
Тема № 6: ”Застосування механізованої (танкової роти) в обороні.” 

Заняття № 3: "Визначення замислу оборонного бою.” 

Заняття  №4: "Прийняття рішення командиром роти на оборонний бій." 

Заняття  №5: "Управління підрозділами роти в оборонному бою." 

 

І. ЗАГАЛЬНА ОБСТАНОВКА 

 

І. Загальна обстановка 

 Політична обстановка в Європі нестабільна, зважаючи на відкриту 

військову агресію держави «Східних» проти держави «Південних». «Східні», 

порушуючи існуючі договори з безпеки і недотримуючись умов договорів щодо 

непорушності територіальної цілісності країн та їх кордонів, мотивуючи захистом 

національних інтересів і захистом національної меншини «Східних», що мешкає у 

прикордонних територіях, вирішила збройним шляхом анексувати частину 

території «Західних». 

 «Східні», нарощуючи свій бойовий потенціал зосередили на кордоні з 

«Південними» до двох мотострілецьких та одну танкову дивізії, армійську 

артилерійську групу, частини бойового забезпечення дивізій. 

 Незважаючи на заяви керівництва «Південних» а також засудження 

військової активності «Східних» з боку світового співтовариства «Східні»  «16» 

січня 2019 року розпочали військову агресію на південно-східному кордоні 

«Південних». Протягом шести діб відбулось вклинення військ «Східних» на 

територію «Південних» на глибину до 30 км. 

 «Південні» із початком військової агресії  у ході проведення оборонної 

операції «Стіна» у Бистрянському районі силами п’яти механізованих, двох 

танкових бригад, двох артилерійських бригад та частин бойового забезпечення 

зупинили просування військ «Східних» у напрямку, ДОКУЧАЄВСЬК (4795), 

ЛЕТОВО (4972), завдавши значних втрат противнику у особовому складі, техніці і 

озброєнні, змусивши його перейти до оборони на рубежі – БОРКИ (5181), вис. 

163,6 (47843), КАБАНОВО (44858), ЯГОДНИЙ (4186), ВАСИЛЬЄВО (3989). 

 10 омбр, яка знаходилась у оперативному резерві ОТВП «Північ» здійснила 

50 км. марш і зайняла оборону на рубежі зах. окол. БОРКИ (5281), РЯБОВО 

(43828), ГРЯДОВО (3883), замінивши частини 11 омбр, що вели оборонні бої на 

визначених рубежах. 

ІІ. Часткова обстановка 

 Підрозділи 1 мсб  843 мсп «Східних» незважаючи на сильний опір 

«Південних» о 18.00 20.01.2019 р. вийшли на рубіж  вис з відм. 163,6 (47844),  вис. 

з відм. 154,7 (46858), вис. з відм. 149,6 (44859).  

 15 мсд у своєму складі має 1, 2, 3 мотострілецькі полки, танковий полк, 

самохідно-артилерійський полк, зенітно-ракетний полк, окремий ракетний дивізіон 

тактичних ракет, розвідувальний, інженерно-саперний, ремонтно-

відновлювальний, медико-санітарний батальйони, батальйон РЕБ. За даними 

розвідки 15 мсд може бути посилена 1-2 мсб, окремою артилерійською групою у 

складі 2 артилерійських дивізіонів, батареєю РСЗВ, зенітно-ракетно-

артилерійським дивізіоном і окремою ротою розгородження. 

 Маючи значні втрати у особовому складі, техніці і озброєнні з 20 січня 15 

мсд перейшла до оборони на рубежі ГРИГОРІВКА (5285), вис. 163,6 (47844), сх. 

околиця КАБАНОВО (4485), ЯГІДНИЙ (4186), АНДРЕЕВО (3989). Противник 

здійснює заходи щодо відновлення втрат, поповнення особовим складом і 

технікою, здійснює підвоз матеріально-технічних засобів а також веде розвідку, 

періодично обстрілює позиції в полосі оборони. 



 843 мсп 15 мсд займає смугу оборони: вис. з відм. 163,6 (47844), 

ДОКУЧАЄВСЬК ( 4896), ДЕНІСІВКА (3996), викл. ВАСІЛЬЄВО (3989). 

 1мсб у першому ешелоні 843 мсп, займає район оборони: 500 м. на північ 

АКУЛОВЕ (44855), вис. з відм. 163,6 (47844), ПІДГОРНЕ (4687). 

 2 мсб у першому ешелоні, займає район оборони:500 м. на північ 

ВАСІЛЬЄВО ( 39898), ЯГОДНИЙ (4186), ЩЕЛКІНО (4289). 

 10 омбр, яка знаходилась у оперативному резерві ОТУ «Північ» здійснила 50 

км. марш і зайняла оборону на рубежі зах. окол. БОРКИ (5281), РЯБОВО (43828), 

ГРЯДОВО (3883), замінивши частини 11 омбр, що вели оборонні бої на визначених 

рубіжах. 

 1 мб бригади займає район оборони перех. доріг (39834), чагарник  (40801), 

відм. з вис. 149,4 (44816).  

2 мб займає район оборони: околиця лісу (46817), 800 західніше ЛБОВО 

(47783), 200 м. вис. з відм. 167,0 (50809). 

3 мб займає район оборони: перехрестя доріг (44786), вис. 144,0 (45751), 

КРАСНОЕ СУЩЕВО (48763). 

Тб в районі: 200 м. західніше вис.142,0 (39775), РУЧЬИ (39755), МИЗИНО 

(42763). 

Садн в районі: вис. 144,3 (4473), ліспромгосп ( 4672), 200 північніше 

новобудови (47741). Вогневі позиції південна околиця 1 сабр КОДИНО (5077), 2 

сабр КОДИНО 200 м. західніше вис. 146,4 (4475), 2 саб 200 м. західніше ЧИЖОВО 

(4377), 3 сабр  зах. вис. 146,4 (4475). 

Зрдн на стартових позиціях: 1 зрбатр в районі 500 м. зах. СТУКІНО (49756), 

2 зрбатр –  300 м. на північ від вис. 143,3 (40783). 

ОКП 10 омбр перехрестя доріг в лісі (39763). 

Розмежувальна лінія між 1 мб і 2 мб 10 омбр проходить: згиб дороги (43734), 

викл. БОРОДІНО (43773), вис. 151,9 (45828), пер. доріг (4588). Розмежувальна 

лінія між 1 мб 10 омбр і 2 мб 5 омбр проходить: вис.140,6  (38735), БОЛ. ХАЛІНО ( 

39797), СОЛОВЙОВО (39835), ВАСИЛЬЄВО (39895).  

1 мб в першому ешелоні оборони бригади має завдання не допустити 

прориву противника в напрямку КОНСТАНТИНІВКА (4385), ЛЕТОВО (4173). У 

взаємодії із протитанковим резервом та другим ешелоном бригади нанести 

максимальні втрати противнику. У разі відповідного наказу батальйон готовий до 

оборонних та наступальних дій. Основні зусилля батальйон зосереджує на 

утриманні лівого флангу оборони, ротного опорного пункту 2 мр. 

2 механізована рота посилена танковим взводом, мінометним, інженерно - 

саперним і гранатометними відділеннями, займає оборону на лівому фланзі 

оборони батальйону, має завдання не допустити прориву противника у напряму 

САВЕЛЬЕВО (4281) – МІЛЬТІНО (4278), забезпечити знищення сил противника, 

стійко обороняти ротний опорний пункт. Рота готується до проведення контратак 

противника у взаємодії із другим ешелоном батальйону а також для ведення 

наступальних дій за рішенням командира батальйону. 

О 4.00 21 січня командир 2 мр отримав бойове розпорядження  командира 

батальйону щодо підготовки роти до ведення оборонного та наступального бою. 

Готовність до ведення бойових дій 9.00 «   » ____________ 2019 р. 

 



ІІІ. Довідкові дані 

1. Підрозділи 10 омбр укомплектовані на 90% 

2. Підрозділи 2 мр укомплектовані на 95% і мають на озброєнні    БМП-2. 

3. Підрозділи 1 і 3 механізованих рот укомплектовані на 92%, 

використовують обладнані траншеї та інженерні споруди підрозділів, які 

вони замінили. 40% особового складу не мають досвіду бойових дій. 

4. БК – 100%, у комплекті  

5. Метеорологічні умови: температура - -4С, слабкий сніг. 

6. Морально-психологічний стан особового складу задовільний. 

 

ІV. Виконати 

До заняття з т. 6.3:  

1. Вивчити тактичне завдання та нанести вихідну обстановку на робочу 

карту (дивись карту з військової топографії). 

2. Бути в готовності в ролі командира 2 мр відпрацювати замисел, провести 

розрахунок часу, оцінити обстановку та доповісти замисел на оборону. 

 

До заняття з т. 6.4: 

1.  Оформити графічно рішення командира 2 мр на робочій карті. 

2.  Бути в готовності в ролі командира 2 мр доповісти рішення на оборону. 

 

До заняття з т. 6.5: 

1.  Бути в готовності діяти в ролі командира 2 мр до управління ротою в ході 

ведення оборонного бою. 

   
 


