
Художник Дмитро Коломойцев
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Замаскуйте ключові локації та вивчіть 
шляхи відходу.

Підпустіть ворога так близько, щоб не міг 
застосувати артилерію.

Ховайтесь під землею. 

 Якщо маєте час, зводьте закриті бункери.

Протитанковий їжак корисний.

Атакуйте, атакуйте, 
атакуйте!

Три шари колючого дроту зупиняють бойову 
машину та сповільнюють рух танку.

Маскуйте все простирадлами/ковдрами, 
аби вас не було видно згори чи з вулиці.

Важливо!

Влаштовуйте засідки на ворожу 
броньовану техніку зі швидким відходом.
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Напрямок руху

Легенда

Непідозрілі

транспортні

засоби

Транспортні 

засоби на огляд
Перешкода

Блокпост
Роздільна смуга

Їжак

Якщо вам необхідно проїжджати 
вулицею, побудуйте перешкоди у формі 
серпантину або літери «S» 



Пробивайте діри в будівлях. 

Будь-які любительські дрони можна застосовувати 
для виявлення їх супротивниками.

Зупиняйте техніку ворога блокпостами. 
Далі стріляйте та спалюйте її.

Ведіть вогонь зсередини. 

Скидайте коктейлі Молотова на машини  
з вікон будівель.

Пріоритетом сил оборони має бути 
знищення танків.

Найслабша броня танка знаходиться згори.

Атакуйте з верхніх поверхів, танки  
не можуть високо підняти башту. 

Залишайте запаси боєприпасів на позиціях.

Угорі ліворуч, угорі праворуч і спереду під основною  
гарматою танку знаходяться оглядові  
блоки командира танку, солдата та водія. 


Решітка двигуна розташована  
у верхній задній частині.



Легенда

Приблизна ширина, глибина або відстань

Перешкода Напрямок укріплення

Вийнятий ґрунт

4м

Укріплення
1,5м

4,5—6м

Укріплення

1,5м

Типи протитанкових ровів

3,3м

4,5м 7,5м (мінімум)

Похиле укріплення, 
відносно  траншеї

1,5м

Укріплення

Прямокутна траншея

Трикутна траншея

Траншея на схилі пагорба



Визначте всі ймовірні шляхи підходу, 
якими користується ворог. 

Визначте, що ворог робитиме/спробує зробити.

Сплануйте та встановіть перешкоди (щоб 
уповільнити/зупинити) супротивника. 

Визначте, де буде укриття та позиції для ведення 
вогню. Сплануйте і облаштуйте закриті позиції 
ведення вогню.

Відпрацюйте план декілька разів.

Визначте, де ви хочете знищити противника.

Використовуйте тактику 
кілл-зон

Влаштовуйте засідки

Група в засідці має встановити захисні 
перешкоди, навіть міни (за наявності), 
щоб ворог не підійшов до неї після 
початку засідки.

Спочатку краще використовувати найпотужніші міни, 
стрілецьку й іншу зброю, наявну в групи у засідці. 



Напрямок вогню Кілл-зона

Легенда

Тактика кілл-зони

Якщо вистрілить один боєць оборони, це саме мають 
зробити всі інші бійці.

Група в засідці має спланувати дуже швидкий відхід 
після завершення операції.

Під час відходу сили охорони мають залишатися на 
позиціях. Вони мають відходити останніми, щоб 
захистити групу.



Лінійний бойовий порядок засідки

Легенда

Кілл-зона

L-подібний бойовий порядок засідки

Точка збору, під'їзна смуга

Фланги, обмежені умовами місцевості,

мінами, захисними перешкодами чи їх комбінацією

Перешкода

Штурмова група

Напрямок руху

Сили охорони

Підтримка

Влаштовйте 
засідки



Поводьтеся з усіма нерозірваними 
боєприпасами як із справними.

Повідомте про небезпеку, особливо дітей 
та інших осіб, які можуть наближатися  
до них. 

Відступіть: не торкайте та не рухайте їх,  
а також не ходіть поруч.

Повідомте про них місцевим органам 
влади.

Нерозірвані 
боєприпаси

Обшукуйте полонених.

Не дозволяйте полоненим розмовляти, а 
також іншим говорити з ними.

Не завдавайте полоненим шкоди.  
За потреби надайте їм медичну допомогу.

Розділяйте полонених за званнями, 
статтю, національністю та статусом.

Поводження  
з військовополоненими 
ворога



Будь-який солдат виголошує «ПРИЛЬОТ».1
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Командир відділення вказує напрямок і відстань  
до пункту збору: «На 12 годину, 300 метрів».

Військовослужбовці швидко рухаються  
до визначеного місця збору після ударів.

Відділення об’єднується та реорганізується.

Командир підрозділу повідомляє про  
контакт у вищий штаб.

Солдати негайно лягають або переходять  
у доступне укриття під час початкових ударів.

Піший підрозділ

Бойова підготовка з 
реагування на обстріли

Будь-який солдат виголошує «ПРИЛЬОТ».1

2

3

4

5

6

Командири дають по рації вказівки та місце 
з’єднання: «На 12 годину, 500 метрів».

Солдати закривають усі люки машини; навідники 
залишаються під баштовими щитами або 
спускаються в машину. 

Водії швидко уходять із зони ураження  
в напрямку, який вказав командир. 

Командир підрозділу повідомляє  
про контакт у вищий штаб. 

Командир машини повторює тривогу через рацію. 

Моторизований підрозділ



TAIL TL

SQD LDR TL

SQD LDR TL

LEAD TL

LEAD TL

Бойова  
підготовка  
з реагування  
на обстріли

На 12 годину, 
300 метрів

Напрямок руху

Прильот

Легенда

TAIL TL Командир 
задньої групи

Командир 
відділення

СолдатКомандир  
передньої групи

!



Плюси виритих ям


Ями — добрий захист від прямого вогню.

Дозволяють оглядати та прострілювати територію 
на 360 градусів.

Мінуси виритих ям

Обмежений захист від прямого вогню, якщо лобові та 
бокові укріплення слабо захищені.

Слабкий захист від розривів у повітрі. Чим ширша яма, 
тим менше захисту. Копайте глибоко, проте у жодному 
разі не широко.

Обмежений захист від хімічної зброї, пари від якої 
концентруються в ямах.

Траншеї забезпечують більшу мобільність ніж вириті 
ями. Але їх складніше замаскувати від повітряних 
розвідок. Для кращого захисту їх викопують якомога 
глибше й передбачають облицювання та дренаж.


Повторювані вибухи поблизу позицій погіршують  
їх через формування вирв і викидів ґрунту.

Найбільшу небезпеку викликає розпад снаряду  
на масу уламків: вони застряють у позиціях. 

Найбільшу кількість уламків створює розрив снаряду 
в повітрі.

Дотичний ефект від вибуху — струс мозку. Шок від 
детонації викликає головні болі, кровотечу з носа, струс 
хребта та головного мозку.

Артилерійські, мінометні 
та ракетні обстріли
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