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1. Загальні положення 

 

 
1.1.Тимчасовий стандарт оперативних (тактичних) умовних знаків 

(перший стандарт) для оформлення оперативних (бойових) документів (далі – 
Стандарт умовних знаків) містить основні положення щодо графічного 
оформлення оперативних (бойових) документів з урахуванням кольорів 
умовних позначень, які використовуються під час розробки графічних частин 
документів з оперативної (бойової) підготовки ОЗС НАТО. У ньому враховано 
вимоги ДСТУ 4163-2003, 3582-97, нормативно-правових актів Кабінету 
Міністрів України, Міністерства оборони України, Генерального штабу 
Збройних Сил України. 

У Стандарті умовних знаків викладено вимоги, методику та правила 

нанесення умовних знаків, що застосовуються під час відпрацювання 

графічних оперативних (бойових) документів.  

1.2. Метою цього документа є встановлення загальних стандартів 

умовних знаків для їх використання під час оформлення графічних 

оперативних (бойових) документів. Цей Стандарт призначений для 

використання посадовими особами оперативної і тактичної ланок управління. 

 

 
2. Особливості оформлювання оперативних документів 
 
 
2.1. Особливості відпрацювання графічних оперативних документів 

2.1.1. Оперативна обстановка наноситься тонкими лініями з 
використанням умовних знаків, не забиваючи топографічної основи карти 
(схеми) та написів на ній. Умовні знаки наносяться лініями, кольори яких 
визначені наступними пунктами.  
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2.1.2. Синім кольором наносяться: 
положення, завдання і дії своїх військ, підрозділів Національної гвардії 

України, підрозділів охорони державного кордону та морської охорони 
Державної прикордонної служби України, ІВФ та ПРО України; 

розмежувальні лінії; 
межі операційних зон (районів); 
межі районів введення правового режиму воєнного стану; 
тилові межі та пункти управління; 
зони ураження зенітних ракетних військ; 
положення, завдання і дії Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, 

армійської авіації, ракетних військ і артилерії, зенітних ракетних військ, 
берегових ракетно-артилерійських військових частин, командні пункти з’єднань 
та військових частин зенітно-ракетних військ, ракетних військ та артилерії; 

положення, завдання та дії радіотехнічних та спеціальних військ 
(інженерних, радіаційного, хімічного, біологічного захисту, зв’язку, 
радіоелектронної боротьби, топографічні, гідрометеорологічні, 
радіорозвідувальні) військових частин та підрозділів матеріально-технічного 
забезпечення (трубопровідних, аеродромно-технічного забезпечення; інженерно-
ракетного забезпечення; ракетно-технічного забезпечення; інженерно-
радіоелектронного забезпечення; артилерійсько-технічного забезпечення; танко-
технічного забезпечення; автотехнічного забезпечення; медичного забезпечення; 
метрологічного забезпечення тощо) та їх пункти управління; 

удари авіації; 
удари своїх військ ракетами в звичайному спорядженні; 
вогонь артилерії, рубежі досяжності ракет; 
органи державної влади, підрозділи та дії МВС, МНС, СБУ (ВКР СБУ), 

ДССТЗ; 
об’єкти інфраструктури, державної (приватної) промисловості, народного 

господарства, що можливо залучати (використовувати) в інтересах виконання 
завдань військ (сил); 

цивільні дорожні організації (дорожньо-будівельні, дорожні ремонтно-
будівельні, мостобудівельні, дорожньо-експлуатаційні тощо). 

2.1.3. Чорним кольором наноситься:  
усі реквізити (підпис карт – Замисел (План) ведення бойових дій, робоча 

карта, посадова особа, масштаб тощо), формуляри, заголовки, таблиці та їх зміст 
своїх військ; 

найменування угруповання, з’єднання, військової частини, підрозділу 
тощо за свої війська; 

формуляри, пояснювальні підписи (вихідний рубіж (пункт, район) тощо) за 
свої війська; 

усі пояснювальні підписи, формуляри, таблиці, що стосуються 
противника. 

2.1.4. Червоним  кольором наносяться: 
положення, завдання і дії військ (сил) противника; 
удари військ противника ракетами в звичайному спорядженні; 
вогонь артилерії, рубежі досяжності ракет противника; 
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удари авіації противника; 
зони ураження зенітних ракетних військ противника; 
маршрути висування військ противника; 
положення, завдання і дії ракетних військ і артилерії, зенітних ракетних 

військ, берегових ракетно-артилерійських військових частин (крім меж зон 
ураження), командні пункти з’єднань та військових частин зенітно-ракетних 
військ, ракетних військ та артилерії противника; 

положення, завдання та дії радіотехнічних та спеціальних військ 
(інженерних, радіаційного, хімічного, біологічного захисту, зв’язку, 
радіоелектронної боротьби, топографічні, гідрометеорологічні, 
радіорозвідувальні) військових частин та підрозділів матеріально-технічного 
забезпечення (трубопровідних, аеродромно-технічного забезпечення; інженерно-
ракетного забезпечення; ракетно-технічного забезпечення; інженерно-
радіоелектронного забезпечення; артилерійсько-технічного забезпечення; танко-
технічного забезпечення; автотехнічного забезпечення; метрологічного 
забезпечення тощо) та їх пункти управління  противника; 

ділянка місцевості (район), заражена противником хімічною зброєю і 
біологічними засобами; 

зони пожеж і напрямок їх розповсюдження. 
2.1.5. Коричневим кольором наносяться:  
положення, завдання і дії військ нейтральних країн; 

маршрути висування своїх військ (сил) і проходи в гірських хребтах; 

межі зон відповідальності за ведення розвідки; 

сектори огляду та зони виявлення; 

стаціонарні вузли та лінії зв’язку телекомунікаційної мережі загального 

призначення 

райони зосередження основних зусиль морально-психологічного 

забезпечення операції (бойових дій). 

2.1.6. Зеленим кольором наносяться положення, завдання і дії військ 

дружніх країн та підтушовувати заходи щодо введення противника в оману. 

2.1.7. Жовтим кольором затушовується:  

знак району, у якому противником було застосовано хімічну зброю; 

об’єкт, який містить сильнодіючу отруйну речовину. 
2.1.8. 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 і орієнтуються за 

напрямком дій військ або ведення вогню. При цьому визначальною точкою 

положення об’єкта на місцевості є центр умовного позначення. Якщо знак має 

неправильну геометричну форму, то фактичне положення визначає нижній кут 

його передньої частини, у Військово – Морських Силах – носова частина знака 

корабля. 

2.1.9. Пункти управління наносяться на карту так, щоб вертикальна лінія 

флагштока спиралася своєю нижньою частиною в точку його знаходження на 

місцевості. Умовне позначення прапора необхідно розміщувати з урахуванням 

напряму дій своїх військ: 
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праворуч від флагштока – у західному або південному напрямку; 

ліворуч від флагштока – у східному або північному напрямку. 

2.1.10. Фактичне положення і дії військ, об'єктів наносяться суцільною 

лінією. Імовірні дії та сплановані позначаються переривистими (штриховими) 

лініями. Для запасних, тимчасових та хибних районів і позицій додатково 

застосовується підпис “3ап.”,“Тимч.” і “Х” в середині умовного знака або поруч 

з ним. 

2.1.11. Умовні знаки похідних колон пункту управління, з’єднання, 

військової частини, підрозділу, літака, вертольота, корабля під час руху 

(перегрупування, перебазування, здійснення польоту тощо) наносяться на карту 

(схему) один раз на початку руху. Проміжні положення (фактичне положення 

за станом на певний час) відображаються колом синього із зазначенням часу. У 

разі відокремлення від основних сил певних військових частин, (підрозділів 

тощо) наноситься відповідний умовний знак, маршрут (курс) та робиться 

підпис складу сил і засобів, вказується час. 

2.1.12. Знищення цілі (об’єкта) позначається двома суцільними лініями 

синього кольору, які перекреслюють умовний знак. Виведення з ладу, 

пошкодження, подавлення позначається однією суцільною синьою лінією. 

Ціль, (об’єкт) яку сплановано знищити, (вивести з ладу, пошкодити, подавити) 

перекреслюється переривистими синіми лініями. Знищення, подавлення цілі 

(об’єкта) засобами своїх військ позначається синім кольором, засобами 

противника – червоним. 

2.1.13. Аеродрому зазвичай надається назва відповідно до назви 

найближчого населеного пункту. Кількість та типи літаків, які базуються на 

аеродромах, пишуться поряд зі знаком аеродрому. 

2.1.14. Пояснювальні підписи необхідно розташовувати в середині 

умовного знака або поряд з ним. Їх розташовують під знаком праворуч або на 

вільному місці зі стрілкою, спрямованою вістрям до відповідного умовного 

знаку. 

2.1.15. Швидкість ходу та курс корабля зазначаються перед умовним 

знаком. Напрямок руху військ (сил) позначається стрілкою, вістря якої вказує 

місцезнаходження голови колони військ (сил). 

2.1.16. Положення військ (сил) станом на різний час позначається 

суцільною лінією із додаванням паралельних до неї пунктирних, штрихових, 

штрих-пунктирних ліній, спеціальних позначок та (або) виділенням 

(підтушовуванням) суцільної лінії різним кольором (крім жовтого). Позначення 

доцільно включати до формалізованої таблиці “УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ” , 

наприклад: 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
 

 Знак Зміст знака 

  Положення військ (сил) станом на: 

06.00 23.03 
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 Знак Зміст знака 

  
09.00 23.03 

  
12.00 23.03 

  
18.00 23.03 

 

Час, положення військ (сил), зазначається під назвою об’єднання 

(з’єднання), військової частини, підрозділу, у середині умовного знаку або 

поряд з ним. На одну карту (схему) наноситься, як правило, не більше чотирьох 

положень. 

2.1.17. Джерело отримання відповідної інформації, час та дата їх 

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 декількох джерел зазначається скорочена 

назва кожного із них, з відокремленням їх один від одного комами. Час 

вказується за даними першого джерела. 

У випадках, коли явище триває протягом певного періоду часу, на карту 

наноситься час початку та кінця спостереження. Між ними ставиться коротке 

тире, наприклад: 

 

 

 

Інформація, яка потребує перевірки, позначається знаком питання 

синього кольору. 

2.1.18.  Для пояснювальних підписів до умовних знаків використовується 

шрифт із нахилом (курсив). При цьому для військово-організаційних структур 

тактичної ланки (відділення, взвод, рота, батальйон, полк, бригада та їм рівних) 

у пояснювальних підписах, використовуються малі літери, наприклад: 

 

мвід, грв, тр, оаемб, опз, опдбр 
 

ПвР 

11.10 – 14.20 08.11 
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Великим літерами пишуться (друкуються) підписи військово-організаційних 

структур від оперативного командування (та йому рівних) і вище, пояснювальні 

підписи, які їх стосуються, наприклад: 
 

ОК Північ, ООШ 

Крім того, великі літери використовуються для позначення видів Збройних 

Сил України, родів військ, спеціальних військ, угрупувань військ (сил), тимчасових 

формувань, установ, підприємств, центрів, баз, вузлів, пунктів, постів, зразків, типів, 

комплексів озброєння, техніки, прізвищ службових осіб і термінології загального 

призначення. 

2.1.19. Копії графічних документів можуть бути оформлені на прозорому 

(калька, плівка) або непрозорому (папір, картон) матеріалі. При цьому, крім 

оперативної обстановки, на них необхідно нанести: 

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 

підписом, наприклад: 
 

0

4 
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на непрозорому матеріалі – координатна сітка із цифрами (оцифровуванням). 

Крім того, необхідно 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 р. 
 

Якщо графічний документ виготовлено у довільному масштабі без 

координатної сітки, робиться пояснювальний підпис “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.” 
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2.1.20. З метою зосередження уваги на окремих місцевих предметах, 

елементах рельєфу місцевості, оперативної обстановки дозволяється 

здійснювати підняття карти. Він поділяється на підняття топографічної основи 

карти та виділення (підтушовування) окремих елементів замислу (плану). 

2.1.21. Топографічна основа карти піднімається кольоровими олівцями або 

фломастерами (маркерами) шляхом розфарбовування (підтушовування), потовщення 

ліній, збільшення умовного знака, підкреслення або збільшення підпису назви. 

Піднімаються елементи місцевості, які визначають її структуру, форми, місцеві 

предмети та мають важливе значення для вирішення оперативних завдань: 

блакитним – гідрографія та болота. Річки, канали, озера піднімають 

потовщенням ліній та підтушовуванням синього кольору. Мости, переправи, броди 

тощо піднімаються збільшенням умовного знака лініями чорного кольору. Вони та 

інші позамасштабні умовні знаки (орієнтири) окреслюються колом чорного кольору. 

Болота заштриховуються горизонтальними паралельними лініями синього кольору; 

світло-зеленим – рослинність. Ліси, сади та суцільні чагарники піднімаються 

обведенням узлісся зеленою лінією та розфарбовуванням зеленим кольором; 

світло-коричневим – рельєф місцевості. Гори, їх вершини, кургани 

піднімаються розфарбовуванням, потовщенням деяких горизонталей та 

підтушовуванням в у бік пониження;  

темно-коричневим – дорожня мережа (крім залізниць). Автомобільні дороги 

піднімаються шляхом проведення поруч з умовним знаком (знизу і праворуч від 

нього) потовщеної лінії темно-коричневого кольору; 

чорним – залізниці та лінія державного кордону. Залізничні напрямки 

піднімаються шляхом проведення поруч з умовним знаком (знизу і праворуч від 

нього) спеціальної лінії, наприклад: 
 

       

 

Лінія державного кордону піднімається поверх умовного знака  

проведенням чорної штрих-пунктирної лінії із вертикальним підсіченням штрихів, 

наприклад: 

 

Назви населених пунктів підіймаються підкресленням або збільшеним 

написом великими літерами. 

 

 

3. Умовні знаки 

 

 

3.1. Умовні знаки, які застосовуються у Збройних Силах України 
 

3.1.1. Пункти управління  

 

Орган управління 

Головнокомандувача  

Збройних Сил України 

 
ГК 

ОКП( ОЗКП, ОТКП) 
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Генеральний штаб Збройних 

Сил України 

 

 

Пункт управління  

командування (штабу)  

виду Збройних Сил 

 

 

Орган управління Командувача 

об'єднаних сил Збройних Сил 

України. Об’єднаний 

оперативний штаб Збройних 

Сил України, Головне 

управління ВСП, ОК, ОУВ, 

ОТУ 

 

 

Пункт управління морського 

району 

 

 

Пункт управління військово-

морської бази 

 

 

Пункт управління корпусу 

резерву 

Розміри знаків 

визначаються у залежності 

від масштабу карти. На 

картах одного масштабу  

пункти управління  

підпорядкованих органів  

управління  позначаються 

знаками в 3/4  від  розміру 

умовного знаку вищого 

органу управління 

 

Територіальне управління 

військової служби 

правопорядку 

 

Пункт управління тактичної 

групи, навчального центру 

(дивізії), управління 

(командування) сил 

спеціальних операцій  

Стаціонарні пункти  

управління позначаються  

знаками з короткою  

підсічкою у нижній 

частині флагштоку 

 

Пункт управління бригади, 

бригадної артилерійської 

групи, берегової артилерійської 

групи, зональні відділи ВСП 

Елементи командних 

пунктів (запасних  

командних пунктів), 

допоміжні, пересувні,  

та повітряні пункти 

управління - позначаються 

знаками в 3/4 розміру від 

КП (ЗКП)  

Пункт управління авіаційної 

бази, пересувної ремонтно-

технічної бази 

 

   

 

Пункт управління полку, 

морського центру  

спеціального призначення 

ГШ 

ОКП( ОЗКП, ОТКП) 

72омбр 

КП (ЗКП, ТПУ) 

СВ 

КП (ЗКП, ТПУ) 

ОКП (ОЗКП) 

ООШ 

КР 

КП (ЗКП, ТПУ) 

 

ТУВСП 

КП (ЗКП, ТПУ) 

ТГР 

КП (ЗКП,ТПУ) 

72 омбр 

КП (ЗКП,ТПУ) 

57АвБ 

300 МЦСП 

КП (ЗКП, ТПУ) 

"Схід"  

ЗВМБ 
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  ЦПО 

Центр повітряних операцій 

 

21 ЦУО 

Центр управління та 

оповіщення 
 

 

 

 

 

         1                   2 

Командно-спостережний пункт 

батальйону, дивізіону, 

ескадрильї, загону: 

1 – на місці; 

2 – під час руху 

 

 

 

 
             1                           2 

Командно-спостережний пункт 

роти: 

1 – в обороні та в пішому 

порядку в наступі; 

2 – під час руху на бойовій 

машині піхоти (на іншій техніці 

– з відповідним знаком) 

 

 

 

 

 

Спостережний пункт (пост), 

передовий спостережний пункт  

Із зазначенням з літерою І 

в середині - інженерний, 

ТхЗ- технічного 

забезпечення, РХБ - 

радіаційного, хімічного та 

біологічного 

спостереження тощо 
3.1.2. Розмежувальні лінії, райони розташування та бойові дії військ 

 

Розмежувальні лінії між (межі 

зон, секторів, районів 

відповідальності) 

 

 
Оперативними угрупованнями 

військ 

 

 

Оперативними 

командуваннями 

 

 
Бригадами, полками  

 
Батальйонами  

Межі: 

 Операційної зони  

 Операційного району 

 Району (районів) введення 

правового режиму воєнного 

стану 

 

Району (районів) введення 

правового режиму 

надзвичайного стану 

 

1 мб 
1/17 омбр 
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Розташування військових  

частин однієї організаційної  

структури в пунктах постійної 

дислокації 

 

 

Район розташування 

(зосередження), вихідний район 

 

Базовий табір: 

 

Механізованої бригади 

 

 

Батальйонної тактичної групи 

(перша БТГр 72 омбр)  

 

 

Позиційний район ракетної 

бригади 

 

 

Позиційний район зенітної 

ракетної бригади (тип  

основного озброєння  

вказується відповідним знаком) 

 

 

Район базування авіаційної  

військової частини 

 

 

Район базування військової 

частини, підрозділу авіації 

Сухопутних військ 

 

ОК Північ омбр 

омбр 

ОК Північ 

    ОК Північ___ 
72 омбр, 26абр 

72омбр 

 1 мб 

7 брТА 

7опАА 

 19 рбр 

 9 зрбр 
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Вихідний район для 

десантування 

 

 

Район висадки (десантування) 

повітряного десанту 

 

 

Район у межах якого 

забороняється (обмежується) 

підготовка та ведення  бойових 

дій (застосування зброї та дій 

військ (сил) 

 

 

Військова частина (підрозділ) в 

обороні 

 

 

Вихідний рубіж, вихідний 

рубіж для форсування, рубіж 

регулювання 

 

 

 

 

 

Рубіж розгортання в 

батальйонні колони (в ротні та 

взводні колони - відповідно з 

двома та однією рискою) 

 

Рубежі: 

 

Переходу в атаку, введення в 

бій другого ешелону 

 

 

 

 

 

Рейдових дій 

 

 

Штурмових дій 

 

95 оаембр 

95 оаембр 
13.10.15.06 

 1/1мр  1/2тр 
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Десантно-штурмових дій 

 

 

Блокування противника 

 

 

Рубіж вирівнювання 

 

 

Найближче завдання 

 

 

Подальше завдання 

 

 

Завдання на першу (наступну) 

добу наступу 

 

 

Плануємий напрямок наступу 

військової частини, підрозділу 

 

 

Війська, які зупинені на рубежі 

(атаку відбито) 

 

 

Відхід військ із займаємого 

рубежу 
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Напрямок головного удару 

оперативного угруповання 

військ, оперативного 

командування 

 

Бр 

Напрямок головного удару 

бригади, полку 

 

 

Положення військової частини, 

підрозділу в наступі  

Із зазначенням для 

батальйону на стрілці 

наносяться три 

поперечних риски, для 

роти - дві, для взводу - 

одна 

 

Рубіж оборони, позиція, яка 

зайнята військами 

 

 

Ділянка і пункти висадки 

морського десанту 

 

 

Смуга прольоту десанту, смуга 

прориву (подавлення) ППО 

противника 

 

 

Рубіж розгортання 

протитанкового резерву  

Із зазначенням номера 

рубежу, належності та  

номеру ПТРез 

 

Посилення охорони державного 

кордону військовою частиною, 

підрозділом (механізованим 

батальйоном) 

 

 

Прикриття (захист) державного 

кордону військовою частиною, 

підрозділом (механізованим 

батальйоном) 

 

3.1.3. Перегрупування військ (сил) 

30 омбр 

08.00 01.11 

     №1____ 
30 омбр -1 
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Похідні колони військових частин, підрозділів: 

 
Механізованих військ 

Колона батальйону 

(дивізіону), роти (батареї), 

взводу - відповідно з 

трьома, двома та однією 

поперечною рискою в 

головній частині умовного 

знаку 

 
Танкових військ 

 
Артилерії 

 
Зенітних ракетних військ і 

зенітної артилерії 

 

Матеріально-технічного 

забезпечення 

Перевезення військ: 

 Залізничним транспортом  

 
Повітряним транспортом 

 

 
Морським та річковим 

транспортом 
 

 
Морське перевезення конвоєм 

 

 

Перехід морського десантного 

загону з позначенням місця і 

часу знаходження 

 

 

Загальне позначення тактичної 

групи різнорідних сил на 

переході морем із зазначенням 

її складу 

 

 

Пункт управління під час руху 

 

Маршрути: 

 
Руху військ (ОК - армійського 

корпусу номер один) 
 

 
Евакуації озброєння і техніки  

Із зазначенням номера 

маршруту і його 

приналежності 

 
Залізничних перевезень  

Із зазначенням їх 

інтенсивності (потягів на 

добу) 

 Станція (порт) завантаження 

(розвантаження, 

перевантаження) військ 

 

3.1.4. Озброєння та дії Сухопутних військ 

 Танк  

 Бойова машина піхоти  

Кон 

1 омбр 

1 отбр 

ОК Північ 

ДесЗ 

10.00 

26 абр 

72 омбр 

ТГрРзС 

4 зрбр 
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 Бронетранспортер  

 Автомобіль  
 

 
  1       2        3 

Автомобілі:  

1 – загальне позначення; 

2 – з причепом; 

3 – санітарний (транспортер 

колісний) 

 

 Мотоцикл  
Тягач:  

 Танковий  

 Гусеничний  

 Автомобільний  

 Ракетний комплекс:  

 

1 – тактичний; 

2 – оперативно-тактичний 
 

Гаубиця (гармата): 

 Загальне позначення  

 Калібру до 122 мм включно  

 Калібру до 155 мм включно  

 Калібру більше 155 мм  
Протитанкові гармати: 

 Загальне позначення  

 Калібру до 85 мм включно  

 Калібру до 100 мм включно  

 Калібру більше 100 мм  

 

 

Самохідна гаубиця (гармата) - 

загальне позначення (умовний 

знак  в залежності від її 

калібру) 

 

Бойові машини реактивної артилерії: 

 Загальне позначення  

 Середнього калібру  

 Великого калібру  

 Міномети:   

 Загальне позначення  

 Малого калібру (до 82 мм 

включно) 
 

 
Середнього калібру (до 122 мм 

включно) 
 

 Великого калібру (більше  

122 мм) 
 

Протитанкові ракетні комплекси: 

 Переносний  

 На бойовій машин  
Зенітні ракетні комплекси: 

 Загальне позначення  
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Ближньої дії  

 Гарматно-ракетний  

 Малої дальності  
Зенітні гармати: 

 
Загальне позначення  

 
Малого калібру  

Зенітні самохідні установки: 

 Загальне позначення  

 З радіолокаційним комплексом  

 
Бойова машина зенітного 

ракетного комлексу ближньої 

дії 

 

 

Радіолокаційна станція 

(загальне позначення) 
 

 Артилерійська батарея на 

вогневій позиції  

Умовний знак - залежно 
від типу та калібру 
гармати 

 

Удар ракетами  

Із зазначенням типу 
бойової частини (КБЧ - 
касетна бойова частина) і 
кількості засобів (двома 
ракетами), часу нанесення 
удару 

 

Рубіж досяжності ракет 

визначеної військової частини 

 

 

 
             1) 

Зосереджений вогонь: 

1 - ствольної артилерії 

Із зазначенням номера цілі 

 

 
          2) 

2 - реактивної артилерії 

 

 

Послідовне зосередження 

вогню  

Із зазначенням рубежів, їх 

найменувань і номерів 

цілей або ділянок.  

При подвійному ПЗВ цілі 

з’єднуються суцільними 

лініями на двох рубежах, 

при потрійному - на трьох 

і тощо 

 

Нерухомий загороджувальний 

вогонь  

Із зазначенням 

найменування рубежу 

 

Глибокий нерухомий 

загороджувальний вогонь на 

трьох рубежах  

 

Із зазначенням  

номерів рубежів та його 

умовного найменування 

19рбр 

101 

202 

__КБЧ-2__ 

07.0016.02 
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Одинарний рухомий 

загороджувальний вогонь  

Із зазначенням його 
умовного найменування і 
номерів рубежів. 
При подвійному РЗВ 
перші два рубежі 
показуються суцільними 
лініями 

 

 

Зенітна ракетна батарея 

ближньої дії на стартовій 

позиції 

 

 

Зенітна самохідна установка в 

засаді 

 

3.1.5. Озброєння та дії Повітряних Сил 

Озброєння та дії авіаційних військових частин та підрозділів: 

 

Загальне позначення літальних 

апаратів: 1 - літак; 2 - вертоліт; 

3 - безпілотний літальний 

апарат 

 

 

Позначення літаків за 

дальністю дії:1 - ближньої дії;  

2 - середньої дії;3 - дальньої дії 

 

 

 

Позначення літаків щодо 

призначення, умов базування, 

спеціалізації, дальності дії:  

1 - бомбардувальник; 2 – 

штурмовик, 3 - винищувач;  

4 - розвідувальний;  

5 - протичовновий;  

6 - гідролітак; 7 - санітарний 

 

 

Позначення вертольотів за 

призначенням: 1 - бойовий;  

2 - РЕБ; 3 - протичовновий;  

4 - розвідувальний;  

5 - транспортний (ТБ - 

транспортно-бойовий,  

К - коректувальник,  

У - управління, Зв - зв’язку,  

З - заправник); 6 - санітарний 

 

 

Аеродроми: 1 - загального 

призначення; 2 - третього класу 

зі ЗПС 1200-1700 м; 3 - другого 

класу зі ЗПС 1800-2400 м;  

4 - першого класу зі ЗПС 2500-

3000 м; 5 - ґрунтовий;  

6 – гідроаеродром 

 

                        50-2200 Аеродромна ділянка дороги, 

яка підготовлена для зльоту та 

посадки літаків із зазначенням 

її ширини (50 м) та довжини 

(2200 м) 
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 Пункт наведення авіації  

 Радіонавігаційний пункт, 

станція 

 

 

Коридор прольоту авіації  

Із зазначенням висоти 

(6000 м) та напрямку 

прольоту 

 

Місце проведення повітряного 

бою з вказанням кількості та 

типу літаків, висоти та часу 

його проведення 

 

             

 

4 Міг-29 9 бр ТА 

                            08.00-08.45 14.08 

 

Блокування аеродрому з 

повітря  

Із зазначенням кількості, 

типу, належності літаків та 

часу блокування 

 

Майданчик базування частини, 

підрозділу авіації Сухопутних 

військ 

 

 
Район засідки частини, 

підрозділу авіації Сухопутних 

військ 

 

 

 

 

Район повітряної розвідки  

Із зазначенням кількості 

літако-вильотів, типу та 

належності літаків, часу 

ведення розвідки 

 
Прикриття винищувачами 

військ (сил), об’єктів  

Із зазначенням кількості, 

типу літаків, висоти та 

часу прикриття 

          №1 

 

 

 

 

Зона чергування винищувачів у 

повітрі  

Із зазначенням її номеру, 

кількості та типу літаків, 

висоти, часу чергування 

 

Удари авіації із застосуванням 

звичайної зброї:  

1 - поодинокий удар; 

2 - груповий удар 

 

 

Рубежі:  

1 - вводу винищувачів в бій, 

перехоплення повітряних цілей 

2 - виводу винищувачів із бою 

3 - атаки бойових вертольотів  

 

Озброєння та дії військ зенітних ракетних підрозділів: 

4 Су-27 6 Міг-29 

2 Су-24мр 7 брТА 

12.00-12.25 24.05 

2Міг-29 Н-9000  

14.00-15.00 20.06 

2 Міг-29  Н-9000 

14.00-15.30 20.06 

Н
Н-6000 
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Зенітні ракетні комплекси: 

1 - загальне позначення; 

2 - середньої дальності; 

3 - дальньої дії; 

4 – багатоканальний; 

5 - гарматно-ракетний 

 

 

Зенітний ракетний дивізіон на 

стартовій позиції 

Тип основного озброєння 

позначається відповідним 

знаком 

 

Зенітна ракетна батарея на 

стартовій позиції 

Тип основного озброєння 

позначається відповідним 

знаком 

 Позиція технічної батареї 
Із зазначенням літерами 
біля значку техдн - 
технічного дивізіону 

 

Межа зони ураження зенітної 

ракетної частини (підрозділу 

 

Озброєння та дії радіотехнічних підрозділів: 

 

Сектор огляду радіотехнічного 

вузла (станції) дальнього 

виявлення 

 

 

Межа зони виявлення РЛС  

висоти (500 м) 

 

 

Смуга передачі (прийому):  

цілей радіотехнічними 

частинами 

 

                          ПвК “Південь”                                             

                                    

                                       ПвК “Захід”                                                                          

 

управління авіацією 

 

 

Радіолокаційні підрозділи, 

сполучені з АСУ:  

1 – батальйон; 

2 – центр; 

3 – вузол; 

4 – рота 

 

 

Засоби розвідки та управління ППО та ВПС противника: 

         

        1 

 

 

         2  

Центри:  

1 - управління та оповіщення; 

2 - збору інформації та 

управління 

 

 

 

 

1 

 

 

                               2                              3 

 

Пости:  

1 - управління, передовий; 

2 - управління та оповіщення; 

3 - дальнього виявлення 
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 Літак дальнього 

радіолокаційного  

виявлення та управління типу 

АВАКС 

 

 

3.1.6. Озброєння та дії Військово-Морських Сил 

 

                    1                       2                      3 

Загальне позначення бойових 

кораблів:  

1 - надводний корабель;  

2 - підводний човен;  

3 - бойовий катер 

 

 

  1 
 

  2                             7 

  3                             8 

  4                             9 

  5                            10 
 

  6                           

 

Позначення кораблів 

відповідно до бойових 

можливостей (водозаміщенню): 

1 – авіаносець; 

2 - важкий крейсер; 

3 – крейсер; 

4 - великий корабель 

(есмінець); 

5 - середній корабель (фрегат); 

6 - малий корабель (корвет); 

7 - підводний крейсер; 

8 - великий підводний човен; 

9 - середній підводний човен; 

10 - малий підводний човен 

 

 

 

 1 

  

 2 

  

 3 
   

 4 

 

Позначення кораблів за 

принципом підтримки: 

1 – водозаміщуючі; 

2 - на підводних крилах; 

3 - на повітряній подушці; 

4 – екраноплан 

 

 

 
 

 

                                      

                                                           

 

Позначення кораблів за 
призначенням:  
1 - багатоцільовий (ударний); 
2 – протичовновий; 
3 - мінно-тральний; 
4 – десантний; 
5 – управління;  
6 – розвідувальний; 
7 - судно забезпечення; 
8 – учбовий; 
9 - спеціального призначення 
 

 

 

                1 

 

                        2 

 

                        3 

 

                        4 

 

Загальне позначення суден 

забезпечення: 

1 – судно; 

2 – баржа; 

3 - плавдок (плавпричал); 
4 - катер 

 

  
1 

  2 

  4 

  1 

 5 

  3 

  6 

  7 

  8   9 
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   1                                           7 

 

   2                                           8 

 

   3                                           9 

  

   4                                         10 

 

  5 

 

  6 

Позначення суден забезпечення 
за призначенням: 
1 - транспортне судно; 
2 - пошуково-рятувальне судно; 
3 - спеціальне судно; 
4 - гідрографічне судно; 
5 - несамохідне судно; 
6 - санітарне судно; 
7 – судно з пристроєм для 
тралління кабелів; 
8 – щит (мішень); 
9 – парусне судно; 
10 - промислове судно 

Із зазначенням літерами у 
значку: 
вд – водолазне; 
г – гідрографічне; 
шп – шпитальне; 
гм – гідрометеорологічне; 
прс – пошуково-
рятувальне; 
рт – ретранслятор; 
пж – протипожежене; 
у – учбове; 
тр - транспортне 

 Фрегат  

 Ракетний корвет  

 Протичовновий корвет  

 

м 

 
Тральщик  

Із зазначенням літерами у 
значку: М - морський;  
Б - базовий; Р - рейдовий 

 Великий десантний корабель  

 Середній десантний корабель  

 Великий розвідувальний 

корабель  

 

 Середній розвідувальний 

корабель 

 

 

                                 прк 
Пошуково-рятувальний 

корабель 

 

 Катер: 

1 - ракетний; 

2 - артилерійський; 

3 - протидиверсійний; 

4 - на підводних крилах 

 

 

Бойові та технічні засоби: 

зенітні ракети 

Протидиверсійне озброєння 

Морська міна: 1 – загальне 

позначення; 2 – донна;  

3 – якірна; 4 – плаваюча 

(дрейфуюча) 

Крилаті ракети:  

1 - загальне позначення; 

2 - малої дальності;  

3 - середньої дальності; 

4 - великої дальності 

5 - Протичовнова ракета 

6 - Торпеда  

7 – Міна 

 

 

 

 
 

Літерами всередині значка 

позначаються:  

к – контактна; 

ма – міна авіаційна; 

мт – міна-торпеда; 

н - неконтактна 
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   1 

2 

    3 

Літаки (вертольоти) противника: 

1 - палубний штурмовик; 

 

2 - палубний винищувач; 

 

3 - палубний вертоліт 

 

Рубежі: 

 Рубіж виявлення (рубіж, до 

якого противник повинен бути 

виявлений) 

 

 Рубіж розкриття (рубіж, до 

якого противник повинен бути 

розкритий) 

 

 Рубіж стеження (рубіж, 

починаючи з якого ведеться 

стеження за противником) 

 

 Рубіж наведення 

 

 

 

 

Рубіж цілевказування (рубіж, 

починаючи з якого видається 

цілевказування 

 

 

 

Рубіж нанесення удару 

(виконання завдання) 

 

 

Рубіж пуску ракет противника 

при нанесенні удару 

 

 

Рубіж пуску ракет противником 

при відбитті засобів ураження. 

 

 Вихідний рубіж розгортання 

кораблів 

 

Межі зон: 

 

Межа зони виявлення 

надводних цілей 

радіолокаційною станцією 

(вздовж межі вказується: ВЦ – 

велика ціль; СЦ – середня 

ціль; МЦ – мала ціль) 

 

 

Межа зони виявлення 

береговою гідроакустичною 

станцією 

 

При необхідності 

вказується режим роботи 

Лінії: 

 

Вихідна лінія висадки десанту 

противника 

 

 

     

Лінія розгортання ДесЗ 

противника 

 

 

    
Лінія спуску на воду десантно-

висадочних засобів та плав 

техніки противника 
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Спостереження: 

 

 
       1             2             3 

Стаціонарні радіотехнічні 

підрозділи: 

1 - рота (ртр); 

2 -  взвод (ртв); 

3 – пост (ртп) 

 

 

 

 
         1             2             3 

Пересувні радіотехнічні 

підрозділи: 

1 - рота (пртр); 

2 -  взвод (пртв); 

3 – пост (пртп) 

 

 

        
 

           п 
Радіогідроакустичний буй: ргб 

Із зазначенням літерами у 
значку: 
в – винурюючий; 

п – плаваючий; 

с - стаціонарний 

 

Радіогідроакустичний буй, який 

мав контакт з підводним 

човном 

Поруч зі знаком 

зазначається початок та 

закінчення контакту 

Розвідка: 

 

Сили розвідки, які залучаються 

до вирішення завдань на рубежі 

№ 3  

Із зазначенням в таблиці 
строків виконання завдань 
та об'єкти розвідки 

 

Сили розвідки, які залучаються 

до вирішення завдань у районі 

№ 2 

 

 
 

Нерозпізнаний корабель 
 

 
 

Нерозпізнаний підводний човен 
 

 

 
Нерозпізнане судно 

 

 Рухома стартова ракетна 

батарея 

 

                   

Пересувна радіолокаційна 

станція наведення на ціль 

берегової артилерії 

 

    Постановка 

радіогідроакустичних буїв 

 

          Імітація хибної КУГ 

противника пасивними 

перешкодами 

 

 

. 

 

 

1 сбатр 

 

. 

 

 

. 

 

 

. 

 

 

. 
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Хибний район дій 

 

                

Місце хибної якірної стоянки 

противника 

 

                   
Дозор 

 

 

 

Рухомий береговий ракетний 

дивізіон: 

1 - ближньої дії; 

2 - дальньої дії 

Із зазначенням його 

номера, кількості 

пускових (спарених) 

установок 

 

Стеження за кораблем 

противника 

 

 
Пошук 

 

 Постановка мін  

 
Траління 

 

 

Цілевказання 

 

 

 

 

Напрямок головного удару 

(зосередження зусиль) 

 

 Спланований удар торпедами 

та іншою зброєю із звичайним 

зарядом 

 

 Удар ракетами із звичайним 

зарядом 

 

 

Район морського бою  

Із зазначенням літерою у 

значку ЗБК - загін бойових 

кораблів 

 

Район блокади узбережжя 

 

 

 Район розгортання сил  

(першої бригади надводних 

кораблів) 

 
 

1 брнк 

 

 

ХР-1 
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Корабельний пункт управління 

 

 

 
Воєнно-морська база 

 

 

 

 
Пункт базування кораблів  

Із зазначенням літерами у 
значку: ПМБ - пункт 
маневреного базування, 
ОПБ – основний пункт 
базування 

 

 

Пункт забезпечення  

Із зазначенням літерами у 
значку: ПММ – паливо-
мастильними матеріалами, 
РЗ – ракетною зброєю, 
МТЗ – мінно-торпедною 
зброєю тощо 

 

 
Порт 

 

 

 

Пункт маневреного базування 

що планується до розгортання 

 

 

Кон  Район формування конвою  

Із зазначенням літерами у 

значку: ДесЗ - десантного 

загону, КДГ - корабельної 

десантної групи 

 
                        № 82 

                         К 

                         

Район мінних загороджень з 

точно відомими межами 

К - контактні міни 

Н - неконтактні міни  

МР - міни-ракети  

МТ - міни-торпеди 

      

 

 

Район мінного загородження у 

масштабі карти  

Із позначенням ліній мін 

(мінна лінія з 20 мін “КБ” 

з заглибленням 5 метрів) 

           

Район мінного загородження з 

невідомими точно межами 

 

           

Район, який заборонений для 

плавання 

 

 

Район бойових дій із 

зазначенням його номеру та сил 

і засобів, які діють в ньому  

(Р№4 підводного човна проекту 

№ 641) 

Інші райони позначаються 

літерами: 

ЗРБД - захищений район 

бойових дій; 

РБП - район бойового 

патрулювання; 

РВМ - район вогневого 

маневрування; 

БМ - район бомбометання; 

ВО - район водолазного 

В

МБ 

ПБ 

_ПЗ_ 

 ПММ 

 

 

 
 

ПМБ 

5 
 

20-КБ 

5 

БД-4 

Пр. 641 
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обстеження; 

ВП - район вогневих 

позицій; 

ЗБ - район збору; 

ОЧ - район очікування; 

ПА - пошуку з допомогою 

авіації; 

ПВ - пошуку з допомогою  

вертольотів; 

ПН - пошуку надводних 

кораблів; 

ПР - пошуково-

рятувальних робіт; 

ПЧ - район пошуку 

підводних човнів; 

ХР - хибний район; 

З - район зустрічі; 

П - район пошуку; 

Р - район ведення розвідки 

 

 

 

 

 

Постановка мінного 

загородження групою кораблів  

Із позначенням 

виставлення мінної лінії з 

30 мін “УКСМ” з 

заглибленням 45 метрів 

між точками Ш…, Д…) 

 

 

 

 

 

Розвідувальний пошук мін 

(протимінна охорона)  

Із позначенням від точки 

К до рубежу  

Д= …градусів з 

використанням ГАС та 

контактних тралів зі 

швидкістю V = … 

 Знищення мін та мінних 

загороджень з використанням 

ГАС та контактних тралів 

 

 

Район заправки: 

1 – фактичний; 

 

2 - запланований 

 

 
Рух за маршрутом 

 

                              Позиція початку тактичного 

розгортання  
 

1 брнк

ЗБК

РКа
УГ

КП
УГ

 №
1

КУГ

К-...

V-...

К-
...

V
-..

.

К-...V
-...

К-...

V-...

Ш-...

Д-...

ОП №1

ОП №2

ОП №3

1

2

2

2

 

Тактичне розгортання брнк 

противника для бою 

 

КГЗ 

Д… 
30-УКСМ 

Ш… 

 
Ш… 

 
Д… 

45 

КТ,ГАС 

з … по … 

КТГ 

Д -… 

К -… 

V -… 
К  

з

 … по … 

1 

2 

з

 … по … 

КТГ 

Д -… 

К -… 

V -… 

К
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Розгортання корабля в 

рухомому районі розгортання 

(РРР) по системі реперних 

точок (38, 39, 40); 

КР – контрольний рубіж 

 

 

Ракетний удар берегової 

ракетної частини з  

Із зазначенням 

відповідного підпису та 

зазначенням часу, 

кількості та складу залпів 

 

Військовий фарватер, якій 

контролюється тралами  

Із зазначенням 6 – 

протралена глибина 

IV – номер фарватеру 

1,2 – номера колін 

 

Військовий фарватер, якій не 

контролюється тралами 

 

 
Забезпечуючи дії (завдання): 

ті, що плануються та виконані 

 

          
Імітація удару (демонстративні 

дії) 

 

 

                                                       

                                                     14    

 

                             10 
Суднопотік на комунікації  

Із зазначенням у західному 

напрямку 10 суден на 

добу, у східному - 14 

суден 

3.1.7. Озброєння та дії спеціальних військ 

Розвідувальні частини та підрозділи: 

 

 

 

Розвідувальні органи:  

1 - група спеціального 

призначення; 

2 - розвідувальний загін, який 

виділяється від оперативного 

командування; 

3 - розвідувальний дозор (РГ - 

розвідувальна група)  

Із зазначенням їх  
номерів, належності та 
часу початку дій  
 
 
 
Із зазначенням їх номерів, 
належності та часу 
початку дій 

 

Центр радіоелектронної 
розвідки:  
1 - стаціонарний; 
2 - маневрений (зі складу 
стаціонарного центру 
радіоелектронної розвідки) 

Із зазначенням літерами: 
Г – головний; 
Р - регіональний 

 

Маневрені групи: 
1 – радіорозвідки; 
2 - радіотехнічної розвідки; 
3 - розвідки радіорелейних 
ліній зв’язку 

 

 РД№1 24 омбр ОК Північ 

   04.00 05.06 

 РЗ№1_ОК Північ_ 

   04.00 05.06 

          №1_____ 

   04.00 05.06 
  ГШ 
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Пости: 
1 – радіопеленгаторний; 
ультракороткохвильовий (УКХ) 
2 - радіопеленгаторний 
короткохвильовий (КХ); 
3 - радіотехнічний 

 

 

Межа глибини (дальність) 
розвідки:  
1 - ультракороткохвильових, 
радіорелейних, тропосферних 
засобів зв’язку; 
2 - короткохвильових засобів 
зв’язку; 
3 - ближньої радіотехнічної 
розвідки; 
4 - дальньої радіотехнічної 
розвідки 

 

 

   ОК Північ                 ОК Північ 

Межа зони відповідальності за 
ведення розвідки: 
1 - оглядової оперативного 
командування;  
2 - детальної оперативного 
командування 

 

 

Розвідка боєм  

Із зазначенням сил і 

засобів та часу початку дій 

Війська зв’язку: 

 

 

Інформаційно-
телекомунікаційні 
(телекомунікаційні) вузли 
пунктів управління: 
1 – польовий ВЗ ПУ,  
2 – стаціонарний незахищений 
ІТВ (ТВ) ПУ, 3 – стаціонарний 
захищений ІТВ (ТВ) ПУ,  
4 – ОВЗ (вказується номер 
вузла зв’язку), 5 – ДВЗ,  
6 – повітряний на літаку,  
7 – повітряний на вертольоті,  
8 – залізничний,  
9 – корабельний) (належність 
ІТВ (ТВ), ВЗ ПУ 
відображається позначкою 
відповідного пункту управління 
(штабу) 

Із зазначенням літерами у 

значку: 

(ІТВ, ТВ ПУ), вузли 

зв’язку пунктів управління 

(ВЗ ПУ), опорні вузли 

зв’язку (ОВЗ), допоміжні 

вузли зв’язку (ДВЗ) 

 
Вузол зв’язку 

телекомунікаційної мережі 

загального (відомчого) 

користування з номером: 

1 – стаціонарний незахищений; 

2 – стаціонарний захищений 

 

тб/30 омбр 

08.00 01.11 
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Радіоцентр: 

1 – польовий; 

2 – стаціонарний незахищений; 

3 – стаціонарний захищений; 

(а – передавальний,  

б – приймальний),  

4 – група передавачів 

 

 

Центр супутникового зв’язку:  

1 – польовий; 

2 – стаціонарний незахищений; 

3 – стаціонарний захищений 

 

 Елемент (центр, група, станція) 

вузла: 

1 – польовий; 

2 – стаціонарний незахищений; 

3 – стаціонарний захищений 

(всередині позначки вказується 

скорочена назва центру, групи, 

станції) 

 

 

Центр захисту інформації та 

кібернетичної безпеки: 

1 – польовий; 

2 – стаціонарний; 

3 – стаціонарний захищений) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Вузол фельд’єгерсько-
поштового зв’язку з дійсним 
найменуванням 
Станція фельд’єгерсько-
поштового зв’язку з дійсним 
найменуванням 
Обмінний пункт ФПЗ, що 
виділяється із складу вузла 
(станції) ФПЗ, з номером 
Експедиція, що виділяється із 
складу вузла (станції) ФПЗ, з 
номером 

 

 

Пункт обміну: 
1 – на автомобільних 
маршрутах; 
2 – на залізничних маршрутах; 
3 – з підприємствами 
фельд’єгерського зв’язку 
Міністерства інфраструктури; 
4 – з підприємствами 
спеціального зв’язку 
Міністерства інфраструктури; 
5 – з підприємствами 
поштового зв’язку 
Українського державного 
підприємства поштового 
зв’язку “Укрпошта” 

 

 

 
 

 
 

317 

 

 
 

 

2317 

 
 

 

2 

 

 
 

 

Е5 
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   1 

 

 

 
    2 

Локальна обчислювальна 

(локальна) мережа: 

1 – відкрита;  

2 – закрита 

Із зазначенням цифрами та 
літерами у значку: 
10 – швидкість, Base – 

протокол, середовище 

розповсюдження сигналів 

електрозв’язку (SX – 

волоконно-оптичне,  

ТХ – вита пара,  

RX – коаксіальне 

 

Радіолінія зв’язку: 

1 – радіомережа; 

2 – радіонапрямок 

 

 

Супутникова лінія зв’язку: 

1_____2, 1_____3 – напрямки 

супутникового зв’язку (нсз); 

            2 

1          – мережа супутникового  

            3      зв’язку 

 

 

 

Радіорелейна лінія зв’язку 

Зазначається номер лінії і 

тип станції 

 

Тропосферна лінія зв’язку 

Зазначається номер лінії і 

тип станції 

 

Вісь, рокада зв’язку, лінія 

прив’язки: 

1 – розгорнута; 

2 – запланована 

Всередині зазначається:  
1 – кількість та тип потоку 
або швидкість з’єднання, 
утворених проводовими, 
радіорелейними, 
тропосферними засобами; 
2 – кількість каналів 
передавання, утворених 
відповідними засобами 

 
Лінія зв’язку (кабельна, 

проводова, волоконно-оптична) 

телекомунікаційної мережі 

загального користування 

(коричневого кольору) 

Зазначається умовний 

номер лінії, тип кабелю, 

кількість четвірок (пар), 

діаметр жил 

 

 

10 Base-SX 

1 

 

10 Base-SX 

2 
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Маршрути фельд’єгерсько-

поштового зв’язку з 

відповідними засобами 

доставки: 

наземний; 

 

 

залізничний; 

 
авіаційний літаком; 

 

 
авіаційний вертольотом; 

 

 

морський 

 

 

 

 

 

 

 

Круговий маршрут  

фельд’єгерсько-поштового 

зв’язку 

 

 

 

 
               1                       2 

 

 
                         3 

Радіопередавач: 

1 – рухомий; 

2 – стаціонарний; 

3 – стаціонарний захищений  

Із зазначенням потужності 

й типу 

 

 
        1                                2 

Радіостанція: 

1 – на вертольоті; 

2 – на літаку 

 

 
    1                    2               3 

 

Тропосферна станція: 

1 – рухома; 

2 – стаціонарна; 

3 – стаціонарна захищена 

 

 
         1                  2               3 

 

Радіорелейна станція: 

1 – рухома;  

2 – стаціонарна; 

3 – стаціонарна захищена 

 

 

 

 

 

 

 

        1              2                3 

Станція супутникового зв’язку: 

1 – рухома; 

2 – стаціонарна; 

3 – стаціонарна захищена 

 

 

 
 

 

2317 

 
 

 

 
 

317 

 
 

 
 

2317 

зв 
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Супутниковий апарат 

 

Із зазначенням літерами у 
значку: зв – зв’язку; 
Н – навігації; Р – розвідки 

 

Кінцеві засоби із зазначенням 

типу (апарати:  

1 – телефонний; 

2 – телеграфний; 

3 – факсимільний; 

4 – прийому коротких 

повідомлень (пейджер); 

5 – прийому супутникових 

навігаційних сигналів для 

визначення місцезнаходження, 

швидкості пересування об’єкта 

та точного часу 

 

 

Радіостанції із зазначенням їх 

типу:  

1 – переносна; 2 – рухома;  

3 – танкова; 4 – стаціонарна 

 

 

 

Портативна радіостанція 

(радіотелефон) 

 

 
Радіоприймач 

 

 Базова стаціонарна станція: 

СТ - стільникового;  

ТР – транкінгового;  

СП – супутникового 

 

 

Радіонапрямок: 

р/м - радіомережа  

Із зазначенням номера та 

належності 

 

 

Автоматизоване робоче місце: 

1 – загального користування; 

2 – індивідуального 

користування  

Із зазначенням його 

номера 

 Електронно-обчислювальна 

машина 

 

 

Польові лінії зв’язку:  

1 - К - кабельна; 

2 – радіорелейна; 

3 – тропосферна 

Із зазначенням їх номеру і 

типу: (В - волоконно-

оптична) (121-номер лінії, 

МКСБ 4х4 - тип кабелю) 
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Інформаційний напрямок між 

пунктами управління  

Із зазначенням виду 

зв’язку 

 

 

 

Види зв’язку: 

Урядовий зв’язок 
 

Телефонний засекречений 

зв’язок гарантованої стійкості 

 

 

Відкритий телефонний зв’язок 

 

Телеграфний засекречений 

зв’язок гарантованої стійкості 

із зазначенням типу апаратури 

засекречування 

Відкритий телеграфний зв’язок 

із зазначенням типу апаратури  

 
 

Засекречений факсимільний 

зв’язок 
 
 

Незасекречений факсимільний 

зв’язок 
 

 

Засекречена передача даних 

 
 

Незасекречена передача даних 
 

Засекречений 

відеоконференційний зв’язок 
 

Незасекречений 

відеоконференційний зв’язок 
 

Засекречений слуховий 

радіотелеграфний зв’язок 

Незасекречений слуховий 

радіотелеграфний зв’язок 
 

 

Гучномовний зв’язок 
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Рухомі засоби зв’язку: 
 

Автомобіль  
 
Бронетранспортер 
 
 
Бойова машина піхоти 
 
 
Мотоцикл 
 
Поштовий вагон 
 
 
Катер 
 
Літак 
 
 
Вертоліт 

 

Війська радіоелектронної боротьби: 

 

Позиційний район окремого 

батальйону РЕБ 

 

 

Сили та засоби 

радіоелектронного захисту: 

1 - окремий спеціальний центр 

РЕБ; 

2 - окремий вузол РЕБ  

Із зазначенням літерами: 

ВКТК – вузол 

комплексного технічного 

контролю 

 

 
Межа зони радіоподавлення  

Із зазначенням діапазону 

частот засобів противника, 

які подавляються та 

літерами КХ – 

короткохвильовий 

радіозв’язок; УКХ -

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок;  

РН – радіонавігація;  

РЛ - радіолокація 

 

Межа смуги дій частини РЕБ 
 

 

 

Район, заборонений для 

розміщення радіоелектронних 

засобів (для пункту управління 

ОК) 

 

 

Малогабаритні передавачі 

перешкод  

Із зазначенням 

призначення літерами:  

З - зв’язку  

РН - радіонавігації  

РЛ – радіолокації 

    55 ОСЦ РЕБ 

1 

   82 ОВ РЕБ 

 2 

з 
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 Радіокеровані вибухові 

пристрої 

 

 

Завдання щодо створення 

активних радіоперешкод 

визначеним радіоелектронним 

засобам противника (вузлу 

зв’язку мсбр) 

 

 

Межа зони прикриття об’єктів 

від повітряної радіолокаційної 

розвідки і ударів з повітря 

засобами РЕБ 

Із зазначенням сил і 

засобів, які виконують 

завдання 

 

Район контролю 

радіоелектронної обстановки 

(№ 2, який контролюється 82 об 

РЕБ) 

 

 

Зона баражування вертольотів-

постановників перешкод 

наземним РЛС виявлення та 

цілевказання засобів 

протиповітряної оборони 

противника 

 

Інженерні війська: 

Фортифікаційне обладнання: 

                              

 

 

         3мр 

Район фортифікаційного 

обладнання із зазначенням 

його належності (3 мр), часу і 

дати закінчення робіт, 

черговості та обсягу виконаних 

робіт 

 

 

Район розгортання пункту 

управління  

Із зазначенням його 
належності (3 мбр), сил, які 
залучаються для виконання 
робіт, часу і дати 
закінчення робіт, типу та 
кількості (4, 10, 20) споруд, 
що зводяться 

 

Район зосередження  

Із зазначенням характеру 
фортифікаційного 
обладнання. 
Споруди позначаються 
відповідними знаками (за 
необхідності може 
вказуватись кількість 
споруд) 

 

 

 

 

 

 

Базовий район зосередження із 

зазначенням характеру 

фортифікаційного обладнання 

Споруди позначаються 

відповідними знаками (за 

необхідності може 

вказуватись кількість 

споруд) 

 

3 мр 

до 06.00 18.04 

1 черга-100% 

2 черга – 80% 

  

 

 

мсбр 
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УР 

 

Укріплений район 

 

 

 
Траншея з перекритою 

щілиною і ходом сполучення 

 

 
          

 

             1                      2                      3 

Сховища для автомобілів 

(іншої техніки – відповідні 

позначення): 1 – підготовлене; 

2 – зайняте; 3 – із захисним 

маскувальним екраном 

 

 

 

 
              1                      2                      3 

Окопи для танків (іншої 

бойової техніки – відповідні 

позначення): 

1 – підготовлене; 2 – зайняте;  

3 – із захисним маскувальним 

екраном 

Колір знака окопу такий 

самий, як і колір вогневого 

засобу 

 

 

Фортифікаційна споруда із 

місцевих матеріалів для 

ведення вогню з ручного 

кулемета 

 

 

 

Фортифікаційна споруда 

промислового виготовлення з 

обмеженим сектором обстрілу 

для ведення вогню з 

крупнокаліберного кулемета 

 

 

 

Фортифікаційна споруда з 

круговим сектором 

прихованого типу 

промислового виготовлення 

для ведення вогню з 

автоматичного станкового 

гранатомета 

 

 

 

Сховище для особового складу 

1 – ступінь захисту,                    

20 – місткість 

 

 

Сховище із збірних 

залізобетонних елементів 

 

 
Бліндаж 

 

 

Збірно-розбірне сховище для 

пункту управління 

 

 

Сховище для пункту 

управління із збірних 

залізобетонних елементів 

 

 

Довготривала фортифікаційна 

споруда 

 

 
Відкрита щілина  

 
Перекрита щілина  

 

Споруда для спостереження 

відкритого типу 
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Споруда для спостереження 

закритого типу 

 

 

Сховище для боєприпасів 

відкритого типу 

 

 

Сховище для боєприпасів 

закритого типу 

 

 

 

Котлован (з умовним знаком 

цього засобу, для якого він 

відривається) 

 

Загородження та руйнування: 

 

Район розташування рухомого 

загону загороджень (РЗЗ) 

оперативного командування  

(загін № 1) 

 

Район приховування: 

 

Маскування маршрутів 

придорожніми та 

наддорожніми масками:  

1 - табельними маскувальними  

комплектами; 

2 - радіопоглинаючим 

покриттям; 

3 - підручними засобами; 

4 - радіорозсіючим покриттям 

 

 

Малопомітне загородження 

(дротяна спіраль, сітка на 

низьких кілках, дріт в накид) 

 

 

Дротяне загородження 

(кількість штрихів – кількість 

рядів) 

 

 
Мінований завал із зазначенням 

довжини (0,3 км) 

 

 
Електризовані загородження із 

зазначенням довжини (0,2 км) 

 

 

Мінні поля на картах масштабу 

1: 500 000 і більше: 

1 – протитанкові; 

2 – протипіхотні; 

3 - змішані 

 

 

Мінні поля на картах меншого 

масштабу:  

1 – протитанкові; 

2 – протипіхотні; 

3 – змішані; 

4 – керовані  

 

 Ділянка протидесантних мінно-

вибухових загороджень у воді  

Із зазначенням номеру (6), 

типу (ПДМ), кількості мін 

(18) та дати установки 

(17.05) 
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Ділянка скидання сплавних мін  

Із зазначенням її номера 
(№ 3), типу (СРМ), 
кількості мін (30) та сил, 
що залучаються (ісв) 

 

Фугаси:  

1 - некерований;  

2 - керований по радіо; 

3 - керований по проводам 

 

 

Протипіхотні міни:  

1 – кругового ураження;                           

2 – направленого ураження 

 

 

 

Протитанкові міни:  

1 – протигусенична;  

2 – протиднищева;  

3 – протибортова 

 

 
 

Протитранспортна (об’єктна) 

міна 

 

 
 

Міна уповільненої дії 
 

 
Протидесантна міна  

 
Сплавна міна 

 

 

Райони дистанційного 

мінування  

Із зазначенням типу 
системи дистанційного 
мінування (Ав - 
авіаційний), часу і дати 
мінування (05.00 03.10), 
часу та дати самоліквідації 
мінного поля (06.00 04.10) 
та типу мін (ПТМ -3) 

 

Рубіж мінування рухомого 

загону загороджень  

Із зазначенням номера 
рубежу, належності та 
номера РЗЗ 

 

Протитанковий рів  

Із зазначенням 
протяжності (0,7 км). За 
необхідності можуть 
зазначатися сили, що 
залучаються, засоби і час 
улаштування 

 

1 – ескарп; 2 – контрескарп із 

зазначенням протяжності  

(0,5 км) 

За необхідності можуть 
зазначатися сили, що 
залучаються, засоби і час 
улаштування 

 

Надовби  

Із зазначенням їх виду: 
М – металеві, ЗБ – 
залізобетонні, К – кам’яні,  
Д – дерев’яні), кількості 
рядів (2) і протяжності  
(15 м). Можуть 
вказуватися сили, що 
залучаються, засоби і час 
улаштування 
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Зруйнований противником міст  

Із зазначенням часу і дати 

руйнування 

 Підготовлений до руйнування 

міст  

Із зазначенням часу і дати 

руйнування 

 

 
Прохід в загородженнях  

Із зазначенням його 

номера (№ 3) і ширини  

(6 м) 

 
                1 тб 
                               1 тр___  

                                            18.00 19.08 

Район навішування мінних 

тралів  

Із зазначенням назви 

підрозділу (1 тб) часу і 

дати навішування мінних 

тралів 

 Рубіж навішування мінних 

тралів  

Із зазначенням назви 

підрозділу (1 тр) часу і 

дати навішування мінних 

тралів 

 

Зруйнована (пошкоджена) 

ділянка дороги  

Із зазначенням її 

протяжності (1, 2 км) та 

об’їзду 

 

На ділянці дороги протяжністю 

(2 км) є 18 вирв загальним 

об’ємом (800 м3) 

 

 

Суцільний вилом у насипі 

дороги  

Із зазначенням довжини 

(70 м), ширини (10 м), 

глибини (4 м) і об’єму 

(2800 м3) 

 

Затоплена ділянка місцевості  

Із зазначенням ширини 
(600 м), глибини (1,8 м) і 
тривалості затоплення  
(10 год.) 

 

Прогнозована зона затоплення 

місцевості від хвилі прориву 

(пропуску)  

Із зазначенням її напрямку 
і параметрів у створі (№3): 
ширини (1000 м), глибини 
(5 м), часу доходження 
фронту хвилі (0,5 год.), 
тривалості затоплення  
(23 год.) та максимальної 
швидкості течії (2,5 м/с) 

 

Межа зони пожеж у лісах і 

населених пунктах 

 

 

Межа зони завалів у 
населеному пункті (штрихи у 
напрямку до епіцентру вибуху) 

 

 

Внутрішня (1) і зовнішня (2) 
межа зони суцільних завалів у 
лісі 

 

Шляхи, переправи, маскування та водопостачання: 

 

Ділянка підготовки 

(утримання) шляху  

Із зазначенням номера (1), 
належності (ОК), 
підрозділу, часу і дати 
готовності (утримання) і 
протяжності (60 км) 

 

     1 тр___  

08.00 27.08  

12.00  18.07 
 

12.00  18.07 
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Військово-автомобільна дорога  

Із зазначенням 
протяжності (97 км), 
перепускної спроможності 
(8000 автомобілів за добу) 

 

Рокада військово-автомобільної 
дороги  

Із зазначенням 
протяжності (60 км), 
перепускної спроможності 
(6000 автомобілів за добу) 

 

Запасний маршрут військово-
автомобільної дороги  

Із зазначенням 
протяжності (112 км) 

 

Напрямок нарощування 
(відновлення) військово-
автомобільної дороги 

 

 

Розмежувальна лінія між 
батальйонними дорожньо-
комендантськими ділянками 
(ротними – з двома, взводними 
– з однією рискою) 

 

 

Перехід, обладнаний через 
важкопрохідну ділянку  

Із зазначенням літерами: 
ЗРДП – збірно-розбірне 
дорожнє покриття,  
Щ – щити, Ф – фашини,  
К – колоди 

 

Шлях (колонний шлях) руху 
військ  

Із зазначенням його 
номера (1), належності 
(ОК – оперативного 
командування, Бр – 
бригади) і відстані (80 км) 
від вихідного рубежу 

 

Автодорожній тунель  
Із зазначенням його 
висоти (8 м), ширини (4 м) 
і довжини (700 м) 

 

Міст на жорстких опорах  

Із зазначенням його типу: 
Н –низьководний, В – 
висоководний, П – 
підводний), матеріалу (Д – 
дерев’яний, К – кам’яний, 
М – металевий, ЗБ – 
залізобетонний), довжини 
(140 м), ширини (4,2 м) і 
вантажопідйомності (60 т) 

 

Наплавний міст із зазначенням 
типу парку  

ПМП – понтонно-
мостовий парк), довжини 
моста (120 м), ширини  
(6 м) і його 
вантажопідйомності (60 т) 

 

Комбінований міст  

Із зазначенням його 
загальної довжини (280 м), 
типу та довжини 
складових ділянок (НД – 
низьководний дерев’яний 
– 170 м, ширина – 4 м,    
ПМП – із понтонно-
мостового парку – 110 м, 
ширина – 6 м) і 
вантажопідйомності моста 
(60 т) 
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Поромна переправа  

Із зазначенням кількості 
поромів (2, 2), їх 
вантажопідйомності (170, 
40 т), типу парку (ПМП) 
або переправного засобу 
(ПММ) 

 

Брід  

Із зазначенням його 
глибини (0,8 м), довжини     
(95 м), ширини (15 м), 
характеру ґрунту дна (П – 
піщане, К – кам’яне, Б – 
болотисте) і швидкості 
течії (0,3 м/с) 

 Переправа танків під водою  

Із зазначенням її глибини    
(3,5 м), довжини (180 м), 
ширини (40 м), характеру 
ґрунту дна (П – піщане,  
К – кам’яне, Б – 
болотисте) і швидкості 
течії (0,3 м/с) 

 

 

Десантна переправа  

Із зазначенням кількості 
(4) і типу переправно-
десантних засобів (ПТС – 
транспортер, що плаває, 
середній) 

 

Ділянка форсування  

 

Із зазначенням видів 

переправ: 

1 – поромна переправа на 

поромах із парку ПМП;               

2 – поромна переправа на 

поромно-мостових 

машинах ПММ;  

3 – мостова переправа із 

парку ПМП, а також 

кількості поромів (2, 2), 

протяжності (120 м), 

вантажопідйомності (170, 

40, 60 т); 4 – переправа 

танків під водою 

Протимінне загородження 

 Елементи комендантської 

служби (РЗ – річкова 

застава, МК – мостова 

команда, БК – берегова 

команда, РК – рятувальна 

команда 

 

Льодова переправа  

Із зазначенням її номера 

(№ 5) і 

вантажопідйомності (60 т) 

 

Шляхопровід із комплекту 

збірно-розбірного мосту  

Із зазначенням 

найменування комплекту 

(МАРМ), довжини (118 м), 

ширини (4,2 м) і 

вантажопідйомності (50 т) 
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Диспетчерський пункт  

 

Із зазначенням номера  

(№ 10) 

 

Пост регулювання дорожнього 

руху  

К – комендантський пост, 

КПП – контрольно-

перепускний пункт; 

БП – блокпост;  

МВ – мостова варта 

 
Рухомий пост регулювання 

дорожнього руху  

К – рухомий 

комендантський пост 

 Офіцерський пост регулювання 

дорожнього руху  

К – офіцерський 

комендантський пост 

 

Комендант переправи  

ПКП – помічник 

коменданта переправи, 

КДФ – комендант ділянки 

форсування 

 

Цивільні дорожні організації 

(дорожньо-будівельні, дорожні 

ремонтно-будівельні, 

мостобудівельні, дорожньо-

експлуатаційні та інші)  

 

 
Хибний міст  

 

Із зазначенням кількості 

(25) і засобів імітації 

(“Сфера”) 

 

Хибна ділянка оборони (смуга, 

район зосередження, рубіж – з 

відповідними знаками) 

 

 

 
3 мб 

Маскування військ (сил) та 

об’єктів у районі (на позиції, 

рубежі, напрямі зосередження 

зусиль, головного та інших 

ударів, маневру – відповідними 

умовними знаками; колір 

штрихування такий самий, як 

колір умовного знака) 

 

 Радіолокаційна маска  

Із зазначенням кількості 

(150) і типу кутових 

відбивачів (ВМК) 

 

Маскування маршрутів 

(районів і рубежів 

відповідними умовними 

знаками) масками:  

1 – вертикальними 

наддорожніми;  

2 – вертикальними 

придорожніми;  

3 – горизонтальними 

наддорожніми 

 

Р 

Р 

Р 

 

КП 
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Маскування табельними 

маскувальними комплектами 

 

 

Маскування 

радіорозсіювальним покриттям 

 

 

Маскування 

радіопоглинальним покриттям 

 

 

Маскування підручними 

засобами 

 

 
Хибна теплова ціль  

Із зазначенням КФП-1-180 

(20 – кількість) 

 
Імітатор руху техніки  

 

Із зазначенням 30 – 

швидкість, що імітується, 

10 – кількість імітаторів) 

 
Лазерний відбивач 

 

 
Імітатор  

Із зазначенням його виду 

(Р – радіолокаційний,  

Т – тепловий, ГА – 

гідроакустичний, ЕМ – 

електромагнітний), 

кількості (2) і типу (ВМК) 

 

Імітаційна маска озброєння і 

військової техніки (умовний 

знак – залежно від типу 

озброєння і військової техніки) 

 

 

Район (ділянка) розплямування 

місцевості 

 

 
Хибна ділянка маршруту руху 

військ  

Із зазначенням його 

номера (1) і належності 

(ОК – оперативного 

командування,  

Бр – бригадний) 

 

 

 

Імітація зруйнованої ділянки 

дороги (моста, озброєння, 

військової техніки, об’єктів, 

інженерних споруд – 

відповідними умовними 

знаками)  

Із зазначенням 

протяжності (10 км), часу і 

дати імітації 

 

Хибний пункт управління  

Із зазначенням часу його 

функціонування і дати. 

Додатково можуть 

зазначатися сили і засоби 

 

Район (смуга) радіолокаційного 

маскування 

Також можуть зазначатися 

розміри району (смуги), 

сили, які залучаються, і 

час 
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Хибний район розташування 

військ (хибні командні пункти, 

вузли зв’язку та інші об’єкти 

позначаються відповідними 

умовними знаками)  

Із зазначенням сил, які 

залучаються, термінів та 

обсягів завдань 

 
Макет танка  

Умовний знак залежно від 

типу озброєння і техніки 

 
Хибне мінне поле 

 

 

Одинокий колодязь  

Із зазначенням у 

чисельнику – 1 – дебіт у 

м3/год у знаменнику –  

5 загальна глибина  

(3 – глибина до рівня 

води) у метрах 

 

Група колодязів  

Із зазначенням у 

чисельнику – 4 – кількість 

у групі, 6 – сумарний дебіт 

у м3/год у знаменнику –  

6 – 8 – загальна глибина  

(3 – глибина до води) у 

метрах 

 
Зруйнований колодязь  

 

Одинока свердловина  

Із зазначенням у 

чисельнику – 5 – дебіт у 

м3/год у знаменнику – 60 – 

загальна глибина (20 – 

глибина до води) у метрах 

 

Група свердловин  

Із зазначенням у 

чисельнику – 3 – кількість 

у групі, 15 – сумарний 

дебіт у м3/год у 

знаменнику – 40 – 60 – 

загальна глибина (20 – 

глибина до води) у метрах 

 

Одиноке джерело з дебітом  

1,8 м3/год 

 

 

Група джерел  

Із зазначенням загальним 

дебітом 8 м3/год 

 

Водопровід продуктивністю 5 

м3/год 

 

 
5 Р/год – рівень зараження 

 

 

Місце для пункту 

водопостачання 
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Пункт водозабезпечення  

Із зазначенням його 

номера (1), належності (Бр 

– бригадний), 

продуктивності (80 

м3/добу), підрозділу, який 

його обладнав, засобів 

його обладнання, терміну 

його готовності 

 
Водорозбірний пункт  

Із зазначенням його 

номера (3), належності (Бр 

– бригадний), 

продуктивності (10 

м3/год.), підрозділу, який 

його обладнав, і терміну 

його готовності 

 

Район водопостачання  

 

Із зазначенням типу 

фільтровальної станції 

(ВФС-10), її 

продуктивності (10 

куб.м/год) та типу джерела 

(С - свердловина,  

К - колодязь,  

П - поверхневий)  

 

Склад мостових конструкцій  

Із зазначенням їх 

кількості, вираженої через 

довжину моста (120 м), 

ширини проїжджої 

частини (4 м), 

вантажопідйомності (55 т), 

величини прольоту (4,5 м) 

і типу конструкції (КБ – 

колійні блоки, БПП, БСП 

– блоки простих і 

складних прогонів, ОЕ – 

окремі елементи) 

 

Запаси мостових конструкцій і 

матеріалів  

Із зазначенням ЗБ – 

залізобетонні, М – 

металічні, Д – дерев’яні, 

ПМ – прокат металу, ЛМ – 

лісоматеріал) із 

зазначенням кількості 

(700) у прийнятих для 

певного виду матеріалу 

одиницях виміру 

 

Запаси дорожніх конструкцій і 

дорожньо-будівельних 

матеріалів  

Із зазначенням ДП – 

дорожні покриття, Щ – 

щебінь, Г – гравій, Б – 

бітум, Ц – цемент, П – 

пісок) та кількості (800) у 

прийнятих для певного 

виду матеріалу одиницях 

виміру 
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Пункт заготівлі інженерних 

конструкцій, лісозавод  

Із зазначенням підрозділу, 

часу і дати розгортання. 

Можуть вказуватись тип 

конструкцій, які 

заготовлюються, їх 

продуктивність 

 

Резервні поромно-мостові 

конструкції  

Із зазначенням типу 
конструкцій (ПМП), 
довжини (120 м), ширини     
(6 м) і вантажопідйомності 
(60 т) ділянки моста на 
них 

 
Район зосередження барж  

Із зазначенням їх кількості 
(6), типу (БП – баржі-
площадки, ТБ – трюмні 
баржі), довжини (40 м), 
ширини корпусу (6 м) і 
вантажопідйомності  
(300 т) 

 
Пальова стулка  

Із зазначенням довжини 
(120 м), ширини 
проїжджої частини, яка 
планується (4 м) і 
вантажопідйомності (55 т) 
після будівництва 

 

Район заготівлі лісоматеріалів 

обсягом 830 м3 

 

Технічне, інженерно-технічне забезпечення, інженерна техніка: 

 
Арсенал інженерних військ 

 

 

Склад центрального 

підпорядкування  

Із зазначенням назви і 

призначення (ІМ – 

інженерного майна, ІБП – 

інженерних боєприпасів) 

 
Обмінний пункт агрегатів  

Із зазначенням літерами 

його належності:  

Ц – центру, ОК – 

оперативного 

командування 

 

Стаціонарний ремонтний завод 

центрального підпорядкування  

Із зазначенням його назви 

 

Ремонтно-відновлювальні 

військові частини (підрозділи)  

Із зазначенням їх назви  

(1 рвб) і призначення (ІТ – 

інженерної техніки, АІТ – 

агрегатів інженерної 

техніки): 1 – ремонтно-

відновлювальний 

батальйон; 2 – ремонтна 

рота; 3 – ремонтний взвод; 

4 – ремонтне відділення 
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Науково-дослідні організації, 

військово-навчальні заклади 

 

 

Збірний пункт пошкоджених 

машин (озброєння та техніки)  

Із зазначенням його 

номера (№ 2), часу і дати 

розгортання, належності 

(ОК – оперативного 

командування, Бр – 

бригади) та призначення 

(ІТ – інженерної техніки): 

1 – розгорнутий; 2 – 

запасний; 3 – що 

планується 

 

Інженерні склади  

Із зазначенням номера 

(120): 1 – оперативного 

командування; 2 – полку (з 

буквами всередині знака 

або поряд з ним: І – 

інженерний, ІБП – 

інженерних боєприпасів, 

ВТМ – військово-

технічного майна, ІМ – 

інженерного майна). За 

необхідності вказується 

належність і положення до 

визначеного часу; 3 – 

відділення інженерних 

складів оперативного 

командування 

 

Тимчасовий польовий склад  

Із зазначенням його 

номера (1), належності 

(мбр), часу і дати 

розгортання, назви засобів 

інженерного озброєння та 

їх кількості 

 Ремонтні підрозділи: 

1 – ремонтна рота;  

2 - ремонтний взвод;  

3 - ремонтне відділення  

 

 Частина сил і засобів 

(відділення) військової частини 

технічного забезпечення у 

районі розміщення 

За необхідності вказується 

їх склад 

 

 

Район розгортання ремонтно-

відновлювальної частини на 

ЗППМ 

Для військової частини  і 

підрозділу – відповідний 

знак пункту управління. 

Під час розгортання 

частини сил і засобів може 

вказуватися їх склад, 

назва, наявність 

ремонтного фонду 
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Ремонтно-евакуаційні 

підрозділи: 

1- ремонтна група; 

2 - ремонтно-евакуаційна 

група; 

3 - евакуаційна група  

Із зазначенням її 

належності, номера, часу і 

дати розгортання 

(зосередження). За 

необхідності вказується їх 

склад 

 Група технічної розвідки  

Із зазначенням належності 

(ОК – оперативного  

командування), номера (№ 

2) і дати початку розвідки 

 

Пункт технічної допомоги на 

маршруті руху військ  

Із зазначенням належності 

(1 мбр), часу і дати 

розгортання 

 
Технічне замикання похідної 

колони 

 

 

Район передачі (відвантаження) 

озброєння і військової техніки, 

яка вийшла з ладу 

Із зазначенням належності 

(ОК – оперативне 

командування, мбр (тбр) – 

механізована (танкова) 

бригада), частини 

технічного забезпечення, 

яка приймає (рвп ОК) і 

часу початку передачі 

(відвантаження) 

 
Пункт передачі ремонтного 

фонду  

Із зазначенням його 

належності (1 рвп), часу та 

дати передачі 

 

Шлях евакуації озброєння і 

військової техніки  

Із зазначенням його 

номера (1) і 

приналежності (ОК) 

 
Танковий мостоукладач  

 Бойова машина піхоти, 

оснащена мінним тралом 

 

 Танк, оснащений мінним 

тралом 

 

 Танк з навісним бульдозерним 

обладнанням 

 

 
Понтонний парк  

Із зазначенням його типу 

(ПМП – понтонно-

мостовий парк) 

 
Поромно-мостова машина 

 

 
Гусеничний транспортер, що 

плаває 

 

 
Установка розмінування на 

гусеничній базі 

 

 
Катер із зазначенням його типу  
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Інженерна техніка:  

1 – на гусеничній базі;  

2 – на колісній базі  

Із зазначенням БАТ – 

шляхопрокладач, МДК – 

котловинна машина, ІМР – 

інженерна машина 

розгородження, ЭОВ-4421 

– екскаватор, ВММ – 

важкий механізований 

міст 

 

Переносна установка 

розмінування 

 

 

Установка розмінування на 

платформі (причепі) 

 

 

Перевал  

Із зазначенням його 
найменування 
(Буковинський), 
протяжності в км (25), 
ширини (0,2 – 1), висоти 
(5043,0), терміну дії в 
місяцях року 
 (VI - XI) 

 

Десантно доступні ділянки  

Із зазначенням його 
номеру (10), протяжності в 
км (12) 

Війська радіаційного, хімічного, біологічного захисту: 

 

Розрахунково-аналітична 

станція  

Із зазначенням  раг - 

розрахунково-аналітична 

група 

 

 

Пункт спеціальної обробки  

Із зазначенням 

найменування військової 

частини (підрозділу), часу 

і дати розгортання 

 
Район (зона, коридор) ведення 

наземної радіаційної, хімічної 

та неспецифічної біологічної 

(бактеріологічної) розвідки  

Із зазначенням номеру, в 

інтересах кого 

здійснюється розвідка, 

найменування підрозділу, 

який веде розвідку, часу і 

дати розвідки (Р - район; З 

- зона; К - коридор) 

 
Дозор РХБ розвідки із складу 

військ РХБ захисту  

Із зазначенням 
найменування військової 
частини (підрозділу), часу 
і дати початку ведення 
розвідки 

 

Район спеціальної обробки  

Із зазначенням номеру, 
найменування військової 
частини (підрозділу), яка 
проходить і виконує 
обробку, часу і дати 
обробки 

 
Район, який маскується 

аерозолем 

Із зазначенням площі  
(4 кв. км), засобів 
постановки та їх кількості, 
найменування частини 
(підрозділу), яка здійснює 
маскування, часу та дати 
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Об’єкт з ядерною 

енергетичною установкою  

Із зазначенням типу, 
кількості і потужності 
реактору (ВВЕР - водно-
водяний енергетичний 
реактор; РБМК - реактор 
великої потужності 
контурний) 

 

Взвод реактивних піхотних 

вогнеметів 

 

 

Вогнеметний підрозділ в 

бойових порядках військ 

 

 

 

 

Відділення реактивних 

піхотних вогнеметів:  

1 - на БТР; 

2 - на автомобілях 

 

 

Рубіж димопуску  

Із зазначенням його 
довжини (2 км), засобів 
постановки та їх кількості 
(м – машинами; ш - 
шашками; а - артилерією; 
ав - авіацією; пр. - 
приладами; т – танками), 
найменування частини 
(підрозділу), яка здійснює 
маскування, часу та дати 

 

 

 

 

Район ядерного вибуху 

противника  

Із зазначенням 
потужності, виду і часу 
вибуху (П – повітряний; Н 
- наземний; П - 
підземний), коло обмежує 
зону можливого 
зараження в районі вибуху   

 

 

Рубіж безпечного віддалення 

(виступи в бік зон зараження 

внаслідок аварії АЕС і 

підприємств хімічної 

промисловості) 

 

 

 

 
Ядерна міна противника  

Із зазначенням потужності 

заряду (2 кт), глибини 

установки (10 м) або виду 

вибуху, часу і дати 

виявлення 

 

 

 

Поле хімічних фугасів 

противника  

Із зазначенням часу і дати 

виявлення. Поле 

підірваних фугасів – знак 

зафарбовується жовтим 

кольором 

ц

і

ц

і

ц 

ц

і

ц

і

ц 

ц

і

ц

і

ц 

ц

і

ц

і

ц 
1 2 

 
40 – Н . 

1.00 7.1 

     2- 10___ 
18.10 01.10 
 

 
   Ф - VX___ 
18.10 01.10 

 

   2 - М - 2   5 одб    .. 

10.00-11.00 05.12 
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                        № 1-5 

                    8.30 05.07 

Продегазований прохід на 

зараженій ділянці місцевості  

Із зазначенням номера 
(№1), ширини (5м), 
найменування частини 
(підрозділу), яка 
проводить дегазацію, часу 
і дати дегазації 

 

 

 

 

 

Фактична погода у приземному 

шарі  

Із зазначенням часу і дати 
визначення даних: 
напрямку (45) і швидкості 
повітря (5м/с), 
температури повітря (5) та 
ґрунту, хмарності (10 
балів), вертикальної 
стійкості повітря (при 
означенні прогнозу погоди 
квадрат викреслюється 
пунктиром) 

 

 

 

 

Середній вітер у шарі 

атмосфери  

Із зазначенням часу і дати 
визначення даних: 
верхньої межі шару (6км), 
напрямку (315) та 
швидкості (10 км/г) 

 

 
 

 
 

База озброєння РХБз 

 

 

Межі зон радіаційного 

забруднення місцевості: 

Г - надзвичайно небезпечного 

(чорна) ; 

В - небезпечного (коричнева); 

Б - сильного (зелена) ; 

А - помірного (синя) ; 

М - радіаційної загрози 

(червона) 

 

 Межі зон радіаційного 

зараження місцевості: 

Г - надзвичайно небезпечного 

(чорна)  

В - небезпечного (коричнева) 

Б - сильного (зелена)  

А - помірного (синя)  

 

 Об’єкт, який містить 

сильнодіючу отруйну речовину, 

із зазначенням найменування та  

кількості речовини 

 

 

Прогнозуємі зони 

розповсюдження хмари 

сильнодіючої отруйної 

речовини під час аварії 

(руйнування) хімічно 

небезпечного об’єкту  

Із зазначенням 
найменування і кількості 
речовини, часу і дати 
аварії, а також глибини 
розповсюдження: 
1 - первинної хмари; 
2 - вторинної хмари 

Б А В Г 
                                           

                                                                                      
А 

                                                            

 

В 

                 

20 – Н 

    09.00  11.03 

 

Хлор – 30т 

5 об РХБз 

07.00 06.05 
              

                                   
450 

          5                                                

                           

         tп=50    

         tг=40 

Ізотермія  
                           

              

               450 

                             

5                     

 
 

                          

tп=50   
                          

tг=40 

 Ізотермія  
                          

tг=40 

 Ізотермія  
 

1

10 

10.00 06.06 
 

            3150 

 

        10  

      

6 

 

6 

Х РХБ 
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Район, в якому противником 

було застосовано хімічну зброю 

Із зазначенням засобу 
застосування (ав - авіація, 
Р - ракети, А - артилерія, 
Ф - фугаси), типу отруйної 
речовини, часу та дати  
застосування, а також 
глибини розповсюдження: 
1 - первинної хмари  
2 - вторинної хмари 

 Ділянка місцевості (район), 

заражена противником 

біологічними засобами 

Із зазначенням збудника, 

кількості захворівших і 

часу застосування 

(виявлення) 

 
Застосування противником 

запалювальної зброї  

Із зазначенням засобу 

застосування, типу 

запалювальної речовини, 

часу та дати застосування 

 

Зона пожежі і напрямок її 

розповсюдження 

 

                                   ПХЛ Пункт збору проб для аналізів 

(ПХЛ польова хімічна 

лабораторія) 

 

РРМ   РХБз 

 

Рухома ремонтна майстерня 

озброєння РХБ захисту 

 

 

 

Рубіж надягання (включення) 

засобів (систем) захисту – 

виступи у бік зараження 

 

Топографічні військові частини та підрозділи: 

 
Картографічний центр  

Із зазначенням рц - 

редакційний центр, 

військова картографічна 

частина) 

 

Контрольно-корегуючи станції: 

1 – стаціонарна; 

2 – мобільна; 

3 - на базі морського маяка  

 

 
Пункт спеціальної геодезичної 

мережі 

 

Гідрометеорологічні підрозділи: 

 

Гідрометеорологічний центр, 

бюро 

 

 
Метеорологічна батарея 

 

 

Авіаційний метеорологічний 

підрозділ 

 

 
Радіозондувальний пункт 

 

ав. напалм 
07.00.16.02 

Чума – 150 

07.00 16.02 

   Ав-VX 

07/00 8/10 

1 

2 

1 

2 
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п 

 
Метеорологічний локатор 

 

3.1.8. Військова техніка та дії сил і засобів матеріально-технічного забезпечення 

Військові частини тилового забезпечення: 

 

П 

Центр (об’єднаний) 

забезпечення 

Із зазначенням (ОЦЗ – 
об’єднаний центр 
забезпечення; П - 
пальним; Реч - речовим 
майном; Пр – 
продовольством) 

 
 

п 
Відділ (мобільний) зберігання 

Центру (об’єднаний) 

забезпечення  

Із зазначенням (ОЦЗ – 
об’єднаний центр 
забезпечення; П - 
пальним; Пр – 
продовольством; Реч - 
речовим майном) 

 

 

Центральна база 

Із зазначенням (П - 

пального; Реч – речового 

майна; Пр - 

продовольства) 
 

Відділ (мобільний) зберігання 

Центральної бази 

Із зазначенням (П - 

пального; Реч – речового 

майна; Пр - 

продовольства) 

 

П 
Центральний склад  

Із зазначенням (П - 

пального; Пр - 

продовольства; Реч – 

речового майна) 

 

Відділ (мобільний) зберігання 

Центрального складу 

Із зазначенням (П - 

пального; Пр - 

продовольства; Реч – 

речового майна) 

 
 

П 

 

Центр (об’єднаний) 

забезпечення виду, ОК 

Із зазначенням (ОЦЗ – 

об’єднаний центр 

забезпечення; П - 

пальним; Пр - 

продовольством; Реч – 

речовим майном) 

 
 

П 

 

 

Відділ (мобільний) зберігання 

Центру забезпечення виду, ОК 

Із зазначенням (ОЦЗ – 

об’єднаний центр 

забезпечення; П - 

пальним; Пр - 

продовольством; Реч – 

речовим майном) 

 
Пр Центральний склад  

Із зазначенням (Пр - 
продовольства; П - 
пального; Реч - речового 
майна) 

 

База виду, ОК 

Із зазначенням (П - 
пального; Пр - 
продовольства; Реч – 
речового майна) 
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Відділ (мобільний) зберігання 

Бази виду, ОК  

Із зазначенням (П - 
пального; Пр - 
продовольства; Реч – 
речового майна) 

 
Склад виду, ОК  

Із зазначенням (П - 
пального; Пр - 
продовольства; Реч – 
речового майна) 

 
Відділ (мобільний) зберігання 

Складу виду, ОК  

Із зазначенням (П - 
пального; Пр - 
продовольства; Реч – 
речового майна) 

 

 
 

Склад корпусу  

Із зазначенням (П - 
пального; Пр - 
продовольства; Реч – 
речового майна) 

 

Склад бригади  

Із зазначенням (П - 
пального; Пр - 
продовольства; Реч – 
речового майна) 

 

П Склад полку, окремого 

батальйону (дивізіону)  

Із зазначенням (Пр - 
продовольчий;  
БТМ - бронетанкового 
майна; П - пального; Реч - 
речового майна) 

 
 

 

Район зосередження військової 

частини, підрозділу 

матеріального забезпечення 

 

 

                                   2/104брМЗ 

Частина сил і засобів частини, 

підрозділу матеріального 

забезпечення 

 

 Польовий хлібозавод  

           28 омбр     
                                 09.00 21.06 Район масової заправки техніки 

пальним  

Із зазначенням його 

належності і часу 

розгортання заправних 

засобів 

вез Ветеринарно-епізоотичний 

загін 

 

Трубопровідні війська: 

 
Трубопровідна частина 

(підрозділ) на марші 

 

 

Польовий магістральний 

трубопровід з указуванням 

марки ПМТП: 

- розгорнутий в одну лінію; 

 

 

- розгорнутий в дві лінії 

(жовтий - авто бензин, 

коричневий - дизельне паливо, 

голубий - авіаційне пальне) 

 

12обрМЗ 
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- траса намічена для 

розгортання з указуванням 

терміну готовності  

 

 
- насосна станція на трасі  

 

 

Стаціонарний 

нафтопродуктопровід, цифри:  

Із зазначенням в 

чисельнику - 

продуктивність за добу 

тис. т; знаменник - 

діаметр, мм. 

 

Стаціонарна насосна станція    

 

Колодязь для підключення 

польового магістрального 

трубопроводу до стаціонарного 

нафтопродуктопроводу. 

 

 

Стаціонарний нафтопровід 
 

 Нафтобаза  

Із зазначенням (АБ, ДС, 

ТС - найменування 

пального, цифра - 

кількість) 

 Підприємства ДАРУ 

(Державного агентства резерву 

України) 

 

 

 

 

 

м 

Підприємства харчової 

промисловості: 

МК – м’ясокомбінати, 

м’ясопереробні підприємства; 

М – підприємства молочної 

промисловості; 

К – консервні заводи 

(підприємства); 

Ж – олійно-жирові 

підприємства; 

МФ – макаронні фабрики, 

підприємства 

 

 

 Хлібозаводи (хлібопекарні) 

стаціонарні (цивільні) 
 

 
Розгорнутий хлібозавод  

 
Згорнутий хлібозавод  

 
Відділення хлібозаводу 

 

М
К 
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Ремонтні підрозділи зі складу 

частин тилового забезпечення з 

ремонту технічних засобів:  

Із зазначенням (Пр – 

продовольчої служби, Р – 

речової служби, П – 

служби пально-

мастильних матеріалів) 

 Мобільне відділення 

забезпечення 
 

Військові частини технічного забезпечення: 

 

Арсенал  

Із зазначенням (Ав - 

авіаційних засобів 

ураження; БТМ - 

бронетанкового майна; І - 

інженерних військ; РАО - 

ракетно-артилерійського 

озброєння) 

 

Центральна  база 

Із зазначенням (Арт - 

артилерійська;  

АТ - автомобільної 

техніки;  

БТМ - бронетанкового 

майна) 

 

Центральний склад  

Із зазначенням (АТМ - 

автомобілього майна;  

Б - боєприпасів;  

БТМ - бронетанкового 

майна;  

О - озброєння;  

РБ - ракет і боєприпасів) 

 

Склад 

Із зазначенням літерами: 

Арт - артилерійський;  

БТМ - бронетанкового 

майна;  

АТ - автомобільної 

техніки) 

 
Ремонтний завод центру  

Із зазначенням його 

найменування 

 

Ремонтно-відновлювальний 

батальйон  

Із зазначенням його 

найменування та 

призначення:  

АТ - автомобільної 

техніки;  

БТ - бронетанкової 

техніки;  

РАО - ракетно-

артилерійського озброєння 

 

Пункт збору пошкоджених 

машин  

Із зазначенням його 

номеру та належності (ОТ-

озброєння і техніки)  

Установи військових сполучень та органів транспорту: 

П 

р

п 

М
ВЗ 

р

мвз 
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Центральне управління 

військових сполучень 

 

 

Управління військових 

сполучень на залізниці 

 

 

Управління військових 

сполучень на морському та 

річковому транспорті 

 

 

Комендатура військових 

сполучень залізничної дільниці 

та станції 

 

 

Комендатура військових 

сполучень водної ділянки та 

порту 

 

 

Комендатура військових 

сполучень залізничної станції 

 

 

Філія ПАТ “Укрзалізниця” 

 

 

Відділення філії ПАТ 

“Укрзалізниця” 

 

 

Судноплавна компанія 
 

 

Управління порту 
 

3.1.9. Військова техніка та дії сил і засобів морально-психологічного забезпечення 

 

 

Органи культурологічного 

забезпечення: 

1 - ансамбль пісні і танцю; 

2 - Центр військово-музичного 

мистецтва;  

3 - Концертна бригада. 

 

 

 

Будинок офіцерів: 

1 - центральний будинок офіцерів 

ЗС України (ЦБО); 

2 - гарнізонний будинок офіцерів 

(ГБО) 

Із зазначенням цифра – 

номер ГБО 

 

Відділ зберігання технічних засобів 

пропаганди 

Із зазначенням у 

знаменнику – найменування 

центру забезпечення, до 

складу якого він входить. 
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1 - польовий автоклуб (ПАК, 

ПКВС).  

2 - високомобільна група 

внутрішніх комунікацій 

 

 

Цивільний кіновідеопункт  

(синім кольором - військовий) 

 

 

1 - військова теле-радіостудія із 
зазначенням її назви; 
2 - цивільний телерадіоцентр 
 

Із зазначенням букви в 
знакові – належність до 
відповідної одиниці 
адміністративного поділу: 
Ц– центральний; 
О– обласний; 
Р– районний. 

 

Прогнозовані зони стійкого 
прийому телерадіозасобів (у 
масштабі карти)  
 

Із зазначенням діапазону 
та частоти хвиль). 
За противника червоним, 
свої сили: військові – 
синім, цивільні – чорним 
кольором 

 

 Редакція, видавництво і 

типографія  

Із зазначенням назви 

видання та потужності 

(кількість примірників на 

добу): 

1 – військова; 

2 - цивільна. 

Буква в знакові: для 

військових – орган 

військового управління, 

якому підпорядковується; 

для цивільних:  

Ц – центральна; 

О – обласна; 

Р – районна. 

 

1 - прес-центр (із зазначенням 

належності); 

2 - регіональний медіа-центр 

 

 
Похідні редакційно-видавничі 

комплекси  

Із зазначенням належності 

та потужності (кількість 

примірників на добу). За 

противника червоним, за 

свої війська – синім 

кольором. 

 

Район компактного проживання  

національних меншин  

Із зазначенням 

національності та 

процентного 

співвідношення до 

загальної чисельності  

населення 
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 Район залистування  

Із зазначенням способу 

залистування, кількості 

листівок, часу та дати 

залистування. За 

противника червоним, за 

свої війська – синім 

кольором. 

 

 
Район нестабільної суспільно-

політичної обстановки  

 

 

Райони зосередження основних 

зусиль МПЗ операції (бойових 

дій)  

Із зазначенням (із зовні – 

коричневим, всередині – 

помаранчевим) 

 

Район відселення населення  

Із зазначенням кількості 

переселенців 

 
Табір біженців  

Із зазначенням його 

номеру та кількості осіб  

(табір номер три, 70 

чоловік) 

 

Підрозділи психологічної 

допомоги та реабілітації: 

1 - центр медико-психологічної 

реабілітації; 

2 - пункт психологічної 

допомоги військової частини 

(з’єднання). 

 

Поруч із знаком 

вказується: 

в чисельнику - база 

розгортання; в знаменнику 

- кількість місць 

 

Найбільш впливові політичні 

партії та громадські організації  

Із зазначенням кількості 

членів. Ліворуч – партії; 

праворуч – громадські 

організації та рухи 

 

Релігійні конфесії: 

1 - католицькі; 2 - православні; 

3 - іудейські; 4 – мусульманські 

 

Із зазначенням кількості 

віруючих 

3.1.10.Військова техніка та дії сил і засобів медичного забезпечення 

 

                 

 

       1100          ГВМКЦ         

Головний військово-медичний 

клінічний центр  

ВМКЦ ЗхР - військово-

медичний клінічний  

центр Західного регіону 

тощо) із зазначенням 

ліжкової місткості (400) 

 

               100           409 
Стаціонарний військовий  

госпіталь  

Із зазначенням  номеру 

госпіталю (409) та  

ліжкової місткості (100) 

 Військовий мобільний 

госпіталь 
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 Територіальна госпітальна база  

Міністерства охорони здоров’я,  

тилові госпіталі МОЗ 

 

 Військово-санітарний потяг 

(летючка) 

 

 

 

 

Район зосередження пересувної  

госпітальної бази (ПГБ)  

Із зазначенням її номеру 

 
Район масових санітарних 

втрат особового складу  

Із зазначенням кількості 

поранених 

 

                                                                 536                

                                                                                                     

Евакуаційний пункт  
Із зазначенням номеру 

 

МЗ 

 

Польовий центр медичного 
забезпечення 

 

 

 
Медичний склад 

 

3.2. Умовні знаки, які використовуються для позначення інших військових формувань, 
правоохоронних органів України та територіальної оборони України 

3.2.1. Державна спеціальна служба транспорту України  

 

Пункти управління: 

адміністрації Державної 

спеціальної служби транспорту 

України 

 

 
Об’єднаного загону 

 

 Окремого загону  

Із зазначенням (омзаг - 
мостового, окзаг - 
колійного, озагм - 
механізації) 

 

Ділянка залізниці, яка 
відновлюється  

Із зазначенням терміну 
здачі її в експлуатацію 

 
Ділянка залізниці, яку 
сплановано побудувати 

Із зазначенням її довжини 
(4 км) 

 
Ділянка опорної мережі 
залізниці, яка підлягає 
технічному прикриттю 

 

 

Залізничний напрям, технічне  
прикриття якого здійснюється  
загонами Державної 
спеціальної служби  транспорту 
України (включно ст.Лозова, 
виключно ст.Калинів) 

 

 

Поромна залізнична переправа  

Із зазначенням кількості 
одночасно 
переправляємих вагонів 
(2), пропускної 
можливості (150 вагонів 
на добу) та типу парку 
(НЗМ) 

4822ПГБ 

 + 
350   

   МС 
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Залізничний міст на жорстких 

опорах  

Із стандартних 
конструкцій із 
зазначенням його довжини 
(300 м) та типу 
конструкцій (РЕМ-500) 

 

Залізничний міст на плаваючих 

опорах  

Із зазначенням його 
довжини (120м) та типу 
парку (НЗМ) 

3.2.2. Державна спеціальна служба зв’язку та захисту інформації України 

 Пункт управління 

територіального вузла 

урядового зв’язку 

 

 

 

 

Вузли урядового зв’язку: 

стаціонарний; 

захищений 

 

3.2.3. Державна прикордонна служба України 

Пункт управління: 

 

Адміністрації Державної 

прикордонної служби України 

 

 

Регіонального управління 

(Західного регіонального 

управління) 

 

 

Прикордонного загону (змо - 

загону морської охорони) 

 

 

Прикордонної комендатури 

 

 

Прикордонної застави  
Із зазначенням номеру 

 

 

 

 

 

 

Стик між: 

 

прикордонними загонами; 

 

регіональними управліннями; 

 

прикордонними 

комендатурами; 

 

прикордонними заставами 

 

 

 

 

7твУЗ 
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 Пункт зустрічі органів охорони 

державного кордону з 

підрозділами (військовою 

частиною) Збройних Сил 

України, які призначені для 

посилення охорони (прикриття) 

державного кордону 

 

 
Оперативно - пошукова група  

 

Район пошуку порушників 

державного кордону, схронів, 

схованок тощо 

 

 
Місце порушення державного 

кордону  

Із зазначенням кількості 

порушників, часу та дати 

 
Місце збройного зіткнення з 

порушниками державного 

кордону 

 

 Пункт управління (штаб) 

окремого контрольно-

пропускного пункту 

 

 
Пункт управління КПП 

 

 Пункт управління відділення 

прикордонного контролю 

 

 

 

Контролерський пост 

 

 

 

 

Прикордонний пост 

 

 
Тимчасовий прикордонний 

пост 

 

 
Міжнародний пункт пропуску  

 

3чол 

09.00 21.06 

Закарпаття 

Шегіні 

1000/60 
З                 0.2 

пас.ван. 
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Міждержавний пункт 

пропуску 

 

 
Місцевий пункт пропуску 

 

 Прикордонний наряд: 

1 - рухомий прикордонний 

наряд; 

2 - нерухомий прикордонний 

наряд 

 

Із зазначенням його виду: 

складу та часу несення 

служби 

 

Прикордонний наряд, який 

охороняє певну ділянку 

 

 
Фільтраційний пункт 

 

 Пункт обміну 

кореспонденцією 

прикордонних представників 

 

 
Пункт зустрічі прикордонних 

представників 

 

 
Прикордонний наряд “Заслон” 

 

 
Прикордонний патруль 

(пунктиром вказується 

маршрут патрулювання) 

 

 

 Зона спостереження із 

застосуванням приладів 

спостереження 

 

3.2.4. Національна гвардія України 

Пункти управління: 

 

Головного управління НГУ 

 

2 чол. 

11.00-14.00 06.11 
ПС 

1. 

 

 

2. 

 

Д 

 

д 07.00-11.00 06.11 

2 чол. 

ВК 
2 чол. 

01.00-03.00 06.10 

ФП 

 

ПП 

ТПБ 
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Оперативно-територіального 

об'єднання  

Із зазначенням  

(ЗАХОТОНГ – західного 

оперативно-

територіального 

об'єднання національної 

гвардії) 

 

 
Бригади  

Із зазначенням (обрНГ - 

окрема бригада; брНГ – 

бригада НГ; обр опНГ – 

окрема бригада 

оперативного призначення 

НГ, бр огпНГ – бригада 

охорони громадського 

порядку НГ) 

 

Полку  

Із зазначенням (пНГ - полк 

НГ, поп НГ- полк 

оперативного призначення 

НГ, погп НГ – полк 

охорони громадського 

порядку НГ ) 

 
Батальйону 

Із зазначенням (об - 

окремий батальйон,  

озСпП - окремий загін) 

3.2.5. Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

Пункти управління: 

 Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій 
 

 

 Штабу Державної 

спеціалізованої (воєнізованої) 

аварійно-рятувальної служби 

 

 

Аварійно-рятувального загону  

Із зазначенням (спарзаг - 

спеціального аварійно-

рятувального загону, спзаг 

- спеціального загону, 

спмзаг - спеціального 

морського загону) 

 

Територіального аварійно-

рятувального загону  

Із зазначення належності 

до адміністративно-

територіальної одиниці 

(Дніпр.-Дніпропетровської 

області) 

 

 

спарзаг 

 

21 пНГ 

арзаг Дніпро 

ДСАРС 

ДСУ НС 

5 обНГ 
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4. Використання скорочень 

 

 

4.1. Правила скорочення слів, словосполучень та тексту 

4.1.1. Для зменшення обсягу оперативних документів використовується 

скорочення слів, словосполучень та тексту. Скорочення повинні: 

бути простими, наочними та однаково використовуватися для всіх 

граматичних форм одного й того самого слова незалежно від року, числа, 

відмінника й часу; 

використовуватися для одного за значенням слова та словосполучення; 

відповідати існуючим (встановленим) формам згідно з переліком 

скорочень, які наведені у підрозділах 3.2. та 3.3.; 

бути зрозумілими та дозволяти легко і безпомилково відновити слово 

(словосполучення) повністю; 

відповідати змісту скороченого слова або словосполучення. 

4.1.2. Скорочення слів та словосполучень здійснюється шляхом відсікання, 

стягування, використання абревіатури, комбінованим способом, вживанням 

фіксованих форм.  

4.1.3. Скорочення відсіканням полягає у відкиданні двох або більше літер 

в кінці слова. Використовується під час скорочення слів загального 

використання. Крапка в кінці скороченої форми слова не ставиться, наприклад: 
 

аер – для слова “аеродром“; 

рез – для слова “резерв”. 
 

Словосполучення, до складу яких входять складні слова (які у повній 

формі пишуться через дефіс) скорочуються видаленням кінцевої частини 

кожного слова (кожної частини слова) до першої букви. При цьому початкові 

літери дозволяється писати (друкувати) як малими так і великими, наприклад: 
 

вкч – для словосполучення “військово-картографічна частина”; 

ФПЗ – для словосполучення “фельд’єгерсько-поштовий зв’язок”. 
 

4.1.4. Скорочення стягуванням полягає у вибірковому пропусканні 

приголосних та голосних літер. Використовується два види скорочення 

зазначеним прийомом. 

Перший – для простих слів (спеціальних, військових термінів тощо) із 

використанням короткого тире (дефісу). При цьому, як правило, залишаються 

перша та остання літера слова, наприклад: 

р-н – для слова “район”;  

р-ж – для слова “рубіж”. 
 

Під час скорочення іменників враховуються відмінникові закінчення 

однини або множини, наприклад: 

р-н – для слова “район”; 

р-ни – для слова “райони”. 
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Другий – для складних слів та словосполучень із використанням косої 

риски. При цьому, слово скорочується до першої літери (однієї або двох) 

кожної складової частини, наприклад: 
 

р/м – для слова “радіомережа”;  

б/пр – для слова “боєприпаси”. 
 

Словосполучення скорочується до першої букви кожного слова, 

наприклад: 
 

б/п – для словосполучення “бойовий порядок”; 

р/н – для слова словосполучення “радіо напрямок”. 
 

4.1.5. Скорочення шляхом використання абревіатури полягає у 

використанні початкових літер слів. Початкові букви дозволяється писати 

(друкувати) як малими так і великими літерами, наприклад: 
 

і – для слова “інженерний”; 

А – для слова “армія”; 

мб – для словосполучення “механізований батальйон”; 

ООШ – для словосполучення “Об’єднаний оперативний штаб”. 
 

4.1.6. Комбіноване скорочення слів та словосполучень полягає у 

використанні всіх вищезазначених способів та призначене для виключення 

однакових скорочень різних слів та словосполучень. При цьому дозволяється 

доповнювати перші літери слів декількома наступними, наприклад: 
 

бр – для слова “бригада”,  

(у той час коли б – для слова “батальйон”); 

дн – для слова “дивізіон”,  

(у той час коли д – для слова “дивізія”); 

омбр – для словосполучення “окрема механізована бригада”, 

(у той час коли омб – для словосполучення “окремий механізований 

батальйон”); 

техдн – для словосполучення “технічний дивізіон”, 

(у той час коли тд – для словосполучення “танкова дивізія”). 
 

Водночас, під час використання комбінованого способу, дозволяється 

використовувати початкові літери кореня складних слів, які входять до 

словосполучення, наприклад: 

помп – для словосполучення “понтонно-мостовий полк”;  

ІАеС – для словосполучення “інженерно-аеродромна служба”; 

манц – для словосполучення “маневрений центр”. 
 

4.1.7. Під час скорочення словосполучень використовуються чітко 

визначені (фіксовані) скорочення певних слів та словосполучень. Наприклад, для 

назв з’єднань, військових частин, підрозділів, закладів, баз тощо на початку 

словосполучення пишеться (друкується):  
 

літера о – для слова “окремий” (омбр, обз); 

літера Ц – для слова “центральний” (ЦБЗТ); 
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літера Р – для слова “регіональний” (РЦ РЕР). 

Наприкінці скорочення, яке використовується для словосполучення назви 

інженерних військових частин та підрозділів, військ РХБ захисту та зв’язку тилу 

використовується літера т – для слова тиловий, наприклад: 
 

 

обзт – окремий батальйон зв’язку тилу. 
 

Для назв районів та областей, якщо вони збігаються, використовуються 

ідентичні скорочення, наприклад: 
 

Харк. обл – для словосполучення Харківська область; 

Харк. р-н – для словосполучення Харківський район. 
 

Використовувати фіксовані скорочення для інших слів не дозволяється. 

4.1.8. Застосування скорочень слів, словосполучень необхідно 

здійснювати з урахуванням таких особливостей: 

літерно-цифрові скорочення використовуються разом (суцільно), без 

проміжків (пробілів). При цьому використовуються тільки малі літери, за 

винятком першої, наприклад: 
 

Су-24мр, Мі-24вп; 
 

скорочення назв військових організаційних структур противника та 

третіх (суміжних) держав здійснюється за правилами, що застосовуються для 

своїх військ (сил), але з урахуванням прийнятих у них найменувань органів 

військового управління, об’єднань, з’єднань, військових частин і підрозділів; 

назви держав, до збройних сил яких належать відповідні військові 

організаційні структури, зазначаються скорочено в дужках, наприклад: 
 

11 пдбр (Франц), 14 мпд (ФРН). 
 

4.1.9. Скорочення тексту оперативних документів здійснюється шляхом: 

використання скорочень слів та словосполучень; 

видалення із тексту документа слів, які не несуть змістовного 

навантаження; 

посилання на інші документи. 

4.1.10. Перелік основних скорочень, який наведено у підрозділі 3.2., може 

бути уточнений та деталізований органами військового управління у ході 

розроблення керівних документів щодо застосування військ (сил).  

 

4.2. Основні скорочення, які застосовуються в оперативних документах та 

під час графічного нанесення умовних знаків 

Повне найменування Умовне скорочення  
 

1 2 

4.2.1. Збройні Сили, види та функціональні структури Збройних Сил 

Збройні Сили України ЗСУ 

Збройні Сили  ЗС 
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Сухопутні війська Збройних Сил України СВ 

Повітряні Сили Збройних Сил України ПС 

Військово-Морські Сили Збройних Сил України ВМС 

Високомобільні десантні війська ВДВ 

Оперативне угруповання військ (сил) ОУВ 

Сили негайного реагування СНР 

Сили нарощування СН 

Сили резерву СР 

Сили стабілізації  ССт 

Сили спеціальних операцій ССпО 

Корпус резерву КР 

Частини забезпечення життєдіяльності  ЧЗЖ 

4.2.2. Сухопутні війська Збройних Сил України 

Механізовані війська МВ 

Танкові війська ТВ 

Ракетні війська і артилерія РВіА 

Війська протиповітряної оборони  В ППО 

Авіація Сухопутних військ АвСВ 

Оперативне командування ОК 

Територіальне управління ТрУ 

Механізована бригада (полк, батальйон, рота) мбр, мп, мб, мр 

Мотопіхотна бригада (батальйон, рота) мпбр, мпб, мпр 

Гірсько-піхотний батальйон гпб 

Розвідувальний батальйон рб 

Танкова бригада (батальйон, рота) тбр, тб, тр 

Аеромобільна бригада (полк, батальйон, рота) 
аембр, аемп,  

аемб, аемр 

Аеромобільно-десантний батальйон (рота) аемдб, аемдр 

Повітрянодесантна бригада пдбр 

Парашутно-десантний батальйон (рота) пдб, пдр 

Ракетна бригада (дивізіон) рбр, рдн 

Артилерійська бригада (дивізіон, батарея) абр, адн, абатр 

Реактивний артилерійський полк (дивізіон, 
батарея) 

реап, реадн,  

реабатр 

Гаубичний самохідний артилерійський дивізіон гсадн, гсабатр 
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(батарея) 

Протитанковий артилерійський дивізіон 
(батарея) 

птадн, птабатр 

Батарея протитанкових керованих ракет батр ПТКР 

Батарея управління батрУ 

Батарея управління та артилерійської розвідки буар 

Розвідувальний артилерійський дивізіон роадн 

Батарея звукової розвідки бзр 

Батарея радіолокаційної розвідки брлр 

Мінометна батарея мінбатр 

Метеорологічна батарея метеобатр 

Пункт управління артилерійською розвідкою ПУАР 

Взвод оптичної розвідки вор 

Взвод безпілотних літальних апаратів ВзБЛА 

Зенітний ракетний артилерійський дивізіон 
(батарея) 

зрадн, зрабатр 

Технічна батарея техбатр 

Полк армійської авіації пАА 

Вертолітна ескадрилья ве 

Авіаційна база АвБ 

Полк (батальйон, рота) територіальної оборони  пТрО, бТрО, рТрО 

Бригада (батальйон, рота) охорони та 
обслуговування  

броо, боо, роо 

Артилерійська група оперативного 
командування 

АГОК 

Бригадна артилерійська група БрАГ 

Полкова артилерійська група ПАГ 

Батальйонна тактична група БТГр 

4.2.3. Повітряні Сили Збройних Сил України 

Авіація Ав 

Зенітні ракетні війська ЗРВ 

Радіотехнічні війська РТВ 

Повітряне командування ПвК 

Центр повітряних операцій ЦПО 

Центр управління та оповіщення   ЦУО 

Командний центр Повітряних Сил КЦ ПС 
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Центр управління та забезпечення польотів 
авіації  

ЦУ ЗПА 

Група управління авіацією ГУАв 

Тактична авіація ТА 

Винищувальна авіація ВА 

Бомбардувальна авіація БА 

Центр аеронавігаційного забезпечення авіації ЦАНЗ 

Штурмова авіація ША 

Розвідувальна авіація РзА 

Транспортна авіація ТрА 

Авіаційна бригада тактичної авіації авбр ТА 

Бригада тактичної авіації бр ТА 

Бригада транспортної авіації бр ТрА 

Авіаційна ескадрилья (ланка) ае, ал 

Винищувальна авіаційна ескадрилья вае 

Штурмова авіаційна ескадрилья шае 

Бомбардувальна авіаційна ескадрилья бае 

Розвідувальна авіаційна ескадрилья рае 

Авіаційний загін авзаг 

Авіаційний загін пошуково-рятувального 
забезпечення 

авзаг ПРЗ 

Зенітна ракетна бригада (полк, дивізіон, батарея) 
зрбр, зрп, зрдн, 

зрбатр 

Радіотехнічна бригада (батальйон) ртбр, ртб 

Полк дистанційно-керованих літальних апаратів пДКЛА 

Тактична група ТГр 

Група зенітних ракетних дивізіонів Гр зрдн 

4.2.4. Військово-Морські Сили Збройних Сил України 

Надводні сили НдС 

Підводні сили ПдС 

Війська берегової оборони ВБО 

Морська піхота МП 

Берегові ракетні війська БРВ 

Берегові ракетно-артилерійські війська БРАВ 

Морська авіація МА 
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Морський район МР 

Малий броньований артилерійський катер мбака 

Надмалий підводний човен нмпч 

Окрема бригада морської піхоти обрмп 

Окрема артилерійська бригада оабр 

Окрема змішана авіаційна ескадрилья  

безпілотних літальних апаратів 
озмаескБПЛА 

Окремий загін боротьби з підводно-
диверсійними силами та засобами 

озагбПДСЗ 

Протичовнова авіація ПЧА 

Пошуково-рятувальна авіація ПРА 

Командний центр Військово-Морських Сил КЦ ВМС 

Бригада надводних кораблів брнк 

Військово-морська база ВМБ 

Дивізіон кораблів охорони та забезпечення днкоз 

Дивізіон тральщиків днтщ 

Дивізіон суден забезпечення днсз 

Дивізіон рятувальних суден днрс 

Корабель управління ку 

Фрегат фр 

Корвет крв 

Ракетний корвет ркрв 

Протичовновий корвет пчкрв 

Десантний корабель (великий, середній) дк, вдк, сдк 

Корабель спеціального призначення к СпП 

Великий (середній, малий) розвідувальний 
корабель 

врзк, срзк, мрзк 

Пошуково-рятувальний корабель прк 

Великий підводний човен впч 

Катер ка 

Морський катер мка 

Бойовий катер бка 

Ракетний катер рка 

Протидиверсійний катер прдка 

Артилерійський катер ака 
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Мінно-тральний катер мтка 

Морський (базовий, рейдовий) тральщик мтщ, бтщ, ртщ 

Рейдовий роз’їздний катер ррка 

Рейдовий водолазний катер рвка 

Великий (малий) гідрографічний катер вгка, мгка 

Катер-торпедолов катл 

Протипожежний катер пжка 

Санітарний катер ска 

Навчальний катер нка 

Рейдовий буксир рб 

Рятувально-буксирне судно рбс 

Морське водолазне судно мвс 

Санітарне евакуаційне судно сес 

Судно фізичних полів сфп 

Судно-мішень см 

Малий морський водоналивний танкер ммвт 

Морський транспорт озброєння мтро 

Морський суховантажний транспорт мсвтр 

Плавучий кран пкр 

Баржа брж 

Бригада берегової оборони бр БО 

Батальйон морської піхоти бмп 

Береговий ракетний дивізіон брдн 

Берегова артилерійська група БАГ 

Морська авіаційна бригада  мавбр 

Корабельна ударна група КУГ 

Угрупування (тактична група) різнорідних сил УРзС, ТГрРзС 

Угрупування різнорідних протичовнових сил УРзПЧС 

Десантний загін ДесЗ 

Загін бойових кораблів ЗБК 

Група бойових кораблів ГрБК 

Корабельна тральна група  КТГ 

Ракетно-катерна ударна група РКаУГ 

Корабельна пошуково-ударна група КПУГ 

Захищений район бойових дій ЗРБД 
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Район бойового патрулювання р-нБП 

Район вогневого маневрування р-нВМ 

Район бомбометання р-нБМ 

Район водолазного обстеження р-нВО 

Район пошуку з допомогою авіації р-нПАв 

Район пошуку надводних кораблів р-нПНК 

Район пошуково-рятувальних робіт р-нПРР 

Район пошуку підводних човнів р-нППЧ 

Район ведення розвідки р-нВРозв 

Центр оперативного (бойового) забезпечення ЦО(Б)З 

Хибний район ХР 

4.2.5. Спеціальні війська 

Розвідувальні частини 

Центр радіоелектронної розвідки Ц РЕР 

Командно-розвідувальний центр (пункт) крц, крп 

Центр розвідки радіовипромінювань космічних 
об’єктів  

цррвко 

Центр космічної розвідки  ЦКР 

Центр (загін) інформаційно-психологічних 
операцій 

ЦІПсО, заг ІПсО 

Центр радіо і радіотехнічної розвідки  Ц РіРТР 

Маневрений центр радіо і радіотехнічної 
розвідки 

манц РіРТР 

Полк (загін) спеціального призначення п СпП, заг СпП 

Полк (загін) спеціальних операцій п СпО, заг СпО 

Полк (батальйон, рота) радіо і радіотехнічної 
розвідки  

п РіРТР, б РіТР, 
р РіРТР 

Центр (полк) радіо і радіотехнічної розвідки 
особливого призначення 

Ц РіРТР ОсП, п РіРТР 
ОсП 

Морський центр спеціального призначення мц СпП 

Морський центр спеціальних операцій мц СпО 

Загін (взвод) боротьби з підводними 
диверсійними силами та засобами 

заг БПДСЗ, в БПДСЗ 

Район спостереження РС 

Пункт радіотехнічного контролю ПРТК 

Розвідувальний загін (дозор, група) РЗ, РД, РГ 
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Війська зв’язку 

Бригада (полк, батальйон, рота) зв’язку  брз, пз, бз, рз 

Полк (батальйон, рота) управління пу, бу, ру 

Лінійно-вузловий полк зв’язку  лвпз 

Об’єднаний польовий вузол зв’язку опвз 

Лінійний полк (батальйон, рота) зв’язку лпз, лбз, лрз 

Батальйон (рота) дальнього зв’язку  бдз, рдз 

Лінійно-кабельний батальйон (рота) зв’язку лкб, лкр 

Батальйон (рота) тропосферного зв’язку  бтз, ртз 

Окремий лінійно-кабельний батальйон (рота) 
зв’язку 

олкбз, олкрз 

Радіорелейний батальйон (рота) ррб, ррр 

Батальйон (рота) зв’язку та радіотехнічного 
забезпечення  

бз ртз, рз ртз 

Головний інформаційно-телекомунікаційних 
вузол 

ГІТВ 

Інформаційно-телекомунікаційних вузол ІТВ 

Об’єднаний польовий вузол зв’язку ОПВЗ 

Вузол (польовий вузол) зв’язку ВЗ, ПВЗ 

Опорний вузол зв’язку ОВЗ 

Допоміжний вузол зв’язку ДВЗ 

Вузол зв’язку (мобільний) польового вузла 
зв’язку 

ВЗ(М) ПВЗ 

Окремий польовий лінійний вузол зв’язку оплвз 

Центральний вузол фельд’єгерсько-поштового  

зв’язку 
ЦВ ФПЗ 

Вузол (станція, обмінний пункт) 
фельд’єгерсько-поштового зв’язку 

ВФПЗ, СФПЗ, 
ОПФПЗ 

Окремий навчально-тренувальний центр ОНТЦ 

Головний центр захисту інформації та 
кібернетичної безпеки в інформаційно-
телекомунікаційних системах; 

ГЦЗІ та КБ в ІТС 

Центр захисту інформації та кібернетичної  

безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах 
ЦЗІ та КБ в ІТС 

Головний пункт управління системою зв’язку та  
інформаційних систем 

ГПУСЗ та ІС 

Пункт управління системою зв’язку та ПУСЗ та ІС 
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інформаційних систем 

Центральна база ремонту і зберігання засобів 
зв’язку 

ЦБРЗЗЗ 

Центральна база зберігання та утилізації засобів 

зв’язку 
ЦБЗ та УЗЗ   

Ремонтна майстерня засобів зв’язку рмзз 

Радіоелектронна боротьба 

Окремий батальйон (окрема рота, рота) 
радіоелектронної боротьби 

об РЕБ, ор РЕБ, 

р РЕБ 

Окремий спеціальний центр (окремий центр) 
радіоелектронної боротьби 

ОСЦ РЕБ, ОЦ РЕБ 

Окремий вузол радіоелектронної боротьби ОВ РЕБ 

Вузол комплексного технічного контролю ВКТК 

Мобільна група РЕБ МГ РЕБ 

Група контролю радіоелектронної обстановки ГрК РЕО 

Інженерне забезпечення 

Дорожньо-комендантська бригада (батальйон) дкбр, дкб 

Інженерний полк (батальйон, рота) іп, іб, ір 

Понтонно-мостовий полк (батальйон, рота) помп, помб, помр 

Центр інженерного забезпечення  ЦІЗ 

Центр дорожнього забезпечення  ЦДЗ 

Інженерно-саперний батальйон (рота) ісб, іср 

Морський інженерний батальйон міб 

Інженерний батальйон (рота) загороджень  ібз, ірз 

Інженерний дорожньо-мостовий батальйон ідмб 

Інженерний дорожній батальйон ідб 

Інженерний батальйон (рота) обладнання 
пунктів управління  

ібоПУ, іроПУ 

Інженерний маскувальний батальйон (рота) імасб, імаср 

Інженерно-технічний батальйон (рота) ітб, ітр 

Група інженерного забезпечення ГІЗ 

Рота гусеничних плавучих транспортерів р ГПТ 

Рота гусеничних самохідних паромів р ГСП 

Рота інженерної розвідки рір 

Рота інженерних конструкцій рік 

Арсенал інженерних військ  Арс ІВ 
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Склад інженерних боєприпасів  сіб 

Інженерний склад іс 

Рухомий загін загороджень РЗЗ 

Радіаційний, хімічний, біологічний захист 

Полк (батальйон, рота) радіаційного, хімічного, 
біологічного захисту 

п РХБз, б РХБз, р 
РХБз 

Димовий батальйон (рота) дб, др 

Рота (взвод, відділення) радіаційної, хімічної, 
біологічної розвідки 

р РХБр (вРХБр, 
відРХБр) 

Рота (взвод) аерозольного маскування рам, вам 

Розрахунково-аналітична станція (група) РАСт, РАГ 

База ремонту і зберігання озброєння 
радіаційного, хімічного, біологічного захисту  

БРЗО РХБз 

База озброєння радіаційного, хімічного, 
біологічного захисту 

БО РХБз 

Центр військової екології ЦВЕ 

Топографічне і навігаційне забезпечення 

Картографічний центр кгЦ 

Топогеодезичний центр  тгц 

Військово-картографічна (топографічна) 
частина  

вкч, втч 

Фотограмметричний центр фгЦ 

Редакційний центр рц 

Військово-картографічна фабрика  ВКФ 

Склад топографічних карт стк 

Гідрометеорологічне забезпечення 

Гідрометеорологічний центр  ГМетЦ 

Гідрометеорологічна станція ГМетСт 

Метеорологічний центр (бюро, станція) МетЦ, МетБ, МетСт 

4.2.6. Матеріально-технічне забезпечення 

Сили і засоби матеріального забезпечення 

Бригада (полк, батальйон, рота) матеріального 
забезпечення 

бр МЗ, п МЗ,  

б МЗ, р МЗ 

Трубопровідна бригада (батальйон, рота) тпбр, тпб, тпр 

Батальйон тилового забезпечення бтз 

Автомобільний батальйон (рота) автб, автр 
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Автомобільний батальйон (рота) підвозу 
пального 

автб ПП, автр ПП 

Рота заправки пальним рзп 

Забезпечення паливно-мастильними матеріалами 

Центр забезпечення  пальним ЦЗП 

База технічних засобів служби пального БТехЗСП 

База (склад) пального БП, сп 

Склад ракетного палива срп 

Продовольче забезпечення 

Продовольча база (склад) ПрБ, прс 

Центр забезпечення продовольством  ЦЗПр 

Польовий механізований хлібозавод ПМХЗ 

Похідний хлібозавод (хлібопекарня) ПХЗ, ПХП 

Речове забезпечення 

Центр забезпечення речовим майном ЦЗРМ 

Центр забезпечення речовим майном і 
зберігання техніки та майна речової служби 

ЦЗРМЗТМ 

Лазнево-пральний загін лзпзаг 

Речовий склад рс 

Сили і засоби технічного забезпечення 

Ремонтно-відновлювальний полк (батальйон) рвп, рвб 

Батальйон (рота) обслуговування бо, ро 

Ремонтна рота ремр 

Ремонтна рота бронетанкової (автомобільної) 
техніки 

ремр БТ, ремр АТ 

Евакуаційна рота ер 

Аеродромно-технічне забезпечення 

Батальйон (рота) аеродромно-технічного 
забезпечення  

батз, ратз 

Інженерно-аеродромний батальйон (рота) іаб, іар 

Авіаційно-технічний загін (рота) автехз, автехр 

Авіаційно-технічна база АвТехБ 

Інженерно-ракетне забезпечення 

Артилерійська база зберігання ракет АБЗР 

Артилерійська база зберігання ракет і 
боєприпасів 

АБЗРБ 
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Центр зберігання ракет і боєприпасів ЦЗРБ 

Ракетно-технічне забезпечення 

Пересувна ремонтно-технічна база ПРТБ 

Зенітна технічна ракетна база ЗТРБ 

Ракетна база РБ 

Центр матеріально-технічного забезпечення ЦМТЗ 

Інженерно-авіаційне забезпечення 

База авіаційно-технічного забезпечення БАвТЗ 

Авіаційний склад ракетного озброєння (озброєння 
і боєприпасів) 

авсро, авсроб 

Авіаційно-технічний склад автехс 

Артилерійсько-технічне забезпечення 

Арсенал Арс 

Артилерійська база озброєння АБО 

Артилерійський склад (склад боєприпасів) ас, асб 

Склад озброєння та майна сом 

Танко-технічне забезпечення 

Бронетанковий ремонтний завод БТРЗ 

База резерву танків БРезТ 

База бронетанкового майна ББТМ 

Центр зберігання бронетанкового озброєння 
(майна) та техніки 

ЦЗ БТОТ, ЦЗ БТМ 

Склад бронетанкового майна с БТМ 

Авто-технічне забезпечення 

Автомобільний ремонтний завод  АРЗ 

База резерву автомобільної техніки БРезАТ 

Автомобільна база АБ 

База (стаціонарна база) ремонту автомобільної 
техніки 

БР АТ, СБР АТ 

Центр автотехнічного та електрогазового 
забезпечення 

ЦАТехЕГЗ 

Автомобільний склад ас 

Метрологічне забезпечення 

База вимірювальної техніки БВТ 

Метрологічний центр військових еталонів МЦВЕ 

Майстерня вимірювальної техніки мвт 



79 

1 2 
Військові сполучення 

Центральне управління військових сполучень ЗУ 

Управління військових сполучень на залізниці З 

Управління військових сполучень на морському 
та річковому транспорті 

ЗМРТ 

Комендатура військових сполучень залізничної 
дільниці та станції 

ЗКУ 

Комендатура військових сполучень водної 
ділянки та порту 

ЗКУмор 

Комендатура військових сполучень залізничної 
станції 

ЗК 

Ветеринарне забезпечення 

Центр ветеринарного забезпечення (медицини) ЦВетЗ, ЦВетМ 

Ветеринарно-епізоотичний загін вез 

Ветеринарна лабораторія ВетЛ 

4.2.7. Медичне забезпечення 

Військово-медичний клінічний центр ВМКЦ 

Польовий центр медичного забезпечення  ПЦМедЗ 

Військовий мобільний госпіталь ВМГ 

Санітарно-епідеміологічний загін сез 

Санітарно-епідеміологічна лабораторія сел 

Військово-санітарна летючка ВСЛ 

Пересувна госпітальна база ПГБ 

Евакуаційний пункт ЕП 

База зберігання медичної техніки і майна БЗМедТМ 

Центр зберігання та забезпечення медичною 
технікою та майном 

ЦЗЗМедТМ 

Центр формування та зберігання медичної 
техніки і майна 

ЦФЗМедТМ 

Медичний склад мс 

4.2.8. Морально-психологічне забезпечення 

Інформаційно-пропагандистське забезпечення та 
зв’язок з громадськістю 

ІПЗтаЗГ 

Психологічне забезпечення ПсЗ 

Соціально-правове забезпечення  СПрЗ 

Культурологічне забезпечення  КтЗ 

Захист від негативного інформаційно-
психологічного впливу  

ЗНІПсВ 
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Інформаційно-психологічна акція  ІПсАк 

Інформаційно-психологічна операція ІПсО 

Інформаційно-психологічна протидія ІПсП 

Інформаційно-психологічний вплив  ІПсВ 

Інформаційно-пропагандистський вплив  ІПрВ 

База технічних засобів і поліграфії  Б ТЗП 

Склад технічних засобів пропаганди  сТЗП 

Центр (пункт) психологічної допомоги та 
реабілітації  

ЦПсДР, ППсДР 

Засоби (військові засоби) масової інформації  ЗМІ, ВЗМІ 

Кореспондентський центр КорЦ 

Телерадіостудія ТРС 

Телерадіоцентр ТРЦ 

Медіацентр МЦ 

Суспільно-політична обстановка СПО 

Технічні засоби виховання ТЗВ 

Гарнізонний будинок офіцерів ГБО 

Ансамбль пісні і танцю АПіТ 

Концертна бригада КБр 

Центр військово-музичного мистецтва ЦВММ 

Польовий автоклуб ПАК 

Польовий кіно, відео салон ПКВС 

Редакційно-видавничий комплекс РедВК 

4.2.9. Інші військові формування та органи спеціального  

призначення 

Міністерство внутрішніх справ України МВС 

Національна гвардія Міністерства внутрішніх 
справ України 

НГ МВС 

Державна прикордонна служба України ДПС 

Державна служба з надзвичайних ситуацій  ДСНС 

Служба безпеки України СБУ 

Служба зовнішньої розвідки СЗР 

Управління державної охорони України УДО 

Державна служба спеціального зв’язку та 
захисту інформації України 

ДССЗЗІ 

Державна спеціальна служба транспорту ДССТ 
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Міністерства транспорту України 

4.2.10. Органи управління та посадові особи 

Верховний Головнокомандувач  ВГК 

Міністерство оборони України МО України 

Генеральний штаб Збройних Сил України ГШ ЗС України 

Начальник Генерального штабу – 
Головнокомандувач Збройних Сил України  

НГШ–ГК ЗС України 

Командування Сухопутних військ (Збройних 
Сил України) 

КСВ (ЗСУ) 

Командування Повітряних Сил (Збройних Сил 
України) 

КПС (ЗСУ) 

Командування Військово-Морських Сил 
(Збройних Сил України) 

КВМС (ЗСУ) 

Командування високомобільних десантних 
військ (Збройних Сил України) 

КВДВ (ЗСУ) 

Командування Сил спеціальних операцій 
(Збройних Сил України) 

КССпО (ЗСУ) 

Головне управління розвідки Міністерства 
оборони України 

ГУР 

Військова служба правопорядку Збройних Сил 
України 

ВСП 

Об’єднаний оперативний штаб Збройних Сил 
України 

ООШ 

Начальник штабу  НШ 

Оперативний черговий ОЧ 

Черговий пункту управління ЧПУ 

Черговий зв’язку (вузла зв’язку) ЧЗ, ЧВЗ 

4.2.11. Пункти управління 

Ставка Верховного Головнокомандувача Ст ВГК 

Об’єднаний командний (запасний командний) 
пункт 

ОКП, ОЗКП 

Об’єднаний тиловий командний (запасний 
командний) пункт 

ОТКП, ОЗТКП 

Командний центр КЦ 

Командний (запасний командний) пункт КП (ЗКП) 

Пункт управління логістики ПУЛ 

Повітряний пункт управління ПвПУ 
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Пересувний пункт управління ППУ 

Рухомий пункт управління РПУ 

Допоміжний пункт управління  ДПУ 

Спостережний пункт  сП 

Командно-спостережний пункт ксП 

Передовий спостережний пункт  псП 

Центральний командний пункт ЦКП 

Тиловий командний пункт  ТКП 

Тиловий пункт управління ТПУ 

Спільний командний пункт СКП 

Пункт управління зв’язком ПУЗ 

Пункт управління і контролю системи зв’язку і 
радіотехнічного забезпечення  

ПУ КСЗ РТЗ 

Пункт наведення авіації ПНА 

4.2.12. Військові комісаріати, пункти мобілізаційного розгортання 

Обласний військовий комісаріат ОВК 

Міський (об’єднаний міський) військовий 
комісаріат 

МВК, ОМВК 

Районний (об’єднаний районний) військовий 
комісаріат 

РВК, ОРВК 

Обласний пункт збору військовозобов’язаних 
(техніки) 

ОПЗВ, ОПЗТ 

Збірний пункт військовозобов’язаних ЗПВ 

Пункт прийому особового складу (техніки) ППОС, ППТ 

Пункт зустрічі поповнення ПЗП 

Пункт оповіщення ПО 

Обласна державна адміністрація ОДА 

Районна державна адміністрація РДА 

Дільниця оповіщення з визначеним номером ДО 

Дорожньо - комендантська дільниця ДКД 

4.2.13. Загальна термінологія 

Автоматизоване управління військами АУВ 

Автомобільний (гусеничний, танковий) тягач  авттяг, густяг, ттяг 

Авто-технічне забезпечення АТЗ 

Аеродромно-технічне забезпечення АерТЗ 

Антитерористична операція АТО 
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Антитерористичний центр АТЦ 

Артилерійсько-технічне забезпечення АрТЗ 

Бойова броньована машина ББМ 

Бойова машина піхоти БМП 

Бойовий комплект БК 

Бойовий склад БС 

Бойовий і чисельний склад БЧС 

Бронетранспортер БТР 

Ветеринарне забезпечення ВетЗ 

Військова організаційна структура ВОрС 

Високоточна зброя ВТЗ 

Воєнно-промисловий комплекс ВПК 

Вогневе ураження противника ВУП 

Дистанційно керований літальний апарат ДКЛА 

Гармата (гаубиця) Г 

Гідрометеорологічне забезпечення ГМетЗ 

Група бойового управління ГБУ 

Десантно-рейдові дії ДРД 

Десантно-ударні дії ДУД 

Десантно-штурмові дії ДШД 

Диверсійно-пошукові дії ДПД 

Диверсійно-розвідувальна група ДРГ 

Диверсійно-розвідувальні сили ДРС 

Засоби повітряного нападу ЗПН 

Зброя масового ураження ЗМУ 

Зенітна керована ракета ЗКР 

Зенітний ракетний комплекс (система) ЗРК, ЗРС 

Збірний пункт пошкоджених машин ЗППМ 

Інженерне забезпечення ІЗ 

Інженерні війська ІВ 

Інженерно-радіоелектронне забезпечення ІРЗ 

Інженерно-технічне забезпечення ІТЗ 

Інженерно-авіаційне забезпечення ІАЗ 

Інші військові формування та правоохоронні 
органи держави 

ІВФ та ПрО 
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Касетна бойова частина КБЧ 

Керована авіаційна бомба КАБ 

Командно-штабна машина КШМ 

Конвой Кон 

Крилата ракета КР 

Матеріально-технічне забезпечення МТЗ 

Медичне забезпечення МедЗ 

Метрологічне забезпечення  МЗ 

Морально-психологічне забезпечення МПЗ 

Міжнародна миротворча операція ММО 

Навігаційно-гідрографічне забезпечення НГЗ 

Напрямок головного удару НГУ 

Надзвичайна ситуація НС 

Незаконно створені збройні формування НЗФ 

Операційний район ОР 

Оперативна розвідка ОРз 

Оперативне (бойове) забезпечення О(Б)З 

Операційна зона ОЗ 

Оперативне управління (відділ) ОУ, ОВ 

Паливно-енергетичний комплекс ПЕК 

Паливно-мастильні матеріали ПММ 

Передовий авіаційний навідник ПАН 

Плаваючий транспортер середній ПТС 

Понтонно-мостовий парк ПМП 

Пошуково-рятувальне забезпечення ПРЗ 

Протичовнове забезпечення ПЧЗ 

Протипідводно-диверсійне забезпечення ППДЗ 

Протимінне забезпечення ПТМЗ 

Протитанковий резерв ПТРез 

Продовольче забезпечення ПрЗ 

Протиповітряна оборона ППО 

Повітряна розвідка ПР 

Підводно-диверсійні сили та засоби ПДСЗ 

Пункт управління ПУ 

Район спеціальної обробки РСО 
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Радіаційний, хімічний, біологічний захист РХБз 

Радіаційна, хімічна, біологічна розвідка РХБр 

Радіоелектронна боротьба РЕБ 

Ракетно-технічне забезпечення РакТЗ 

Речове забезпечення РечЗ 

Розвідувально-вогневий комплекс РзВК 

Розвідувально-ударний комплекс РУК 

Різнорідна пошуково-ударна група РзПУГ 

Сильно діюча отруйна речовина СДОР 

Спеціальні операції СпО 

Спеціального призначення СпП 

Танк Т 

Танко-технічне забезпечення ТТЗ 

Топогеодезичне і навігаційне забезпечення ТГНЗ 

Торпедно-технічне забезпечення ТорпТЗ 

Транспортне забезпечення ТрЗ 

Територіальна оборона ТрО 

Штурманське забезпечення ШТЗ 

Час початку воєнних дій; виходу на передній 
край оборони противника під час атаки; початок 
форсування; початок десантування 

“Ч” 

Час отримання сигналу “С” 

Північний, південний, східний, західний, 
північно-західний, північно-східний, південно-
східний, південно-західний  

півн., півд., сх., зах., 
півн.-сх., півн.-зах., 
півд.-сх., півд.-зах. 
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