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ВСТУП 
 

Актуальною задачею є формування в державі принципово нової 
економічної, промислової, технічної політики, завдяки якій буде 
створено необхідну базу воєнної безпеки. Від реального рівня 
обороноздатності держави залежить її роль і авторитет на 
міжнародній арені. Успішне вирішення завдань, що стоять перед 
Збройними силами, залежить не лише від співвідношення в силах і 
засобах, але й від якості організації матеріального забезпечення 
військових підрозділів в умовах війни. Неможливо недооцінювати 
його роль і значення, зумовлене рішучим і маневреним характером 
бойових дій, швидкою зміною обстановки, необхідністю 
підтримувати бойову готовність і безперервну взаємодію 
підрозділів Збройних сил, різнобічним характером виконуваних 
завдань. Цілком очевидно, що за цих умов без удосконалення 
надійного і безперервного матеріально-технічного забезпечення та 
злагодженої роботи довольчих органів неможливе успішне 
виконання військами оперативних (бойових) завдань: 

Особлива роль належить військовим спеціалістам, яких важливо 
готувати з врахуванням реального військового досвіду, здатних 
самостійно вирішувати практичні завдання зі зміцнення оборони 
України, тим самим забезпечувати високий рівень їх кваліфікації. 

У навчальному посібнику викладено особливості системи 
забезпечення пально-мастильними матеріалами, квартирним 
майном, комунальними послугами і енергоносіями підрозділів 
військових частин в умовах організації та проведення ООС (АТО). 
Наведено методичні рекомендації щодо порядку отримання, обліку 
і використання котельного палива. Викладено систему організації 
харчування особового складу та речового забезпечення під час 
виконання бойових завдань в польових умовах. Розглянуто 
особливості функціонування служби військових сполучень, 
організацію автомобільних перевезень, матеріально-технічних 
засобів, охорону, оборону колон матеріально-технічного 
забезпечення на марші в бойових умовах. 

Матеріали посібника викладено відповідно до керівних 
документів з питань матеріального забезпечення військових 
підрозділів під час проведення ООС (АТО).  
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 
 

АТО Антитерористична операція
ВОП взводний опорний пункт 
ЗСУ Збройні сили України
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МО Міністерство оборони
ООС Операція об’єднаних сил
ОВТ  озброєння і військова техніка  
ОЦЗ Окремий центр забезпечення 
РОП ротний опорний пункт 
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Тема 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАЛЬНО-МАСТИЛЬНИМИ 
МАТЕРІАЛАМИ ПІДРОЗДІЛІВ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН 

 
 

1.1. 	Забезпечення	підрозділів	військових	частин	пально‐
мастильними	матеріалами	
 

Забезпечення пально-мастильними матеріалами підрозділів 
військових частин, які розміщуються у базових таборах і на опорних 
пунктах, здійснюється штатними та приданими підрозділами 
тилового забезпечення: 

- у військових частинах – силами та засобами автомобільного 
взводу підвозу пального і мастильних матеріалів роти (групи) 
матеріального забезпечення військової частини; 

- у батальйонах (дивізіонах) – силами та засобами 
автомобільного відділення підвозу пального і мастильних матеріалів 
взводу матеріального забезпечення батальйону (дивізіону). 

Пальне у військову частину підвозиться зазвичай транспортом 
вищого начальника до роти (групи) матеріального забезпечення 
військової частини. Район розташування роти (групи) матеріального 
забезпечення військової частини визначається заступником 
командира частини з тилу.  

Автомобільний взвод підвозу пального та мастильних матеріалів 
роти (групи) матеріального забезпечення військової частини із 
запасами пального в автоцистернах, автопаливозаправниках, 
резервуарах і бочках, які встановлені на бортових автомобілях і 
причепах, розташовується так, щоб бути в постійній готовності до 
переміщення та своєчасного забезпечення частин і підрозділів 
пальним. Під час розміщення в лісі ділянку вибирають недалеко від 
краю лісу з метою забезпечення швидкого переміщення в безпечне 
місце у разі можливого виникнення пожежі. 

Потрібно уникати розташування автомобільного взводу підвозу 
пального та мастильних матеріалів поблизу великих залізничних 
вузлів, населених пунктів й інших об’єктів можливого нападу 
противника. 

Автоцистерни, автопаливозаправники та вантажні автомобілі з 
пальним у тарі розташовуються з урахуванням умов маскування і 
таких відстаней: між машинами 10–15 м; між відділеннями машин 
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20-30 м; між взводами 50–100 м.  
На відстані 100–200 м від місця розміщення автомобільного 

взводу підвозу пального, на ділянках, які забезпечують умови для 
схову і природного маскування автомобілів, облаштовуються 
майданчики очікування транспорту, що прибуває та від’їжджає.  

Для розміщення автомобільного взводу підвозу пального та 
мастильних матеріалів в умовах переміщень, коли немає можливості 
при кожному розгортанні виконати всі земляні роботи для укриття 
особового складу, запасів пального і техніки, треба максимально 
використовувати природні та штучні укриття (яри, канави, воронки, 
печери, кар’єри і захисні інженерні споруди, залишені військами). 

У місцях розміщення автомобільного взводу підвозу пального (у 
таборах, на заправних пунктах) обладнують: 

- для укриття особового складу – щілини (рис. 1.1, а), 
бліндажі; 

- для укриття пального, масел, спеціальних рідин, технічних 
засобів і автомобільної техніки – траншеї, котловани (рис. 1.1, б, в). 

Укриття для особового складу слід розміщувати, враховуючи 
розташування майданчиків постійної роботи та час перебування на 
них особового складу, необхідне розосередження людей у межах 
району розташування, використання захисних і маскувальних 
властивостей місцевості. 

Під час обладнання укриттів необхідно максимально 
використовувати складки місцевості, кар’єри, підземні виробки, 
неглибокі яри, круті береги річок, а також штучні споруди, які 
підготовлені та залишені військами (вогневі позиції артилерії, 
вихідні позиції танків, окопи, траншеї, бліндажі та ін.) 

На випадок довготривалого перебування у таборах (в районах 
виконання завдань) обладнуються місця для зберігання тари з 
пальним та мастильними матеріалами, автоцистерн, 
автопаливозаправників і засобів перекачування. Для масел, мастил 
та спеціальних рідин і порожньої тари виділяються окремі місця. 

Особливу увагу необхідно приділяти маскуванню місця 
розміщення автомобільного взводу підвозу пального та дотримання 
вимог маскування під час роботи. 
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Рис. 1.1. Укриття:  

а – для особового складу; б – для автопаливозаправника; в – для масел, 
мастил і спеціальних рідин 

 
Для маскування використовують: 
- природні укриття (ліс, кущі, складки місцевості, яри, кар’єри 

та ін.) (рис. 1.2, а);  
- табельні засоби маскування (рис. 1.2, б); 
- умови освітленості місцевості (правильність встановлення 

машин відносно сонця, використання тіні від місцевих предметів). 
Маскування під’їзних шляхів та роботи в місці розміщення 

досягається:  
- обмеженням руху автомобільного транспорту у денний час на 

території розташування та поблизу нього;  


