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У методичних рекомендаціях надана інформація про особливості
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складом, а також науково-педагогічним складом, студентами вищих
навчальних закладів і громадян України, які мають або здобувають ступінь
вищої освіти не нижче бакалавра, які навчаються за програмою підготовки
офіцерів запасу з метою ґрунтовного вивчення питань, що стосуються порядку
підготовки і правил ведення робочої карти.
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Вступ
Бойові дії військ (військових формувань) у сучасних умовах ведуться на
широкому фронті, на велику глибину, у високому темпі. А при діях наших
підрозділів щодо знищення незаконних збройних формувань, вони можуть
проводитися на різних напрямках за відсутності вогневої і зорової взаємодії.
Успішно управляти військами за таких складних умов обстановки командири
можуть тільки тоді, коли будуть постійно знати положення, склад, характер дій
своїх військ і противника, сусідів і взаємодіючих підрозділів, радіаційну і
хімічну обстановку, дані метеорологічних факторів і т. ін.
Для цього командири повинні вивчати обстановку на всю глибину
поставленого завдання не тільки в смузі, на напрямах і в районі бойових дій,
але й на флангах, тобто на напрямах дій своїх сусідів. Тільки в цьому випадку
вони будуть у змозі передбачити зміни бойової обстановки і своєчасно
впливати на хід бойових дій.
Обсяг заходів діяльності командирів з управління підрозділами в бою
постійно збільшується. Навіть у таких підрозділах, як взвод, рота, батарея, не
говорячи вже про батальйони, дивізіони, всю роботу яку виконує командир при
підготовці до бою і в ході бою, неможливо виконати керуючись тільки
особистими спостереженнями за полем бою. Швидкоплинність бойових дій,
наявність відкритих флангів, дії підрозділів у відриві від основних сил не
завжди можуть бути сприйняті командиром підрозділу, що, у свою чергу, може
призвести до неправильної оцінки, а в деяких випадках і прийняття
неправильного рішення. Тому в сучасних умовах організувати бій підрозділів і
успішно управляти ними у ході бою без топографічної карти неможливо.
Використання топографічної карти як особливої форми передачі інформації,
як засобу пізнання бойової обстановки дозволяє командиру вивчити незнайому
місцевість, а також положення об’єктів і військ, що мають просторове
розташування на місцевості. Ось чому в умовах сучасного бою усі офіцери
зобов’язані вміти користуватися топографічними картами, швидко вивчати і
оцінювати по карті місцевість, точно визначати координати розвіданих цілей,
давати цілевказівки та управляти підрозділами. Подальше удосконалення знань
і практичних навичок ведення робочої карти повинно здійснюватися
безперервно під час проведення усіх видів занять і тактичних навчань.
Методичні рекомендації складені відповідно до навчальних програм
підготовки офіцерів запасу зі числа студентів вищих навчальних закладів та
громадян України, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче
бакалавра. Матеріали посібника тісно пов’язані з такими предметами, як
„Загальна тактика”, „Організація медичного забезпечення військ”.
Автори посібника ставлять за мету розкрити основні правила підготовки і
ведення робочої карти. Особливу увагу приділено особливостям оформлення
графічних оперативних документів, вимогам, методиці та правилам нанесення
умовних знаків і основних скорочень, які застосовуються в Збройних Силах
України.
Методичні рекомендації „Порядок оформлення оперативних (бойових)
документів” призначаються для використання офіцерським складом, а також
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науково-педагогічним складом, студентами вищих навчальних закладів і
громадян України, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче
бакалавра, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу з метою
ґрунтовного вивчення питань, що стосуються порядку підготовки і правил
ведення робочої карти. Він може бути корисним офіцерам військових частин і
підрозділів як при підготовці, так і при проведенні усіх видів навчальних занять
з бойової підготовки і тактичних навчань, а також при проведенні штабних і
командно-штабних тренувань (командно-штабних навчань) з офіцерами
управлінь і підрозділів у військах.
Розроблення методичних рекомендацій „Порядок оформлення оперативних
(бойових) документів” обумовлене необхідністю надання єдиних поглядів
офіцерам усіх ступенів з питань правил підготовки і ведення робочої карти,
правил скорочень, а також умовних знаків, які використовуються у графічних
бойових документах.
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Генеральний штаб Збройних Сил України
НАКАЗ
25.04.2018

м. Київ

№170

Про затвердження Порядку
оформлення оперативних
(бойових) документів
З метою забезпечення використання в органах військового управління,
військових частинах (підрозділах), установах Збройних Сил України умовних
знаків, які вживаються у збройних силах країн – членів НАТО, для нанесення
тактичної(оперативної)обстановки
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок оформлення оперативних (бойових) документів,
що додається.
2.Командувачам видів Збройних Сил України, Десантно-штурмових
військ Збройних Сил України, Сил спеціальних операцій Збройних Сил
України, військ оперативних командувань, керівникам структурних підрозділів
Генерального штабу Збройних Сил України, начальникам органів військового
управління Збройних Сил України, командирам військових частин,
начальникам військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних
Сил України забезпечити виконання вимог Порядку оформлення оперативних
(бойових) документів у Збройних Силах України.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Генерального штабу
Збройних Сил України від 23 лютого 2016 року № 75ДСК "Про затвердження
Порядку оформлення оперативних (бойових) документів".
4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач
Збройних Сил України
генерал армії України
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В.М.МУЖЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ГШ ЗСУ
25.04.2018 № 170

Порядок оформлення оперативних (бойових) документів
1.1. Вимоги до оформлення оперативних документів
1.1.1. Оперативні документи оформлюються:
текстуальні – на білому папері формату А3 (297х420 мм), А4 (210х297 мм) та
А5 (148х210 мм), зазвичай книжковим форматом аркуша;
графічні – на топографічних і спеціальних картах, кальках, плівці та
білому папері формату А1 (840х584 мм), А3, А4, А0, а за необхідності – на
нестандартних аркушах (наприклад, схема радіозв’язку);
обліковий аркуш графічного документа – на білому папері формату А4
альбомним форматом аркуша.
Електронні копії оперативних документів оформлюються та зберігаються на
магнітних (жорстких магнітних дисках), оптичних (СD, DVD дисках),
електронних флеш-накопичувачах.
1.1.2. Оперативні
документи
виготовляються
з
використанням
комп’ютерної техніки або конторської друкарської машинки, у разі відсутності
зазначених засобів пишуться від руки. При цьому необхідно дотримуватись
таких правил:
текст писати чітким, рівним почерком друкованими великими літерами;
висота літер має бути 2,5 – 3 мм;
міжрядковий інтервал – 6 мм.
Друкування (написання) тексту оперативних документів здійснюється
чорним кольором.
1.1.3. Оперативні документи повинні мати такі вільні від тексту поля:
текстуальні (лицьовий бік) – ліве – 35 мм, верхнє –20 мм, праве –
10 мм, нижнє – 20 мм;
текстуальні (зворотний бік) – ліве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє –
20 мм, праве – 35 мм;
обліковий аркуш графічного документа – ліве, верхнє, праве та нижнє –15
мм.
1.1.4. Оперативні документи друкуються (пишуться) на одному боці
аркуша за винятком останнього.
1.1.5. Кожен аркуш, за винятком першого, має бути пронумерований.
Номери сторінок проставляють посередині верхнього поля аркуша арабськими
цифрами без слова “сторінка” (“ст.”) та розділових знаків шрифтом
дванадцятого розміру.
1.1.6. Перший рядок кожного абзацу тексту документа друкується
(пишеться) з відступом 5 знаків (15 мм) від лінії лівого поля.
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1.1.7. У разі використання в тексті документів цифрової інформації:
кількісні характеристики відтворюються словами або цифрами,
наприклад: “три” або “3”;
нумерація військових підрозділів, частин відтворюється цифрою,
наприклад: 1 мр, 72 омбр;
число із зазначенням міри (довжини, ваги тощо) пишеться цифрою,
наприклад: 3 км, 8 т;
числівники, які вказують на кількість, на початку речення завжди
пишуться словом, наприклад: “п’ять танків надійшло у 72 омбр”, але
“72 омбр отримала 5 танків”;
порядкові числівники, за винятком нумерації військових частин
(підрозділів), пишуться з відмінковим нарощенням, наприклад: “радіоприймач
2-го класу”, “1-ша колона”.
1.1.8. У тексті документів дійсне найменування військової частини
(установи) пишеться без зазначення почесних звань та державних нагород.
Скорочена назва військової частини (установи) використовується відповідно до
вимог.
1.1.9. Оперативні документи повинні мати:
титульний аркуш замислу операції (бойових дій) – вісім реквізитів (1, 2,
3, 4, 5, 6, 8, 9);
титульний аркуш плану операції (бойових дій) – дев’ять реквізитів
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);
титульний аркуш документа, який є додатком до основного документа, –
вісім реквізитів (1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11);
обліковий аркуш графічного планувального документа – тринадцять
реквізитів (1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16);
лицьовий бік карти (схеми) – вісім реквізитів (2, 3, 6, 12, 17, 18, 19, 20).
Крім зазначених реквізитів, можуть наноситися й інші: основні показники
операції (бойових дій), таблиця маршу, побудова похідного порядку тощо;
лицьовий бік першого аркуша директивного документа – вісім реквізитів
(2, 3, 19, 21, 22, 23, 24, 25);
зворотний бік останнього аркуша директивного документа – чотири
реквізити (26, 27, 28, 29);
останній аркуш текстового планувального документа – три реквізити (19,
24, 25);
зворотний бік останнього аркуша текстового планувального документа –
два реквізити (28, 30).

1.2. Вимоги до оформлення оперативних документів, які
виготовляються за допомогою друкувальних засобів
1.2.1. У ході оформлення оперативних документів з використанням
комп’ютерної техніки необхідно дотримуватися таких правил:
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текст друкувати штифтом типу “Times New Roman”;
шрифт типу “Аrial” можна використовувати тільки для графічних
оперативних документів (реквізитів облікового аркуша, карти (схеми);
шрифт має бути розміром 12 – 14 друкарських пунктів, як правило,
звичайного накреслення, 100% масштабу, звичайного інтервалу;
міжрядковий інтервал тексту документа – одинарний із вирівнюванням
по ширині.
1.2.2. У ході оформлення оперативних документів з використанням
конторської друкарської машинки слід дотримуватися таких правил:
текст друкувати чітким машинописним шрифтом, без деформації букв та
знаків, розташовуючи на аркуші не більше 28 – 30 рядків;
висота шрифту повинна бути 2,5 – 3 мм;
кількість знаків у рядку – 60 – 65 шт. (ураховуючи за знак кожний
проміжок між словами);
міжрядковий інтервал має бути близько 6 мм.

2. Особливості оформлення оперативних документів
2.1. Особливості оформлення текстуальних оперативних документів
2.1.1. Час зазначається київський. У разі потреби зазначається місцевий
або поясний час з оформленням відповідної примітки. Для зазначення
показника часу застосовуються чотири групи двозначних чисел у такому
порядку: години, хвилини, число і місяць проставляються двома парами цифр,
розділеними крапкою, рік – чотирма цифрами, наприклад: 00.30 15.05.2018.
2.1.2. Назви населених пунктів, у тому числі місцевих предметів, які
мають власні імена, друкуються у називному відмінку великими літерами, у
разі перелічування відокремлюються один від одного комою, наприклад:
ЛАНДИРІ, ліс “ТЕМНИЙ”, РОМНИ.
У разі потреби зазначається місцезнаходження населених пунктів,
місцевих предметів по карті або відносно великих населених пунктів.
По карті можна зазначати географічні, прямокутні координати або номер
квадрата (із застосуванням оцифрованої координатної сітки). При цьому
послідовно зазначаються показники:
широти і довготи для географічних та прямокутних координат,
наприклад: ЛАВРИКИ (60°10'04''; 36°31'57''), ТУРИ (5 873 300; 3 300 800);
оцифровування нижньої горизонтальної та лівої вертикальної ліній
квадрата, наприклад: кут лісу ТЕМНИЙ (5961). Для більш точного визначення
зазначається частина квадрата шляхом ділення його на дев’ять частин,
позначаючи їх цифрами, наприклад: кут лісу ТЕМНИЙ (59618).
Якщо зазначається місцезнаходження відносно великих населених
пунктів, використовуються такі скорочення сторін світу: західніше – “зах.”,
східніше – “сх.”, північніше – “півн.”, південніше – “півд.”.
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2.1.3. Перелік населених пунктів та місцевих предметів, які визначають
лінію зіткнення, райони, ділянки, смуги, рубежі, починається:
для своїх військ – з правого флангу і ведеться проти руху годинникової
стрілки, наприклад: ДУБИ, МОКРЕ, ПІСКИ, ВЕСЕЛЕ;
для противника – з лівого флангу противника і ведеться за рухом
годинникової стрілки, наприклад: ВІЛЬНЕ, ЩУЧЕ, БОРЩІВ, ЛІСОВЕ.
При цьому позначаються:
смуги, ділянки, зони – не менш ніж чотирма пунктами, наприклад: смуга
оборони ОУВ – вис. 160.8 (2418), вис. 121.2 (1224), вис. 130.2 (1616), КРАСНЕ
(1864);
райони, сектори відповідальності – не менш ніж трьома пунктами,
наприклад: сектор відповідальності 72 омбр – ВЕСЕЛЕ (2323), МЕТА (2248),
КРАСНЕ (1864);
рубежі – не менш ніж двома пунктами, наприклад: рубіж введення в бій
72 омбр: № 1 – СТАРКИ, ВІЛЬНЕ (5242); № 2 – ПІСЧАНКА (3249), ДУБНО.
При цьому позначається:
смуги, ділянки, зони – не менш ніж чотирма пунктами, наприклад: смуга
оборони ОУВ – вис. 160.8 (2418), вис. 121.2 (1224), вис. 130.2 (1616), КРАСНЕ
(1864);
райони, сектори відповідальності – не менш ніж трьома пунктами,
2.1.4. Рубежі контрударів та контратак нумеруються справа наліво в
глибину оперативної побудови (бойового порядку) своїх військ.
2.1.5. Розмежувальні лінії визначаються не менш як трьома пунктами,
один з яких має бути на лінії зіткнення військ (на передньому краї, державному
кордоні). Пункти перелічуються від тилу до фронту, а під час виходу з бою і
відходу – у бік відходу. Якщо пункт не входить у район, смугу дій тощо, то
перед його назвою ставиться скорочена форма слова “виключно” (вик.).
Спочатку зазначають лінію праворуч, потім – ліворуч, наприклад:
розмежувальна лінія 93 омбр: праворуч КОДНЯ, МЛИНОК (8644), (вик.)
ВІШНЯ (8436), (вик.) КЛИН (7236); ліворуч СОВКИ, МАЛИН, БУЗОВА
(6420).
Останній пункт розмежувальної лінії (у глибині оперативної побудови,
або бойового порядку противника) визначається:
в обороні – на граничну досяжність своїх артилерійських засобів;
у контрнаступі (наступі) – на глибину отриманого бойового завдання.
У тилу своїх військ пункти визначаються на глибину оперативної
побудови (бойового порядку).
2.1.6. Береги річок, каналів, озер, заток, морських проток, схили гір
(висот), узлісся, околиці населених пунктів зазначаються по сторонах світу,
наприклад: західний берег р. ДНІПРО; північний берег оз. МАЛЕ.
Береги річок допускається зазначати залежно від напряму течії (правий,
лівий), наприклад: лівий берег р. ДНІПРО.
2.1.7. Напрями контрударів, контрнаступу, наступу, головного удару
зазначаються кількома пунктами на всю глибину бойового завдання або
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послідовно за завданнями, починаючи з переднього краю або рубежу введення
в бій (рубежу переходу в атаку), наприклад: 1 мбр наступати у напрямку:
вис. 120.2 (2448), ОХОТА (2456), вис. 131.7 (2488).
2.1.8. Маршрути руху зазначаються назвами населених пунктів (місцевих
предметів), починаючи з вихідного пункту. Далі послідовно зазначаються
проміжні пункти. Закінчуються маршрути руху назвою пункту на передній
межі району зосередження або на рубежі введення в бій (переходу в атаку),
наприклад: маршрут руху – ДИМЕРЦІ, МУЗИЧНЕ (8456), КОТОВСЬКЕ (2020),
ПЕТРУШКИ (2428).
2.1.9. Кількість з’єднань, військових частин (кораблів) підрозділів
друкуються (пишуться) словами, наприклад: три мбр, чотири бойових кораблі.
У таблицях співвідношення сил і засобів, а також у розрахунках зазначена
кількісна характеристика відображається числами, наприклад:
рбр – 2,
літаків Су-27 – 20, танків Т-64 – 10.
Нумерація ешелонів бойового і похідного порядків, позицій, смуг,
рубежів оборони зазначається словами, наприклад: перший ешелон, друга
позиція.
2.1.10. У разі використання топографічних карт іноземного видання назви
населених пунктів та місцевих предметів друкується (пишеться) українськими
літерами.

2.2. Особливості оформлення графічних оперативних
документів
2.2.1. Оперативна обстановка наноситься тонкими лініями, із
використанням умовних знаків, не забиваючи топографічної основи карти
(схеми) та написів на ній. Умовні знаки наносяться лініями шести основних
кольорів: червоний, чорний, синій, коричневий, зелений, жовтий.
2.2.2. Синім кольором наносяться:
положення, завдання і дії своїх військ, військових части (підрозділів)
Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту,
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, пункти
управління органів охорони державного кордону та морської охорони
Державної прикордонної служби України;
розмежувальні лінії;
межі операційних зон (районів);
межі районів введення правового режиму воєнного (надзвичайного) стану;
тилові межі та пункти управління;
зони ураження зенітних ракетних військ;.
положення, завдання і дії Військово-Морських Сил, Повітряних Сил,
авіації Сухопутних військ, ракетних військ і артилерії, зенітних ракетних
військ, берегових ракетно-артилерійських військових частин, командні пункти
з’єднань та військових частин зенітних ракетних військ, ракетних військ та
артилерії;
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положення, завдання та дії радіотехнічних та спеціальних військ
(інженерних, радіаційного, хімічного, біологічного захисту, зв’язку,
радіоелектронної боротьби, топографічних, гідрометеорологічних, радіорозвідувальних) військових частин та підрозділів матеріально-технічного
забезпечення (трубопровідних, аеродромно-технічного забезпечення; інженерноракетного забезпечення; ракетно-технічного забезпечення; інженернорадіоелектронного забезпечення; артилерійсько-технічного забезпечення;
танко-технічного забезпечення; автотехнічного забезпечення; метрологічного
забезпечення тощо) та їх пункти управління;
удари своїх військ ракетами у звичайному спорядженні;
вогонь артилерії, рубежі досяжності ракет;
цивільні дорожні організації (дорожньо-будівельні, дорожні ремонтнобудівельні, містобудівельні, дорожньо-експлуатаційні);
заходи безпеки застосування військ (сил) позначаються пунктирною
лінією поверх умовних знаків.
2.2.3. Чорним кольором наносяться:
усі реквізити, формуляри, заголовки, таблиці та їх зміст за свої війська
(сили);
усі пояснювальні підписи, формуляри, таблиці, що стосуються противника.
2.2.4. Червоним кольором наносяться:
положення, завдання і дії військ (сил) противника;
ділянки місцевості (район), заражені противником хімічною зброєю і
біологічними засобами;
зони пожеж і напрямки їх розповсюдження.
2.2.5. Коричневим кольором наносяться:
положення, завдання і дії військ нейтральних країн;
маршрути висування своїх військ (сил) і проходи в гірських хребтах;
сектори огляду та зони виявлення;
стаціонарні лінії зв’язку телекомунікаційних мереж загального
користування (спеціального призначення).
2.2.6. Зеленим кольором наносяться загородження, руйнування
положення, завдання і дії військ дружніх країн.
Жовтим кольором підтушовуються:
знак району, у якому противником було застосовано хімічну зброю;
об’єкт, який містить сильнодіючу отруйну речовину.

та

2.2.7. Умовні знаки для відображення положення, завдань та дій військ
(сил), вогневих засобів, бойової та іншої техніки наносяться на карту (схему)
відповідно до дійсного їх розташування на місцевості та орієнтуються за
напрямком дій військ або ведення вогню. При цьому визначальною точкою
положення об’єкта на місцевості є центр умовного позначення.
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2.2.8. Пункти управління наносяться на карту так, щоб вертикальна лінія
флагштока спиралася нижньою частиною в точку його розміщення на
місцевості.
2.2.9. Фактичне положення і дії військ, об’єктів наносяться суцільною
лінією. Імовірні та сплановані дії позначаються переривистими (штриховими)
лініями.
2.2.10. Знищення цілі (об’єкта) позначається двома суцільними лініями,
які перекреслюють умовний знак. Виведення з ладу, пошкодження, подавлення,
нейтралізація позначаються однією суцільною лінією та однією переривистою
лінією, які перекреслюють умовний знак. Ціль (об’єкт), яку плановано
необхідно знищити (вивести з ладу, пошкодити, подавити), перекреслюється
переривистими лініями. Знищення, подавлення цілі (об’єкта) засобами своїх
військ позначається синім кольором, засобами противника – червоним.
2.2.11. Графічні документи дозволяється оформлювати у чорно-білому
(некольоровому) варіанті. Для позначення розмежувальних ліній, рубежів
використовуються:
одинарна чорна лінія – свої війська (сили);
подвійна чорна лінія – для позначення противника, або одна чорна лінія
по краях якої мати позначку літер “ПТН”.
2.2.12. Положення військ (сил) станом на різний час позначається
суцільною лінією із додаванням паралельних до неї пунктирних, штрихових,
штрихпунктирних ліній, спеціальних позначок та (або) виділенням
(підтушовуванням) суцільної лінії різними кольорами. Позначення доцільно
включати
до
формалізованої
таблиці
“УМОВНІ
ПОЗНАЧЕННЯ”
(18 реквізит), наприклад:
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Знак

Зміст знака
Положення військ (сил) станом
на 06.00 23.03 2018
Положення військ (сил) станом
на 09.00 23.03.2018
Положення військ (сил) станом
на 12.00 23.03.2018
Положення військ (сил) станом
на 18.00 23.03.2018
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На одну карту (схему) наноситься, як правило, не більше чотирьох
положень.
2.2.13. Джерело отримання відповідної інформації, час та дата її
одержання зазначаються літерами чорного кольору. Використовуються такі
скорочення: від вищого командування – ВК; агентурне джерело – АДж;
спостереження – С; зізнання полоненого – П; документи противника – ДП;
військова розвідка – ВР; гідроакустична розвідка – ГАР; наземна розвідка –
НЗР; повітряна розвідка – ПвР; космічна розвідка – КсР; оптико-електронна
розвідка – ОЕР; радіорозвідка – РР; радіолокаційна розвідка – РЛР;
радіотехнічна розвідка – РТР; радіоелектронна розвідка – РЕР; артилерійська
розвідка – АР; гідрометеорологічна розвідка – ГМР; інженерна розвідка – ІР;
радіаційна, хімічна та біологічна (бактеріологічна) розвідка – РХБр;
бактеріологічна (біологічна) розвідка – БР; корабельна розвідка – КР; агентурна
розвідка – АгР; свідчення місцевих жителів – МЖ; донесення (інформація)
партизан – Пртз; донесення розвідувальної групи спеціального
призначення – РГСпП; повітряне фотографування – ПвФ; наземне
фотографування – НазФ.
У разі одержання інформації від кількох джерел зазначається скорочена
назва кожного із них, відокремлюючи їх один від одного комами. Час
зазначається за даними першого джерела.
Якщо спостереження триває протягом певного періоду часу, на карту
наноситься час початку та кінця спостереження. Між ними ставиться тире,
наприклад:
ПвР
11.10 – 14.20 08.10.2018
Інформація, яка потребує перевірки, позначається знаком питання
синього кольору.
2.2.14. Дозволено використовувати додаткові, не передбачені керівними
документами, умовні знаки. Для цього застосовується формалізована таблиця
“УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ” (18 реквізит). Накреслення умовного знака
розташовується у графі із заголовком “Знак”. Пояснення пишеться (друкується)
у тому ж рядку таблиці у графі праворуч.
2.2.15. Копії графічних документів можуть бути оформлені на прозорому
(калька, плівка) або непрозорому (папір, картон) матеріалі. При цьому, крім
оперативної обстановки, на них необхідно наносити:
на прозорому матеріалі – не менше трьох пунктів (для подальшого
суміщення із картою), які розташовані по кутах внутрішньої рамки аркуша
карти або в місцях перетинання координатної сітки. Пункти позначаються
перехресними лініями чорного кольору довжиною два-три сантиметри та
відповідним пояснювальним написом, наприклад:
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на непрозорому матеріалі – координатну сітку із цифрами
(оцифровуванням).
Крім того, потрібно зазначити масштаб, номенклатуру та рік видання
карти, з якої знято інформацію, наприклад:
МАСШТАБ 1 : 100 000
Номенклатура карти: N-37-56, N-37-57, N-37-68, N-37-69
Карта видання 2003 року.
Якщо графічний документ виготовлено у довільному масштабі без
координатної сітки, робиться пояснювальний напис “Поза масштабом” та
стрілкою наноситься напрямок на відповідну сторону світу (північ – південь).
Пояснювальний підпис розташовується зліва над нижнім краєм графічного
документа, наприклад:
ПОЗА МАСШТАБОМ
“півн.”

“півд.”

2.2.16. З метою зосередження уваги на окремих місцевих предметах,
елементах рельєфу місцевості, оперативної обстановки дозволяється
здійснювати підняття карти: підняття топографічної основи карти та виділення
(підтушовування) окремих елементів замислу (плану).
2.2.17. Топографічна основа карти можливо підіймається кольоровими
олівцями або фломастерами шляхом розфарбовування (підтушовування),
потовщення ліній, збільшення умовного знака, підкреслення або збільшення
підпису назви.
Підіймаються елементи місцевості, які визначають її структуру і форму,
місцеві предмети, які мають важливе значення для вирішення оперативних
завдань:
блакитним – гідрографія та болота. Річки, канали, озера підіймаються
потовщенням ліній, підтушовуванням синього кольору. Мости, переправи,
броди тощо підіймаються збільшенням умовного знака лініями чорного
кольору. Ці елементи місцевості та інші позамасштабні умовні знаки
(орієнтири) окреслюються колом чорного кольору. Болота заштриховуються
горизонтальними паралельними лініями синього кольору;
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світло-зеленим – рослинність. Ліси, сади та суцільні чагарники
підіймаються обведенням узлісся зеленою лінією та розфарбовуванням зеленим
кольором;
світло-коричневим – рельєф місцевості. Гори, їх вершини, кургани
підіймаються розфарбовуванням, потовщенням деяких горизонталей та
підтушовуванням у бік пониження;
темно-коричневим – дорожня мережа (крім залізниць). Автомобільні
дороги підіймаються шляхом проведення поруч з умовним знаком (знизу і
праворуч від нього) потовщеної лінії темно-коричневого кольору;
чорним – залізниці та лінія державного кордону. Залізничні напрямки
підіймаються шляхом проведення поруч з умовним знаком (знизу і праворуч
від нього) спеціальної лінії, наприклад:

Лінія державного кордону підіймається поверх умовного знака
проведенням чорної штрихпунктирної лінії із вертикальним підсіченням
штрихів, наприклад:

.

.

.

.

.

.

.

.

Назви населених пунктів підіймаються підкресленням або збільшеним
написом великими літерами.
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16

12

Середина
карти

Позначення: 02 – гриф обмеження доступу; 03 – номер примірника; 06 –
заголовок документа; 12– масштаб; 17 – оперативна обстановка; 18
– умовні позначення; 19 – підпис документа; 20 – дата підпису.

20

19

17

06

Зразок оформлення лицьової сторони карти (схеми)
А)Взаємне розміщення реквізитів на лицьовому боці карти
(схеми)
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Край
карти

03

02
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20 мм
200 мм
300 мм

Середина карти

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

10 мм

Знак

Зміст знака

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

200 мм

розміщується
Примітки: таблиця Умовні позначення завжди
Підпис
документа в нижньому правому або лівому куті карти
(схеми) та має рекомендований розмір 300 х 200 мм;
побудова похідного порядку та таблиці маршу розміщуються на вільному від оперативної
обстановки місці.

ПОБУДОВА ПОХІДНОГО ПОРЯДКУ

30 мм

Заголовок документа

Б)Взаємне розміщення таблиць на карті (схемі)

3. Розміри шрифтів для написання реквізитів на лицьовому
боці карти (схеми)
а) Визначення розміру букв для обов’язкових реквізитів графічного
документа.
При написанні реквізитів на лицьовому боці карти (схеми) дозволяється
використовувати комп’ютерну техніку або писати їх від руки.
У разі використанні комп’ютерної техніки реквізити набираються
напівжирним шрифтом Arial та роздруковуються разом з оперативною
(тактичною) обстановкою на плоттері (принтері)
При написанні реквізитів від руки розмір букв характеризується висотою
та шириною букви, товщиною її елементів. Для визначення висоти букв
реквізитів графічних документів використовується показник h (аш). Він є
висотою букв першого рядка заголовка документа (замисел, план тощо) і
залежить від кількості аркушів n (ен), які використані під час підготовки карти
(схеми) та наведені у табл. 2.
Таблиця 1
ПОРЯДОК
визначення висоти букв для реквізитів графічних документів
Назва
Показник h, мм
Розмір шрифту Arial
Рівень показника* h

Кількість аркушів (n) у склейці карти, шт.
до 6
15
60
1

від 6 до 10 від 11 до 20 від 21 до 30
30
40
50
120
160
200
2
3
4

понад 30
60
240
5

Позначення: * – рівень показника h у разі необхідності може бути зменшений.

Приклад:
Кількість аркушів у склейці 16 (n=16), h=40 мм при написанні реквізитів
від руки або 160 розмір шрифту Arial при використанні комп’ютерної техніки;
кількість аркушів у склейці 24 (n=24), h=50 мм при написанні реквізитів
від руки або 200 розмір шрифту Arial при використанні комп’ютерної техніки.
Висота решти букв (розмір шрифту) у реквізитах розраховується у
частках від h згідно з підпунктами в, г, д, е, з.
Ширина букв складає 3/4 її висоти, а товщина елементів букв – 1/7 її
висоти. Ширина букв Д, Ж, М, Ш, Щ, Ф, Ю дорівнює висоті букви. Відстань
між буквами дорівнює товщині елемента букви (1/7 висоти букви).
Приклад:
Висота букви – 40 мм тоді:
ширина букви – 3/4х40=30 мм, товщина її елементів 1/7х40=6 мм.
Примітка. Дозволяється округляти товщину елементів букв до найближчого розміру
плакатного пера.

б) Визначення висоти букв у пояснювальних підписах документа
Висота букв для написання пояснювальних підписів (формулярів)
визначається відповідно до масштабу карти. Рекомендовані значення висоти
букв наведені у табл. 3.
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Таблиця 2
РЕКОМЕНДОВАНА ВИСОТА БУКВ
для написання пояснювальних надписів*
Масштаб карти
Вид
пояснювального підпису
1:100 000
1:200 000
1:500 000
1:1 000 000
Назва держави
–
25
30
25
Види Збройних Сил
–
20
20
20
ОК
18
18
18
14
ПвК
12
12
12
10
омбр, бр ТА
7
7
7
7
омп, зрп, помп
5
5
5
5
мб, адн, зрдн
4
4
4
4
мр, мін батр
3
3
–
–
Позначення: * – у таблиці наведено значення висоти малих букв. Великі букви та
цифри пишуться на 1-2 мм більшими.

в) Зразок нанесення грифа обмеження доступу та номера примірника на
карті (схемі)

Верхній край карти

30 мм
Правий край карти

1h
4

Таємно

1
h
5
5 мм

1h
4

Прим. №__
1
h
5
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30 мм

20

25 мм

РОБОЧА КАРТА
1h
2
31
h
2
3

Почата:
Закінчена:

начальника управління 20розвідки
мм
оперативного командування ”Захід”

80 мм

Верхній край
карти

20 мм

20 мм

2h
3

h

Зразок нанесення заголовка документа (назви) графічного особистого документа
службової особи

21

5 мм

5 мм

полковник

1h
5
3
1h
3
3

Нижній край карти

МАСШТАБ 1:200 000

штабу оперативного командування “Захід”

50 мм

10 мм

І.К.ТКАЧ

Начальник оперативного управління – заступник начальника

Зразок нанесення підпису документа та масштабу на робочу карту

1h
4
31
h
4
31
h
3
3

4. Розроблення і уточнення форм оперативних документів
Розроблення форм оперативних документів, які не наведені у Порядку,
покладаються на штаби видів Збройних Сил України, структурні підрозділи
Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та
штаби оперативних командувань.
Під час розроблення типових форм оперативних документів необхідно
дотримуватися таких правил:
розробляються тільки ті форми оперативних документів, які необхідні
для управління військами;
форми оперативних документів мають бути простими, наочними і
зрозумілими для роботи, узгоджуватися між собою.
4.1. Уточнення форми оперативних документів
Уточнювати форми оперативних документів можна у разі потреби під час
проведення заходів завчасного оперативного планування, за результатами
оперативної (бойової) підготовки штабів і військ, за досвідом участі органів
військового управління, військових частин і підрозділів Збройних Сил України
у міжнародних миротворчих та антитерористичних операціях, ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій.
Уточнення вносяться на підставі змін та доповнень, які вводяться у дію
відповідними директивами Генерального штабу Збройних Сил України.

5. Військові умовні знаки
5.1. Загальні положення
5.1.1. У цьому Порядку встановлено стандартизований, структурований
перелік графічних умовних знаків для відображення інформації в документах та
програмних продуктах, які використовуються органами військового
управління, військами (силами). Зазначений метод побудови знаків надає
можливість користувачам створювати знаки з використанням стандартизованих
модульних блоків.
5.1.2. Порядок застосовується для електронних (автоматизованих) систем
та нанесення графічних знаків від руки як кольорових, так і монохромних. Вони
повинні використовуватися під час нанесення обстановки на картах, схемах.
5.1.3. У Порядку наведено модульні блоки для стандартизації складання
умовних знаків. Блоками є обрамлення, умовні позначення, ампліфікатори та
модифікатори, що наносяться з використанням кольору, графіки та алфавітноцифровим способом. У Порядку умовних знаків встановлено деталізовані
стандарти та обов’язкові вимоги для побудови умовних знаків із відповідним
ступенем гнучкості для потреб окремих користувачів.
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Набір умовних знаків призначено для графічного відображення
підрозділів, озброєння, інфраструктури та інших елементів, а також їх
діяльності в операціях (бойових діях). Ці знаки містять складові елементи для
створення міжвидових умовних знаків за сферами застосування: сухопутного,
повітряного, морського, космічного, відображення стабілізаційної діяльності
для підтримання цивільного населення. Додатково Порядок містить перелік
стандартизованих знаків і знаків управління військовими частинами
(підрозділами).
5.1.4. Кожен графічний набір знаків для сухопутних, повітряних,
морських, космічних сил і засобів, діяльності та управління військами (силами),
наведено нижче у відповідних підрозділах. На рисунку 1 показано структуру
міжвидових умовних знаків.

Міжвидові
умовні знаки

Сухопутні

Повітряні

Морські

Космічні

Управління
військами (силами)

Діяльність для підтримання
цивільного населення

Рисунок 1. Структура міжвидових умовних знаків
Основним призначенням міжвидових умовних знаків є графічне
передавання інформації про об’єкт, що відображається. Під військовими
об’єктами слід розуміти фізичні об’єкти (бойові позиції військ (підрозділів),
озброєння та військова техніка, пункти управління, полігони, вузли зв’язку,
радіотехнічні
системи,
бази,
склади,
об’єкти
життєзабезпечення
(інфраструктура) військ (підрозділів) та нефізичні об’єкти (планування, заходи
контролю, очікувані місця з тимчасово визначеними характеристиками). Крім
того, знаки також використовуються для відображення діяльності, спрямованої
на підтримання цивільного населення.
У Стандарті зосереджено знаки для використання в сучасних
мультихроматичних електронних системах. Водночас усі знаки можуть
застосовуватися у монохроматичних системах та для нанесення обстановки від
руки. Потреба у зменшенні захаращення екранів зайвою інформацією висуває
вимоги до варіантів знаків, що передбачають можливість зменшення їх розмірів
та обсягу іншої інформації про знаки.
Під час проектування та розроблення знаків, складання композиції їх
складових має бути враховано психологічні чинники, такі як здатність легко
розпізнати знаки, їх розбірливість у різних умовах освітлення на різноманітній
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картографічній основі, у різних розмірах та типах електронного екрана при
різних ступенях фізичної та інтелектуальної втоми.
5.2. Деталізовані вимоги до побудови умовних знаків
5.2.1. Умовні знаки будуються на основі піктограм, що відображають
озброєння та військову техніку, інфраструктуру та діяльність в усіх сферах.
Вони складаються з обрамлення, кольорового заповнення, позначки,
модифікатора та ампліфікатора. Ці елементи розташовані в середині та навколо
віртуального восьмикутника. Місце розташування елементів умовного знака
наведено в наступних розділах.
5.2.2. Компоненти умовних знаків, побудованих за допомогою позначок
(піктограм), надають стандартизовану інформацію про ідентифікацію, бойові
показники, стан та завдання об’єктів.
5.2.3. Обрамлення служить основою, до якої додаються інші складові
знака. За деякими винятками обрамлення служить обмеженням розміру знака.
Обрамлення є частиною знака і визначає стандартизовану тотожність, розмір,
стан та підпорядкованість об’єкта, який відображається. У таблиці 1 наведено
форми обрамлень. З метою більш кращої стандартизованої ідентифікації
об’єктів обрамлення може бути білим або чорним залежно від фону екрана, або
кольоровим відповідно до кольорів, визначених у таблиці 4.
5.2.4. Стандартизована ідентифікація зображень є особливістю об’єктів у
межах конкретного типу або класу. Стандартизована ідентифікація відображає
взаємозв’язок між глядачем та оперативним об’єктом, що спостерігається.
Категоріями ідентифікації є дружні, очікувано дружні, ворожі, підозрілі,
нейтральні, невідомі, невизначені об’єкти.
Дружні, очікувано дружні об’єкти щодо сухопутних операцій
позначаються знаками кола або прямокутника, противник або підозрілі
об’єкти – знаками у вигляді ромба, нейтральні об’єкти – квадратом, невідомі
об’єкти та ті, стосовно яких очікується прийняття рішення щодо їх
ідентифікації – чотирилисником.
Знаки для повітряного, космічного простору та підводних (підземних)
об’єктів позначаються відповідним чином, але з “відкритим” обрамленням
(дивись табл. 3).
5.2.5. Просторовий вимір “Простір” визначає сферу, в якій об’єкт виконує
своє завдання за призначенням у рамках оперативного простору. Об’єкт може
виконувати завдання над поверхнею (у повітрі або в космосі), на поверхні (на
суші або на морі), під поверхнею землі (під водою або землею). Сухопутний
простір включає об’єкти на поверхні землі або близько до поверхні (наприклад,
міни та підземні шахти). Водночас надводний простір охоплює лише об’єкти,
що знаходяться на поверхні моря. До підводного простору входять об’єкти, які
виконують завдання нижче поверхні моря (наприклад, підводні човни, морські
міни тощо).
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Таблиця 3
Стандартизована та просторова ідентифікація
Ідентифікація

Повітряні

Космічні

Підрозділи/об’єкти
ОзброєнІнфраДіяльня та
Сухо- Надвод- Підводструктура ність
техніка
путні
ні
ні

Дружні

Очікувано дружні

Ворожі

Підозрілі

Нейтральні

Невідомі

Невизначені

Як наведено в табл. 3 замкнуте обрамлення знака означає, що об’єкти
знаходяться на поверхні. Обрамлення, відкрите знизу, означає об’єкти в
повітряному та космічному просторі. Обрамлення, відкрите зверху, означає, що
об’єкти перебувають під водою.
Пунктирна лінія біло-чорного кольору (чередування чорних та білих
крапок) обрамлення знака означає невизначену ідентифікацію об’єкта або
об’єкт очікувано дружній, дружній, підозрілий або якщо рішення щодо його
визначення очікується. На рисунку 2 наведено приклад пунктирної лінії на
різному фоні.
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Рисунок 2. Приклад пунктирної лінії на різному фоні
5.2.6. Параметр “стан” містить інформацію по те, чи знаходиться об’єкт
на місці його ідентифікації (стан “існує” або “підтверджено”) або буде
знаходитися у визначеному місці (стан “планується” або “очікується”), або
умовно допускається, що об’єкт має знаходитися у цій позиції (стан
“імовірний”). При цьому обрамлення знака під час зазначення визначеного
місцезнаходження буде позначатися суцільною лінією та в разі імовірного
стану об’єкта, очікуваного, планового (див. табл. 4) – пунктирною лінією. Крім
цього, стан не може бути відображений у разі, якщо знак не має обрамлення або
відображається у вигляді точки.
5.2.7. Колір
Дуже важливо забезпечити оптимальний контраст між знаками та фоном
екрана (карти) з метою їх максимального розпізнавання. Це може бути досягнуто
завдяки використанню максимально контрастних кольорів обрамлення,
позначки, заливки та модифікаторів залежно від фону, на який вони наносяться.
Стандарти кольорів у RGB форматі для червоного, зеленого, блакитного
кольорів наведено в таблиці 5, виходячи з оперативних вимог, конфігурації
обладнання, фону моніторів та умов перегляду (наприклад при слабкому
освітленні). Усі компоненти символу, за виключенням обрамлення, повинні бути
одного кольору (у тому числі чорний, білий або один із визначених у таблиці).
Застосування кольору має перевірятися в контексті його ефективності під час
використання в оперативній роботі. Для нанесення оперативної обстановки
мають використовуватися єдині кольори. Водночас дозволяється для підвищення
візуалізації окремих елементів обстановки використовувати більш контрастні
кольори.
Таблиця 4
Існуючий стан або стан, що планується
Сухопутні

Повітряні

Космічні

НадводПідводні
ні

Озброєн- Інфраня та структутехніка
ра

Діяльність

Існуюча або
підтверджена позиція
Позиція, що
планується,
очікувана,
імовірна

Заливкою вважається внутрішня область знака. Заливка надає додаткову
інформацію про ідентифікацію об’єкта, якщо знак має обрамлення. Якщо
кольори не використовуються, то заливка прозора. У необрамлених знаків
колір, крім тексту підсилювача, є єдиним засобом ідентифікації об’єкта.
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У таблиці 5 визначено кольори за умовчанням, які мають бути
використані для стандартизованої ідентифікації знаків, що відображаються
електронним способом або нанесені від руки.
5.2.8. Позначка
Позначкою є внутрішня частина символу, на якій зображено абстрактний
образотворчий або літерно-цифровий знак, обладнання, установки, діяльність
або дії. У стандарті наведено різноманітні позначки, які мають бути з
обрамленням або без, а також ті, де обрамлення не є обов’язковим.
5.2.9. Модифікатор
Модифікатором є абстрактне, графічне або літерно-цифрове зображення з
позначкою. Модифікатор дає додаткову інформацію про позначку (тобто знак,
обладнання, установку або діяльність), що відображається.
Модифікатори відповідають обмежувальному восьмикутнику і
розміщуються вище або нижче позначки. У цьому стандарті визначено різні
типи модифікаторів із зазначенням їх розташування у відношенні до позначки
знака.
Таблиця 5
Стандарти кольорів умовних знаків
Генерація комп’ютером
Позначка
Заливка
(значення RGB)
(значення RGB)

Нанесення від руки
Дружні,
очікувано дружні

Синій

(0, 255, 255)

(128, 224, 255)

Невідомі або
належність
з’ясовується

Жовтий

(255, 255, 0)

(255, 255, 128)

Нейтральні

Зелений

(0, 255, 0)

(170, 255, 170)

Ворожі, підозрілі,
двоякі

Червоний

(255, 0, 0)

(255, 128, 128)

Обрамлення,
лінії, райони,
тексти, позначки
та рамки

Чорний

(0, 0, 0)

(0, 0, 0)

Дивись примітку

Білий

(255, 255, 255)

(6% Сірий)
(239, 239, 239)
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5.2.10. Ампліфікатор
Ампліфікатор призначений для відображення додаткової інформації про
знак і наноситься за його обрамленням. Доступні поля для його нанесення
наведено на рисунку 3.
Ампліфікатори застосовуються не для всіх умовних знаків. Водночас у разі
використання будь-якого ампліфікатора його нанесення має здійснюватися
відповідно до визначеного стандарту щодо умовного знака. Рекомендується з
метою уникнення перевантаження оперативного документа або дисплея зайвою
інформацію використовувати лише визначені ампліфікатори.
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Рисунок 3. Поля позначок, модифікаторів та ампліфікаторів
У таблиці 6 надано опис інформації про ампліфікатори знаків підрозділів.
Таблиця 6
Опис позначень, модифікаторів та ампліфікаторів для знаків підрозділів
Поля
1

2
3

4
5

6
7

Назва полів

Опис

Позначка

Основний знак щодо функціональності
підрозділу,
який
може
включати
модифікатор його спроможності
Ешелон
Позначка модифікатора, яка від ображає
розмір підрозділу
Тактичні сили
Позначка розташовується над показником
ешелону для відображення організації
підрозділу
Посилення
або Показує, що підрозділ посилений (+) або
відокремлення
зменшений склад (-)
Штабний коментар
Довільний текст. Може бути використано
оперативним офіцером для розміщення
інформації, необхідної командувачу
Додаткова інформація Довільний текст
Рівень оцінювання
Ступінь достовірності інформації, яка
позначається знаком. Позначається однією
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Текст
(графіка)
Текстовий або
графічний
Текстовий або
графічний
Графічний
Текстовий
Текстовий
Текстовий
Текстовий

8

9
10

11

12

13
14
15

16
17
Поля

літерою та цифрою.
Достовірність джерела:
A. Повністю достовірне
Б. Зазвичай достовірне
В. У цілому достовірне
Г. Зазвичай недостовірне
Д. Недостовірне
Е. Достовірність неможливо визначити
Достовірність інформації:
1. Підтверджена іншими джерелами
2. Імовірно правда
3. Можливо правда
4. Сумнівно
5. Неправдоподібно
6. Достовірність не може бути визначено
Бойова ефективність
Ефективність підрозділу або озброєння,
що відображається
1. Повністю оперативне
2. Значною мірою оперативне
3. Мінімально оперативне
4. Не оперативне
Вище формування
Номер або назва верхнього ешелону командування підрозділу, що відображається
Розпізнавання
“свій- Типи розпізнавання та коди
чужий” (відібрані варіанти розпізнавання )
Стрілка
напрямку Стрілкою, позначається напрямок руху
руху
(індикатор знака або намір руху. Без стрілки
місцезнаходження)
використовується для позначення місцезнаходження
за
винятком
органів
управління
Позначка
штабу Визначає знак як орган управління (штаб)
(індикатор
або використовується для позначення
місцезнаходження)
місцезнаходження
Призначення
Літерно-цифровий покажчик, який визначає
підрозділу
унікальність підрозділу (призначення)
Тип озброєння
Визначає призначення озброєння
(наприклад М-2 для бойової машини)
Група, дата, час
Літерно-цифрова група, яка відображає
дату та час. Група складається з
дванадцяти цифр. Перша пара цифр –
години, друга – хвилини, третя пара –
день; четверта – місяць; останні чотири
цифри – рік.
В
автоматизованих
системах
для
відображення секунд можуть додаватися
дві цифри після хвилин перед суфіксом
часової зони
Висота (глибина)
Висота показується відповідно до формату
глобальної системи позиціонування (GPS)
Розташування
Широта, довгота, координати
Назва полів

Опис
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Текстовий

Текстовий
Текстовий
Графічний

Графічний
Текстовий
Текстовий
Текстовий

Текстовий
Текстовий
Текст
(графіка)

18
19
20
21
22
23

Швидкість

Відображає швидкість у милях за годину
або кілометрах за годину
Умовне найменування У цьому полі зазначається найменування
органу управління
командування, наприклад: ОК “Захід”
Покажчик
хибного Показує, що це макет або хибний підрозділ
підрозділу або макету для введення в оману
Покажчик країни
Трилітерний код, що показує належність
до країни.
Загальний
Приклад: “Гвоздика” для гаубиці 2С1
ідентифікатор
Елемент штабу
Показує тип або елемент штабу,
наприклад: ОКП

Текстовий
Текстовий
Графічний
Текстовий
Текстовий
Текстовий

5.2.11. Ампліфікатори рівня підрозділів, командувань(ешелону)
Ешелони є різними рівнями командувань. Порівняно з полком вищим
рівнем ешелону є дивізія, нижчим – батальйон. У таблиці 7 наведено
ампліфікатори ешелонів.
Таблиця 7
Ампліфікатори, які визначають рівень військового організму і
відображаються у полі 2
Ешелон

Позначка

1

2

Розрахунок/екіпаж

Ø

Відділення

●

Секція

●●

Взвод

●●●

Рота/батарея

І

Батальйон/дивізіон

ІІ

Полк

ІІІ

Бригада

X

Дивізія

XX

Корпус, ОТУ, МК, КМП

XXX

ОК, ОУВ, ПвК, Армія

XXXX

Види та роди ЗС України, група армій

XXXXX

Збройні Сили України

XXXXXX

5.2.12. Командування як ешелон (поле 2)
Існує також окремий ешелон, відомий як командування. Командуванням є
підрозділ або підрозділи, або організація, яку очолює одна особа. Воно не може
бути віднесено до одного з визначених ешелонів і позначається позначками ”+
+” відповідно до рівнів ешелону (дивись табл. 8)
Таблиця 8
Командування як ешелон
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Назва

Позначка

Командування

Розташування

Примітка

++

5.2.13. Ампліфікатори тактичних сил (поле 3)
Тактичними силами вважається тимчасово сформоване під одним
командуванням угруповання військ (сил) для виконання одного окремого
завдання, або напівпостійне формування підрозділів під одним командуванням,
яке сформовано для виконання тривалого специфічного завдання (дивись табл.
9).
Таблиця 9
Тактичні сили
Назва

Позначка

Розташування

Примітка

Тактичні сили

5.2.14. Ампліфікатори, що відображають “посилений”, “послаблений” або
“посилений та послаблений”.
Ці режими використовуються на дивізіонному та нижчому рівнях. Режим
“посилений + ”вказує на спроможності підрозділу були посиленими іншим
підрозділом. Режим “послаблений – ” вказує на те, що зазначений підрозділ
спрямовує частину власних спроможностей на посилення іншого підрозділу. У
деяких випадках підрозділ може бути посилений окремим типом
спроможностей. Водночас для спрямування частини власних спроможностей
іншому підрозділу застосовується позначка “+ − ” (дивись табл. 10).
Таблиця 10
Ампліфікатори посилення та послаблення
Назва

Позначка

Розташування

Посилений
+
Послаблений
−
Посилений та
послаблений

+

5.3. Знаки заходів управління військами (силами)
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Примітка

Заходами управління військами (силами) вважаються дії стосовно розподілу
відповідальності, координації вогню і маневру та управління операцією (боєм),
або бойовими діями військ (сил). Вони можуть включати межі розподілу зон
відповідальності, райони спеціального призначення та інші позначення щодо
маркування географії операцій (бойових дій), обстановки та інших даних,
необхідних для планування та ведення операцій (бойових дій).
Знаки управління військами (силами) відображають оперативну
інформацію, яка не може бути надана у вигляді піктограм. Вони можуть
містити точки, лінії, райони та тактичні завдання. Також вони можуть
комбінуватися з іншими знаками, символами та модифікаторами для
відображення необхідної оперативної інформації.
Для монохромних дисплеїв умовні знаки можуть бути білими або
чорними залежно від фону екрана. Для кольорових систем умовні знаки можуть
бути чорними та блакитними (свої, дружні), червоними (ворожі), зеленими
(нейтральні) або жовтими (райони радіаційного, хімічного, біологічного
зараження). Елементи побудови умовного знака заходів управління військами
(силами) показано на рисунку 8. Опис розташування та інші деталі наведено в
розділі 7 наказу Генерального штабу Збройних Сил України від 24.07.2014
№187.

Умовний знак управління військами (силами)
X
2

37

ОТУ 18.00 25.08

X
ОТУ 18.00 25.08
2

37

Знак

Ампліфікатор

Рисунок 4. Елементи побудови умовного знака заходів управління військами
(силами)
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Умовні знаки пунктів управління Збройних Сил України
Основний
ІІ
х
командноспостережний
пункт 1мб 13 омбр

Основний (тиловий)
командний пункт 72
омбр

72

1

13

(КСП)

ОКП (ТКП)

І

•••

Командноспостережний пункт 1
тр 3 тб 53 омбр

1

3/53

3

КСП

КСП

1/3/53
Командноспостережний
пункт 3 взв 1 тр 3
тб 53 омбр

Умовні знаки які застосовуються у Сухопутних військах Збройних
Сил України
Умовні знаки, які застосовуються у загальновійськових частинах (підрозділах)

х
х

Механізована
бригада

Мотопіхотний
батальйон

Гірсько-піхотна
бригада

Танковий
батальйон

Механізоване
відділення

Механізоване
відділення на БТР

Гранатометний
взвод

Кулеметний взвод

х

Вихідний рубіж,
вихідний рубіж
для форсування,
рубіж
регулювання

Протитанкове
відділення
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РРБК

РРВК

№3
т

Рубіж
розгортання у
батальйонні
колони

РРРК

Рубіж
розгортання у
взводні колони

1

2

Рубіж переходу в
атаку (введення в
бій, розгортання
для контратаки)

РПА

Рубіж оборони
(позиція),
зайнятий
військами

Рубіж оборони
(позиція), не
зайнятий
військами

Вогневий рубіж
танкового
батальйону із
зазначенням
номера рубежу
(механізованого
підрозділу на
БМП з
відповідними
знаками і
підписами)

Рубіж
загороджувальног
о вогню
гранатометного
взводу із
зазначенням його
номера

№1
грв

Рубіж, що
займають
підрозділи у бою
(лінія зіткнення
сторін)

№1
ПТРез
Бр

Рубіж
розгортання у
ротні колони

Х

5

Рубіж
розгортання
ПТРез бригади із
зазначенням
напрямку і
номера рубежу

1

Район
зосередження з
визначенням
конкретних
підрозділів
(зайнятий)

1

Район
зосередження,
бригади
(пунктирною
лінією – район,
що планується)

Батальйонний
район оборони
(БРО)

Ротний опорний
пункт
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Х
CAMP

Базовий табір
бригади

Межа смуги
вогню основного
сектора обстрілу

Додатковий
сектор обстрілу

Ділянка прориву

Ділянка
форсування

Обладнання ВП

Розвідка боєм

Положення в/ч,
підрозділу у
наступальному
бою (загальне
позначення)

Підрозділи, які
зупинені на
рубежі (атака
відбита)

Відхід підрозділу
із зайнятого
рубежу
(уникнення від
зіткнення (відхід)

Напрямок
головного удару

Напрямок
наступу
з’єднання,
частини,
підрозділу, що
планується

01.00.05.00
5

1

9

В

У вогневій
засідці

1

1

У розвідувальній
засідці

Рубіж
блокування
противника
(блокування)

Спостережний
пост

Спостережний
пункт командира
(начальника)

Обхід маневр
навколо перешкоди
або позицій
противника з
метою збереження
темпу просування

В
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Втягування
противника у
вогневий район
(мішок),
обмеження руху
противника у
визначеній зоні

ENY

D

Вклинення

Затримання
впровадження
заходів щодо
затримання
противника від
прибуття у
визначений час у
визначений
район

Відхід
W

16.00.10.10
D

Захоплення

G

G

Прочісування

Сковування
противника

Відхід під
натиском

WP

НЗФ

С

С

С

Затримання
противника до

Прикриття

Охорона

Рубіж контратаки
танкового
батальйону

Артилерійська
бригада

Бригадна
артилерійська
група

Х

Х

Х

Реактивна
артилерійська
бригада

Ракетна бригада
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ІІІ

ІІ

ІІ

ІІ

І

ІІІ

Реактивний
артилерійський
полк

Артилерійський
полк

ІІ

Гаубичний
(гарматний)
артилерійський
дивізіон

Гаубичний
самохідний
(самохідний)
артилерійський
дивізіон

ІІ
Реактивний
артилерійський
дивізіон

Протитанковий
артилерійський
дивізіон

ІІ

Розвідувальний
артилерійський
дивізіон

Ракетний дивізіон

ІІ

Гаубична
самохідна
(самохідна)
артилерійська
батарея

І

І

Реактивна
артилерійська
батарея

І

Гаубична
(гарматна)
артилерійська
батарея

Протитанкова
артилерійська
батарея

Батарея ПТКР

Гаубичний
самохідний
(самохідний)
артилерійський
взвод

Гаубичний
(гарматний)
артилерійський
взвод

Реактивний
артилерійський
взвод

Протитанковий
артилерійський
взвод

Взвод ПТКР
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І
Мінометна
батарея

Мінометний
взвод

Протитанкова
гармата
МТ-12

Взвод БПЛА

401

ПТРК
(на колісній базі)

ПТРК
(на гусеничній
базі)

ПТРК
(переносний)

122 мм гаубиця,
що буксирується

152 мм гаубиця,
що буксирується

122 мм самохідна
гаубиця

152 мм
самохідна
гаубиця

120 мм самохідна
гармата 2С9

152 мм
самохідна
гармата 2С5

122 мм БМ РСЗВ
Град

82 мм міномет,
що буксирується

120 мм міномет,
що буксирується

Вогонь по
одиночній цілі із
зазначенням
номера цілі

301
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Зосереджений
вогонь із
зазначенням
номера цілі

Одинарний
2 1
нерухомий
загороджувальни
Липа
й
вогонь із
зазначенням
найменування
вогню
Рухомий
загороджувальни
й
вогонь із
2-200/400
Вовк
зазначенням
найменування
вогню.
2 – кількість
рубежів,
400 – відстань
між рубежами

Липа

Тигр
2-400

15-00

Вогневий вал

Рись 2
303

1 Лиса 2
203
202

102

301

201

101

Лиса

Рись

Подвійний
рухомий
загороджувальни
й
вогонь. 400 після
знаку
дробу – відстань
між
групами рубежів

Основний
напрямок
стрільби (пуску)

1

103

302

Глибокий
нерухомий
загороджувальни
й
вогонь із
зазначенням
найменування
вогню

ВП
1/1

Послідовне
зосередження
вогню

55 абр

Лев

Розвідувальний
взвод

Вогнева позиція
1 гаубичної
артилерійської
батареї 1
гаубичного
артилерійського
дивізіону 55
артилерійської
бригади

Розвідувальна
рота

КСП

КСП

Спостережний
пост (пункт),
загальне
позначення

Розвідувальний
батальйон

КСП
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Спостережний
пост
розвідувальний

Спостережний
пост з РЛС
виявлення
наземних цілей

Розвідувальний
дозор

Розвідувальний
загін

Розвідувальна
група

Дозорне
відділення

Піші дозорні

Розвідка боєм

Засідка (із
зазначенням
підрозділу)

БРМ

Місце вилучення
документів у
вбитого з
визначенням
його належності,
часу і дати
вилучення
документів

БРДМ
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Умовні знаки, які використовуються в частинах (підрозділах)
ППО Сухопутних військ Збройних Сил України
Зенітний ракетний взвод
(батарея)

ПЗРК 9К38 “Ігла”
ПЗРК 9К310
“Ігла-1”

Зенітний ракетний взвод
(батарея)

ЗРК 9К35 “Стріла10”

Зенітний ракетноартилерійський взвод
(батарея)

ЗГРК 2К22
“Тунгуска”

Зенітний ракетний взвод
(батарея)

ЗРК 9К33М3
“Оса”

Зенітний самохідноартилерійський взвод
(батарея)

ЗСУ-23-4
“Шилка”

Зенітний артилерійський
взвод (батарея)

ЗУ-23-2

Зенітний ракетноартилерійський дивізіон

зрадн ом(т,мп)бр

Зенітний ракетний дивізіон
(полк)

озброєний
ЗРК 9К33М3
“Оса”

Кочуюча БМ (ЗСУ,
підрозділ)
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Озброєння та військова техніка Сухопутних військ Збройних Сил
України
Танк

БМП

БТР

Автомобіль

Загальне позначення
мінометів

Малого калібру (до
60 мм)

Середнього калібру
(до 107мм)

Великого калібру
(107мм і більше)

Легкий (ручний)
кулемет

Середній (ротний
або станковий)
кулемет

Важкий
(великокаліберний)
кулемет

Гранатомет

Легкий гранатомет
(підствольний)

Багатозарядний
гранатомет

Важкий
(автоматичний)
гранатомет

Протитанкова ракета
легка

Протитанкова ракета
середня

Протитанкова ракета
важка

Пускова установка
легкий ПТРК

Пускова установка
середній ПТРК
Загальне позначення
(ПЗРК)

ПЗРК 9К38 "Ігла"
ПЗРК 9К310
"Ігла-1"

Пускова установка
важкий ПТРК
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Бойова машина 9А34
(9А35)

Зенітна самохідна
установка 2С6

ЗРК 9К35 "Стріла10"

ЗГРК 2К22
"Тунгуска"
Зенітна самохідна
установка 2А6

Бойова машина
9А33БМ3

ЗРК 9К33М3 "Оса"

ЗСУ-23-4
"Шилка"

Зенітна установка ЗУ23-2

Зенітний ракетний
дивізіон, який
озброєний ЗРК
великої дальності (L)

3 зенітна ракетна
батарея
2 зенітного ракетного
дивізіону
321 зенітної ракетної
2/321
бригади (полку)

3

Умовні знаки, які використовуються у військах зв’язку, радіотехнічного
забезпечення, автоматизованих та інформаційних систем

1.

2.

3.

Польовий вузол
зв’язку

Підрозділ зв’язку

Станція
1. Радіорелейного
зв’язку.
2. Тропосферного
зв’язку.
1.3.
Супутникового
зв’язку

Засіб радіозв’язку
1. Загальне
позначення;
2. Радіостанція
бойової мережі
3. Радіостанція з
можливістю передачі
даних

КШМ

Командно-штабна
машина (без
зазначення
засобів зв’язку) на
автомобільній не
броньованій базі

КШМ

Командно-штабна
машина (без
зазначення
засобів зв’язку) на
БМП

1.

2.
3.

КШМ

КШМ
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Командно-штабна
машина (без
зазначення засобів
зв’язку) на БТР

Командно-штабна
машина (без
зазначення засобів
зв’язку) на ББМ

Лінія радіозв’язку

Лінія радіорелейного
зв’язку

Лінія
тропосферного
зв’язку

Лінія супутникового
зв’язку

Лінія проводового
зв’язку

Умовні знаки, які використовуються в частинах (підрозділах)
інженерних військ
Інженерний
розвідувальний дозор
із зазначенням
номера (1) та
підпорядкованості
(тактичної або
оперативної) (13Бр),
літерно-цифровий
покажчик, який
визначає унікальність
підрозділу та
належність (ВІДІР –
відділення інженерної
розвідки, ГІЗ –групи
інженерного
забезпечення) та часу
з якого виконує
завдання (з 19 години
28 березня 2018 року)

Загін забезпечення
руху у складі взводу із
зазначенням
належності із
зазначенням номера
(1) та
підпорядкованості
(тактичної або
оперативної) (82Бр),
літерно-цифровий
покажчик, який
визначає унікальність
підрозділу та його
належність (ІДВ –
інженерно-дорожний
взвод ГІЗ) та часу з 17
години 28 березня
2018 року
Інженерний
спостережний пост із
зазначенням номера
(2) належності (ОК)
літерно-цифровий
покажчик, який
визначає унікальність
підрозділу (ВІДІР –
відділення
інженерної розвідки)
та часу з якого
виконує завдання (з
19 години 28 березня
2018 року)

Одиночний окоп
(позиція підрозділу)
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1

2

1. Зруйнований
об’єкт
2. Зруйнована
позиція

Окоп для кулемета

Окоп для танка

Система траншей

Перекрита щілина

Вогнева споруда

Щілина

Бліндаж

Протитанкове мінне
поле

Протипіхотне мінне
поле

Позначення мінного
поля на карті малого
масштабу, коли не
можливо його
нанести повністю

Кероване по радіо
протитанкове мінне
поле

Кероване по проводам
протипіхотне мінне
поле

Хибне протитанкове
мінне поле

Ряд протитанкових
мін

Ряд протипіхотних
мін

Мінна встановлена з
розтяжкою

Протипіхотна міна
направленої дії

Протитанкова міна
встановлена з
елементом не
вилучення

Змішане мінне поле
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03.00 28.03.18
03.20 28.03.18

Хибний район
мінування без огорожі

Хибний район
мінування з
огорожею

Прохід в
протитанковому
мінному полі
(шириною до 6
метрів)

Протитанковий рів
посилений
протираковими
мінами

Прохід в
протитанковому
мінному полі
(шириною більше 6
метрів) із зазначенням
часу відкриття та
закриття проходу

Протитанковий рів в
процесі обладнання

Надовби

Лінія загороджень
(яка поєднує в собі
різні типи
загороджень)

Однорядне дротяне
загородження

Дворядне дротяне
загородження

Дротяне
загородження на
низьких кілках (типу
спотикач)

Дротяне
загородження на
високих кілках

Спіральне однорядне
дротяне загородження

Спіральне дворядне
дротяне
загородження

Спіральне трьохрядне
дротяне загородження

Бульдозер Т-100

Причіпний мінний
загороджувач ПМЗ4П

Інженерна машина
розгороджень ІМР-2

Мінний загороджувач
І-52

Універсальний
мінний загороджувач
УМЗ

Важкий
механізований міст
ТММ-3

БАТ –
шляхопрокладач

Установка
розмінування УР-77

Мостовий танковий
укладач МТУ-20
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Бойова машина
розмінування

Паромно-мостова
машина ПММ-2М

Інженерно
розвідувальна машина

Автомобільний кран

Землерийна машина
МДК-3

Умовні знаки, які використовуються у частинах (підрозділах)
військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту
•••

1

1/28

КСП

•
1

1/2/5/704

РПЗІКЗ

9
10

2
С. 1

8

3
4
5
6
7

Командноспостережний
пункт взводу РХБ
захисту роти РХБ
захисту 28 окремої
механізованої
бригади
1 вогнеметне
відділення 1
вогнеметного
взводу 2
вогнеметної роти 5
вогнеметного
батальйону 704
полку РХБ захисту

•••
РПВ-16

1

2/5/704

•
Д

Д

1 вогнеметний
взвод 2
вогнеметної роти 5
вогнеметного
батальйону 704
полку РХБ захисту

Дозор РХБ
розвідки

Відділення
дозиметричного та
Пост РХБ
хімічного
спостереження
•
контролю 1 роти
розгорнутий
РХБ захисту 2
КРПП
штатними
ДХК
батальйону
РХБ
1/2/704
підрозділами
захисту 704 полку
РХБ захисту
Рубіж одягання
засобів
Рубіж переведення
індивідуального
РОЗІЗ
засобів
захисту та
індивідуального та
увімкнення систем
колективного
фільтровентиляції
захисту в бойове
засобів
положення
колективного
захисту
Виявлення факту ядерного біологічного, хімічного, зараження.
С.1 – сектор 1 модифікатора відображає вид ЗМУ:
Я (N) - ядерна;
Б (В) - біологічна;
Х (С) - хімічна;
2 – номер місця відбору проби району, який заражений РР, БЗ,
ОР;
3 – кількості тих, хто захворів від впливу РР, БЗ, ОР;
47

А
Б
В

О

С.1

4 – засіб доставки ЯБ, БЗ, ОР;
5 – тип БЗ, ОР – концентрація;
6 – вид ЯВ – потужність;
7 – тривалість (стійкість ОР) зараження, год. (діб) ;
8 – стрілка вказує напрямок руху зараженої хмари (вісь сліду);
9 – літерно-цифрова група, яка відображає дату та час заміру;
10 – координати.
Мінімально
Межі зон
безпечні відстані
радіаційного
радіаційного
забруднення
забруднення
місцевості за
місцевості,
А
ВБ
даними розвідки:
відповідно до
В – небезпечна;
прогнозу без
Б – сильного;
урахування
А – помірного.
напрямку вітру
Район спеціальної
обробки (РСО):
1 – номер РСО;
2 – найменування
підрозділу, що
Обхід зон з
проводить СО;
високою
3 – найменування
концентрацією
1
підрозділу, що
отруйних та
РСО
4
2
обслуговується;
небезпечних
5
4 – дата і час
3
хімічних речовин
готовності до
(високими рівнями
проведення СО;
потужності дози
5 – відображення
випромінювання).
дати і часу для
певного часового
інтервалу
проведення СО.

Район хімічного,
біологічного,
радіаційного або
ядерного
зараження

Головний
напрямок ведення
вогню з вогнемета

Реактивний
піхотний вогнемет
РПВ-16
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Умовні знаки, які використовуються в частинах (підрозділах) технічного
забезпечення
Р
БТОТР

2

АТ

3/рвб/52
омбр

2 ремонтний взвод
автомобільної
техніки
3 ремонтної роти
рвб 52 омбр
Броньована
ремонтноевакуаційна машина
на базі танка
(танковий тягач)
Броньована
ремонтноевакуаційна машина
на базі БТР

КрАЗ-6446

БТОТР

МТО-80

рвб/52
омбр

Взвод технічної
розвідки рвб 52
омбр
Броньована
ремонтноевакуаційна
машина на базі
БМП
Рухомі засобів
технічного
обслуговування,
евакуації та
ремонту на
автомобільній
базі

Сідельний тягач з
напівпричепом

Умовні знаки, які використовуються в частинах (підрозділах)
тилового забезпечення
ГМЗ

Батальйон
матеріального
забезпечення

Рота матеріального
забезпечення

БП

МТЗ

Автомобільна рота
підвезення
боєприпасів
Автомобільна рота
підвезення
продовольчого,
речового та
військовотехнічного майна
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Група
матеріального
забезпечення

Автомобільна
рота

ПП

Автомобільна
рота підвезення
пального
Взвод
матеріального
забезпечення
(взвод
забезпечення)

ТР

Господарський
взвод

МТЗ

Автомобільний
взвод

Автотранспортний
взвод
Автомобільний
взвод підвезення
продовольчого,
речового та
військовотехнічного майна

БП

Автомобільний
взвод підвезення
боєприпасів

ПП

Автомобільний
взвод підвезення
пального

ВТМ

Автомобільний
взвод підвезення
військовотехнічного майна

БП

Автомобільне
відділення
підвезення
боєприпасів

ПП

Автомобільне
відділення
підвезення пального

МТЗ

Автомобільне
відділення
продовольчого,
речового та
військовотехнічного майна

Господарське
відділення

Умовні знаки, які використовуються в частинах (підрозділах)
медичного забезпечення
Медичний пункт
полку

Медична рота

1

Медичний пункт
батальйону
(1 – номер
батальйону,
37 омбр – номер
37 омбр
бригади)

Медичний
підрозділ в русі
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Мобільна група
підсилення
(лікарськосестринська
бригада)

ЦФ та
ЗМТіНЗ
181

200
ВМКЦ ЦР

2
9

600
11МКЛ

Ц

Р

18 оаср

Медичний склад
(56 – номер складу)
МС

56

Центр
формування та
забезпечення
медичною
технікою і
майном
непорушних
запасів
(ЦФ та ЗМТіНЗ)
(181 – номер
центру)
Військовий
госпіталь
(стаціонарний)
(29 – номер
госпіталю, ВМКЦ
ЦР –
6
підпорядкованість 8
,
200 – кількість
ліжок)
Цивільна лікарня
(11 МКЛ – номер
міської клінічної
лікарні,
600 – кількість
ліжок,
Ц – цивільний
заклад охорони
здоров’я)

Пересувна група
медичного
постачання

200
ОТУ “Д”

Військовий
мобільний
госпіталь
(68 – номер
госпіталю, ОТУ
“Д” –
підпорядкованість,
200 – кількість
ліжок)

Стабілізаційний
пункт
(3 – номер
батальйону,
29 – номер
бригади)

29
3

Санітарний
бронетранспортер

Санітарний
автомобіль

Реанімаційний
автомобіль
(Р – позначка
реанімобіля,
18 оаср –
належність до
18 окремої авто
санітарної роти)

Військово-медичний
клінічний центр
регіону
(ВМКЦ – Військовомедичний клінічний
центр,
620 – кількість
ліжок,
ПдР – Південного
регіону)

620
ВМК
Ц
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ПдР

1100
НВМКЦ

Ан 26

2

Національний
військовомедичний
клінічний центр
“ГВКГ” (НВМКЦ
ЦМР та
– абревіатура
СЛ
назви центру,,
1100 – кількість
ліжок)

Санітарний літак
(АН-26 – тип
літака, 30 –
кількість
30
поранених на
борту, 31брта –
31 брта
номер бригади
тактичної
авіації)
Центральне
санітарноепідеміологічне
управління
5
(РСЕУ –
регіональне,
ЦСЕУ
СЕВ - санітарноепідеміологічній
відділ)
Військова
санітарна
летючка (2-номер
військової
санітарної
5
360
летючки,
360
евакомісткість)
Пересувний
кабінет
(СТ –
стоматологічний
,
Rő
–
СТ
рентгенологічний,
Х – хірургічний)

52

67
5
Тр М
Р

Центр медичної
реабілітації та
санаторнокурортного
лікування (ЦМРСЛ
– Центр медичної
реабілітації та
санаторнокурортного
лікування, МР –
заклад медичної
реабілітації, 675 –
кількість ліжок,
Тр –
“Трускавецький”)

Вертоліт
аеромедичної
евакуації

5
97 омбр

ОТУ “М”

Пункт збору
поранених
(3 – номер
батальйону,
5 – кількість
поранених,
97 – номер
бригади)
Окрема
автомобільна
санітарна рота (5 –
номер роти, ОТУ
“М” –
підпорядкованість
)

