовій. Оборона має скористатися захисними перевагами будівель 

обабіч дороги. 

а. Правильно організована оборона може— 

• Зупинити наступ противника по дорозі за допомогою перешкод та анфіладного вогню. 

• Розбити ворожі формування із засідки або прямим вогнем із укріплених позицій. 

• Витіснити противника з захопленої раніше позиції або затримати його до контрнаступу 

батальйону. 

б. Шанси на успішне проведення операції зростають, якщо була проведена розвідка місцевості, 

були зведені перешкоди та виділена смуга для пожежних груп. Техніка, що не буде 

використовуватися при обороні має бути переміщена до бойових поїздів, закріплених за 

батальйоном. Пункт спостереження має охоронятися патрулем, особливо вночі, також має бути 

підведена комунікація. Рота повинна бути організована на групи для ведення спостереження з 

ОП, оборони та резерву, завданням якого є контрнаступ. 
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в. Оборонні сили повинні влаштовувати засідки на шляхах ймовірного наступу противника, 

прикривати перешкоди вогнем та займати надійні оборонні позиції всередині будівель. 

Завданням резерву може бути— 

• Посилення вогневої міці. 

• Реагування на за загрози з флангів. 

• Контрнаступ з метою вибити ворога з позиції. 

г. Інженери мають підпорядковуватися командуванню роти. Вони відповідають за зведення 

перешкод, підготовку маршрутів та підготовку оборонних позицій. Танковий загін, що входить 

до складу роти повинен здійснювати вогневу підтримку з важкокаліберної зброї, атакувати 

ворожі танки та приймати участь у контрнаступі. 

 

5-24. СТРИМУВАННЯ РОТИ 

Стримування ротою може бути частиною оборонного плану батальйону (Малюнок 5-13). Ціллю 

ставиться знищення ворожих розвід взводів на околицях села, запобігання прориву вглиб 

населеного пункту, нарощення контакту з ворогом для визначення сили та місцезнаходження 

основних бойових потужностей. 

 



 

 

 

 
Малюнок 5-13. Затримка роти в забудованій території. 

 

а. В секторі, де розташовується рота необхідно розмістити перешкоди, щоб ефективніше 

стримувати ворога. Інженерні групи зводять перешкоди на основних шляхах, проте уникають 

прихованих маршрутів, що використовуються дружніми силами для перегрупування, 

переміщення та поповнення запасів. Такі маршрути необхідно знищувати, якщо в них більше не 

має потреби. 

б. Бронебійні системи розташовуються на околицях селища, щоб збільшити радіус ураження 

ворожих сил. Вони мають займати природні або штучні укриття. Удари наносяться по видимим 

цілям, після чого групи відступають назад або зміщуються на альтернативні позиції. Взвод має 

займати сектор шириною 500-700 метрів (1-2 квартали). Вони повинні бути посилені датчиками 

або GSR, які можуть бути встановлені на околиці або на височині.  
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Взводи проводять операцію по стримуванню використовуючи патрулі, СП та засідки, крім того 

використовують усі можливі переваги від перешкод. Кожна дія супроводжується 

розгрупуванням та відступом. Вдень оборона розсіяна, проте вночі концентрація посилюється. 

Тісна координація є необхідною. 

в. Танкові групи підтримують взвод, вражаючи ворожі танки, забезпечуючи посилення вогню, 

сприяючи розведенню взводів і прикриваючи вогнем перешкоди. 

г. ББМ підтримують взвод в такий самий спосіб як і танкові групи, проте займаються враженням 

БТР, БМП та БДРМ. 

 

5-25. ОБОРОНА КРУГОВОГО ПЕРЕХРЕСТЯ 

Стрілецькій групі або роті може бути доручено захищати ключове кругове перехрестя в 

забудованому районі, щоб не допустити його захоплення противником (Малюнок 5-14). 

 

 



 

 

 

            
Малюнок 4-14. Оборона колового руху.  

а. Командир роти, яка отримала таке завдання, має проаналізувати можливі шляхи наближення 

ворога, а також будівлі, що домінують вздовж цих маршрутів. Він має спланувати всі можливі 

варіанти обстрілу безпосередньо самого перехрестя та підходів до нього. Також має бути план 

всебічної оборони будівель, які знаходяться поряд с перехрестям, щоб не дати ворогу взяти 

периметр в кільце. Командир має підготувати стільки прихованих шляхів та укриттів між цими 

будівлями, скільки є можливим. Це спрощую посилення або перенесення вогню, а також 

проводити контрнаступи. 

б. Перешкоди також можуть завадити ворогу дістатися до перехрестя. Плануючи розташування 

перешкод, слід визначитися чи будуть дружні сили використовувати дане перехрестя. ПТРК та 

установки «Dragon» можуть вести вогонь крізь перехрестя, якщо сектор стрільби достатньо 

довгий. Танковий загін, здійснювати вогневу підтримку з важкокаліберної зброї, атакувати 

ворожі танки та приймати участь у контрнаступі. ББМ повинні вражати БТР, БМП і БРДМ і 

вести вогонь прямою наводкою для захисту перешкод.       
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Розділ 7. ОБОРОННИЙ ПЛАН ДЛЯ ВЗВОДУ 

План оборони населеного пункту для взводу розроблюється згідно з МВМВ-Ч та ПЗЗ. 

 

5-26. ОБОРОНА ОПОРНОЇ ТОЧКИ 

Одне із оборонних завдань, яке може бути доручено взводу є захист опорної точки, якою може 

бути будівля, ії частина або група невеликих споруд (Малюнок 5-15). Оборонні дії взводу часто 

інтегровані до завдання роти (захист кругового перехрестя тощо). Взвод має не допустити 

зайняття противником позицій всередині будівель. Взвод має максимально ефективно 

використовувати власну зброю та вогневу підтримку, організовувати всебічну оборону, а також 

контратакувати або закликати до контрнаступу роти, щоб відкинути противника, який займає 

опорну позицію. Лідер взводу проводить аналіз свого оборонного сектору та передає командиру 

роти інформацію про те, як найкраще використовувати перешкоди та проводити вогневу 

підтримку. 



 

 

 

          
Малюнок 5-15. Оборона опорного пункту. 

а. Взвод має розташуватися на декількох вогневих позиціях, щоб забезпечувати 

прикриття на шляхах наступу ворога, прикриття перешкод та забезпечувати взаємну вогневу 

підтримку. Снайпери повинні розміщуватися на верхніх поверхах будівель. Незадіяні частини 

мають бути готові перейти в контрнаступ, тушити пожежі або посилити інші частини взводу. 

б. В залежності від тривалості завдання, взвод має бути забезпечений наступними 

запасами: 

• Піонерське спорядження (сокири, лопати, молотки, штикові лопатки). 

• Матеріали для загороджень (колючий дріт, мішки з піском). 

• Боєприпаси (особливо гранати). 

• Вода та їжа. 

• Медикаменти. 

• Обладнання для боротьби з вогнем. 
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5-27. ОБОРОНА ПРОТИ БРОНЕТЕХНІКИ 

Стандартна місцевість населених пунктів добре підходить для ведення піхотою оборонних дій 

проти моторизованої піхоти противника та бронетанкових військ. 

Мотопіхота та бронетехніка спробує уникнути території населених пунктів, проте може бути 

змушена пройти крізь неї. Добре підготована піхота може завдати значних втрат таким силам. 

а. Населені пункти мають певні характеристики, що можуть допомогти успішно 

провести оборонну операцію. 

  (1) Завали на вулицях можна використовувати, щоб заблокувати просування техніки, 

скрити міни та прикрити піхоту оборони. 

    (2) Вулиці обмежують здатність техніки маневрувати, обмежують сектори стрільби та 

комунікацію, тим самим знижуючи здатність противника посилитись. 

    (3) Будівлі слугують укриттям для піхоти оборони. 

    (4) Дахи будівель, алеї та верхні поверхи забезпечують гарні вогневі позиції. 

    (5) Каналізація, зливові стоки  та лінії метро слугують шляхами переміщення для піхоти 

оборони.  

    б. Операції проти бронетехніки в умовах населених пунктів включають наступні кроки: 



 

 

 

    КРОК 1: Оберіть гарну зону для ведення бою. Починати бій з ворожими танками 

потрібно там, де вони найбільш обмежені у своїх можливостях підтримувати один одного. 

Гарною тактикою є виведення танків зі строю один за одним, не потрапляючи під вогонь 

підтримки. Типовими місцями є вузькі вулиці, повороти, Т-перехрестя, мости, тунелі, дворівневі 

дороги та ділянки з завалами. Інші локації також можуть використовуватися, в цих випадках 

перешкоди створюються керованими вибухами або мінами. 

    КРОК 2: Оберіть гарні вогневі позиції. Найкращі позиції знаходяться там, де танк є 

найбільш вразливим, а піхота захищена. Зона видимості та вогню у танка обмежена, в основному 

з тилу та флангів, якщо зброя була зведена. Малюнок 5-16 демонструє положення дула та сліпу 

зону танку, що знаходиться в зведеному положенні для вогню по наземним цілям. Така сама 

сліпа зона утворюється при наведенні на цілі, що знаходяться вище рівня вулиці. 

 

                
Малюнок 5-16. Танки не можуть вести вогонь по цілях на близькій відстані, на рівні 

вулиць і над головою. 
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КРОК 3: Призначте цільові опорні точки та оберіть метод вступу в бій. Після вибору 

бойових позицій, призначте цільові опорні точки (ЦОП), щоб забезпечити повноцінне 

охоплення території та як спосіб контролювання вогню. ЦОП повинні чітко проглядатися крізь 

приціл стрільця та бути стійкими до пошкоджень (наприклад, великі будівлі або залишки мостів, 

проте не авто або дерева). Керівник операції зі знищення бронетехніки повинен вказати, який 

тип ведення бою необхідно використовувати, наприклад, лобовий, перехресний вогонь або з 

глибини. Лобове зіткнення не є оптимальним варіантом, оскільки в такому разі ризик викриття 

стрільця дуже високий, а броня в цьому місці найтовша. (Для більш детальної інформації про 

техніки вступу до театру бойових дій, дивіться FM 7-91 та/або FM 23-1.) 

(а) Для сил піхоти найкращими позиціями для ведення вогню по ворожому танку є тил 

та фланги, або башта танка, якщо бійці знаходяться на верхніх поверхах будівель. Протитанкова 

оборона може бути розташована як вказано на Малюнку 5-17. 



 

 

 

   
  Малюнок 5-17. Протиброньовий захист взводу. 

 

 (б) Найкраще місце для ураження танка з флангу - над другим дорожнім колесом з 

близької відстані. Це можна зробити за допомогою з-за кутка, щоб танк не зміг розвернути башту 

для контратаки. 

(в) Для безпечного бою з високої позиції піхотинці повинні дозволити танку наблизитися 

на відстань, що втричі перевищує висоту піднятої гармати.  

   (г) Вогонь з більш дальньої дистанції означає ризик зустрічного вогню, оскільки позиція, 

яку займає піхота не буде в сліпій зоні над баштою танка. 

КРОК 4: Скоординувати ураження цілей. Танки найбільш вразливі коли зведена 

гармата. Головне завдання групи, щоб танк звів гармату. Досягти цього можна ведучи як прямий, 

так і непрямий вогонь. Правильне використання систем керування вогнем та графічних 

зображень значно зменшить ймовірність братовбивства. Наступним завданням є наведення 

вогню з протитанкової зброї, щоб якщо в зоні ураження знаходиться більше однієї цілі, всі вони 

зазнали пошкоджень одночасно. 

  в. Бронетехніка часто пересувається по населеному пункту під прикриттям піхоти. 

Бронебійна зброя має підтримуватися силами протипіхотної оборони з усіх боків (Малюнок 5-

18). 
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  г. За сигналом (наприклад, детонація міни) всі цілі мають бути уражені одночасно. Якщо 

це неможливо, то спочатку мають бути знищені ті, що несуть найбільшу загрозу. Хоча танки є 

серйозною загрозою, БМП також небезпечні, оскільки піхота, що розміщується на них може 

зійти й почати ліквідувати дружні позиції, що приймають участь в операції. Якщо дружні сили 

не охороняються кількома бійцями піхоти, пріоритет у бою можуть мати ворожі БТР. Завали та 

міни мають використовуватися, що знизити мобільність цілей та вражати їх більшу кількість.  



 

 

 

       
Малюнок 5-18. Скоординована протиброньова засідка.  

 

5-28. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАСІДКИ ЗА УЧАСТЮ БРОНЕТЕХНІКИ  

Стрілецький загін разом із танковим загоном можуть організувати в населеному пункті засідку 

за участю бронетехніки (Малюнок 5-19). Для того, щоб це зробити танковий взвод має бути 

посилено ББМ та БТР, а також однією-двома стрілецькими групами. Засідка проти бронетехніки 

ворога може стати успішною, якщо територія на якій вона організовується чиста й перевірена 

дружніми розвід силами. 

    а. Операція включає в себе певні маневри на дорогах, вільних від перешкод. Перешкоди 

за периметром засідки можуть використовуватися, щоб затримати або направити ворога. 

Танковий взвод, що знаходиться у засідці має знати територію. 

    б. Дружні танки повинні знаходитися в укритті на відстані приблизно 1000 метрів від 

очікуваного напряму наближення супротивника. Пост охорони, розташований у стратегічній 

точці, спостерігає та повідомляє за наближенням, швидкістю, прикриттям та активністю 

противника. Ця роль відводиться розвіднику, який використовує ББМ, ПТРК або БТР, щоб 

пересуватися між пунктами спостереження. Коли з’являється повідомлення про підхід 

противника до тригер-точки, командир танкового взводу має знати, наскільки він повинен 

перемістити свої танки, щоб провести засідку. 
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Малюнок 5-19. Броньована засідка.  

   в. Танки швидку переходять із укриття до бойових позицій, користуючись перевагами 

доступного прикриття. Вони намагаються завдавати удару по ворогу з флангів – середня 

відстань 300-400 метрів. Така відстань не дозволяє піхоті супротивника розкрити позиції на яких 

розташовані танки. Після того, як ворог вступає в бій, танки розривають контакт і рухаються до 

місця збору під надійною охороною, яку забезпечує піхотний загін. Далі вони переміщуються 

до нової точки, де буде влаштована наступна засідка.  
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Розділ VI. НАСТУПАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ: КОМАНДНА АТАКА 



 

 

 

 

Розділ 1. АТАКА РОТОЮ ЗАБУДОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ 

Нижче наведено методи, які можуть бути використані компанією. Це можуть бути незалежні 

операції, але зазвичай є частиною операції батальйону і застосовуються до будь-якого типу 

піхоти.  

 

6-1. АТАКА БЛОКУ  

Для нападу на квартал у забудованому районі рота повинна бути посилена танками та 

допомогою інженерів. 

а. Ця операція характеризується атаками загонів, які користуються як прямим, так і 

непрямим вогнем. Успіх залежить від ізоляції ворожих позицій (які часто стають об’єктами 

загону), придушення ворожої зброї, захоплення точки опори в блоці та очищення будівель блоку 

кімната за кімнатою. 

(1) Організація завдань роти різниться в залежності від характеру забудови. Наприклад, 

немеханізована піхотна рота, яка б’ється на околицях міста, може організуватися наступним 

чином: два стрілецькі загони, посилені допомогою  інженерів, — для штурму. Один стрілецький 

загін — запас. Один танковий загін — на підтримку штурмових стрілецьких загонів. 

(2) У зоні ядра або периферії ядра ця ж рота може бути організована таким чином: два 

стрілецькі загони, кожен з інженерами та танками під оперативним управлінням командира 

загону — для штурму. (Інженери та танки передані під оперативне управління командира загону 

через незалежний ізольований бій, який можна очікувати в цих районах.) Один загін — у резерві. 

Для ізоляції об’єктивних будівель слід використовувати всю наявну зброю прямого і непрямого 

вогню. Прямий вогонь по вулицях і непрямий вогонь на відкритих ділянках між будинками 

сприяє об'єктивній ізоляції.  

б. Танки, кулемети та інші засоби прямої вогневої підтримки ведуть вогонь по об’єкту з 

прикритих позицій. З цієї зброї не слід стріляти тривалий час з однієї позиції. Артилеристи 

повинні використовувати ряд позицій і переміщатися з однієї на іншу, щоб отримати кращі поля 

вогню і уникнути нападу ворога. Завдання прямої вогневої підтримки призначаються наступним 

чином: 

● Кулемети стріляють по вулицях, у вікна, двері тощо. 

● BFV (Bradley fighting vehicle - бойова машина Бредлі), танки, TOW (Tube-launched 

Optically-tracked Wire-guided - протитанкова керована ракета) і Dragons (протитанковий 

ракетний комплекс) обстрілюють ворожі танки та іншу бронетехніку. 

● Танки ведуть вогонь по цілях, захищених стінами, роблять входи в будівлі та 

забезпечують підтримку танкам противника, якщо потрібно. 

● Стрільці вражають можливі цілі. 

в. Перед штурмом командир роти повинен використовувати дим, щоб приховати 

штурмові загони. Він забезпечує їх фланги вогневою стрільбою прямої наводки та залученням 

резерву в разі необхідності. 

(1) Прихований димом і підтриманий прямою наводкою, штурмовий загін атакує першу 

ізольовану будівлю. Загін повинен швидко наблизитися до будівлі, поки противник все ще 

приголомшений допоміжним вогнем. Командир роти повинен тісно координувати штурм з його 

допоміжним вогнем, щоб вогонь було перенесено в останній можливий момент.   
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(2) Загони та взводи очищають кожну будівлю, як описано в Додатку. Після захоплення 

блоку рота консолідується і реорганізується, щоб відбити контратаку або продовжити атаку. 

(3) Команда механізованої піхотної роти буде організована на аналогічних лініях. 

Штурмові загони слід розсипати. Бойові машини Бредлі і танки можуть забезпечити пряму 

вогневу підтримку (Малюнок 6-1). 



 

 

 

(4) Командир роти може, але не обов'язково використовувати прийом нумерації будівель 

у зоні нападу. Під час штурму опорного пункту сам опорний пункт може мати кути, позначені 

буквами, щоб ідентифікувати сили противника. 

 

                
Малюнок 3-1. Напад роти на опорний пункт. 

 

6-2. АТАКА ФОРПОСТУ ВОРОГА  

У дальшому обговоренні наведено техніку проведення поспішного нападу на ворожий форпост. 

Командир роти швидко оцінює фактори METT-T (Mission, Enemy, Terrain, Troops & Time 

Available - Місія, ворог, місцевість, війська та час) і реагує належним чином, щоб підтримати 

намір командира.  

а. Командир роти використовує форму вогню та пересування. Його танки, бойові 

машини Бредлі, MK 19 або M2HB (heavy barrel - великокаліберний кулемет), встановлені на 

HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle - Високомобільний багатоцільовий 

колісний автомобіль), і TOW займають позиції підтримки вогнем, з яких вони можуть 

обстрілювати форпост, утримувати противника від втечі та знищувати будь-яке підкріплення.  

б. Потім стрілецькі загони рухаються на територію. Вони атакують не фронтально, а з 

перекритого маршруту, щоб вразити форпост у вразливому місці. Коли загони наближаються до 

форпосту, для приховування їхнього руху використовують дим, а допоміжні вогні зміщуються. 

Після того, як загони наближаються до форпосту, вони швидко очищають будівлі та 

об’єднуються. Тоді рота готова продовжити роботу (Малюнок 3-2). 
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Малюнок 3-2. Швидка атака форпосту. 

  

6-3. ЗАХОПЛЕННЯ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ 

Роті, можливо, доведеться захопити кільцеву дорогу, щоб забезпечити її для використання із 

союзниками або позбавити цієї можливості ворога (Малюнок 6-3). Ця операція полягає в 

захопленні та очищенні будівель, які контролюють кільцеву дорогу шляхом підведення зброї 

прямої наводки на позицію для її прикриття. Шляхи до позицій спостереження за зброєю прямої 

наводки, можливо, спочатку доведеться розмінувати. Шляхи підходу противника до флангів 

позиції, можливо, доведеться замінувати, щоб запобігти використанню противником. 

а. Зібравши всі доступні дані розвідки про місцевість, противника та населення, 

командир планує наступні кроки: 

● Ізолювати цілі. 

● Під прикриттям танків, протитанкових керованих ракет та кулеметів захопити і очистити 

будівлі на кільцевій дорозі. 

● Консолідуватися та підготуватися до контратаки. 

б. Союзні війська не повинні заходити на кільце, поки воно не буде під союзним 

контролем. Кільцевий рух — це природна зона знищення. 

в. Рота має бути організована таким чином: 

● Елемент безпеки (забезпечений ізоляцією кола). 

● Штурмовий елемент, посилений інженерами. 

● Елемент підтримки (забезпечує пряму вогневу підтримку штурмовому елементу), що 

складається з бойових машин Бредлі, TOW, MK 19 або M2HB, встановлених на 

HMMWV і прикріплених танків, що займають позицію атаки вогнем. 

● Резерв. 
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Малюнок 6-3. Захоплення колового руху. 

 

г. На різних етапах цієї операції ці ролі можуть змінюватися. Наприклад, штурмовий 

елемент може розчищати будівлі до тих пір, поки опорний елемент більше не зможе його 

підтримувати. Тоді резерв може бути відданий до штурму. Також може статися, що один із 

елементів штурму перебуває в кращому положенні, щоб ізолювати кільцевий рух. Тоді 

ізолюючий елемент став би частиною штурмового. 

 

6-4. ЗАХОПЛЕННЯ КЛЮЧОВОГО РЕЛЬЄФУ 

Ключовий рельєф домінує на шляху підходу або є місцем, яке, якщо його утримують союзні 

сили або ворог, безпосередньо вплине на операцію. Міст або шляхопровід, що перетинає канал, 

будівельний комплекс або, в деяких випадках, саме населення є прикладами ключових рельєфів 

у місті. Тому захопити такий пункт перетину в цілості та забезпечити його для дружнього 

використання є ймовірним завданням для піхотної роти. 

а. Для виконання цього завдання піхотна рота повинна: 

● Очистити будівлі на найближчому березі, які дозволяють чітко бачити міст і 

забезпечують гарні поля вогню для підтримки зброї. 

● Швидко придушити ворожу зброю на дальньому березі вогнем прямої наводки. 

● Використовувати екрануючий дим, щоб обмежити спостереження противника та 

зменшити перешкоди союзному вогню прямої наводки. 

● Захопити плацдарм (будівлі, які домінують над мостом) на дальньому березі шляхом 

штурму через міст. 

● Закріпити периметр навколо мосту, щоб інженери могли звільнити будь-які перешкоди 

та усунути руйнування на мосту. 

 

 

 

 

6-4 

б. Першим кроком у захопленні мосту є очищення будівель на найближчому березі. 



 

 

 

Командир повинен з'ясувати, які будівлі переважають на підходах до мосту. Будівлі, які 

дозволяють йому використовувати LAW (Light Anti-Tank Weapon - реактивна протитанкова 

ракета), протитанкові ракетні комплекси Dragon, кулемети і стрільців, очищаються поки 

підтримка вогню не дає ворогу посилити свої війська на дальньому березі та утримує ворожі 

підривні групи подалі від мосту. 

в. При придушенні позицій противника на дальньому березі пріоритет надається тим 

позиціям, з яких противник може вести вогонь прямо по мосту. Танки, бойові машини Бредлі, 

протитанкові керовані ракети TOW і кулемети, встановлені на високомобільних багатоцільових 

колісних автомобілях HMMWV у загоні легкої піхоти протиброньового бронетранспортера або 

повітряно-десантній або десантно-штурмовій протитанковій роті, підходять для цього завдання. 

Протитанкові керовані ракети TOW, протитанкові ракетні комплекси Dragon і, в деяких 

випадках, реактивні протитанкові ракети LAW можуть бути використані проти ворожих танків, 

що прикривають міст. Офіцер вогневої підтримки роти повинен планувати артилерійський та 

мінометний вогонь для придушення піхоти та протитанкових засобів. 

г. Об'єктами штурмових загонів є будівлі, які домінують на підступах до мосту. Один 

або два загони штурмують міст, використовуючи всі наявні укриття, приховані димом. Їх 

підтримує решта роти та прикріплені танки. Опинившись на іншому боці, вони закликають 

перенести допоміжний вогонь і починають очищати будівлі. Коли перші будівлі очищені, вогонь 

підтримки знову переноситься, і штурм триває, доки не будуть очищені всі будівлі в зоні об’єкта. 

ґ. На цьому етапі інженери розчищають міст та підступи до нього від усіх мін, руйнувань 

та перешкод. Командир роти може розширити свій периметр для підготовки до контратаки. 

Після того, як міст очищено, танки та інші допоміжні транспортні засоби переправляються на 

дальній берег (Малюнок 6-4). 
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Малюнок 6-4. Захоплення мосту. 

 

6-5. РОЗВІДКА  

У швидкоплинній ситуації рота може мати рух для контакту через забудовану зону вздовж шосе. 

Аналогічно, роті, можливо, доведеться розвідувати такий маршрут, щоб підготуватися до атаки 

оперативної групи батальйону. Цей тип завдання може бути виконаний піхотною ротою будь-

якого типу з прикріпленим танковим загоном, якщо такий є. 

а. Ця операція характеризується чергуванням періодів швидкого переміщення для 

швидкого подолання відстані та набагато повільнішим рухом з метою збереження безпеки. 

Вибрана швидкість пересування залежить від місцевості та ситуації противника. 

б. На відкритих ділянках, де можливе швидке пересування, повинна вести танкова 

частина. У ближчій місцевості піхота повинна лідирувати, хоча танки мають перевершувати. 

Інший піхотний загін та інша танкова частина повинні рухатися паралельною вулицею. По 

маршруту слід планувати артилерійський вогонь. Інженери супроводжують передовий загін на 

головній дорозі, щоб допомогти розчистити перешкоди та міни. 

в. Рота має захопити ключові точки на шосе (перехрестя, мости, шляхопроводи тощо) 

комбінацією дій: 

● Між ключовими точками рота рухається з піхотою на конях, коли контакт 

малоймовірний. 

● У ключових точках або коли є ймовірність контакту з ворогом, рота рухається не на 

конях, щоб очистити позиції противника або убезпечити ключову точку. Танки та інші 

бойові машини підтримують розпущені війська. 
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г. У периферійних або смугових зонах це просування має бути на одній осі, причому 

провідний блок йде попереду, а елементи безпеки перевіряють бічні вулиці, коли вони 

досягають. У центрі міста ця операція проводиться як скоординований рух по двох або трьох 

осях для більшої безпеки з флангу. 



 

 

 

ґ. Позиції ворога може бути знищено самою ротою, або, якщо потреба в швидкості є 

велика, обійдені, повідомлені та залишені наступним підрозділам. 

е. Підрозділи роти повинні координувати свої дії. Усю зібрану інформацію командир роти 

доносить до оперативної групи батальйону (Малюнок 6-5). 

 

 
Малюнок 6-5. Розвідка маршруту для руху до контакту по шосе через місто (комерційна 

стрічка). 

 

 

Розділ 2. АТАКА ЗАГОНУ ЗАБУДОВАНОГО РАЙОНУ 

Загони рідко виконують самостійні бойові дії в населених пунктах, але через тип очікуваного 

бою, вони можуть стати ізольованими і здаватися самотніми. У цьому розділі розглядаються 

прийоми, які можуть бути використані загоном за таких умов. Ці операції проводяться як 

частина діяльності роти. 

 

6-6. НАПАД НА БУДІВЛЮ 

Найпоширенішим наступальним завданням загону в населених пунктах є напад на будівлю. 

Загін повинен вбити захисників і убезпечити будівлю. 

а. Атака передбачає ізоляцію будівлі для запобігання втечі або посилення її захисників, 

які зазвичай координуються на рівні роти; придушення захисників вогнем 25-мм гармати BFV, 

танків, кулеметів та мінометів; проникнення в будівлю в найменш захищеному місці або через 

отвір, пробитий танковим вогнем; та очищення будівлі.  
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Щоб очистити її, війська зазвичай швидко піднімаються на верхній поверх і очищають зверху 

вниз. Повинна бути тісна координація між штурмовими та допоміжними елементами загону за 

допомогою радіоприймачів, телефонів, сигналів рукою або піротехнічних засобів. 

(1) Якщо загін атакує будівлю самостійно, він повинен бути організований разом із 



 

 

 

штурмовим елементом, елементом підтримки та елементом безпеки для прикриття його флангів 

і тилу. Крім власного допоміжного елемента, загін може підтримуватися бойовими машинами 

Бредлі або танками та іншими елементами роти. 

(2) Якщо один загін атакує з підтримкою решти роти, охорону можуть забезпечувати 

інші стрілецькі загони. Напад складається з трьох етапів: 

КРОК 1: Ізолюйте будівлю. 

КРОК 2: Увійдіть до будівлі (забезпечте міцне становище). 

КРОК 3: Методично очищайте будівлю кімнату за кімнатою і поверх за поверхом. 

(3) Зачистка виконується стрілецькими нарядами, які послідовно проходять одна крізь 

одну (перестрибування) у міру закріплення кімнат і поверхів. Загони, які розчищають будівлі, 

мають бути посилені інженерами, щоб допомогти очистити будівлі (Малюнок 6-6). 

 

6-7. РУХ ПО ВУЛИЦІ 

При пересуванні в населених пунктах загін дотримується тих же принципів пересування, що й 

на інших ділянках. Однак деякі прийоми пересування повинні бути змінені, щоб пристосуватися 

до забудованої території. Ця дискусія зосереджується на переміщенні по вулиці головного 

загону стрілецької роти, механізованої або немеханізованої. 

а. Члени загону повинні бути готові до негайного вогню у відповідь. Вони також повинні 

бути насторожі щодо будь-яких проявів противника та негайно повідомляти цю інформацію. 

б. Швидкість пересування залежить від виду операції, місцевості, ступеня опору 

противника. В околицях або малозахищених ділянках мотопіхотний загін рухається по вулиці 

кінно, але направляє розпущених чоловіків на розвідку ключових точок (перехрестя, мости). У 

центрі населеного пункту або в ситуаціях, коли йдуть важкі бої, загін рухається пішки з двома 

загонами, які ведуть — по одному з кожного боку дороги, використовуючи все прикриття. Вони 

по можливості переміщуються скрізь будівлі, щоб уникнути експонування на вулиці. Роти 

надають один одному взаємну підтримку.        
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Малюнок 6-6. Атака будівлі. 

 

в. Дії противника проти загону можуть полягати в засідці на вулиці, анфіладному вогні 

по вулицях, снайперському обстрілі з дахів, артилерійському чи мінометному вогні. 

г. Для захисту від цих небезпек загін повинен пересуватися через будівлі та вздовж стін, 

використовувати танки для вогневої підтримки та поставлених людей на дахах або верхніх 

сходах для спостереження, а також шукати захисників у всіх трьох вимірах. 

ґ. Загін повинен рухатися в складі двох елементів: маневровий елемент (один загін на 

вузьких вулицях, два загони на широких вулицях), який рухається вперед, розвідує небезпечні 

зони та стикається з противником; і елемент спостереження (решта загону та його допоміжного 

озброєння), який рухається за елементом маневру, убезпечує фланги та тил, забезпечує вогневу 

підтримку. Ці два елементи або їх частини можуть обмінюватися ролями (Малюнок 6-7). 
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Малюнок 6-7. Рух вулицею.  

 

 

6-8. КОНТРАТАКИ  

Загону може бути поставлено завдання контратаки з однієї з двох причин: відбити оборонну 

позицію або ключовий пункт, знищивши або відкинувши ворожий плацдарм; або зупинити атаку 

противника, завдавши удару по його флангу, змусивши його зупинитися і зайняти позицію 

швидкого захисту. 

а. Контратаки загонів плануються на рівні роти, щоб зустріти кожне ймовірне 

проникнення противника. Вони повинні бути добре скоординовані і виконуватися насильно. 

Переважно контратаки мають бути спрямовані у фланг противника та підтримувати вогнем 

прямої та непрямої наводки. 

б. На околицях, де місцевість відносно відкрита, механізований піхотний загін у 

супроводі танків може наблизитися до об’єкта контратаки, встановленого для швидкості. Танки 

знищують ворожі танки та важке озброєння, а піхота сходить з коней, щоб очистити ціль. У 

центральних або більш перевантажених районах танки свідомо просуваються від точки до точки, 

надаючи тісну підтримку некінним військам. Контратаки вимагають наступного: 

● Аналіз ймовірних шляхів наближення противника. 

● Розвідка та репетиція вздовж кожного маршруту контратаки та кожної запропонованої 

позиції спостереження. 

● Будівництво перешкод і бойових позицій для розподілу або блокування противника. 

● Розриви або смуги через ці перешкоди, якщо контратаки мають бути достатньо 

швидкими, щоб вплинути на дію. 

● Швидке й агресивне виконання — лідери повинні бути прикладом. 

● Гнучкість реагування на непередбачені обставини. 

● Аналіз ймовірних шляхів контрнаступу противника. 

● План вогневої підтримки контратаки та можливої контратаки. 
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