
 

 

ПРИНЦИПИ 

ПРОТИЗАСАДНОГО МАНЕВРУ 

1) Піші колони, що йдуть по дорозі, рухаються двома шеренгами ривками , з інтервалом 5-6 м солдат від 

солдата і 10-12 м взвод від взводу 

2) Пересуваючись на транспорті насамперед доведеться зняти тент. 

3) Обов'язково прибираються дуги, що підтримують тент. Це необхідно, щоб дуги не чіпляли  за високо 

поставлені (верхні) розтяжки і не викликали їх спрацьовування. У тих же цілях пригинаються довгі антени. 

4) На паливні баки з трьох сторін навішуються товсті сталеві куленепробивні листи. Це перешкоджає 

підпалювання машини бронебійно-запалювальними і трасуючими кулями. 

5) Таким же чином з боків і зверху зміцнюється моторна частина. 

6) У кабінах виймається скло, щоб уникнути поранення водіїв осколками скла. Можна замінити їх 

сталевими листами, що мають оглядові щілини.. Або зняти дверцята з кабін, щоб їх можна було швидше 

покинути при необхідності. Лобове скло може скотчуватися 

7) На кузов, в районі задніх коліс, кладуть кілька мішків, туго наповнених піском. Мішків з піском беруть 

стільки, скільки може «потягнути» конкретна вантажівка разом з основним вантажем. Таке укриття 

доводиться возити з собою, тому що і на гірській дорозі, і на відкритій місцевості укриття взяти ніде. 

8) При русі на марші бійці знаходяться тільки обличчям  до борту, утримуючи зброю напоготові. Борти 

повинні легко відкриватися назовні! Бійці знаходяться посеред кузова, маючи мішки перед собою 

покладеними вздовж борту для укриття від куль і осколків. Або ж сидять на них – цим значно знижуються 

наслідки підриву техніки на фугасі. Уздовж бортів в кузові можуть бути і інші укриття - колоди та інше, але 

практика показала, що мішки з піском все-таки практичніше. Вони більш транспортабельні і недефіцитні. 

9) Задній борт під час руху повинен бути обов'язково відкритий і закріплений в горизонтальному положенні 

ланцюгами. 

10) Командир разом з кулеметником знаходиться в кузові машини в районі заднього моста між мішками з 

піском при радіостанції і здійснює спостереження разом з усіма. 

11) У кабінах знаходиться по два водія - основний і запасний. Тому що при обстрілі машина не повинна 

зупинятися, а повинна вирватися з-під вогню, зїхати у на обочину тим самим зробити розмінування іт.і. 

12) Снайпер знаходиться біля кабіни і веде спостереження вперед. Два бійця, що знаходяться з боків від 

снайпера, ведуть спостереження вперед - в сторони. Кожному бійцю, що знаходиться в кузові, командир 

вказує сектор спостереження (або, по обстановці, смугу спостереження за рівнем висоти). Автоматично 

ведеться спостереження в основному за довколишнім ландшафтом в межах дійсного вогню (300-400 м). 

13) При русі на одиночній машині кулемет повинен бути постійно розвернутим в бік відкритого заднього 

борту. Для машини-одиночки  це найнебезпечніший напрямок. При русі в колоні кулемет розвертається на 

потенційно небезпечні місця, і кулеметник спостерігає за верхніми ярусами висот. 

 14) Особовий склад, що знаходиться в кузові, тримає зброю в положенні напоготові, в разі потреби з 

патроном у стволі і поставленим на запобіжник.  Під час руху всі хто знаходяться в машині - і водії в кабіні, 

і бійці в кузові, снайпер, командир і кулеметник зобов'язані вести спостереження кожен у вказаному йому 



 

 

секторі (напрямку або смузі). Кулеметники, розвідники і снайпери ведуть спостереження і тактичну оцінку 

далеких і високо розташованих об'єктів для виявлення позицій прикриття і відволікання. Кожному з них 

необхідно самостійно спрогнозувати по тактичному  розташуванню місцевих предметів і особливостям 

рельєфу (розчищені сектори обстрілу, темні плями, затінені місця, відблиск від металевих предметів і 

стекол і т. д.) вогневі точки противника на схилах і оцінити можливості висунення його підгрупи нападу за 

наявністю природних (або штучних) укриттів, розташованих не далі 100 м від дороги. Увага 

«прив'язується» до ділянок місцевості і до місцевих предметів, за якими позиції противників найбільш 

вірогідні. Пильність подвоюється при під'їзді до поворотів. 

15) Основними спостерігачами завжди призначаються снайпер, кулеметник і розвідники. Це військові 

професіонали, у яких підвищений рівень тактичної спостережливості через постійний  пошуку цілі. Крім 

спостереження, кожним ведеться уважне прослуховування. В горах гуляє відлуння, і тому практично 

неможливо на слух визначити, звідки стріляють. Тому кожен намагається «спіймати» напрямок самого 

першого звуку пострілу, ще не спотвореного відлунням. На позиції стріляючих вкажуть і димки від 

пострілів. Дуже допоможе і прогнозування вогневих позицій. 

16) У разі вогневого нальоту вогневе придушення противника проводиться кожним бійцем самостійно і без 

команди! Цілевказівка - першими трьома трасуючими кулями, якими магазини автоматників повинні бути 

споряджені заздалегідь, але з трасуючими потрібно бути обережним щоб не видати свою позицію вже по її 

займанні 

17) По можливості зону що прострілюється слід «Проскочити» на максимальних швидкостях, щоб вийти із 

зони ураження. Але дорога може бути завалена, замінована, перекопана, перегороджена будь-яким 

транспортним засобом або ж колона може бути зупинена іншим способом. В такому випадку має бути 

здійснене вже згадане швидке «бойове спішування». Машину треба залишити, і як можна швидше. 

18) Кулеметник з другим номером самостійно встановлює кулемет біля борту, протилежного від 

противника, прикриваючись мішками з піском на кузові і заднім колесом знизу. Його завдання - наскільки 

можливо придушити кулемет противника. На все це йому відводиться 4 секунди з моменту зупинки 

машини. Укріплена вищеописаним чином машина сама по собі уявляє досить надійне укриття.  

19) Кулеметний розрахунок і частина бійців що спішуються ховаються безпосередньо за машиною. При 

цьому найбільш надійні і безпечні місця для укриттів будуть біля задніх і передніх коліс, за мотором при 

виступаючій  вперед моторнійї частині. Увага: під машиною ховатися можна тільки тоді, коли вона вже 

опустилася на пробитих скатах. Інакше вона придавить живу людину. Призначеними раніше бійцями 

повинні бути кинуті димові шашки (гранати) якнайдалі від машини. 

20) Частина бійців сховається за мішками з піском, скинутими з кузова з боку супротивника один на інший, 

частина - розосередиться і добіжить до найближчих укриттів. На це відводиться 4 секунди з моменту 

спішування. Знайти ціль  і відкрити вогонь - ще 3 с. Разом на початок загального вогневого опору за 

нормативами відводиться 9 с. 

21) Під прикриттям димової завіси проводиться розмінування узбіч дороги і простору за узбіччями. Це 

необхідно для подальшого атакуючого ривка. При розмінуванні екіпаж машини контролює вогнем дороги 

спереду і ззаду. Малоймовірно, щоб вороги висувалися на захоплення вантажу і полонених по ними ж 

замінованих місцях. Завдання бійців, які їдуть в машині, повинні бути чітко розподілені. Призначаються ті, 

хто відкриває борти, ті, хто їх заміщає в разі поранення, ті, хто скидає мішки, і ті, хто допомагає їм і 

кулеметникам  укладати ці мішки згідно оборонної обстановки. Обов'язково призначаються метальники 



 

 

димових шашок. Мішки скидаються відразу один на інший і таким чином, щоб вони утворили укриття 

потрібної форми. Бойове спішування і подальше за ним оборонне розгортання необхідно здійснювати 

швидко, незважаючи на втрати та інші обставини. Позиції за укриттями намагатися зайняти переважно з 

того боку, звідки стріляє противник, для можливих подальших агресивно-наступальних дій. 

22) При спішивані на ходу (в разі кругової засідки) розосередження відбувається в обидві сторони від 

дороги і подалі від неї. При такому спішивані кулеметник і його другий номер зобов'язані залишатися в 

кузові і вести прикриваючий вогонь по позиціях ворога для прикриття  товаришів що спішуються і 

залишати машину останніми. А якщо машина хоч якось може рухатися, кулеметний розрахунок 

зобов'язаний залишатися на ній і вести вогонь, обклавшись мішками з піском. В такому випадку машина 

рухається по дорозі вперед-назад як рухома вогнева точка. 

22) При спішуванні з транспорту що рухається зі швидкістю 15-20 км / год. тимчасової норматив для 

солдатів становить   2 секунди Для відкриття бортів - ще 2 секунди.  Щоб відразу всім разом покинути кузов 

- 4 с. Щоб добігти до укриттів, визначити ціль і відкрити вогонь - 4 с, разом на організований опір 

відводиться 12 секунд 

23) Вищеописану методику спішування  на ходу і перетворення машини в рухому вогневу точку 

застосовують і тоді, коли потрапляють в засідку на відкритому місці серед пересіченого  ландшафту. 

Кулемет зверху кузова відмінно вражає цілі в місцях виходів з ярів, лощин, канав і т. д. 

24) Бойова практика показує, що ведення одних лише оборонних дій не дає виграшу. Оборонне розгортання 

дозволяє стримати противника всього на кілька хвилин, необхідних для оцінки обстановки, перегрупування 

і розмінування. Якщо не атакувати противника, оборона перетворюється в агонію. Думка про те, що 

противник, який влаштував засідку, має перевагу, буде помилковою. Тому що противник розраховує саме 

на такий образ мислення, на розгубленість командирів і ненавчених бійців і на загальну непідготовленість 

тих і інших. 

25) Як показала бойова практика, при агресивній  зустрічній атаці ворог, відчувши тренованого і вмілого 

противника, вважають за краще не випробовувати долю і відходять з позицій. 

26) Атакуюче висунення від  колони (машини) проводиться під прикриттям димової завіси через 

розмінували ділянки в сторону місць, в потенціалі придатних для таємного розміщення підгрупи (групи) 

нападу противника. Такими місцями можуть бути розташовані недалеко від дороги нагромадження 

скельних уламків, валунів, руїни, кущі, складки місцевості і т. д. Атака за такими напрямами проводиться 

під прикриттям кулеметника і снайпера, які ведуть прикриваючий, відволікаючий і турбуючий вогонь по 

партизанській групі, що стріляє звідкись. 

27) Кулеметник і снайпер залишаються біля машини (в колоні) і дають можливість своїм висунутися в 

атаку. За необхідності кулеметник «обробляє» вогнем «зеленку», забезпечуючи просування своїх. Завдання 

вашого штурмового ривка - закидати гранатами можливі укриття групи нападу противника і обробити їх 

автоматним вогнем, навіть якщо там нікого немає і звідти не стріляють. Ваше завдання - при наступальному 

ривку піти з відкритою дороги і вже цим значно зменшити свої втрати. Ви зобов'язані гранатами  вибити 

противника з купи каміння і зайняти нагромадження або хоча б просто сховатися в «зеленці». Ви зобов'язані 

перетворити укриття противника в своє укриття - цим ви відразу і істотно зменшите свої втрати. При атаці 

на нього противник завжди буде слабкий в обороні і не готовий до відбиття зустрічного нападу. Його легко 

знищують гранатами в його власному укритті. 



 

 

28) Якщо з-за кущів або каменів в вас полетять гранати, вашої єдино правильною реакцією буде ривок туди, 

звідки ці гранати прийшли, - там найбезпечніше від осколків місце. Той, хто кидав гранату, сховається від 

осколків за укриттям, і йому буде не до стрільби. Ваші дії - удар гранатами і натиск вогнем на ходу. Якщо 

противник стріляє чергами, вам буде краще переміщатися вліво від себе. Автоматична стрільба відведе 

ствол стріляючого вправо і вгору від нього, і він потрапить в протилежну від вас сторону. Коли ви почнете 

вибивати противника з укриття на відстані ближче ніж кидок гранати, його прикриваюча група зверху 

припинить вогонь, щоб не перебити своїх. Цим ви теж зменшите свої втрати. 

29) Необхідно точніше спрогнозувати місцезнаходження групи нападу, а якщо це не вдається, відкрити 

превентивний вогонь по всіх підозрілих місцях, в потенціалі придатним для прихованих позицій групи 

нападу. Таку групу треба придушити ініціативно і агресивно - противник цього не очікує. Він налаштований 

не на оборону, а на атакуючий ривок. 

30) Буває, що наступальні дії знизу вгору на позиції групи вогневого прикриття бойовиків неможливі через 

особливості рельєфу або чисельної переваги противника. У такому випадку при захопленні рельєфних 

укриттів знизу поблизу дороги або на схилі біля підніжжя гори бойові дії протікають, як оборонний бій на 

зворотному схилі висоти У таких умовах можна протриматися дуже довго. Якщо тільки є можливість для 

атакуючого ривка від низу до верху на позиції вогневого прикриття противника, це треба зробити. 


