
 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ  

Н А К А З  

___________________ м. КИЇВ  ________________ 

 
 
Про затвердження Тимчасового 
стандарту оперативних 
(тактичних) умовних знаків 
(першого стандарту) для 
оформлення оперативних 
(бойових) документів  

 
 
Відповідно до вимог директиви Генерального штабу Збройних Сил 

України від 04 вересня 2015 року № Д-14 та пункту четвертого Протоколу 
службової наради щодо постановки завдань від 06 червня 2016 року № 26т, з 
метою врахування в нормативних документах змін тенденцій розвитку 
Збройних Сил України, узагальнення набутого оперативного (бойового) досвіду 
роботи органів військового управління (штабів військових частин) Збройних 
Сил України та інших військових формувань під час розроблення графічних 
документів у районі проведення антитерористичної операції на території 
Донецької та Луганської областей, встановлення єдиного порядку оформлення 
оперативних (бойових) документів з питань використання кольорів (умовних 
позначень) у Збройних Силах України та інших військових формуваннях 

 
 

НАКАЗУЮ: 
 
 
1. Затвердити Тимчасовий стандарт оперативних (тактичних) умовних 

знаків (перший стандарт) для оформлення оперативних (бойових) документів, 
що додається. 

Надати позначення СТП 01.020.001-2016 (01). 
 
 

2. Командувачам видів Збройних Сил України, Сил спеціальних операцій 

Збройних Сил України, високомобільних десантних військ Збройних Сил 

України, оперативних командувань Збройних Сил України, командирам 

повітряних командувань Збройних Сил України, начальникам Озброєння і Тилу 

Збройних Сил України, Головного управління оперативного забезпечення 
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Збройних Сил України, керівникам структурних підрозділів Міністерства 

оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України,  

науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів Збройних Сил 

України, начальнику Військової служби правопорядку у Збройних Силах 

України – начальнику Головного управління Військової служби правопорядку 

Збройних Сил України: 
 
керуватися Тимчасовим стандартом оперативних (тактичних) умовних 

знаків (першим стандартом) для оформлення оперативних (бойових) 
документів під час підготовки органів військового управління (стратегічного, 
оперативно-стратегічного та оперативного рівня), тренувань (роздільних, 
спільних, командно-штабних), командно-штабних навчань (багатоступеневих, 
двосторонніх), воєнних ігор та під час ведення бойових дій в особливий період; 

використовувати у навчально-виховному процесі у вищих військових 
навчальних закладах та під час проведення досліджень у науково-дослідних 
установах Збройних Сил України. 

 
 
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

Генерального штабу Збройних Сил України згідно з розподілом повноважень. 
 
 
4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.  

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


