
Оточення противника. 

 

1. Поряд із блокуванням застосовується оточення противника. Якщо місце перебування 

противника встановлено, то може проводитися відразу його оточення в блокованому 

(неблокованому) районі із подальшою ліквідацією підрозділами, які вступили в зіткнення з ним, або 

підрозділами, які спеціально виділені для цього. 

2. Оточення  застосовується у випадку, коли є точні дані про місцезнаходження НЗФ (АОФ), 

диверсійно-розвідувальних сил і інших груп противника. На відміну від блокування району блокується 

не район, а сам противник.  

3. Оточення полягає в ущільненні кільця блокування до встановлення вогневого контакту із 

противником з метою зменшення проміжків між підрозділами, скорочення фронту блокування 

(створення суцільного фронту) і недопущення прориву (просочування) противника. 

4. Бойовий порядок  при оточенні будується, як правило, в один ешелон і складається з груп 

оточення, вогневої групи і резерву. 

5. Група оточення  діє, як правило, у бойовій лінії пішим порядком або в бойовій лінії на БМП, БТР. 

При нічних діях особовий склад забезпечується освітлювальними (пізнавальними) знаками 

(катафотами, ліхтариками), що закріплені на спорядженні, з метою виключення ураження вогнем 

своїх підрозділів. Зміна кольору сигналів здійснюється щодоби. Для досягнення раптовості 

підрозділи виходять на рубіж оточення, дотримуючись заходів маскування. Підрозділам, що діють в 

групі оточення призначаються ділянки (сектори). 

6. Щільність оточення залежить від наявності сил і засобів, характеру місцевості. Роті 

призначається  ділянка  оточення  до 1000 м, взводу сектор – до 400 м, відділенню – до 100 м. 

Позиції підрозділів на рубежі оточення обладнуються в інженерному відношенні. 

7. Вогнева група  розташовується на відстані до 1000 м за групою оточення в готовності до 

подавлення і знищення вогневих засобів противника. 

8. Резерв  розміщується на найбільш імовірних напрямках прориву противника в готовності до 

вирішення раптово виникаючих завдань. Забезпечення відкритих флангів досягається побудовою 

бойового порядку підрозділів уступом, влаштуванням інженерних загороджень, посиленням 

спостереження і постійною готовністю до маневру резервів убік загрозливого напрямку. 

9. Знищення противника здійснюється безпосередньо в місцях і районах його розташування шляхом 

одночасного впливу на нього силами й засобами підрозділів. 

10. Існують декілька способів завершення розгрому противника після оточення. До них відносяться:  

а) поступове звуження кільця з одночасним просуванням до центра всіх підрозділів, що беруть 

участь в оточенні;  

б) розчленування противника і знищення його частинами;  

в) сполучення звуження кільця оточення на одних напрямках із стійкою обороною на інших. 

     11. Виконання завдання блокування (оточення) НЗФ (АОФ) здійснюється в межах встановленого 

рубежу, по досягненні якого командири підрозділів (рот) доповідають за командою і уточнюють завдання.  

12. При нестачі сил і засобів для здійснення пошуку та знищення НЗФ (АОФ) частина підрозділів 

блокування може залучатися для здійснення їх пошуку. Для цього за окремим розпорядженням командири 

рот здійснюють перегрупування сил і засобів.  

13. З числа групи блокування (оточення) на рубежі блокування може залишатися частина сил і засобів (до 

відділення з кожного взводу), яка перейде до виконання завдань в якості заслонів із метою знищення 

окремих груп із числа антидержавного збройного формування, які можуть прорватися через бойові 

порядки групи пошуку та знищення. 

Особливості блокування великих населених пунктів. 

Під час блокування (оточення) великих міст і населених пунктів або окремих районів міста, 

батальйон (рота, взвод) може займати позиції на одному з двох кілець блокування (оточення), зовнішньому 



1. Насамперед займаються панівні висоти і дахи високих будівель, що дозволяє в період прочісування 

контролювати майдани, перехрестя, основні вулиці, двори, проходи і дороги. 

2.  Кожний підрозділ, який займає висоту, дах, горище високого будинку, підсилюється мінометами, 

снайперами.  

3. Основні шляхи, де можливий рух збройних формувань, всередині міста, перекриваються посиленими 

механізованими взводами. 

4. Для механізованих взводів призначаються сектори відповідальності, які включають у себе 

конкретно визначені частини міста.  

5. Танки, БМП, БТР займають вогневі позиції в районі майданів і перехресть доріг, під прикриттям 

будинків, у садах та інших укриттях.  

6. Вогневі позиції мінометів вибираються у дворах будинків або горищах, підступи до яких 

прикриваються вогнем стрілецької зброї. Обслуги гранатометників розташовуються на дахах 

(горищах) найбільш високих будинків для забезпечення ведення вогню по площах, перехрестях вулиць 

(доріг) та уздовж вулиць.  

7. При відмові від опору з виходом НЗФ (АОФ) до позицій підрозділів вони роззброюються та під 

конвоєм супроводжуються на пункт фільтрації і передаються органам внутрішніх справ, а у разі 

опору – знищуються. 

8. Для запобігання виходу противника з великого населеного пункту доцільно здійснювати не 

блокування, а оточення. Надійне оточення міста досягається створенням двох кілець оточення – 

внутрішнього і зовнішнього. При цьому внутрішнє кільце створюється на віддаленні до 2 - 3 км від 

околиці міста. 

До тактичних прийомів, які застосовуються підрозділами для знищення противника, що знаходиться в 

оточенні, відносяться: атака (штурм), фронтальний удар, повітряно-штурмова атака, атака за 

напрямками, що сходяться, сполучення різних видів удару і маневру 

 
 


