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АНОТАЦІЯ 

 

Гайдарли Г. С. Розмінування території і об’єктів інженерними 

підрозділами Збройних Сил України у міжнародних операціях з підтримання 

миру і безпеки (1992–2018). – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

за спеціальністю 20.02.22 – військова історія. – Національний університет 

оборони України імені Івана Черняховського, Київ, 2020. 

У дисертації теоретично узагальнено та вирішено актуальне наукове 

завдання, яке полягало у вивченні досвіду діяльності інженерних підрозділів 

Збройних Сил України з розмінування території й об’єктів у міжнародних 

операціях з підтримання миру і безпеки для його використання у сучасних 

умовах, зокрема в ході розмінування забруднених територій Донецької і 

Луганської областей України. 

Аналіз історіографії підтвердив актуальність теми проведеного 

дисертаційного дослідження та її недостатнє розроблення в українській воєнно-

історичній науці. З’ясовано, що в Україні вийшла незначна кількість наукових 

праць з обраної проблематики, які здебільшого мають фрагментарний і описовий 

характер. Ця тема не знайшла належного відображення у працях закордонних 

дослідників. Джерельна база представлена значною кількістю документів і 

матеріалів, які включають законодавчі та нормативно-правові міжнародні і 

національні акти, документи та матеріали, що зберігаються в архівних і музейних 

установах, звітні та розпорядчі документи, спогади учасників подій, довідникові 

видання, військові періодичні видання, фотографічні документи і матеріали 

тощо. Виявлені джерела є достатньо репрезентативними для вирішення 

поставлених у дослідженні завдань.  

Встановлено, що у хронологічних межах дослідження, починаючи з 

1992 р., Україна брала участь у 35 міжнародних операціях з підтримання миру і 
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безпеки, зокрема: місії ООН – 21, місії ОБСЄ – 2, місії Європейського Союзу – 

3, спільні операції з НАТО – 7, місії на підставі угод з іншими державами – 2. 

Лише у колишній Югославії (Боснія і Герцеговина та Косово), Анголі, у 

Південному Лівані, Афганістані й Іраку вирішувалося важливе бойове завдання 

з розмінування території та об’єктів. На результати розмінування території цих 

країн впливали, здебільшого негативно, такі групи взаємозв’язаних чинників: 

фізико-географічні і природно-кліматичні умови зони відповідальності 

українських миротворчих контингентів (персоналу); прийоми та способи дій 

збройних формувань з мінування об’єктів і території; основні типи 

вибухонебезпечних предметів, які використовувалися. 

Ступінь та спрямованість впливу фізико-географічних і природно-

кліматичних умов у різних регіонах відрізнялися, що потребувало завчасної 

підготовки особового складу до дій у складних, конкретних і мінливих 

умовах зовнішнього середовища. У результаті дослідження встановлена 

залежність спроможностей інженерних підрозділів до виконання завдання з 

розмінування від фізико-географічних і природно-кліматичних умов. 

Аналіз досвіду розмінування показав зростання у збройній боротьбі 

другої половини ХХ – початку ХХІ ст. масштабів використання іррегулярними 

збройними формуваннями вибухонебезпечних предметів. Простежено чітку 

тенденцію до збільшення частки використання у воєнних конфліктах 

саморобних вибухових пристроїв, неконтактних підривників, основаних на 

нових принципах дії, а також керованих по радіо фугасів. Швидка еволюція 

тактичних прийомів і способів мінування об’єктів і території, а також 

різноманітність типів вибухонебезпечних предметів (саморобних вибухових 

пристроїв) створювали значні труднощі інженерним підрозділам Збройних Сил 

України під час їх виявлення, ідентифікації, знешкодження та знищення. 

Визначено залежність між характером і способами використання мінної зброї та 

вимогами до сил і засобів розмінування. 

Участь миротворчих контингентів (персоналу) Збройних Сил України у 

міжнародних миротворчих операціях з підтримання миру і безпеки відбувалася 
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відповідно до міжнародних зобов’язань України як держави – члена ООН, а 

також до міжнародних і національних законодавчих і нормативно-правових 

актів. Встановлено, що чинна законодавча і нормативно-правова база давала 

змогу виконувати завдання з розмінування на територіях визначених у 

дисертації країнах. Водночас, ураховуючи той факт, що українські інженерні 

підрозділи виконували завдання спільно з військовими підрозділами інших 

країн, які залучалися до місії під егідою ООН і НАТО, проблемним питанням 

було адаптування національних відомчих нормативно-правових актів 

(передусім інструкцій з розмінування) до світових стандартів, зокрема 

прийнятих у країнах НАТО. Це ускладнювало підготовку українських 

підрозділів розмінування до виконання завдань за призначенням. 

У роботі простежено еволюцію завдань з розмінування, які виконували 

інженерні підрозділи Збройних Сил України. Встановлено, що якщо у місії 

на території колишньої Югославії (1992 р.) вони здійснювали розмінування 

тільки району розташування своїх батальйонів, то в наступних місіях перелік 

звадань значно розширився, зокрема: інженерна розвідка місцевості та 

знешкодження вибухонебезпечних предметів у зоні відповідальності 

міжнародного контингенту; огляд та маркування мінних полів, їх 

розмінування, пророблення у них проходів; евакуація потерпілих з міного 

поля; розмінування місцевості та автомобільних шляхів; знищення 

вибухонебезпечних предметів і стрілецької зброї; проведення навчальних 

занять і тренувань з мінної безпеки в інтересах багатонаціонального 

миротворчого контингенту тощо. 

Тактика мінування, яку застосовували збройні формування у воєнних 

конфліктах, визначала перелік об’єктів, розмінування яких здійснювали інженерні 

підрозділи Збройних Сил України у миротворчих місіях, а саме: забруднені 

ділянки (площі) місцевості, споруди різного призначення, автомобільні шляхи, 

роадблоки (дорожні завали), автомобільна техніка, мінні поля тощо.  

Разом з тим завдання з розмінування виконували основними класичними 

способами: вручну (сапер з міношукачем і щупом; із залученням пошуково-
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розшукових собак); механічним (за допомогою спеціальної техніки); вибуховим 

(накладанням зарядів вибухової речовини). Ураховуючи той факт, що в перших 

миротворчих місіях оснащення особового складу українських груп розмінування 

було громіздким і незручним, що не відповідало міжнародним стандартам та 

ускладнювало проведення розмінування, а також не було кінологів і пошуково-

розшукових собак, тому переважно використовувався лише один перевірений 

спосіб розмінування – вручну. Основним недоліком цього способу слід вважати 

те, що застосування щупів для пошуку мін украй небезпечно, особливо у 

випадках, коли ґрунт містив багато каміння, уламків різних предметів тощо. 

Таким чином, розмінування класичними способами у поєднанні з негативним 

впливом фізико-географічних і природно-кліматичних умов не завжди давало 

очікуваний результат. Найефективнішим було комбінування зазначених 

способів, що набуло широкого застосування у миротворчих місіях. Досвід дій 

груп розмінування українського миротворчого контингенту засвідчив 

необхідність опрацьовування свого власного підходу до вибору того чи іншого 

способу розмінування залежно від мінної обстановки в зоні відповідальності. 

За українським і закордонним досвідом розмінування, виявлені 

вибухонебезпечні предмети та зброя завантажувалися на спеціально 

обладнаний для їх перевезення автомобіль та вивозилися до місць знищення. 

Однак знищувати вибухонебезпечні предмети, особливо саморобні вибухові 

пристрої, було безпечніше на місці їх виявлення. Складність боротьби із 

саморобними вибуховими пристроями полягає в їх ексклюзивності, вони 

часто маскувалися під предмети широкого вжитку і не могли бути досконало 

описані та вивчені спеціалістами з їх знешкодження.  

Знищення вибухонебезпечних предметів відбувалося основним способом – 

накладанням на них зарядів вибухової речовини з підриванням їх 

електрострумом. Малокаліберні патрони, сигнальні міни знищувалися шляхом їх 

спалювання. Зазначені способи знищення вибухонебезпечних предметів були 

загалом результативними. Іншим способом знищення мін було тралення їх 

спеціальною технікою з траловим устаткуванням для суцільного розмінування 
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місцевості. Але цей спосіб не завжди себе виправдовував: під час тралення лише 

15–20 % мін детонували, частина занурювалася глибоко в ґрунт і була 

недосяжною для тралового устаткування, решта механічно руйнувалися чи 

переходили у небезпечний стан; після багаторазового проїзду ґрунт 

утрамбовувався. Це значно ускладнювало повторну перевірку місцевості вручну 

і водночас підвищувало мінну небезпеку. Таким чином, для виконання бойового 

завдання з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів 

командири підрозділів розмінування повинні в кожному окремому випадку 

визначати найбільш доцільний і безпечний спосіб його виконання з урахуванням 

реальної мінної обстановки, що склалася в зоні їх відповідальності.  

Аналіз процесу розмінування українськими інженерними підрозділами у 

миротворчих місіях дав змогу встановити позитивні і негативні його аспекти. 

Позитивне: продумана та оптимальна організаційно-штатна структура 

підрозділів розмінування; набуття досвіду виконання бойових завдань у взаємодії 

з підрозділами країн НАТО; повна самостійність командирів підрозділів 

розмінування в прийнятті рішень на виконання бойових завдань, що виникали у 

місії; підтверджено високий професіоналізм у цій сфері, що сприяло зростанню 

рівня довіри до України з боку країн-партнерів. Негативне: забезпечення 

військовослужбовців інженерних підрозділів Збройних Сил України у перших 

миротворчих місіях морально і фізично застарілими штатними засобами 

розмінування (щуп і міношукач) і захисним спорядженням (важкі шолом і 

бронежилет) не давало змоги якісно, швидко і безпечно виконувати роботи з 

виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів, а також 

саморобних вибухових пристроїв нестандартних типів і невідомих виробників; 

невідповідність вітчизняних керівних документів вимогам міжнародних 

стандартів, зокрема прийнятих у країнах НАТО, з питань застосування груп 

розмінування та матеріально-технічного забезпечення; недостатні знання 

особовим складом груп розмінування іноземної мови і невеликий термін їх 

спеціальної підготовки (один тиждень), а також її спрямованість за чинними у 
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Збройних Силах України керівними документами, які у багатьох питаннях не 

відповідали міжнародним стандартам.  

На основі застосування комбінації спеціальних методів історичних 

досліджень у поєднанні з методами аналізу ієрархій та прогресуючого еталона 

вирішено актуальне часткове наукове завдання щодо обґрунтування 

раціональних способів виконання завдань з розмінування та перспективних 

напрямків розвитку переносних засобів пошуку і виявлення вибухонебезпечних 

предметів. Найраціональнішими виявилися наступні способи: для пошуку та 

виявлення вибухонебезпечних предметів – електромагнітні методи 

(магнітометричний, радіолокаційні, індукційний тощо); для знищення 

(знешкодження) вибухонебезпечних предметів – вибуховий спосіб із 

застосуванням кумулятивних зарядів; для маркування замінованих ділянок 

місцевості – тимчасове маркування терміном на півроку та постійне на більш 

тривалий проміжок часу. Перспективними напрямками розвитку переносних 

засобів пошуку вибухонебезпечних предметів на сучасному етапі є зменшення 

ваги пошукового пристрою, збільшення глибини та ширини смуги виявлення, 

темпу пошуку та достовірності селекції вибухонебезпечних предметів. Крім того, 

до безперечних і обов’язкових вимог висувається підвищення безпеки пошуку та 

виявлення вибухонебезпечних предметів за умов зниження вартості процесу 

розмінування та пошукового обладнання. 

На підставі отриманих результатів сформульовано рекомендації щодо 

їх впровадження у практичну діяльність Збройних Сил України з метою 

підвищення ефективності процесу розмінування, зменшення термінів 

очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів і саморобних 

вибухових приладів, підвищення бойових спроможностей військових частин 

і підрозділів, що беруть участь в операції Об’єднаних сил на Сході України, 

зокрема маневрених, розширення фронту робіт з розмінування, зменшення 

втрат як серед особового складу українських угруповань, так і мирного 

населення. Визначальним обрано принцип мінімальної достатності, для 

реалізації якого слід виконати такі організаційно-технічні заходи: подальша 
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імплементація стандартів (процедур) НАТО, приведення національних 

стандартів з розмінування до міжнародних; перехід до структури підготовки 

підрозділів знищення вибухонебезпечних предметів та протидії саморобним 

вибуховим пристроям за стандартами НАТО; подальше розроблення та 

глибока модернізація вітчизняних засобів розмінування та індивідуального 

захисту особового складу груп розмінування або закупівля кращих і сучасних 

їх зразків за кордоном. Ураховуючи той факт, що інженерні підрозділи 

Збройних Сил України виконують бойові завдання в міжнародних місіях, 

перебуваючи у стані постійної мінної небезпеки, принцип “обмеженого 

фінансування” не повинен бути визначальним. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що під час 

вирішення наукового завдання, яке раніше не розглядалося воєнно-

історичною наукою, у дисертації: 

вперше узагальнено та систематизовано досвід інженерних підрозділів 

Збройних Сил України з розмінування території й об’єктів у визначених в 

дисертації міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки; 

встановлено основні способи виконання заходів з розмінування за 

частотою їх застосування та з використанням математичних методів наукових 

досліджень обґрунтовано найбільш пріоритетні з них, зокрема пошук та 

виявлення вибухонебезпечних предметів, знищення (знешкодження) 

вибухонебезпечних предметів, маркування (позначення) замінованих або 

забруднених вибухонебезпечними предметами ділянок місцевості; 

обґрунтовані напрями розвитку ручних засобів розмінування та 

проведено їх оцінювання за критеріями рівня технічної досконалості; 

виявлено тенденції, що проявилися у процесі розмінування території й 

об’єктів у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки; 

уточнено та доповнено відомості щодо впливу на зміст, особливості та 

результативність розмінування у міжнародних операціях з підтримання миру 

і безпеки таких основних чинників, як фізико-географічні й природно-

кліматичні умови зони відповідальності українських миротворчих 
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контингентів; тактико-технічні характеристики основних типів 

вибухонебезпечних предметів, що підлягали розмінуванню; прийоми і 

способи дій збройних формувань з мінування об’єктів і території;  

набули подальшого розвитку історіографія за напрямом дослідження, до 

наукового обігу введено раніше неопубліковані архівні матеріали, зокрема 

історичні формуляри військових частин, які брали участь у розглянутих в 

дисертації миротворчих операціях з підтримання миру і безпеки та виконували 

бойові завдання з розмінування, наказові, розпорядчі та інші бойові документи. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у сприянні 

подальшим воєнно-історичним розробкам з цієї тематики, розширенню знань 

військових фахівців, а також пошуку пріоритетних і результативних способів 

вирішення аналогічних бойових завдань у сучасних умовах. Викладені у 

дисертації матеріали, окремі теоретичні висновки, положення й узагальнення 

мають прикладний характер і доповнюють знання з історії застосування 

інженерних підрозділів Збройних Сил України у міжнародних операціях з 

підтримання миру і безпеки, а також розвитку інженерних озброєнь і 

військової техніки. Отримані результати доцільно використовувати в 

освітньому процесі вищих військових навчальних закладів України, у 

практиці бойової діяльності інженерних підрозділів Сил оборони України, 

Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій та інших складових сектору безпеки і оборони 

України, а також під час проведення подальших наукових досліджень. 

Ключові слова: Збройні Сили України, міжнародні операції з 

підтримання миру і безпеки, протимінна діяльність, розмінування території 

та об’єктів, вибухонебезпечні предмети, саморобні вибухові пристрої. 
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ANNOTATION 

 

Hrihorii Haidarly. Distribution of territory and objects engineering divisions 

of the Armed Forces of Ukraine in International peacekeeping and security 

operations (1992–2018). – Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

The dissertation for a PhD in History, the area of qualification 20.02.22 – 

Military history. – The National Defense University of Ukraine named after Ivan 

Cherniakhovskyi, Kyiv, 2020. 

The dissertation presents a theoretical generalization and the solution of a 

current scientific task, which consists in studying the experience of the Armed 

Forces of Ukraine engineering units in demining the territory and facilities in 

international peacekeeping and security operations in order to use it in modern 

conditions, including demining contaminated areas of Donetsk and Luhansk 

regions of Ukraine. 

The analysis of historiography confirmed the relevance of the dissertation  topic 

and its insufficient development in the Ukrainian military-historical science. It was 

found  that only a small number of scientific works on the related issues have been 

published in Ukraine, which are mostly fragmentary and descriptive. It may be stated 

that the topic is not properly studied and highlighted in the works of both domestic and 

foreign researchers. Our investigation relies on the source database  represented by a 

large number of documents and materials, which include legislative and regulatory 

international and national acts, documents and materials stored in archives and museum 

institutions, reporting and administrative documents, memoirs of participants, reference 

books, military periodicals, photographic documents and materials, etc. The identified 

sources are sufficiently representative to solve the tasks set in the study. 

The study found that within the chronological framework of the study, since 

1992, Ukraine has participated in 35 international peacekeeping operations, including: 

UN missions – 21, OSCE missions – 2, European Union missions – 3, Joint 
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operations with NATO – 7, missions based on agreements with other states – 2. Only 

6 of them (17%) – in the former Yugoslavia (Bosnia and Herzegovina and Kosovo), 

Angola, Southern Lebanon, Afghanistan and Iraq where an important combat task of 

demining the territory and objects was solved. It was discovered that the results of 

demining in these countries were mostly negatively affected by the following groups 

of interrelated factors: physical-geographic and natural-climatic conditions in the area 

of the Ukrainian peacekeeping contingents (personnel) responsibility; techniques and 

methods of armed formations action for mining objects and territory, as well as the 

main types of explosive devices used by them. 

It was revealed that the degree and direction of physical-geographic and 

natural-climatic conditions impact in different regions of operations considerably 

differed and largely depended on the personnel early training to act in complex, 

specific and constantly changing environmental conditions. Thus, a conclusion was 

made as to the dependence of engineering units ability to perform demining tasks 

on  physical-geographic and natural-climatic conditions. 

As a result of the demining experience analysis it is determined that in the 

second half of the XX – the beginning of the XXI century the explosive devices 

application by irregular armed formations in the armed conflicts considerably increased. 

An obvious tendency towards growing the share of improvised explosive devices, non-

contact detonators based on new operation principles, as well as radio-controlled 

explosives used in military conflicts is being traced. The rapid evolution of tactics and 

methods of mining objects and territories, as well as the variety of explosive devices 

types (improvised explosive devices) has created significant difficulties for engineering 

units of the Armed Forces of Ukraine in their detection, identification, disposal and 

destruction. The interdependence between the nature and methods of mine weapons 

application and the requirements for demining forces and means is determined. 

The participation of the Armed Forces of Ukraine peacekeeping contingents 

(personnel) in international peacekeeping operations to maintain peace and security 

took place in accordance with the international obligations of Ukraine as a UN member 

state, as well as with international and national laws and regulations. The fact that the 



12 

 

current legislative and regulatory framework allowed to perform demining tasks in the 

territories defined in the dissertation is established. At the same time, given the fact that 

Ukrainian engineering units performed tasks together with other countries' military 

units involved in the mission under the auspices of the UN and NATO, the problem 

was the adaptation of national departmental regulations (especially demining 

instructions) to international standards, in particular adopted in NATO countries. This 

made it difficult to prepare Ukrainian demining units to perform their assigned tasks. 

The paper traces the evolution of demining tasks types performed by the 

Armed Forces of Ukraine engineering units. It was found that while in the mission 

on the territory of the former Yugoslavia (1992) they carried out demining only of 

their battalions’ area. In the next missions the list of tasks was considerably 

enlarged, in particular: engineering reconnaissance and disposal of explosives in 

the international contingent area of responsibility; minefields inspection and 

marking, demining and clearing minefields; victims evacuation from a minefield; 

terrain and highways demining; destruction of explosives and small arms; 

conducting mine safety training and exercises in the interests of a multinational 

peacekeeping contingent, etc. 

Mining tactics used by armed groups in military conflicts determined the list 

of objects demined by the Armed Forces of Ukraine engineering units in 

peacekeeping missions. These included: contaminated areas, buildings for various 

purposes, roads, roadblocks, vehicles, minefields, etc.  

At the same time, it was found that the tasks of demining were performed by 

means of the following basic techniques: manual (sapper with a minesweeper and a 

probe; with the involvement of search dogs); mechanical (using special equipment);  

explosive (imposition of explosive charges). Given the fact that in the first 

peacekeeping missions the equipment of Ukrainian demining teams was technically 

outdated, it did not meet international requirements and standards and made demining 

complicated. The only proven method of demining used was manual. The main 

disadvantage of this method is the use of probes to search for mines, and that is 

considered to be very dangerous, especially in cases when the soil contains a lot of 
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stones, fragments of various objects, etc. As a result, demining by means of classical 

methods and in addition the negative impact of physical-geographic and natural-

climatic conditions did not always allow to get the expected result. The combination 

of the above-mentioned techniques proved to be the most favorable  and has become 

widely used in peacekeeping missions. The experience of the Ukrainian peacekeeping 

contingent demining groups has shown the necessity to elaborate their own 

approaches to choose the proper  method of demining considering the mine situation 

in the area of responsibility. 

Ukrainian and foreign demining experience evidenced that the detected 

explosive devices and weapons were loaded on specially equipped cars to be taken 

to the places of destruction. However, the study revealed that the safest way is to 

destroy explosive devices and, above all, improvised explosive devices at the place 

of their detection. It should be noted that it is difficult to deal with the latter ones 

due to their exclusivity, they are often camouflaged as consumer goods and are not 

perfectly studied and described by specialists in their disposal. 

It was discovered that the explosive objects’ destruction was mainly 

performed by means of the basic technique – by imposing explosive charges on 

them with further detonation by electric current. Small-caliber cartridges, signal 

mines were destroyed by burning them. These methods of destroying explosive 

devices were rather effective. Another way to destroy mines was to trawl them 

with special trawling equipment in order to continuously clear the area. But the 

research revealed that the method did not always justify itself: during trawling only 

15–20% of mines detonated, some were sunk deep into the ground and were 

inaccessible to trawling equipment, the rest ones were mechanically destroyed or 

turned into a dangerous state, and the soil, after repeated travel, was compacted. 

That made it much more difficult to re-inspect the area manually and, at the same 

time, increased the danger of mines. All above-mentioned showed that in order to 

perform the combat task of detecting, neutralizing and destroying explosive 

devices, demining unit commanders had in each case to determine the most 
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appropriate and the safest way to perform it, taking into account the real mine 

situation in the area of responsibility. 

The analysis of the process of demining carried out by Ukrainian engineering 

units in peacekeeping missions allows to determine its positive and negative aspects. 

Positive facets are: well-thought-out and optimal organization and staff structure of 

demining units; gained experience in combat missions in cooperation with NATO 

units; full independence of demining units commanders in making decisions on 

combat actions arisen in the mission; confirmed high professionalism in this area, 

which contributed greatly to the growth of the level of trust in Ukraine among the 

partner countries. Negative facets are: technically outdated equipment of the 

servicemen of the Armed Forces of Ukraine engineering units in the first 

peacekeeping missions,  morally and physically obsolete regular means of demining 

(probe and minesweeper) and of protection (heavy helmet and bulletproof vest) that 

did not allow efficient, rapid and safe demolition of explosive devices, as well as of 

improvised explosive devices of non-standard types and of unknown manufacturers; 

discrepancy between the domestic guiding documents and the requirements of 

international standards, in particular those ones adopted in NATO countries on 

demining and logistics units application; insufficient knowledge and poor command 

of a foreign language by demining groups personnel and too short term of their 

special training - one week, as well as its focus on the current guiding documents in 

the Armed Forces of Ukraine, which in many respects do not meet international 

standards. Such are the main reasons for most imperfections.  

The current partial scientific task to substantiate the optimal methods of  

demining  and, accordingly, the promising areas of developing portable means 

(devices) for explosives search and detection is solved by using a combination of 

special methods of historical research in conjunction with the method of 

hierarchies analysis and the method of progressive standards.  

The methods employed in solving the problem were strongly influenced by the 

research objectives and depended upon the material selected. Among modern 

techniques used the following methods turned out to be the most optimal ones: the 
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electromagnetic methods (magnetometric, radar, induction, etc.) used for searching 

and detecting explosive objects;  the explosive method applying cumulative charges 

used for destroying (neutralizing) explosive objects; the method of temporary marking 

for a six months period and of permanent marking for a longer period of time used for 

marking mined areas. The study has clearly identified the major problem areas for 

developing portable means (devices) to search explosive objects. Currently they are: 

reducing the weight of a search device, increasing the depth and width of the detection 

band, the search rate and the reliability of explosive objects selection. In addition, it 

can be concluded that there is an indisputable and mandatory requirement to raise the 

safety of a demining process and of search equipment while reducing their costs.  

Based on the obtained results, reasonable recommendations on their 

implementation in the practice of the Armed Forces of Ukraine have been 

provided. The research and development solutions have been found out to enhance 

the efficiency of the demining process, to reduce the time of clearing the area of 

explosives and improvised explosive devices, to increase the combat capabilities of 

military units involved in the operation in the East of Ukraine, in particular of 

maneuverable forces, to expand the front of demining work, to reduce losses 

among both the personnel of Ukrainian groups and civilians. The principle of 

minimum sufficiency was chosen as a determinant. To implement it a number of 

organizational and technical measures should be taken, in particular: further 

implementing the NATO standards (procedures), bringing national demining 

standards to international ones; switching to the structure of units training to 

destruct  explosive devices and to counter improvised explosive devices according 

to the NATO standards; further developing and deep modernization of domestic 

means of demining and individual protection of demining groups personnel, or 

purchasing the best and state-of-the-art samples abroad. Given the fact that the 

Armed Forces of Ukraine engineering units perform combat missions in 

international operations and face constant danger from mines, the principle of 

"limited funding" should not be decisive.  
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The scientific novelty of the obtained results consists in the solution of a current 

scientific problem, which has not been previously considered by military history 

science. As a result of research and development the dissertation for the first time 

generalizes and systematizes the experience of the Armed Forces of Ukraine 

engineering units in demining territories and objects in international operations 

maintaining peace and security. The principal methods of mine clearing are determined 

taking into consideration the frequency of their application; on the basis of 

mathematical methods of scientific research, the top priority ones are well defined, in 

particular: explosive objects search and detection, destruction (neutralization) of 

explosive objects, marking of mined or explosive areas. The directions of developing 

manual demining means have been substantiated and evaluated according to the  

criteria of a technical perfection level; as well as the prevailing trends in the process of 

demining the territory and facilities in international peacekeeping and security 

operations have been identified. The considerations as to the impact of such key factors 

as physical-geographic and natural-climatic conditions in the Ukrainian peacekeeping 

contingents’ area of responsibility on the content, specificities and effectiveness of 

demining action in international peacekeeping and security operations have been 

clarified and supplemented, which is a crucial factor in current scientific problem-

solving. In addition, characteristics and performance data of the main types of 

explosives subject to demining as well as the armed formations techniques and 

procedures of action to mine objects and territory have been discovered. Historiography 

in the research domain has been further developed. Archive materials not previously 

published have been put into scientific circulation, in particular, the historical forms of 

military units that took part and performed combat demining tasks in peacekeeping 

operations to maintain peace and security, studied in the dissertation, as well as orders, 

administrative papers and other combat documents, etc. 

The practical significance of the obtained results consists in promoting 

further military-historical developments on this topic, in enriching the knowledge 

of military specialists, as well as in finding out priority and effective ways of 

solving similar combat tasks in modern conditions. The materials presented in the 
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dissertation, some theoretical conclusions, provisions and generalizations are of an 

applied nature and complement the knowledge of the history of the Armed Forces 

of Ukraine engineering units participation in international operations to maintain 

peace and security, as well as of engineering and military equipment development. 

The investigation resulted in scientific advice to use the above-mentioned materials 

in the research and educational process in the higher military educational 

institutions of Ukraine, as well as in the practice of combat engineering units of the 

Defense Forces of Ukraine, the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the State 

Emergency Service of Ukraine, other components of the security and defense 

sector of Ukraine, and research. 

Verification of the Research data has been proved by reliable fundamentals 

and mathematical apparatus for theoretical statements validation along with the 

convergence of theoretical and practical application results. 

Keywords: Armed Forces of Ukraine, international peacekeeping and 

security operations, mine action, demining of territory and objects, explosive 

devices, improvised explosive devices. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Досвід воєнних конфліктів 

періоду другої половини ХХ – початку ХХІ ст., передусім Антитерористичної 

операції (операції Об’єднаних сил) на Сході Україні, позначений розширенням 

масштабів застосування мін й інших вибухонебезпечних предметів (значення 

термінів, що вживаються у дисертації, наведені у дод. А), а також зростанням їх 

ролі у збройній боротьбі. Наприклад, сьогодні Схід України є одним із 

найбільш небезпечним для цивільного населення районів світу через значну 

забрудненість мінами територію. На Донбасі з початку АТО з 2014 р. жертвами 

мін стали 1776 осіб, з яких 238 – мирне населення [34]. Офіційна українська 

статистика говорить про 482 загиблих і 1858 постраждалих від мін, зокрема 103 

дитини, з яких 21 загинула [14]. За іншими даними, станом на 2019 р., усього з 

червня 2014 р. мінами і вибухонебезпечними предметами (далі – ВНП) було 

вбито 553 особи і 1142 поранено [16]. Враховуючи вищезазначене Україна, 

згідно всесвітньої статистики ООН, займає перше місце в світі за кількістю 

загиблих від ВНП і третя серед країн по забрудненню території мінами [29, с.8], 

а Донбас є місцем, де щільність установки мін, вибухових речовин і снарядів, 

що не розірвалися, досягає однієї з найвищих у світі [26; 38]. 

З початку проведення бойових дій на Сході України інженерні 

підрозділи Збройних Сил (далі – ЗС) України загалом перевірили понад 

3 850 га території Донецької та Луганської областей (загальна площа 

небезпечних районів становить 30 тис. га [17], рис. Б.1, Б.2, Б.3, фото Б.1–Б.7, 

дод. Б) і знешкодили понад 196 930 (за іншими даними – 370 тис. [20]) ВНП. 

Військові сапери очистили понад 1300 км доріг і біля 750 км залізничних колій 

[5; 20]. На нашу думку, наведені цифри на сьогодні є не до кінця точними, 

враховуючи те, що бойові дії на території України тривають і досі. Є 

відомості, що станом на 2016 р. лише на лінії зіткнення сторін щодня 

розміновувалося по 200–300 боєприпасів [19]. Приблизно така ж статистика 
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зберігається і в 2019 р., коли українські підрозділи розмінування за тиждень 

знешкоджують понад 250 вибухонебезпечних знахідок [26; 39; 40]. Водночас, 

за даними прес-служби операції Об'єднаних сил з початку проведення операції 

(з 30 квітня 2018 р.) піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися до проведення 

робіт з обстеження та розмінування територій 4503 рази (табл. Б.1). Ними 

обстежено 5831,57 га території і 17,5 га акваторії, вилучено та знищено 23 958 

ВНП [30]. 

За досвідом використання мін і ВНП, а також боротьби з ними у воєнних 

конфліктах і міжнародних миротворчих операціях з підтримання миру і 

безпеки, деякі дослідники роблять висновок, що особливою “популярністю” 

вони, як ефективні засоби протидії сильному противнику, користуються у 

держав чи воєнізованих формувань і терористичних угруповань різної 

спрямованості, які мають обмежені матеріальні та воєнні можливості [36, с. 9] 

(рис. Б.4). Так, наприклад, за зробленими нами підрахунками лише в місії в 

Іраку за період з 2003 до 2005 р. від підриву ВНП, що були встановлені 

місцевими воєнізованими формуваннями чи підлягали знищенню, загинуло 

9 українських військовослужбовці (50 % від загальної кількості загиблих – 

18 осіб) та поранено 11 (26 осіб загальна кількість) – 42% (у тому числі й автор 

дисертації [31, с. 248]) [4; 15; 22]. 

Широке використання мін протиборчими сторонами дало підстави 

військовим фахівцям як в Україні, так і закордоном, говорити про таке 

поняття як “мінна війна” (MW – “mine warfare”), яке на сьогодні вільно 

використовується у сучасній теорії і практиці воєнного мистецтва та 

наповнене чітким змістом: “стратегічне і тактичне використання мін та їх 

контрзаходи” [2, р.M-15; 3, р.2-M-6; 13; 36; 39, с.11]. 

Актуалізує обрану нами тему й та обставина, що проведення заходів з 

виявлення, знешкодження та знищення ВНП потребує значних зусиль і 

ресурсів. Наприклад, за певним підрахунками, для “видалення” мін, 

встановлених на планеті за всю історію війн знадобиться близько 500 років 

[21, с.61]. Водночас, як зазначив начальник групи координації протидії 
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саморобним вибуховим пристроям Управління екологічної безпеки і протимінної 

діяльності МО України С. Зубаревський, для повного розмінування Донбасу 

необхідно не менше 10–15 років [17]. За оцінкою директора компанії 

розмінування ПАТ “Трансипмекс” В. Петраченкова, вартість повного очищення 

території від мін буде коштувати понад 500 млн. доларів США. 

Слід також звернути увагу на ту обставину, що розмінування території 

Донбасу ускладнюють і такі чинники як відсутність у особового складу груп 

розмінування практичного досвіду виконання робіт за міжнародними 

стандартами [19], особливості рослинного світу (густа рослинність не дозволяє 

саперам перевіряти щупами заміновані ділянки), відсутність або недостовірність 

карт мінних полів [26] та ін. У цих умовах розмінування стає вкрай небезпечним 

і може призвести до нещасних випадків. 

Вважаючи на значну забрудненість території Донецької і Луганської 

областей ВНП Верховною Радою України був прийнятий Закон України “Про 

протимінну діяльність в Україні”, який визначив правові та організаційні засади 

здійснення протимінної діяльності в Україні та особливості державного 

регулювання у відповідній сфері. Цим законом також визначено один з 

національних інтересів України у сфері протимінної діяльності – приведення 

законодавства України у відповідність із міжнародними стандартами протимінної 

діяльності (IMAS), розробленими та затвердженими Службою Організації 

Об’єднаних Націй з питань протимінної діяльності (UNMAS) (п. 6 ст. 4) [25]. 

Вищезазначене потребує звернутися до світової і вітчизняної практики 

розмінування, передусім інженерних підрозділів ЗС України із розмінування 

забруднених територій у різних миротворчих місіях під егідою ООН і НАТО, 

які і сьогодні продовжують виконувати це важливе завдання [41, с. 3–4, 93–94; 

42, с. 60–61; 43, с. 88–89; 44, с. 72–73; 45, с. 60–61; 46, с. 60–61; 47, с. 62–63; 48, 

с. 54–55; 49, с. 64–65; 50, с. 90–91; 33, с.50; 12, с.29; 32, с. 79–80; 27, с. 23; 11; 23; 

24; 35; 1; 39, с.11, 40] (дод. В).  

Але, відсутність в українській і закордонній історичній науці воєнно-

історичного дослідження обраної нами теми зумовлює потребу такої роботи, 
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що базується на здобутках попередників та нових джерельних пластах.  

Отже, обґрунтування вибору теми дослідження обумовлена такими 

положеннями її актуальності: 

по-перше, зростанням ролі та розширенням масштабів застосування мін, 

ВНП і саморобних вибухових пристроїв (далі – СВП) у збройній боротьбі, а 

також складністю процесу розмінування, що потребує значних ресурсів, зусиль 

і часу для очищення забрудненої території;  

по-друге, потребами ретельного вивчення, систематизації та 

узагальнення накопиченого зарубіжного та вітчизняного досвіду 

розмінування забруднених територій, зокрема досвіду інженерних підрозділів 

ЗС України із розмінування території і об’єктів у міжнародних операціях з 

підтримання миру і безпеки, виявлення позитивних і негативних його 

аспектів, а також повчальних уроків з метою їх врахування в подальшій 

практичній діяльності, передусім у процесі розмінування території Донбасу; 

по-третє, недостатньою розробкою в українській і зарубіжній історичній 

науці цієї теми, відсутністю її цілісного, ґрунтовного й об’єктивного воєнно-

історичного дослідження. Тому тема дисертаційної роботи має наукове і 

практичне значення для розвитку воєнно-історичної науки.  

Виходячи з актуальності теми та стану її наукового розроблення, 

дисертантом сформульовано наукове завдання, яке полягає у розкритті 

процесу й узагальненні досвіду діяльності інженерних підрозділів 

ЗС України з розмінування території і об’єктів у міжнародних операціях з 

підтримання миру і безпеки для використання в сучасних умовах.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Дисертація виконана у межах Плану наукової і науково-технічної 

діяльності Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського (далі – НУОУ). Базовою для підготовки дисертації стала 

науково-дослідна робота “Розробленні проекту Концепції оснащення 

військових частин та підрозділів ЗС України наземними роботизованими 

комплексами на період до 2025 року” (шифр “Тайпан”, номер державної 
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реєстрації 0118U000125д). У межах цього наукового проекту дисертант 

одноосібно опрацював матеріали, що стосуються світових тенденцій розвитку, 

тактико-технічних характеристик, досвіду застосування наземних роботизо-

ваних комплексів військового та спеціального призначення, зокрема для 

розмінування території та об’єктів (п.2.1) [28, с.11, 118–122]. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертації полягає в узагальнені 

досвіду українських інженерних підрозділів з виявлення, знешкодження та 

знищення ВНП у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, 

визначенні його практичних результатів та можливостей їх використання в 

сучасних умовах у сфері протимінної діяльності ЗС України. 

Для досягнення поставленої мети передбачено виконання таких 

завдань: 

проаналізувати стан наукової розробки теми, виявити джерельну базу 

та визначити методи її дослідження; 

виявити й охарактеризувати основні чинники, що впливали на 

результати розмінування у міжнародних операціях з підтримання миру і 

безпеки; 

вивчити, узагальнити та систематизувати досвід, виявити особливості 

та умови діяльності інженерних підрозділів ЗС України із розмінування 

території і об’єктів у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки; 

визначити й обґрунтувати раціональні способи виконання інженерними 

підрозділами бойових завдань із розмінування та перспективні напрямки 

розвитку переносних засобів пошуку і виявлення ВНП; 

запропонувати рекомендації щодо використання набутого досвіду у 

сфері протимінної діяльності ЗС України. 

Об’єктом дослідження є інженерне забезпечення міжнародних 

операцій з підтримання миру і безпеки. 

Предметом дослідження є досвід інженерних підрозділів ЗС України із 

розмінування території і об’єктів у міжнародних операціях з підтримання миру 

і безпеки. 
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Хронологічні і територіальні межі дослідження зумовлені предметом 

наукового пошуку й охоплюють період участі інженерних підрозділів ЗС 

України в міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки, в яких вони 

здійснювали протимінну діяльність: у колишній Югославії (липень 1992 р. –

 грудень 2014 р.), у Республіці Ангола (січень 1996 р. – лютий 1999 р.), 

Південному Лівані (липень 2000 р. – квітень 2006 р.), Республіці Ірак (2003–

2005 рр.) і в Ісламській Республіці Афганістані (травень 2007 р. – березень 

2018 р.). Оскільки інженерні підрозділи ЗС України і сьогодні у миротворчих 

місіях продовжують виконувати завдання з виявлення, знешкодження та 

знищення ВНП, зокрема в Тренувально-дорадчій місії НАТО “Рішуча 

підтримка”, тому нижньою межею дисертаційного дослідження є 2018 р., дата 

затвердження Президентом України Річної національної програми під егідою 

Комісії Україна – НАТО на 2018 р., якою визначено подальшу участь 

національного персоналу у цій місії [24]. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стали 

загальнонаукові принципи історизму, об’єктивності, всебічності, комплексності 

та ін. Вони реалізовані через використання загальнонаукових, логічних, методів 

наукового пізнання (аналізу та синтезу, індукції і дедукції, аналогії та 

узагальнення), спеціальних методів історичного дослідження (хронологічного, 

проблемно-хронологічного, історико-генетичного, історико-порівняльного, 

історико-типологічного, історико-біографічного) та міждисциплінарних методів 

(контент-аналізу, експертного опитування, аналізу ієрархій, прогресуючого 

еталону та ранжирування). Поєднання названих принципів і методів наукового 

дослідження при всебічному аналізі джерел і літератури дозволило реалізувати 

мету і завдання дослідження та забезпечити його достовірність. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що при 

вирішенні наукового завдання, яке раніше не розглядалося воєнно-

історичною наукою, у дисертації вперше: 
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узагальнено та систематизовано досвід інженерних підрозділів 

ЗС України із розмінування території і об’єктів у визначених в дисертації 

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки; 

встановлено та на основі застосування комбінації спеціальних методів 

історичного дослідження у поєднанні з методом аналізу ієрархій 

обґрунтовано раціональні способи виконання завдань із розмінування у 

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, зокрема: пошук і 

виявлення ВНП, знищення (знешкодження) ВНП, маркування (позначення) 

замінованих або забруднених ВНП ділянок місцевості; 

проведено оцінку переносних засобів пошуку та виявлення ВНП, що 

використовувалися у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки за 

критеріями рівня технічної досконалості, обґрунтовано із застосуванням 

комбінації спеціальних методів історичного дослідження у поєднанні із 

методом прогресуючого еталону перспективні напрями їх розвитку; 

виявлено тенденції, що проявилися у процесі розмінування території і 

об’єктів у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.  

Уточнено та доповнено: відомості щодо впливу на характер, особливості 

та результативність розмінування у міжнародних операціях з підтримання миру 

і безпеки таких основних чинників, як: фізико-географічні та природно-

кліматичні умови у районі відповідальності українських миротворчих 

контингентів; тактико-технічні характеристики основних типів ВНП (СВП), що 

підлягали розмінуванню; прийоми і способи дій збройних формувань з 

мінування об’єктів і території. 

Набули подальшого розвитку: історіографія за напрямом дослідження; 

до наукового обігу введено раніше не оприлюднені архівні матеріали, 

зокрема історичні формуляри військових частин, що брали участь у 

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки і виконували бойові 

завдання із розмінування, а також наказові, розпорядчі та бойові документи. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у сприянні 

подальшим воєнно-історичним дослідженням з цієї тематики, розширенню 
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знань військових фахівців, а також пошуку пріоритетних і результативних 

способів вирішення аналогічних бойових завдань у сучасних умовах. Викладені 

у дисертації матеріали, окремі теоретичні висновки, положення й узагальнення 

мають прикладний характер і суттєво доповнюють знання з історії застосування 

інженерних підрозділів ЗС України у міжнародних операціях з підтримання 

миру і безпеки, а також розвитку інженерних озброєнь і військової техніки. 

Отримані результати доцільно використовувати в освітньому процесі вищих 

військових навчальних закладів України, у практиці бойової діяльності 

інженерних підрозділів Сил оборони України, Міністерства внутрішніх справ 

України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та інших 

складових сектору безпеки і оборони України [18]. 

Особистий внесок здобувача. Усі отримані наукові результати 

дослідження та їх публікації виконані автором особисто. 

Апробація результатів дисертації. Дисертацію обговорено і схвалено 

на засіданні кафедри історії війн і воєнного мистецтва Національного 

університету оборони України (НУОУ) ім. Івана Черняховського. Основні 

положення роботи обговорені на наукових семінарах кафедр історії війн і 

воєнного мистецтва, а також оперативного та бойового забезпечення НУОУ 

ім. Івана Черняховського та оприлюднені на 5 науково-практичних 

конференціях і семінарах: Міжнародній науково-технічній конференції 

“Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ” 

(Львів, 16–17 травня 2019 р.), міжнародному науково-практичному семінарі 

“Проблемні питання протимінної діяльності та протидії вибухонебезпечним 

загрозам” (Київ, 12 квітня 2020 р.), міжвузівському науково-практичному 

семінарі “Досвід застосування Збройних Сил у світових війнах і воєнних 

конфліктах ХХ – початку ХХІ ст.: тенденції та закономірності” (Київ, 

24 травня 2018 р.; 23 травня 2019 р.; 21 травня 2020 р.).  

Результати дисертаційної роботи впроваджені у практику підготовки 

фахівців з розмінування військової частини А2641 (акт від 09.04.2019 р., 
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дод. Р) і в освітній процес НУОУ ім. Івана Черняховського (акт від 

09.06.2020 р., дод. Р). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження 

оприлюднені у 12 наукових працях: історичному нарисі, 6 статтях у наукових 

фахових виданнях (у т. ч. 2 міжнародних) та у 5 матеріалах науково-

практичних конференцій і семінарів. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Історіографія теми дисертаційного дослідження 

 

Досліджуючи стан наукової розробки теми дисертації автором не 

виявлено окремих праць монографічного характеру, а також наукових доробок 

іноземних дослідників, за винятком статті Ю. Вєрємєєва “Гуманітарне 

розмінування в колишній Югославії” [136], у якій автор, колишній офіцер 

інженерних військ із практичним досвідом розмінування, згадує роботу 

українських інженерних підрозділів у Боснії і Герцеговині, Лівані та Іраку, а 

також фрагментарно висвітлює внесок України в гуманітарному розмінуванні 

території цих країн і проблемні питання, що виникали в його організації і 

підготовці особового складу саперних підрозділів. 

Водночас, аналіз праць українських науковців засвідчив, що в них 

відсутні посилання на іноземні наукові публікації. Ці обставини дали автору 

підстави зробити висновок, що проблематика розмінування території і 

об’єктів інженерними підрозділами миротворчого контингенту (персоналу) 

ЗС України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, була 

предметом дослідження лише української історіографії.  

Аналіз української історіографії показав, що в Україні була видана значна 

кількість різноманітних праць, що висвітлювали переважно військово-політичні 

та правові аспекти участі українських миротворчих контингентів (персоналу) у 

різних миротворчих місіях і лише побічно стосуються обраної нами 

проблематики. Про це також зазначають певні українські дослідники [180; 183; 

204; 205; 123; 208]. Щодо дисертаційної теми українську історіографію можна 

охарактеризувати як мізерну за кількістю праць, так і вузьку за напрямами, які 

досліджуються авторами. 
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За глибиною охопленого матеріалу історіографію поділено на воєнно-

історичні праці, де різні аспекти заявленої у дисертації проблематики 

висвітлюються фрагментарно, у загальному контексті досліджуваного 

матеріалу, та спеціальні наукові праці, присвячені безпосередньо 

дисертаційній темі.  

Усі вони умовно зведені у чотири групи:  

наукові статті у фахових друкованих і електронних виданнях; 

наукові статті та тези наукових конференцій і семінарів; 

дисертаційні дослідження та магістерські роботи; 

підручники та навчальні посібники, що розроблялися і видавалися у 

вищих військових навчальних закладах України. 

До зазначених груп не включено історичний нарис “Інженерні війська 

Збройних сил України” (2002 р.) [164], написаний авторським колективом під 

загальною редакцією колишнього начальника інженерних військ ЗС України 

генерал-лейтенанта В. Воробйова, яка є єдиною із знайдених нами подібних 

праць. У ній стисло висвітлюється історія створення та розвитку цього роду 

військ від давнини до 2002 р., зокрема незалежної України. Фрагментарно і 

описово у цій праці висвітлена проблематика участі українських інженерних 

підрозділів у міжнародних операціях у Південному Лівані (с. 133–134, 169–

173) та Анголі (с. 165–169), а також наведена історія Військового інженерного 

інституту Подільської державної аграрно-технічної академії станом на 2002 р., 

у якому здійснювалася підготовка офіцерських кадрів для інженерних військ 

ЗС України, зокрема до виконання завдань із розмінування. Лише у 2015 р. 

автором дисертації вперше здійснена спроба комплексно дослідити досвід 

інженерних підрозділів ЗС України з виявлення, знищення та знешкодження 

ВНП у Південному Лівані, результати якої знайшли відображення в 

історичному нарисі “Розмінування території та об’єктів українським 

миротворчим контингентом у складі тимчасових сил ООН у Лівані (липень 

2000 – квітень 2006 рр.)” [149].  
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Як зазначалося, першу групу історіографічних джерел склали наукові 

статті у фахових друкованих і електронних виданнях. Їх аналіз засвідчив, 

що обрана нами проблематика не була предметом окремого дослідження. 

Автори наукових статей, які за своїм фахом здебільшого не є військовими 

інженерами і не мають відношення до мінної справи, висвітлювали питання 

виконання завдань українськими інженерними підрозділами із розмінування 

території у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки лише 

фрагментарно, у загальному контексті того матеріалу, що ними дослід-

жувався. Так, у працях А. Леги “Дії українських миротворчих підрозділів в 

Іраку (2003–2005 рр.)” (2011 р.) [203] та С. Зіньковського “Український 

миротворчий контингент у Республіці Ірак” (2012 р.) [159] висвітлюються 

лише окремі аспекти участі українського миротворчого контингенту в 

процесі мирного врегулювання в Республіці Ірак, зокрема аналізуються 

основні причини відправки українського миротворчого контингенту до цієї 

країни, особливості повсякденного життя особового складу, завдання, що на 

нього покладалися, хід і основні результати їх виконання, а також робляться 

певні висновки щодо набутого бойового досвіду, пов’язаного з 

забезпеченням миротворчої операцій. 

У статті О. Пулима “Миротворча місія Збройних Сил України на Балканах 

у складі сил ЮНПРОФОР (1992–1995 рр.)” (2000 р.) [230] наводиться склад  

240-го окремого спеціального батальйону (“Укрбат-1”) і, у загальних рисах, 

основні завдання, зокрема із розмінування місцевості, які він виконував на 

території колишньої Югославії у визначених автором хронологічних межах. 

Подібні підходи містяться у працях колективу авторів “Досвід виконання деяких 

завдань інженерного забезпечення миротворчих операцій” (2001 р.) [145], в якій 

в загальних рисах висвітлюються завдання інженерного забезпечення в 

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, а також О. Луника 

“Миротворча місія 5-ої окремої механізованої бригади України в Республіці 

Ірак” (2004 р.), у якій у загальних рисах розкривається обстановка в районах 

базування української 5-ої окремої механізованої бригади та виконання нею 
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бойових завдань у складі багатонаціональної дивізії “Центр–Південь”. Але, 

наводячи їх результати, зокрема із розмінування, автор не приділяє цьому 

важливому завданню жодної уваги [212]. 

Загальні історичні аспекти діяльності миротворчих контингентів 

(персоналу) ЗС України в міжнародних операціях під егідою ООН, а також 

хронологія миротворчих місій за участю України (с. 396–397), розглядаються 

у статті І. Сокаля “Підрозділи Збройних Сил України у міжнародних 

миротворчих операціях та місіях під егідою Організації Об’єднаних Націй  

(з 1992 р.)” (2010 р.) [240]. Автор стисло висвітлює результати протимінної 

діяльності інженерних підрозділів у колишній Югославії (Укрбат-2) та у 

Південному Лівані (3-й окремий інженерний батальйон). 

Заслуговує на значну увагу праця В. Кожевнікова “Особливості 

підготовки до виконання миротворчих завдань у складі багатонаціональних 

миротворчих сил” (2012 р.) [179], у якій розглядається вплив негативних 

чинників, зокрема фізико-географічних і природно-кліматичних умов 

Південного Лівану, Іраку та ін. країн, на професійну діяльність особового 

складу, який бере участь у міжнародних миротворчих операціях, а також 

пропонуються напрями підвищення результативності його психологічної 

підготовки, набуття військовослужбовцями високої психологічної стійкості і 

спроможності виконувати завдання, у тому числі із розмінування, у складній 

невизначеній обстановці. 

Безпосередньо темі виконання інженерними підрозділами ЗС України 

завдань розмінування території і об’єктів у міжнародних операціях з підтримання 

миру і безпеки присвячені ряд наукових статей І. Красоти “Досвід застосування 

підрозділів інженерних військ Збройних Сил України під час розмінування 

об’єктів і місцевості на території України та інших держав (1992–2000 рр.)” 

(2017 р.) [197], “Досвід застосування інженерних військ Збройних Сил України 

під час організації та виконання розмінування території України та інших держав 

(2001–2013 рр.)” (2017 р.) [196] та “Участь інженерних військ Збройних Сил 

України в миротворчих операціях у 1992–2016 рр.” (2017 р.) [198] та ін. У цих 
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працях розглядаються завдання, сили, засоби та організація та ін. питання 

інженерного забезпечення, а також, у загальних рисах, діяльність груп 

розмінування ЗС України у міжнародних операціях в Іраку, Анголі та Лівані. 

Проте, автор залишив поза своєю увагою питання розвитку способів 

розмінування, чинники, що їх визначали, зокрема фізико-географічні та 

природно-кліматичні умови, а також досвід розмінування території і об’єктів, 

набутий українськими миротворцями в Афганістані й Югославії. 

Певний інтерес у дослідженні обраної нами теми мають наукові статті 

та тези наукових конференцій, семінарів і “круглих столів”, яких є незначна 

кількість. Це, передусім, публікації В. Коцюруби “Аналіз досвіду очищення від 

вибухонебезпечних предметів територій авіаційних полігонів” (2012 р.), 

“Порівняння активних та пасивних електромагнітних методів виявлення 

вибухонебезпечних предметів із феромагнітними корпусами” (2013 р.), “Аналіз 

результатів мінної війни в ході антитерористичної операції на території 

Донецької та Луганської областей” (2014 р.) та ін. [184–193], Р. Колоса 

“Міжнародне військове співробітництво у сфері підготовки військових інженерів 

та розвитку технологій з розмінування місцевості (2000–2006 рр.)” (2012 р.) [181] 

і Т. Плазової “Міжнародні сили сприяння безпеці і миротворча місія України в 

Ісламській республіці Афганістан” (2016 р.) [224], в яких за досвідом 

антитерористичної операції в окремих районах Донецької і Луганської областей 

України розглядаються загальні проблемні питання організації та виконання 

бойових завдань з розмінування, фрагментарно показані особливості 

міжнародного військового співробітництва з підготовки українських інженерних 

фахівців до цієї діяльності, їх оснащення, обґрунтовуються раціональні способи 

виявлення ВНП (СВП), а також наводяться окремі результати боротьби з мінною 

небезпекою в окремих міжнародних місіях. 

Слід зазначити, що питання участі інженерних підрозділів ЗС України у 

розмінування території і об’єктів у міжнародних операціях з підтримання 

миру і безпеки знайшли певне відображення у дисертаційних, магістерських 

і наукових (конкурсних) роботах. Так, проблематика розмінування місцевості 
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та знищення боєприпасів українськими інженерними підрозділами на території 

Республіки Ірак певним чином розглядається у дисертації С. Попка 

“Застосування українського миротворчого контингенту в операції з 

підтримання миру в Республіці Ірак у 2003–2005 рр.” (2005 р.) [228; 229, с.11–

12]. Хоча вона і не є предметом його дослідження, але автор показує напрями 

зосередження головних зусиль під час цієї діяльності, наводить її результати 

(кількісні показники) і робить висновок, що це завдання у поєднанні із 

встановленням контролю за ділянкою ірано-іракського кордону дозволили 

створити умови для суттєвого скорочення матеріальної бази терористичної 

діяльності збройної опозиції та обмеження їх можливостей щодо відновлення 

боєздатності [229, с.11–12].  

У дисертації І. Козинця “Участь Збройних Сил України в міжнародній 

миротворчій діяльності (1992–2006 рр.) (2006 р.) [180] розглядаються загальні 

засади участі України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки 

під егідою ООН і НАТО, особливості підготовки до цієї діяльності фахівців 

ЗС України та їх бойового злагодження, а також, фрагментарно, завдання, що 

покладалися на українські миротворчі контингенти (персонал) в Анголі, 

Південному Лівані й Іраку та показники їх виконання тощо. Проте, досвід 

груп розмінування з виявлення, знешкодження та знищення ВНП практично 

не досліджувався, хоча, як зазначає автор, у певних місіях це було одним із 

головних завдань українських миротворців. 

У дисертації В. Хацановського “Методична система підготовки 

особового складу Збройних Сил України до миротворчої діяльності” (2010 р.) 

[273] наводиться загальна характеристику фізико-географічних і природно-

кліматичних умов Республіки Ірак та розкривається їх вплив на експлуатацію 

техніки і на роботу особового складу загалом, не виокремлюючи групу 

розмінування (с. 222–229). 

Загальними рисами зазначених дисертаційних роботах є те, що вони 

мають значно вужчі територіальні й хронологічні рамками дослідження, а їх 

автори розглядали проблематику розмінування території у загальному 
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контексті роботи, не як основний предмет свого дослідження. Тому такі 

питання як організаційна структура інженерних підрозділів ЗС України, їх 

підпорядкованість, специфіка виконання завдань у тих чи інших умовах, а 

також способи і тактичні прийоми виявлення, знешкодження та знищення 

ВНП (СВП) залишилися поза увагою дослідників. 

До цієї ж групи історіографічних праць включено наукові (конкурсні, 

реферативні та курсові) роботи слухачів Національної академії оборони України. 

Зокрема, робота С. Стеця “Досвід розмінування місцевості у сучасних військових 

конфліктах” (2004 р.) [244] виділяється серед інших праць, як позитив, тим, що 

вона побудована переважно на аналізі значного інформаційного та звітного 

матеріалу, що надходив від 3-го окремого інженерного батальйону ЗС України з 

Південного Лівану до штабу управління Західного оперативного командування у 

періоди з липня 2001 р. – до липня 2002 р. У ній автор надає відомості щодо 

складу підрозділів батальйону, які залучалися до виконання завдань із 

розмінування, їх бойових можливостей, рівня підготовки особового складу, а 

також умов і особливостей проведення робіт з виявлення, знешкодження та 

знищення ВНП на території Південного Лівану. 

У роботі В. Добжанського “Особливості виконання завдання з 

розмінування за досвідом збройних конфліктів сучасності” (2006 р.) [157] 

показані напрями роботи груп розмінування в Республіці Ірак з очищення 

місцевості від ВНП, наводиться характеристика основних типів боєприпасів, 

що зустрічалися у цій країні і розкриваються особливості їх знищення. Інший 

дослідник, О. Дідіченко, у роботі за подібною темою “Особливості 

виконання завдань з розмінування за досвідом локальних війн і збройних 

конфліктів кінця XX – початку XXI сторіч” (2006 р.) [154] розкриває 

характер воєнних збройних конфліктів періоду кінця XX – початку XXI ст. та 

показує роль мін різних типів у збройній боротьбі. Щодо нашого 

дисертаційного дослідження автор аналізує загальну мінну обстановку в 

Афганістані та Іраку, а також способи мінування території цих країн 
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інженерними підрозділами та диверсійно-розвідувальними групами 

протиборчих сторін [154, с.7].  

Проблематики розмінування у міжнародних операціях безпосередньо 

торкається С. Андріанов у курсовій роботі “Розробка пропозицій щодо 

розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів у міжнародних 

миротворчих операціях” (2008 р.) [124]. На досвіді інженерних підрозділів 

ЗС України з виконання бойових завдань розмінування на території 

Південного Лівану автор робить спробу розкрити фізико-географічні умови, як 

фактор, що впливав на розвідку та знищення ВНП, наводить організаційну 

структуру 3-го окремого інженерного батальйону, основні завдання, що на 

нього покладалися у миротворчій місії, а також досліджує ефективність їх 

виконання, використовуючи методи воєнної науки. Загальними характерними 

рисами конкурсних, курсових і реферативних робіт слухачів є те, що їх автори, 

використовуючи певний звітний і статистичний матеріал, роблять спробу 

дослідити проблематику виконання бойових завдань із розмінування на 

територіях зазначених у цих працях країн, наводять фактологічний матеріал, 

цифрові показники результативності цієї діяльності тощо, але, водночас, вони 

не містять глибокого наукового аналізу і за своєю суттю є описовими.  

Таким чином, аналіз цієї групи наукових праць висвітлив значний 

інтерес науковців до проблематики участі миротворчих контингентів 

(персоналу) ЗС України у міжнародних операціях з підтримання миру і 

безпеки. Водночас, проблематика виконання завдань інженерними 

підрозділами ЗС України із розмінування території і об’єктів, виявлення, 

знешкодження та знищення ВНП (СВП), у них розкрита недостатньо повно.  

Окремою групою історіографічних джерел, в яких фрагментарно 

висвітлюються дії українських інженерних підрозділів з виявлення, 

знешкодження та знищення ВНП у різних миротворчих операціях, є підручники 

і навчальні посібники, що розроблялися і видавалися у вищих військових 

навчальних закладах України. Вони призначалися для слухачів і науково-

педагогічних працівників для підготовки та проведення навчальних занять і 
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розкривали окремі аспекти процесу розмінування у миротворчих місіях, що 

досліджуються в дисертації. Це, передусім, навчальний посібник “Інженерне 

забезпечення миротворчої операції” (2006 р.) за авторством В. Лісневського та 

М. Петренка [210], присвячений питанням організації інженерного 

забезпечення дій частин та підрозділів у миротворчих операціях. Щодо теми 

нашого дослідження, у ньому показані завдання інженерного забезпечення, 

серед яких одним з основних виділяються розмінування місцевості та об’єктів, а 

також знищення ВНП (СВП). Автори на підставі аналізу чинних керівних 

документів та набутого досвіду розкривають їх зміст і загальний порядок дій 

груп розмінування під час виявлення, знешкодження та знищення різних типів 

ВНП (СВП). В окремих підрозділах цієї праці робиться спроба узагальнити 

досвід виконання завдань із розмінування території підрозділами ЗС України у 

складі миротворчих сил ООН на території колишньої Югославії (січень 1995 – 

листопад 1999 рр.), а також у складі Тимчасових сил ООН у Південному Лівані 

(липень 2000 – квітень 2006 рр.). 

Заслуговує на увагу навчальний посібник колективу фахівців-

психологів “Психологічне забезпечення професійної діяльності саперів-

миротворців: навчальний посібник для слухачів та ад’юнктів вищих 

військових навчальних закладів” (2009 р.) [243], у якому представлено майже 

10-річний досвід роботи авторів у галузі психологічного забезпечення 

професійної діяльності українських інженерних підрозділів розмінування. 

Поряд із теоретичними, організаційно-методичними аспектами психологічного 

забезпечення у цій праці показано специфіку організації психологічного 

забезпечення діяльності підрозділів розмінування ЗС України, які виконували 

миротворчу місію у Південному Лівані. Спираючись на ґрунтовні результати 

психологічних експериментів, авторами розроблено концептуальні основи 

психологічного забезпечення військовослужбовців, що залучаються до дій в 

екстремальних умовах, передусім у боротьбі з мінною небезпекою. 

Певний аналіз дій українських інженерних підрозділів щодо протидії 

ВНП (СВП) міститься у методичному посібнику “Дії підрозділу на території 
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де можливе застосування саморобних вибухових пристроїв” (2012 р.) [156] 

Ця праця написана на узагальнюючих матеріалах, наданими Центром 

розмінування ЗС України та із врахуванням практичного досвіду командного 

складу українських інженерних військ, який виконував завдання із 

розмінування в Республіці Ірак та в Ісламській Республіці Афганістан. У цій 

праці зібрана значна інформація щодо ВНП (СВП), які знешкоджувалися 

(знищувалися) українськими підрозділами розмінування у миротворчих 

місіях, а також порядок проведення цих робіт. 

Загальні засади з організації виконання завдань із виявлення, 

знешкодження та знищення ВНП, їх класифікація за ступенем небезпеки, дії 

груп розмінування та кінологічних розрахунків тощо висвітлює навчальний 

посібник “Вибухова справа” (2018 р.) [138], виданий колективом авторів 

Національної академії Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного на 

підставі узагальнення матеріалів щодо ведення підривних робіт, зокрема за 

досвідом міжнародних миротворчих операцій і Антитерористичної операції 

на сході України. Подібну інформацію містять навчальні посібники і 

підручники, зокрема О. Хавронюка “Інженерне обладнання позицій 

миротворчих сил ООН у Лівані” (2004 р.) [271], колективу авторів 

“Виконання завдань інженерного забезпечення у збройних конфліктах та 

миротворчих операціях” (2014 р.) [139], “Історія українського війська” 

(2017 р.) [171] та ін.  

Таким чином, проведений автором аналіз української історіографії 

засвідчив, що тема розмінування території і об’єктів інженерними 

підрозділами ЗС України у міжнародних миротворчих операціях з 

підтримання миру і безпеки під егідою ООН і НАТО не була комплексно 

досліджена, хоча окремі її аспекти знайшли виразне фрагментарне висвітлення 

у різноманітних наукових працях.  

Дослідники приділяли увагу більш “розпіареним” миротворчим 

місіям – у Південному Лівані, Іраку і, частково, в Афганістані та у колишній 

Югославії. Поза увагою науковців залишилася Ангола, в якій українські 



50 

 

військовослужбовці набували першого досвіду не тільки миротворчої 

діяльності, а й боротьби з мінною небезпекою. Також недостатньо 

розкритими залишаються питання організації, способів і тактичних прийомів 

виконання завдань з виявлення, знешкодження та знищення 

вибухонебезпечних предметів, підготовки особового складу, у тому числі 

психологічної, до дій на території чужих країн у бойовій обстановці та 

складних фізико-географічних і природно-кліматичних умовах, оснащення 

підрозділів розмінування відповідними засобами, суб’єктивно-особистісний 

аспект тощо. Саме цим і керувався автор, визначаючи предмет, мету і 

завдання дослідження.  

 

1.2. Джерельна база дослідження 

 

Джерельну базу дослідження сформувала сукупність документів і 

матеріалів, які прямо або опосередковано стосуються різних аспектів обраної 

дисертаційної теми. Слід зазначити, що враховуючи мізерність 

історіографічних джерел та їх невелику інформативність, основні зусилля 

були спрямовані на пошук джерел, які б дозволили у повній мірі розкрити 

тему та вирішити поставлене наукове завдання. З метою проведення аналізу 

вони систематизовані та поділені на такі групи: 

документи та матеріали, що зберігаються в архівних установах чи були 

опубліковані окремо, які містять інформацію щодо основних подій, 

пов’язаних з виконанням інженерними підрозділами ЗС України завдань із 

виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів у 

визначених у дисертації міжнародних операціях з підтримання миру і 

безпеки; 

документи та матеріали, що зберігаються у фондах музейних установ; 

міжнародні та національні нормативно-правові документи, що 

регулюють участь ЗС України у міжнародних операціях з підтримки миру і 
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безпеки та регулюють діяльність українських інженерних підрозділів у 

питаннях розмінування території і об’єктів;  

звітні документи і матеріали, що містять кількісні та якісні показники 

протимінної діяльності українських інженерних підрозділів у миротворчих 

місіях, а також узагальнення їх бойового досвіду; 

довідникові видання (текстуальні і картографічні); 

спогади учасників подій; 

військові періодичні видання; 

відео та фото документи і матеріали за темою дослідження. 

Важливу групу джерел становлять архівні документи і матеріали. 

Автором опрацьовано 23 фонди державних архівів, використані матеріали 

38 справ.  

У Центральному державному архіві вищих органів влади та управління 

України (ЦДАВО України, м. Київ) (5 фондів і 11 справ) [1–11], опрацьовано 

фонди Адміністрації Президента (Управління документального забезпечення та 

Відділу редагування і випуску актів Президента України) та Верховної Ради 

України (Протокольного сектору та Комісії з питань оборони і державної 

безпеки), у яких знайдені нормативно-правові документи щодо направлення 

українських інженерних підрозділів до миротворчих місій і завдань, які на них 

покладалися. 

Використання матеріалів 18 фондів і 27 справ Галузевого Державного 

Архіву Міністерства оборони України (ГДА МО України, м. Київ) [12–38], в 

яких містяться історичні формуляри та історичні довідки військових частин 

ЗС України, що брали участь у міжнародних миротворчих операціях з 

підтримання миру і безпеки, дозволило розкрити історію цих частин, зміст 

бойових наказів і розпоряджень щодо характеру, особливостей та результатів 

виконання бойових завдань, зокрема із розмінування, у тій чи іншій 

миротворчій місії.  

Вивчені та проаналізовані нами архівні документи та матеріали 

доповнили відомості щодо нормативно-правового регулювання на державному 
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рівні питань функціонування українського миротворчого контингенту 

(персоналу), у тому числі інженерних підрозділів ЗС України, у міжнародних 

операціях з підтримання миру і безпеки під егідою ООН і НАТО в Анголі, 

колишній Югославії, Афганістані, Південному Лівані та Іраку, дозволили 

уточнити позитивні і негативні аспекти процесу розмінування в різних фізико-

географічних і природно-кліматичних середовищах, а також документально 

підтвердили певні узагальнення та висновки, зроблені автором. З урахуванням 

їх інформативних можливостей вони вперше вводяться до наукового обігу. 

Автором використані документи і матеріали, що зберігаються у фондах 

музейних установ, зокрема Національного військово-історичного музею 

України (м. Київ) та 143-го Центру розмінування Збройних Сил України 

(в/ч А2641, м. Кам'янець-Подільський). Під час роботи над дисертацією 

також використовувалися матеріали, що зберігаються на кафедрах 

оперативного та бойового забезпечення, історії війн і воєнного мистецтва 

НУОУ ім. Івана Черняховського та у приватних зібраннях військовослуж-

бовців, які брали участь у розмінуванні території і об’єктів у миротворчих 

місіях. Це історичні довідки військових частин, особовий склад яких брав 

участь у розмінуванні на території країн, що розглядаються у дисертації, 

наказові та розпорядчі документи, довідкові та фотографічні матеріали тощо. 

Зазначені джерела дали можливість більш доказово обґрунтувати окремі 

положення та висновки дисертації, а також підготувати до неї додатки. 

Вагомою групою джерел, що сприяли усвідомленню правових засад 

регулювання участі ЗС України у міжнародних операціях з підтримки миру і 

безпеки та регулювали діяльність інженерних підрозділів Збройних Сил 

України у сфері розмінування, становлять міжнародні та національні 

нормативно-правові документи. Вони, відповідно до їх ієрархічності та 

запропонованих методологічних підходів [132, с.19–20] умовно поділені на 

три підгрупи. 

Першу, складають міжнародно-правові акти, прийняті на за участю ООН 

і які були ратифіковані Україною. Це, передусім, Резолюції, прийняті Радою 
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Безпеки ООН щодо збройних конфліктів і мінної обстановки у країнах [61–73; 

120], які досліджуються в дисертації, Конвенція про охорону персоналу 

Організації Об'єднаних Націй та зв'язаного з нею персоналу [41] та ін. Для 

України, як держави-члена ООН з відповідними міжнародними зобов’язаннями, 

вони стали правовою підставою для направлення українського миротворчого 

контингенту (персоналу) у відповідні миротворчі місії. 

В іншу підгрупу зведені нормативно-правові акти України, що 

визначають загальні засади державної політики у сфері миротворчої 

діяльності, а також на законодавчому рівні регулюють участь українського 

миротворчого контингенту (персоналу), зокрема інженерних підрозділів 

ЗС України, у миротворчих місіях. До них віднесено: 

Закони України “Про Збройні Сили України” [47], “Про участь України 

в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки” [59], “Про схвалення 

Указу Президента України “Про направлення миротворчого контингенту для 

участі України у міжнародній миротворчій операції в Косово, Союзна 

Республіка Югославія” [57], “Про ратифікацію Угоди між державами-

учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть 

участь у програмі “Партнерство заради миру”, щодо статусу їхніх збройних 

сил та Додаткового протоколу до цієї Угоди” [55], “Про протимінну діяльність 

в Україні” [54] та ін.;  

Укази Президента України про направлення українських миротворчих 

контингентів (персоналу) для участі у міжнародній миротворчій операції в 

Косово, Союзна Республіка Югославія [50], в Місії ООН в Демократичній 

Республіці Конго та в Тимчасових силах ООН у Лівані [51; 53], в операції 

Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан [49; 52] 

та ін.; 

Постанови Верховної Ради України про участь частин і підрозділів 

ЗС України в Миротворчих Силах ООН у зазначених в дисертації країнах 

[46; 58; 45; 48] та ін.; 
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Постанови Кабінету Міністрів України про забезпечення діяльності 

українських миротворчих контингентів і миротворчого персоналу в складі 

Місії ООН [43; 60] та ін. 

До третьої підгрупи увійшли нормативно-правові акти Міністерства 

оборони України, які безпосередньо регулювали питання виконання 

українськими інженерними підрозділами бойових завдань, зокрема із 

розмінування [77–83] та ін. 

Вищезазначені міжнародні та національні нормативно-правові акти 

дозволили з’ясувати основні засади, зміст і особливості участі інженерних 

підрозділів ЗС України у різних миротворчих місіях, а також уточнити 

сутність тих чи інших термінів і понять, що використовуються у дисертації.  

Автором знайдені і використані звітні документи і матеріали, що 

містять кількісні та якісні показники діяльності українських інженерних 

підрозділів у миротворчих місіях, а також узагальнення їх бойового досвіду. 

Це звіти й інформаційний матеріал щодо виконання завдань 3-м окремим 

інженерним батальйоном ЗС України у Південному Лівані [87, 88; 92; 95],  

5-ю, 6-ю окремими механізованими бригадами в Республіці Ірак [85; 89; 90; 

93], підготовки військовослужбовців 143-го Центру розмінування Збройних 

Сил України до виконання завдань у складі Міжнародних сил сприяння 

безпеці в Афганістані [86], 901-ю окремою понтонно-мостовою ротою в 

Анголі [84; 94] та ін.  

Ще одну групу джерел складають довідкові видання. Енциклопедичний 

історично-біографічний довідник за авторством І. Красоти “Інженерні війська 

Збройних Сил України (1992–2017 рр.)” (2018 р.) [195] дозволив уточнити 

командний склад інженерних частин і підрозділів, який безпосередньо 

організовував роботи із розмінування у зазначених в дисертації миротворчих 

місіях. 

Низка довідникової літератури [126; 133–135; 148; 155; 161; 162; 217; 218; 

235 та ін.] дозволила уточнити відомості щодо типів і тактичних характеристик 

ВНП (СВП), що застосовувалися регулярними й іррегулярними військовими 
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формуваннями та, відповідно, підлягали розмінуванню інженерними 

підрозділами ЗС України. 

Для з’ясування загальних довідкових відомостей щодо фізико-

географічних і природно-кліматичних умов в країнах, в яких виконували бойові 

завдання миротворчі контингенти (персонал), використано довідники “Країни 

світу” (1999 р.) [278] за авторством В. Юрківського, який складений за даними 

ООН, а також аналітичних видань США, Франції і Німеччини, “Словник-

довідник учня з економічної і соціальної географії світу” (1996 р.) [214], працю 

Інституту історії України НАН України “Енциклопедія історії України” 

(2003 р.) [277], “Географія: світи, регіони, концепти” (2004 р.) [125] та ін.  

До окремої групи джерел увійшли спогади учасників подій, що 

досліджуються у дисертації. Окремих виданих праць мемуарного характеру 

щодо теми дисертаційного дослідження не знайдено. До їх числа належать 

опубліковані інтерв’ю начальника управління оперативного планування та 

застосування військ Центрального управління інженерних військ Головного 

управління оперативного забезпечення ЗС України полковника Г. Кравченка 

[102], начальника управління євроатлантичної інтеграції Генерального штабу 

Збройних сил України Б. Кременецького [194], тимчасово виконуючого 

обов’язки начальника Головного управління військового співробітництва 

В. Левчика [202], а також у військових фахівців-саперів зі складу 

Казахстанського миротворчого батальйону (КазБат) Збройних Сил 

Республіки Казахстан Бахит-бека Тажибаева [167] і Руслана Жансеїтова 

[168], з якими автор дисертації особисто брав участь у виконанні бойових 

завдань в Іраку.  

Автор особисто взяв ряд інтерв’ю у посадових осіб структурних 

підрозділів МО України, ГШ ЗС України, командирів військових частин та ін., 

які організовували і забезпечували підготовку українських інженерних 

підрозділів до виконання завдань за призначенням, а також безпосередньо 

здійснювали розмінування території і об’єктів у миротворчих місіях. Це 

спогади О. Пінчука [165], командира 901-ї окремої понтонно-мостової роти 
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(901 ОПМР) щодо розмінування території Анголи, В. Дачковського [166], 

командира взводу інженерних робіт 3-го окремого інженерного батальйону 

щодо виконання завдань розмінування у Південному Лівані, О. Кисельова [170], 

начальника групи інженерно-технічного забезпечення інженерної служби 

штабу 81 тактичної групи (81 ТГ) українського миротворчого контингенту 

Багатонаціональних сил зі створення умов стабільності та безпеки у Республіці 

Ірак, В. Коршка [169], начальника групи інформаційного забезпечення Центру 

розмінування Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил 

України щодо виконання завдань в Афганістані, а також власні авторські 

спогади щодо певних подій, учасником яких він став під час виконання бойових 

завдань у миротворчій місії в Республіці Ірак [236, с. 248]. У роботі також 

використано надані вищезазначеними посадовими особами документальні та 

фотографічні матеріали. 

Аналіз спогадів учасників подій як історичного джерела дослідження 

засвідчив, що вони не містять ґрунтовних мемуарно-дослідницьких праць, а 

представлені коротенькими нарисами, що розкривають окремі епізоди участі 

інженерних підрозділів ЗС України у процесі розмінування території країн 

визначених у дисертації. Безумовно, ці спогади, зважаючи на їх певний 

суб’єктивізм, зумовлений особистим світоглядом авторів, потребували 

критичного аналізу. Водночас, звернення до цього інформаційного джерела 

дало змогу суттєво доповнити, а іноді й переглянути певну інформацію, 

сформовану на основі офіційних документів. 

Частково доповнили джерельну базу статті, нотатки, інформаційні 

повідомлення та ін., що містяться у вітчизняних і закордонних періодичних 

друкованих та електронних виданнях. Серед них помітною є стаття за 

авторством В. Воробйова, О. Хавронюка та Ю. Колісника “Досвід виконання 

деяких завдань інженерного забезпечення миротворчих операцій” (2001 р.), 

кожен з яких є фахівцем інженерної справи та має значний практичний досвід у 

цій галузі [145]. У ній висвітлюється понад річний довід перебування 3-го 

окремого інженерного батальйону ЗС України у Південному Лівані та 
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виконання ним завдань інженерного забезпечення миротворчої операції. 

Основну увагу автори приділяють виконанню завдань із розмінування території 

та об’єктів у зоні відповідальності батальйону, розкриваючи у загальних рисах 

фізико-географічні і природно-кліматичні умови, структуру, організацію 

підготовки особового складу, майна і техніки до виконання завдань, 

особливості розмінування території різними способами тощо. На нашу думку, 

ця стаття, хоча за своєю суттю не є науковою, дає майже повне уявлення щодо 

виконання українським інженерним батальйоном завдань із розмінування у 

Південному Лівані.  

Аналіз різних нотатків та інформаційних повідомлень щодо висвітлення 

обраної теми, як-то [126; 131; 146; 182; 220; 246; 249; 255; 259; 260; 261; 267 та 

ін.], засвідчив, що вони є мало інформативними. Але, деякі відомості, що 

містяться у них, зокрема, дати й опис певних події і фактів, числові показники, 

оцінка керівництва держави і Збройних Сил України результатів діяльності 

українських інженерних підрозділів із розмінування тощо, дозволяють певним 

чином доповнити загальну картину з предмету дисертаційного дослідження.  

У дисертації використані певні відео та фото матеріали, що зведені 

нами в окрему групу джерел. У відеоматеріалах, наприклад [137; 258; 263; 281 

та ін.] демонструється загальний перебіг життя особового складу інженерних 

підрозділів українського миротворчого контингенту (персоналу), особливості 

виконання завдань із розмінування території і об’єктів у різних фізико-

географічних і природно-кліматичних умовах тощо.  

У роботі використані фотографічних матеріали, знайдені в музейних 

установах України, електронних музейних експозиціях, музейному фонді 

143-го Центру розмінування ЗС України, надані учасниками подій з власних 

зібрань, а також ті, що знаходяться в особистому електронному фонді автора. 

Вони наводяться у додатках до дисертаційної роботи. Ці матеріали дали 

наочне уявлення щодо персоналій, які безпосередньо брали участь у 

підготовці груп розмінування, зразків спеціального озброєння, військової 

техніки та спорядження, тактичних прийомів виконання бойових завдань з 
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виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів у тій чи 

іншій країні, тощо. 

Таким чином, аналіз наявної джерельної бази дає підстави вважати, що 

вона є загалом достатньо репрезентативною для об’єктивного осмислення 

теми дисертаційного дослідження і комплексного вирішення поставлених 

наукових завдань. Поєднання відомостей архівних і опублікованих документів 

і матеріалів з науковими працями попередників, історичними нарисами, 

мемуарною і спеціальною літературою та низкою інших джерел, суттєво 

розширило фактологічну основу дослідження та знання з обраної 

дисертаційної теми. 

 

 

1.3. Методи дослідження  

 

Досягнення завдань дисертаційної роботи відбувалося на емпіричному та 

теоретичному рівнях. На емпіричному – здійснювався пошук інформативного 

матеріалу щодо обраної теми, його систематизація та аналіз. На теоретичному 

рівні, на основі накопиченого матеріалу, пояснювалися факти та розкривалася 

сутність явищ та історичних подій. Набуті знання в узагальненому вигляді 

викладені у висновках розділів і загальних висновках дослідження. 

В українській воєнно-історичній науці склалася певна система принципів 

і методів, за допомогою яких у ній набуваються нові знання. У дисертації 

використані методологічні підходи, запропоновані у праці В. Логіна 

“Діалектика воєнно-історичного дослідження” [211, с.28], Г. Кривчика “Оcновні 

загальнонаукові методи дослідження в історичних науках” [200, с.56–60] та ін., 

а також застосовані у дисертаційних роботах І. Фурмана “Мінна війна на 

Чорному морі у першій половині ХХ століття” (2019 р.) [269, с.52–72], 

А. Слюсаренка “Творення та застосування сухопутного компонента сил 

спеціальних операцій (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)” (2019 р.) 

[239, с.52–60] та ін. українських військових істориків. 
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Методологічну основу, світоглядне підґрунтя, дисертації склали 

загальнонаукові принципи історизму, об’єктивності, всебічності, комплексності 

та ін. Розв’язання наукового завдання вимагало звернутися передусім до 

принципу історизму, який відіграв ключову роль у процесі пізнання явища, що 

досліджується у дисертації, в його становленні, розвитку та виявленні 

тенденцій подальшої еволюції тощо. Наприклад, осмислення джерелознавчого 

матеріалу, відповідно до цього принципу, здійснювалося з урахуванням 

конкретного часу його появи. Цей принцип дав змогу дослідити розвиток сил та 

засобів розмінування – від примітивних до високотехнологічних, еволюцію 

способів виявлення, знешкодження та знищення ВНП (СВП) тощо, залежно від 

воєнно-політичних і соціально-економічних умов що існували у визначених у 

дисертації хронологічних межах. 

Принцип об’єктивності, як один з основних принципів наукового 

пізнання, зобов’язував осмислювати історичні джерела, явища, події, факти, 

інформацію тощо у їх дійсній сутності, мінімізувати будь-яку суб'єктивність, 

що спотворює реальний стан справ, уникати впливу особистих, групових чи 

політичних інтересів, заангажованості чи емоційної упередженості, 

враховувати як позитивні, так і негативні моменти в розвитку подій тощо. 

Використання у роботі принципу об’єктивності дозволило розкрити 

позитивні і негативні аспекти діяльності військово-політичного і військового 

керівництва України у підготовці українських груп розмінування до 

виконання бойових завдань у миротворчих місіях, їх оснащення тощо.  

Принцип всебічності забезпечив виявлення та максимальне врахування 

основних чинників, що впливали на процес розмінування у миротворчих 

операціях з підтримання миру і безпеки в різних країнах і різних умовах. 

Принцип комплексності дозволив дослідити історичні процес з 

урахуванням не лише позицій історичної науки, а й концептуальних 

можливостей інших наук, зокрема військової. Задля уникнення однобокості 

та, відповідно, необ’єктивності під час дослідження, формування висновків 

тощо, автором враховувалися всі, в тому числі дискусійні погляди на одну й 
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ту саму подію (явище), що сприяло максимально повному розкриттю у 

дисертаційному дослідженні процесу розмінування. Зазначені універсальні 

принципи наукового пізнання дозволили репрезентувати цілісну картину 

історичних подій і забезпечити вирішення завдань дослідження.  

Для вивчення фактів, подій і процесів у роботі використані спеціальні 

історичні, загальнонаукові та міждисциплінарні наукові методи 

дослідження – теоретично обґрунтовані способи пізнання. Основним був 

історичний метод, який був поділений на низку спеціальних історичних 

методів, зокрема: хронологічний, хронологічно-проблемний, проблемно-

хронологічний, історико-генетичний, історико-порівняльний, історико-

типологічний, історико-біографічний та інші. 

Сутність хронологічного методу полягала у вивченні і дослідженні 

історії участі українських інженерних підрозділів у миротворчих операціях з 

підтримання миру і безпеки суворо у часовому (хронологічному) порядку – 

від першої до останньої у хронологічних межах нашої дисертації. 

Хронологічно-проблемний метод передбачав вивчення і дослідження 

історичного досвіду розмінування за окремими темами, визначені у 

дисертації відповідними підрозділами (розмінування на території колишньої 

Югославії, Південного Лівану, Афганістану та ін.), а всередині них – по 

проблемах (рівень оснащення груп розмінування та його вплив на якість 

пошуку і знищення ВНП тощо). У роботі також використовувався 

проблемно-хронологічний метод, яким вивчалася і досліджувалася одна із 

сторін одного явища, події тощо, зокрема діяльності українських інженерних 

підрозділів у її послідовному розвитку (еволюція завдань від першої до 

останньої місії, розвиток організаційних структур тощо). У підсумку 

зазначені методи дозволили висвітлити основні історичні події, що 

розглядалися у дисертації, а також виявити тенденції і закономірності 

розвитку процесу розмінування у міжнародних миротворчих операціях з 

підтримання миру і безпеки. 
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Завдяки історико-генетичному методу з’ясовувалося зародження, 

розвиток та завершення процесу розмінування у визначених хронологічних 

межах. Наприклад, участь Українського контингенту (901-ї окремої 

понтонно-мостової роти) у розмінуванні територій в Республіці Ангола у 

період з січня 1996 р. до лютого 1999 р. розглядалася від початку 

напрацювання відповідної нормативно-правової бази, прибуття його до 

району виконання бойових завдань, діяльність у ході миротворчої місії до її 

завершення та повернення в Україну. За формою цей метод був описовим. 

Він дозволив розкрити загальний історичний процес виконання українськими 

інженерними підрозділами бойових завдань із розмінування, виявити 

причинно-наслідкові зв’язки і тенденції.  

Враховуючи те, що у різних миротворчих місіях процеси розмінування 

здебільшого повторювалися із незначними відмінностями. За допомогою 

історико-порівняльного методу здійснювався глибокий науковий аналіз і 

пояснення схожих, подібних процесів, що сприяло виявленню тенденцій і 

закономірностей розвитку предмету нашого дисертаційного дослідження. 

Наприклад, в ході роботи здійснювалося порівняння не тільки дій 

українських підрозділів розмінування у різних миротворчих місіях, а й 

подібних дій, що здійснювалися у цих же місіях їх іноземними колегами. 

З метою впорядкування і узагальнення різноманітних історичних фактів і 

подій, які, з одного боку, різняться, а з іншого – тісно взаємопов’язані в 

особливе, спільне, а також для їх зіставлення і групування, використовувався 

історико-типологічний метод. Цей метод дав можливість спочатку скласти 

хронологію, а потім періодизацію процесу, який став предметом нашого 

дослідження. 

Історико-біографічним методом досліджувалися подій на основі 

свідчень й особистих документів очевидців, інтерв’ю тощо. Цим методом 

з’ясовувався вплив суб’єктивного чинника (діяльність керівництва 

ЗС України, командирів інженерних військових частин і підрозділів та ін.) на 
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підготовку і виконання завдань із розмінування у визначених у дисертації 

міжнародних миротворчих операціях з підтримання миру і безпеки. 

Важливе місце у роботі займали загальнонаукові, логічні методи як 

головний засіб пізнання і відтворення предмету дисертаційного дослідження. 

Серед них найбільш важливими були аналіз і синтез (від грец. аnalysis – 

розбирання, розчленування, – уявне виділення із предмета, явища чи процесу 

окремих частин, ознак і властивостей з метою їх всебічного вивчення; 

synthesis – з’єднання, – уявне з'єднання окремих елементів, частин і ознак в 

єдине ціле), а також індукція і дедукція (від лат. іnduction – наведення, – 

перехід від часткового до загального; deduction – виведення, – виділення 

часткового із загального). Ці дві пари методів, як зазначає Г. Кривчик [200, 

c.57–59], є сутнісними, взаємопов’язаними і обов’язковими у будь-якому 

науковому дослідженні, адже випливають із самого визначення науки, яка, за 

великим рахунком, передбачає два взаємопов’язаних процеси: вивчення 

наявного та творення нового. Крім них у роботі використовувалися методи 

аналогії, узагальнення та ін.  

Аналіз дозволив з'ясувати характер взаємозв'язків і відносин між 

окремими фактами, подіями чи явищами, що досліджувалися у дисертації, їх 

систематизувати, відволікаючись від другорядних їх властивостей і ознак та, 

загалом, вийти на рівень класифікації (наприклад, історіографії і джерельної 

бази тощо). Результатом синтезу було об'єднання в єдине ціле часткових 

знань, виділених за допомогою аналізу, їх теоретичне узагальнення, 

реконструкція первісної цілісної картини та отримання нових знань щодо 

виконання українськими інженерними підрозділами бойових завдань із 

розмінування у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. 

Метод дедукції дозволив робити висновки, що ґрунтувалися на 

існуючих загальних знаннях щодо конкретних явищ і подій (процесів), 

переносячи їх окремі риси (властивості) на конкретні часткові події 

(процесів). Наприклад, у ЗС України і світі діє загальноприйнятий алгоритм 

проведення робіт із розмінування території чи об’єкту. Відповідно, логічним 
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був висновок, що цей алгоритм виконувався українськими інженерними 

підрозділами під час розмінування у певній миротворчій місії – частковий 

процес. З іншого боку, методом індукції з низки досліджених часткових 

фактів, поглядів, подій, процесів тощо розроблялися загальні наукові 

теоретичні положення щодо предмету нашого дисертаційного дослідження.  

Методом аналогії, порівнянням явищ і процесів, що відбувалися під час 

розмінування у різних миротворчих місіях, встановленням в них подібних 

ознак, робився висновок щодо їх подібності і в інших ознаках чи 

властивостях. Водночас, узагальненням встановлювалися загальні їх зв’язки і 

ознаки, здійснюється перехід від набутих знань про часткові процеси, до 

нових більш загальних знань. Ці методи дозволили узагальнити досвід 

діяльності інженерних підрозділів у ЗС України із розмінування території і 

об’єктів у визначених в дисертації хронологічних межах і миротворчих 

місіях, виявити особливості, позитивні і негативні аспекти, проблемні 

питання та шляхи їх вирішення тощо.  

Загалом, загальнонаукові методи забезпечили формулювання 

обов’язкових формальних атрибутів дисертації – актуальності, об’єкта і 

предмета, мети і завдань, наукової новизни дослідження та встановлення 

значущість отриманого досвіду у процесі військового будівництва в Україні, 

теоретичних положень, формуванні висновків, узагальнень, а також 

виробленні рекомендацій для використання набутого досвіду у теорії і 

практиці сучасних Збройних Сил України. 

В ході дослідження використовувались деякі міждисциплінарні методи: 

контент-аналізу, експертного опитування, аналізу ієрархій, прогресуючого 

еталону та ранжирування. Метод контент-аналізу (від англ. “contens” – 

зміст) дав можливість дослідити зміст різноманітний великий масив 

текстової інформації (документів, повідомлень ЗМІ, друкованих видань, 

публічних виступів військових і політичних лідерів, кіно і фото матеріалів 

тощо), відібрати, проаналізувати та порівняти потрібні дані з їх 
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статистичною обробкою. Результати цієї обробки зведені у таблицях, 

розміщених у тексті дисертації та у додатках до неї.  

За допомогою платформи дистанційного навчання НУОУ ім. Івана 

Черняховського проведено експертне опитування офіцерів, які брали участь 

в миротворчих операціях. Воно дозволило отримати статистичну інформацію 

щодо способів виконання таких завдань з розмінування як пошук та 

виявлення, знищення чи знешкодження ВНП (СВП), а також маркування 

(позначення) забруднених ділянок місцевості. Для обробки отриманої 

експертної статистичної інформації в роботі використано метод аналізу 

ієрархій, в основу якого покладено процедуру попарного порівняння під час 

визначення локальних пріоритетів.  

Для обґрунтування тенденцій розвитку переносних засобів 

розмінування, на основі досвіду їх застосування в операціях з підтримання 

миру та безпеки, в роботі використано метод прогресуючого еталону, що 

покладений в основу методики порівняльного оцінювання рівня технічної 

досконалості однотипних засобів інженерного озброєння. 

Для визначення пріоритетності технічних характеристик засобів 

інженерного озброєння (час безперервної роботи, маса тощо), що 

використовувалися в ході розмінування, використано метод ранжирування – 

процедуру встановлення значущості характеристик засобів інженерного 

озброєння на підставі їх упорядкування. 

Отже, органічне поєднання загальнонаукових принципів, спеціальних 

історичних, загальнонаукових і міждисциплінарних методів наукового 

пізнання, дозволило на теоретичному рівні достовірно розкрити досвід 

інженерних підрозділів ЗС України з виявлення, знешкодження та знищення 

вибухонебезпечних предметів у міжнародних операціях з підтримання миру і 

безпеки у визначених хронологічних межах, а також у повному обсязі 

реалізувати мету та виконати завдання дослідження. 
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Висновки за розділ 1. 

 

Таким чином, історіографічний і джерелознавчий аналіз дисертаційної 

теми дозволяє стверджувати, що, незважаючи на її актуальність і значний 

науковий інтерес, дотепер повноцінно розкрита не була. 

Проблематика розмінування території і об’єктів інженерними 

підрозділами миротворчого контингенту (персоналу) ЗС України в 

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки була предметом 

дослідження лише української історіографії. Її можна охарактеризувати як 

мізерну за кількістю праць, так і вузьку за напрямами, які досліджуються 

авторами. Вона представлена незначною кількістю дисертаційних досліджень і 

публікацій, які у своїй більшості розкривають лише окремі аспекти обраної 

теми та мають виразно фрагментарний характер. Недостатньо розкритими 

залишаються питання організації, способів і тактичних прийомів виконання 

завдань з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів, 

підготовки особового складу, у тому числі психологічної, до дій на території 

чужих країн у бойовій обстановці та складних фізико-географічних і природно-

кліматичних умовах, оснащення підрозділів розмінування відповідними 

засобами, суб’єктивно-особистісний аспект тощо. Усе це підтверджує наукову 

актуальність теми. Саме цим і керувався автор, визначаючи предмет, мету і 

завдання дослідження.  

Наявна джерельна база створює можливості для повноцінного розкриття 

теми дослідження. Поєднання відомостей архівних і опублікованих 

документів і матеріалів з науковими працями попередників, історичними 

нарисами, мемуарною і спеціальною літературою та низкою інших джерел, 

суттєво розширило фактологічну основу дослідження, вирішити поставлену 

наукову проблематику та досягти мети. 

Досягнення результатів дослідження не потребувало впровадження нових 

методів або запозичення спеціальних методів інших наук. Застосування у 

дисертаційному дослідженні загальновизнаних принципів наукового 
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дослідження у поєднанні з загальнонауковими і спеціальними методи наукового 

пізнання дозволило достовірно розкрити досвід розмінування території і 

об’єктів інженерними підрозділами ЗС України у міжнародних операціях з 

підтримання миру і безпеки та вирішити наукове завдання. 

Матеріали опубліковані у [129]. 
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15. Ф. 4537. оп. 29828. Спр. 1. Історичний довідка, в/ч А1657, 8 арк.   

16. Ф. 4558. оп. 30006. Спр. 1. Історична довідка в/ч А1202, 7 арк.  

17. Ф. 4558. оп. 30009. Спр. 1. Документи щодо історії частини, копії 

штатів, наказів вищестоячого командування і положення про військову 

частину, 38 арк. 

18. Ф. 4748. оп. 32920. Спр. 1. Історичний формуляр в/ч А2174, 21 арк. 
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19. Ф. 4748. оп. 32921. Спр. 3. Бойові накази командира військової 

частини в/ч А2174, 35 арк. 

20. Ф. 4783. оп. 33240. Спр. 1. Історичний формуляр, в/ч А2008, 23 арк. 

21. Ф. 4857. оп. А1П. Спр. 7. Бойові донесення та схеми до них, про 

бойову діяльність частини, в/ч А2144, 214 арк. 

22. Ф. 4857. оп. А1П. Спр. 8. Службові розслідування (рапорти, акти, 

доповіді), в/ч А2144, 231 арк. 

23. Ф. 5363. оп. 37151. Спр. 1. Історичний формуляр і журнал бойових 

дій, в/ч А3023, 105 арк. 

24. Ф. 5363. оп. 36443. Спр. 1. Витяг з історичного формуляру за період 

листопад 2003 р – листопад 2004 р., 9 арк. 

25. Ф. 5369. оп. А1П. Спр. 1. Історичний формуляр і журнал бойових 

дій, в/ч А0377, 17 арк. 

26. Ф. 5370. оп. А1П. Спр. 1. Історичний формуляр і журнал бойових 

дій в/ч А1300, 65 арк. 

27. Ф. 5371. оп. 37045. Спр. 1. Історичний формуляр та журнал бойових 

дій в/ч А2270, 67 арк. 

28. Ф. 5372.оп. А1П. Спр. 1. Історична довідка, в/ч А1383, 9 арк. 

29. Ф. 5509. оп. 39908. Спр. 1. Історичний формуляр, в/ч А1103, 20 арк. 

30. Ф. 5509. оп. 39911. Спр. 1. Журнал ведення бойових дій в/ч А1103, 

8 арк. 

31. Ф. 5514. оп. А1П. Спр. 1. Історичний формуляр, в/ч А1025, 17 арк. 

32. Ф. 5514. оп. 42577. Спр. 2. Історичний формуляр (7 омбр). 17 арк. 

33. Ф. 5514. оп. 40098. Спр. 1. Журнал ведення бойових дій. 21 арк. 

34. Ф. 5521. оп. А1П. Спр. 1. Історичний формуляр, в/ч А1295, 12 арк. 

35. Ф. 5619. оп. А1П. Спр. 1. Історичний формуляр з січня 2005 року по 

березень 2006 року в/ч А1674, 45 арк. 

36. Ф. 5619. оп. 43729. Спр. 1. Історична довідка (українського 

контингенту штабу багатонаціональної дивізії), 7 арк. 

37. Ф. 5619. оп. А1П. Спр. 39. Історична довідка в/ч А1674, 7 арк. 
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38. Ф. 5775. оп. 45834. С пр. 1. Історичний формуляр, в/ч А0481, 

103 арк. 

39. Матеріали статистичного опитування офіцерів-слухачів 

НУОУ ім. Івана Черняховського, які брали участь у міжнародних операціях з 

підтримання миру щодо пріоритетності способів виконання основних завдань 

з розмінування місцевості і об’єктів (12.09.2019 р., Центр дистанційного 

навчання НУОУ ім. Івана Черняховського). Власний архів автора. 

40. Додатковий протокол до Угоди між Державами-учасницями 

Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у 

програмі “Партнерство заради миру”, щодо статусу їхніх збройних сил від 

19 червня 1995 року: [Електронний ресурс]: URL: 

https://data.rada.gov.ua/laws/show/950_022 

41. Конвенція про охорону персоналу Організації Об'єднаних Націй та 

зв'язаного з нею персоналу, Нью-Йорк, 9 грудня 1994 року: [Електронний 

ресурс] : URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_025 

42. Про внесення зміни до Закону України “Про схвалення Указу 

Президента України “Про направлення миротворчого контингенту для участі 

України у міжнародній миротворчій операції в Косово, Союзна Республіка 

Югославія” / Закон України від 20 червня 2013 року № 356-VII: 

[Електронний ресурс] : URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/356-18 

43. Про забезпечення діяльності українських миротворчих контингентів 

і миротворчого персоналу в складі Місії ООН у Демократичній Республіці 

Конго та Тимчасових сил ООН у Лівані / Постанова КМУ № 1596-2000-п від 

26.10.2000: [Електронний ресурс] : URL: http://kodeksy.com.ua/norm_akt/source-

КМУ/type-Постанова/1596-2000-п-26.10.2000.htm 

44. Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії 

Україна – НАТО на 2018 рік / Указ Президента України від 28 березня 2018 р. 

№ 89/2018: [Електронний ресурс]: URL: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U089_18.html 
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45. Про збільшення чисельності батальйону Збройних Сил України в 

миротворчих силах ООН на території колишньої Югославії та надсилку групи 

військових спостерігачів. Постанова Президії Верховної Ради України від 

22 жовтня 1993 р. № 3555-XII: [Електронний ресурс]: URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/3555-12 

46. Про збільшення чисельності батальйону Збройних Сил України в 

миротворчих силах ООН на території колишньої Югославії та надсилку групи 

військових спостерігачів. Постанова Верховної Ради України від 19 листопада 

1993 р. № 3626-XII: [Електронний ресурс]: URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/3626-12 

47. Про Збройні Сили України // Закон України від 6 грудня 1991 року 

№ 1934-XII: [Електронний ресурс]: URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/1934-12 

48. Про надання інженерно-мостового підрозділу до Місії ООН в 

Анголі // Постанова Верховної Ради України від 16 січня 1996 року № 4/96-

ВР: [Електронний ресурс] : URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/4/96-вр 

49. Про направлення додаткового миротворчого персоналу України для 

участі в операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці 

Афганістан / Указ Президента України від 15 січня 2010 року № 27/2010: 

[Електронний ресурс] : URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/27/2010/sp:max15 

50. Про направлення миротворчого контингенту для участі України у 

міжнародній миротворчій операції в Косово, Союзна Республіка Югославія / 

Указ президента України від 14 липня 1999 року № 852/99: [Електронний 

ресурс] : URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/852/99 

51. Про направлення миротворчого контингенту і миротворчого 

персоналу для участі України в Місії Організації Об'єднаних Націй в 

Демократичній Республіці Конго та миротворчого контингенту для участі 

України в Тимчасових силах Організації Об'єднаних Націй у Лівані / Указ 
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Президента України від 20 червня 2000 р. № 806/2000: [Електронний ресурс]: 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/806/2000 

52. Про направлення миротворчого персоналу України для участі в 

операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці 

Афганістан / Указ Президента України від 26.01.2007 № 47/2007: 

[Електронний ресурс] : URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/47/2007/sp:max15  

53. Про направлення миротворчого персоналу України до Тимчасових 

сил Організації Об'єднаних Націй у Лівані та до Місії Організації Об'єднаних 

Націй у Сьєрра-Леоне / Указ Президента України від 8 лютого 2002 року 

№ 118/2002: [Електронний ресурс]: URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/118/2002/ed20060330 

54. Про протимінну діяльність в Україні / Закон України від 6 грудня 

2018 року № 2642-VIII: [Електронний ресурс]: URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2642-19 

55. Про ратифікацію Угоди між державами-учасницями 

Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у 

програмі “Партнерство заради миру”, щодо статусу їхніх збройних сил та 

Додаткового протоколу до цієї Угоди / Закон України від 2 березня 2000 року 

№ 1510-III: [Електронний ресурс]: URL: 

https://zakononline.com.ua/documents/show/137019___1066583 

56. Про схвалення рішення Президента України про направлення 

миротворчого контингенту і миротворчого персоналу для участі України в Місії 

Організації Об'єднаних Націй в Демократичній Республіці Конго та 

миротворчого контингенту для участі України в Тимчасових силах Організації 

Об'єднаних Націй у Лівані / Закон України від 22 червня 2000 р. № 1832-III: 

[Електронний ресурс]: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1832-14 

57. Про схвалення Указу Президента України “Про направлення 

миротворчого контингенту для участі України у міжнародній миротворчій 

операції в Косово, Союзна Республіка Югославія” / Закон України від 
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16 липня 1999 року № 1006-XIV: [Електронний ресурс]: URL: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T991006.html 

58. Про участь батальйону Збройних Сил України в Миротворчих 

Силах Організації Об'єднаних Націй у зонах конфліктів на території 

колишньої Югославії. Постанова Верховної Ради України від 03 липня 

1992 р. №2538-ХІІ: [Електронний ресурс]: URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/2538-12 

59. Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і 

безпеки // Закон України від 23 квітня 1999 року № 613-XIV: [Електронний 

ресурс]: URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/613-14/sp:max15 

60. Про фінансове забезпечення діяльності Українського контингенту 

Миротворчих Сил ООН в Анголі // Постанова Кабінету Міністрів України від 

04 березня 1996 р. № 285: [Електронний ресурс]: URL: 

http://www.uazakon.com/document/spart92/inx92732.htm 

61. Резолюция 1244 (1999), принятая Советом Безопасности на его 4011-м 

заседании 10 июня 1999 года: [Електронний ресурс]: URL: 

https://zakononline.com.ua/documents/show/59006___1002240 

62. Резолюция 1288 (2000), принятая Советом Безопасности на его 4095-м 

заседании, 31 января 2000 года: [Електронний ресурс]: URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_579 

63. Резолюция 1291 (2000), принятая Советом Безопасности на его 4104-м 

заседании, 24 февраля 2000 года: [Електронний ресурс]: URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_584 

64. Резолюция 1386 (2001), принятая Советом Безопасности на его 4443-м 

заседании, 20 декабря 2001 года: [Електронний ресурс]: URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/995_952/sp:max15 

65. Резолюция 1510 (2003), принятая Советом Безопасности на его 4840-м 

заседании 13 октября 2003 года: [Електронний ресурс]: URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/995_b94/sp:max15 
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66. Резолюция 1707 (2006), принятая Советом Безопасности на его 5521-м 

заседании 12 сентября 2006 года: [Електронний ресурс]: URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/995_f89/sp:max15 

67. Резолюция 1776 (2007), принятая Советом Безопасности на его 5744-м 

заседании 19 сентября 2007 года: [Електронний ресурс]: URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/995_g61/sp:max15 

68. Резолюция 1833 (2008), принятая Советом Безопасности на его 5977-м 

заседании 22 сентября 2008 года: [Електронний ресурс]: URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/995_h35/sp:max15 

69. Резолюция 1868 (2009), принятая Советом Безопасности на его 6098-м 

заседании 23 марта 2009 года: [Електронний ресурс]: URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/995_h90/sp:max15 

70. Резолюция 743 (1992) от 21 февраля 1992 года / Резолюции Совета 

Безопасности ООН 1992 года // Совет Безопасности ООН: [Електронний 

ресурс] : URL:  https://undocs.org/ru/S/RES/743(1992) 

71. Резолюция от 10 июня 1999 года № S/RES/1244 (1999), принятая 

Советом Безопасности на его 4011-м заседании, состоявшемся 10 июня 

1999 года: [Електронний ресурс]: URL: 

https://ru.wikisource.org/wiki/Резолюция_Совета_ 

Безопасности_ООН_№_S/RES/1244_(1999) 

72. Резолюція ООН 626 (1988) від 20 грудня 1988 р.: [Електронний 

ресурс]: URL: https://undocs.org/ru/S/RES/626(1988) 

73. Резолюція ООН 696 (1991) від 30 травня 1991 р.: [Електронний 

ресурс]: URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/ 

596/32/IMG/NR059632.pdf?OpenElement 

74. Телеграма від 14 квітня 1996 р. ТS CACOLO, ТS CATALA, ТS 

MALANJE від інженерного штабу (RHQ SAURIMO/ENGRO): [Електронний 

ресурс]: URL: http://peacekeeping-centre.in.ua/Museum/Angola/Doc/9.htm 

75. Телеграма від 19 березня 1996 р. інженерній роті української 

бригади (UKRBRCOY) від інженерного штабу командування (C ENGR O): 
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[Електронний ресурс]: URL: http://peacekeeping-

centre.in.ua/Museum/Angola/Doc/Main.htm 

76. Телеграма від 29 березня 1996 р. штабу RHQ SAURIMO (копія – 

інженерній роті української бригади (UKRBRCOY) через ТS MALANJE та 

ТS CATALA): [Електронний ресурс]: URL: http://peacekeeping-

centre.in.ua/Museum/Angola/Doc/Main.htm  

77. Технічна угода між Міністерством оборони України та 

Міністерством охорони краю Литовської Республіки стосовно направлення 

миротворчого персоналу України для виконання завдань у складі литовського 

контингенту, що діє в рамках Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській 

Республіці Афганістан від 13 березня (13 квітня): [Електронний ресурс]: URL: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU11038.html 

78. Технічна угода між Міністерством оборони України та Міністром 

національної оборони Республіки Польща про направлення українського 

миротворчого персоналу для виконання завдань у складі польського 

військового контингенту в провінції Газні, що діє в рамках Міжнародних сил 

сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан від 16 листопада 2010 р.: 

[Електронний ресурс]: URL: 

http://cons.parus.ua/map/doc/06XV4FD19C/Tekhnichna-ugoda-mizh-

Ministerstvom-oboroni-Ukrayini-ta-Ministrom-natsionalnoyi-oboroni-Respubliki-

Polscha-pro-napravlennya-ukrayinskogo-mirotvorchogo-personalu-dlya-viko.html 

79. Угода (у формі обміну листами) між Україною та НАТО “Щодо 

участі у діяльності місії НАТО в Афганістані “Рішуча підтримка” та 

відповідних фінансових зобов’язань” від 15 грудня 2014 р. (дата набрання 

чинності для України 7 квітня 2015 року): [Електронний ресурс]: URL: 

https://nato.mfa.gov.ua/mediafiles/sites/nato/files/Ugoda_pro_Uchast_Ukrainy_v_M

isii_Rishucha_Pidtrymka.pdf 

80. Угода між Державами-учасницями Північноатлантичного Договору 

та іншими державами, які беруть участь у програмі “Партнерство заради 



77 

 

миру”, щодо статусу їхніх збройних сил: [Електронний ресурс]: URL: 

https://zakononline.com.ua/documents/show/294525___814057 

81. Угода між Міністерством оборони України та Міністерством 

оборони Королівства Бельгія про участь українського контингенту у 

міжнародній миротворчій операції у складі тактичного угрупування під 

бельгійським командуванням від 22 листопада 2002 р.: [Електронний ресурс]: 

URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/323322___895056 

82. Угода між Міністерством оборони України та Міністерством 

оборони Королівства Бельгія про військове співробітництво від 15 лютого 

2002 року: [Електронний ресурс]: URL: 

https://zakononline.com.ua/documents/show/323313___737372 

83. Фінансова угода (у формі обміну листами) між Україною та 

Організацією Північноатлантичного договору про участь України в операції 

Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані від 28 березня 2008 р. 

Брюсель. 7 с. 

84. Донесення командира 901 окремої понтонно-мостової роти 

полковника О. Пінчука начальнику інженерних військ Збройних Сил України 

генерал-лейтенанту Безродному В. Д. про виконання Миротворчої Місії ООН 

в Анголі за травень 1996 р. (01 червня 1996 р. № 42, Маланже). 4 арк.: 

[Електронний ресурс]: URL: http://peacekeeping-

centre.in.ua/Museum/Angola/Doc/15.htm 

85. Звіт інженерної служби оперативного відділу управління 5 окремої 

механізованої бригади багатонаціональної дивізії. База ”Дельта” (аеродром 

м. Ель-Кут), 2003. Власний архів автора.  

86. Звіт начальника відділу підготовки підполковника О.А. Ількова щодо 

участі військовослужбовців військової частини А2641 (Центру розмінування 

Збройних Сил України) у курсі допідготовки та злагоджені литовського 

миротворчого контингенту з метою підготовки та подальшого залучення до 

виконання обов’язків у складі Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській 



78 

 

Республиці Афганістан, який проходив у місті Казлу-Руда, Литовська 

Республіка в період 08.03.11–01.04.11. 2 с. Власний архів автора.  

87. Звіт по виконанню завдань 3 окремим інженерним батальйоном в 

Південному Ліван / за заг. ред. О. В. Хавронюка. Кам’янець-Подільський: ВІІ 

ПДАТУ, 2003. 311 с. 

88. Звіт про виконання завдань 3-м окремим інженерним батальйоном у 

Лівані в період з липня 2004 р. по липень 2005 р. (Південний Ліван). Ель-

Іззіє, 2015. 152 с. 

89. Звіт про діяльність 5 окремої механізованої бригади по 

підтриманню миру і стабільності в провінції Васіт (Республіка Ірак). Аль-

Кут: ГШ ЗСУ, 2004. 170 с. 

90. Звіт про діяльність 6 окремої механізованої бригади по 

підтриманню миру і стабільності в провінції Васіт (Республіка Ірак). Аль-

Кут: ГШ ЗСУ, 2004. 304 с. 

91. Інформаційний листок Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій “Забруднення вибухонебезпечними предметами території Донецької 

області” / ГСЧС обозначила самые небезопасные территории Донетчины 

(инфографика) // Восточный фарватер: [Електронний ресурс. 18.08.2016]: 

URL: https://farwater.net/novosti/kakie-rajony-donetchiny-bolshe-vsego-

zagryazneny-vzryvoopasnymi-predmetami-infografika/ 

92. Інформаційний та звітний матеріал у період з липня 2001 року по 

липень 2005 року 3 окремого інженерного батальйону з Південного Лівану до 

штабу управління Західного оперативного командування. Львів. 2005. 124 с. 

93. Особливості застосування інженерних підрозділів 5 омбр та 

організації робіт з виявлення та знешкодження мінно-вибухових пристроїв. 

Київ: МОУ, 2004. 9 с. 

94. Перелік робіт, виконаних 901 окремою понтонно-мостовою ротою в 

період з 16 березня по 23 серпня 1996 року при виконанні Миротворчої місії в 

Анголі. Доповідь командира 901 окремої понтонно-мостової роти полковника 

О. Пінчука начальнику інженерних військ Збройних Сил України генерал-



79 

 

лейтенанту Безродному В. Д. від 22 серпня 1996 р. № 95 (Маланже). 3 арк.: 

[Електронний ресурс]: URL: http://peacekeeping-

centre.in.ua/Museum/Angola/Doc/15.htm 

95. Про підсумки діяльності 3-го окремого інженерного батальйону 

Тимчасових сил Організації Об'єднаних Націй в Лівані за період перебування 

в Республіці Ліван з 10 липня по 30 жовтня 2003 року. Доповідь командира 3-

го оіб полковника А.В. Кухаренка. Власний архів автора.  

96. 210-та понтонно-мостова Верхньодніпровська ордена Червоної Зірки 

бригада (210 ПОМБр, в/ч А0234). Історична довідка. Ukrainian Military Pages: 

[Електронний ресурс]: URL: https://howlingpixel.com/i-uk/210-та_понтонно-

мостова_бригада_(Україна)#cite_note-7 

97. 240-й окремий спеціальний батальйон UNPROFOR. Історична 

довідка. Ukrainian Military Pages: [Електронний ресурс. 14.05.2018]: URL: 

https://www.ukrmilitary.com/2018/05/240-osb-unprofor.html 

98. 6 окрема механізована бригада [6th Separate Mechanized Brigade] . 

Історична довідка. Ukrainian Military Pages: [Електронний ресурс. 23.02.2015] 

: URL: https://www.ukrmilitary.com/2015/02/6.html 

99. 81 тактична група [81st Tactical Group]. Історична довідка. Ukrainian 

Military Pages: Електронний ресурс. 11.03.2015]: URL: 

https://www.ukrmilitary.com/2015/03/81.html 

100.  95 окрема десантно-штурмова бригада. Історична довідка. 

Ukrainian Military Pages: [Електронний ресурс.  21.11.2017]: URL: 

https://www.ukrmilitary.com/2015/11/995th-separate-airmobile-brigade.html 

101. “В Місії в Афганістані проходить службу 11 військовослужбовців, за 

необхідністю, їх кількість може бути збільшена до 28”, – Степан Полторак. 

Міністерство Оборони України. Офіційний веб-сайт: [Електронний ресурс. 

08.06.2018]: URL: http://www.mil.gov.ua/news/2018/06/08/v-misii-v-afganistani-

prohodit-sluzhbu-11-vijskovosluzhbovcziv-za-neobhidnistyu-ih-kilkist-mozhe-buti-

zbilshena-do-28-stepan-poltorak/  



80 

 

102. “Знешкодження саморобних вибухових пристроїв – це робота, за яку 

у міжнародній практиці беруться лише професіонали найвищої кваліфікації. Саме 

такими зарекомендували себе в Афганістані українські сапери”. Інтерв’ю з 

начальником управління оперативного планування та застосування військ 

Центрального управління інженерних військ Головного управління оперативного 

забезпечення Збройних сил України полковником Г. Кравченком. Міністерство 

оборони України. Офіційний веб-сайт: [Електронний ресурс. 05.04.2011]: URL: 

https://archive.is/20140410205635/www.mil.gov.ua/index.php?lang=ua&part=news&su

b=read&id=20902#selection-2417.0-2469.489 

103. “Укрінжбат” найближчим часом отримає сертифікат на 

проведення робіт з розмінування на рівні міжнародних стандартів. Урядовий 

портал: [Електронний ресурс. 04.01.2005]: URL: http://crimea-

portal.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=10621634&cat_id=244314797 

104. 25 лет Временные Силы ООН выполняют миротворческую 

миссию в Ливане / Музей миротворчества он-лайн. Центр миротворчества: 

[Електронний ресурс. 24.03.2003]: URL: http://elvisti.com/news/2003/3/24/25-let-

vremennye-sily-oon-vypolnyayut-mirotvorcheskuyu-missiyu-v-livane 

105. A map of Iraq / Iraq – Q-files – The Online Library of Knowledge: 

[Електронний ресурс]: URL: https://www.q-

files.com/geography/asia/iraq/?subscription_popup_close=true 

106. Alec D. Barker. Improvised Explosive Devices in Southern 

Afghanistan and Western Pakistan, 2002–2009. New America Foundation 

Counterterrorism.NewAmerica.net, April 2010: [Електронний ресурс]: URL: 

http://csef.ru/media/articles/4358/4358.pdf  

107. Angola – MONUA. Mandate: [Електронний ресурс]: URL: 

https://www.un.org/depts/DPKO/Missions/Monua/monuam.htm 

108. Angola-INDEPENDENCE AND THE RISE OF THE MPLA 

GOVERNMENT. Mongabay: [Електронний ресурс]: URL: 

https://data.mongabay.com/history/angola/angola-independence_and_the_rise_of_ 

the_mpla_government.html 



81 

 

109. Angola-Independence Struggle, Civil War, and Intervention. 

Mongabay: [Електронний ресурс]: URL: 

https://data.mongabay.com/history/angola/angola-

independence_struggle,_civil_war,_and_intervention.html 

110. Demining Programme Report: Angola / UN DHA Mine Clearance and 

Policy Unit. 27 Aug 1996: [Електронний ресурс]: URL: 

https://reliefweb.int/report/angola/demining-programme-report-angola-0 

111. International Security Assistance Force (ISAF): Key Facts and Figures: 

[Електронний ресурс. 1 August 2013]: URL: 

https://www.nato.int/isaf/docu/epub/pdf/placemat.pdf 

112. Kosovo. THE WORLD FACTBOOK: [Електронний ресурс. 20.05.2019]: 

URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kv.html 

113. Kosovo Force. Kosova Wiki: [Електронний ресурс]: URL: 

http://kosova.wikia.com/wiki/Kosovo_Force 

114. Kosovo. Climatic Conditions. Independent Commission for Mines and 

Minerals (ICMM): [Електронний ресурс]: URL: 

https://web.archive.org/web/20140527212027/http://www.kosovo-

mining.org/kosovoweb/en/kosovo/climate.html 

115. Landmine kills three boys playing in an 'abandoned house' i maine. 

Pattaya Newspaper: [Електронний ресурс. 30.09.2018]: URL: 

https://www.pattayanewspaper.com/landmine-kills-three-boys-playing-in-an-

abandoned-house-in-ukraine/ 

116. Map of the Kosovo Force Sectors in 2002. Foto: [Електронний 

ресурс]: URL: http://yavix.ru/вики%20Файл:KFOR%20Sectors%202002.jpg 

117. NATO Mission in Kosovo (KFOR). SHAPE – Supreme Headquarters 

Allied Powers Europe: [Електронний ресурс]: URL: 

https://shape.nato.int/ongoingoperations/nato-mission-in-kosovo-kfor-  

118. One river flowing into two seas. Gbtimes: [Електронний ресурс. 

17.02.2014]: URL: https://gbtimes.com/one-river-flowing-two-seas 



82 

 

119. Political and administrative map of Kosovo – 1993: [Електронний 

ресурс]: URL: https://www.gif-map.com/maps-of-europe/maps-of-

kosovo/political-and-administrative-map-of-kosovo-1993 

120. Resolution 1118 (1997). Adopted by the Security Council at its 

3795th meeting, on 30 June 1997: [Електронний ресурс]: URL: 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/178/44/PDF/N9717844.pdf?OpenElement 

121. UNIFIL fact sheet. United Nations Interim Force in Lebanon. United 

Nations Peacekeeping: [Електронний ресурс]: URL: 

https://peacekeeping.un.org/en/mission/unifil 

122. UNPROFOR. Fuerza de protección de Naciones Unidas. Bosnia 

Herzegovina. ONU (1992–1995). Soldados de paz: [Електронний 

ресурс.04.05.2012]: URL: https://soldadosdepaz.blogspot.com/2012/05/fuerza-de-

proteccion-de-naciones-unidas.html 

123. Акулов С. Міжнародні миротворчі операції як політичний 

інструмент врегулювання воєнно-політичних конфліктів / С. Акулов. 

Політичний менеджмент. 2005. №2. С. 165–172. 

124. Андріанов С. М. Розробка пропозицій щодо розмінування та 

знешкодження вибухонебезпечних предметів у міжнародних миротворчих 

операціях. Київ: НАОУ, 2008. 35 с.  

125. Блій Г. де, Муллер Пітер. Географія: світи, регіони, концепти / Пер. 

з англ.; Передмова та розділ “Україна” О. Шаблія. Київ: Либідь, 2004. 740 с. 

126. Боевики испытывают в Ираке новое оружие собственной 

разработки. Военное обозрение. 2017. 27 апреля: [Електронний ресурс]: URL: 

https://topwar.ru/114425-boeviki-ispytyvayut-v-irake-novoe-oruzhie-sobstvennoy-

razrabotki.html  

127. Большая политическая и административная карта Ирака с 

рельефом, дорогами, железными дорогами и крупными городами – 1999: 

[Електронний ресурс]: URL: https://www.maps-of-the-



83 

 

world.ru/maps/asia/iraq/large-political-and-administrative-map-of-iraq-with-relief-

roads-railroads-and-major-cities-1999.jpg  

128. Босния-Герцеговина – Босния-Герцеговина географиялық 

Карталар. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΛΛΆ∆Α: [Електронний ресурс.04.05.2012]: URL: 

http://helenictour.blogspot.com/2015/06/blog-post_712.html 

129. Гайдарли Г. С. Виконання завдань із розмінування українськими 

миротворчими контингентами у міжнародних операціях з підтримання миру і 

безпеки (1992–2018): історіографія / Г. С. Гайдарли. Воєнно-історичний 

вісник: зб. наук. праць Нац. ун-ту оборони України. 2019. Вип. 1(31). С.74–87. 

130. В Афганістані завершилася ротація українського миротворчого 

персоналу. ТСН Україна: [Електронний ресурс. 27.12.2009]: URL: 

https://tsn.ua/ukrayina/v-afganistani-zavershilasya-rotatsiya-ukrayinskogo-

mirotvorchogo-personalu.html 

131. В Афганістані українські експерти допомагають знешкоджувати 

саморобні вибухові пристрої. Народна армія. 2016. 26 липня.  

132. Вавілова Н. В. Гендерні трансформації у збройних силах України 

(1991–2011 рр.) : дис... канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 “Військова історія” / 

Н. В. Вавілова; Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. Київ, 

2016. 232 с. 

133. Валецкий О. В. Применение самодельных взрывных устройств и 

методы борьбы с ними по опыту армии США. – Москва: Центр 

стратегической конъюнктуры, 2014. 50 с. 

134. Валецкий О. Разминирование в конце XX века. Частные 

компании, занимающиеся разминированием. – Москва: АНО “Центр 

стратегических оценок и прогнозов”, 2003. 17 с. 

135. Веремеев Ю. Г. Средства инженерного вооружения Армии 

Канады (девяностые годы XX – начало XXI века). Миноискатель AN-19/2 

модель 7 (AN-19/2 mod 7 Mine Detector): [Електронний ресурс]: URL: 

http://saper.isnet.ru/texnica-2/kanada-an-19.html 



84 

 

136. Веремеев Ю. Гуманитарное разминирование в бывшей 

Югославии. Часть 1. Анатомия армии: [Електронний ресурс]: URL: 

http://army.armor.kiev.ua/engenear/razminir-ov.shtml 

137. Вибухова робота інженерів на передовій. Відео YouTube. 

Військове телебачення України: [Електронний ресурс. 01.03.2017]: URL: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=uV-0UqCkUlU 

138. Вибухова справа. Частина ІІ. Основні види підривних робіт: 

Навчальний посібник / О.О. Швець, Ю.О. Фтемов, Р.Л. Колос та ін. Львів: 

НАСВ, 2018. 397 с. 

139. Виконання завдань інженерного забезпечення у збройних 

конфліктах та миротворчих операціях: Навчальний посібник / Ф.А. Демідчик, 

С.В. Мальченко, О.В. Ситнік. Кам’янець-Подільський: КПНУ ім. І. Огієнка, 2014. 

184 с.  

140. Війська КФОР у Косові. Радіо Свобода: [Електронний ресурс. 

19.03.2008]: URL: https://www.radiosvoboda.org/a/1113032.html  

141. Військовий сапер з Хмельниччини отримав “Медаль НАТО за 

особливі заслуги під час проходження служби” (фото). Тверезий погляд: 

[Електронний ресурс. 02.04.2018]: URL: https://tverezo.info/post/48890 

142. Військові інженери українського контингенту в Косово успішно 

пройшли сертифікацію командуванням сил KFOR. Урядовий портал: 

[Електронний ресурс. 11.12.2014]: URL: 

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/246970739 

143. Волович А. Украинский инженерный батальон в Ливане – как все 

начиналось. Из дневника дипломата: [Електрон. ресурс, 09.07.2013]: URL: 

http://peacekeeping-centre.in.ua/Museum/Lebanon/Articles/1.htm 

144. Волович О. Українські миротворці у Лівані. Чорноморські 

новини. 2013. № 044 (21412). 1 червня: [Електронний ресурс]: URL: 

http://chornomorka.com/archive/21412/a-2407.html  

145. Воробйов В. С., Хавронюк О. В., Колісник Ю. Є. Досвід 

виконання деяких завдань інженерного забезпечення миротворчих операцій. 



85 

 

Наука і оборона. №4. 2001. С.13–19. 

146. Ворончук В. “Сапери” нової доби. Військо України. 2013. № 7–8 

(154–155). С. 60– 62.  

147. Временные силы ООН в Ливане (UNIFIL) / Музей 

миротворчества он-лайн. Центр миротворчества: [Електронний ресурс]: 

URL: http://peacekeeping-centre.in.ua/Museum/Lebanon/Main.htm 

148. Вэй С. Новые средства поражения в Ираке: кумулятивные 

самодельные взрывные устройства. Army Guide: [Електронний ресурс. 

16.10.2006]: URL: http://www.army-guide.com/rus/article/article_721.html 

149. Гайдарли Г. С. Розмінування території та об’єктів українським 

миротворчим контингентом у складі тимчасових сил ООН у Лівані (липень 

2000 – квітень 2006 рр.). Історичний нарис. Київ: Редакційно-видав. центр 

ЗС України, 2017. 48 с. 

150. Генсек НАТО хочет, чтобы Украина направила инструкторов в 

Афганистан. Корреспондент.net: [Електронний ресурс. 17.02.201]: URL: 

https://korrespondent.net/ukraine/politics/1187507-gensek-nato-hochet-chtoby-

ukraina-napravila-instruktorov-v-afganistan 

151. География Афганистана: рельеф, климат, природа, население. 

GECONT.RU: [Електронний ресурс]: URL: 

http://www.gecont.ru/articles/geo/afganistan.htm 

152. Гриценко зустрів у Львові останню групу українських 

миротворців. Прес-служба КМУ. AgriNEWS: [Електронний ресурс. 

29.12.2005]: URL: http://agrinews.com.ua/show/101442.html 

153. Детальная карта высот Ирака с дорогами и городами: 

[Електронний ресурс]: URL: https://www.maps-of-the-

world.ru/maps/asia/iraq/detailed-elevation-map-of-iraq-with-roads-and-cities.jpg 

154. Дідіченко О.А. Особливості виконання завдань з розмінування за 

досвідом локальних війн і збройних конфліктів кінця XX – початку XXI 

сторіч. Київ: НАОУ, 2006. 17 с.  



86 

 

155. Дідур О.Л., Шевенко М.С. Російські міни. Посібник солдату. 

Київ: Товариство правозахисту ветеранів силових структур, 2018. 272 с. 

156. Дії підрозділу на території де можливе застосування саморобних 

вибухових пристроїв: методичний посібник. Київ: Головне управління 

оперативного забезпечення Збройних Сил України, 2012. 94 с.  

157. Добжанський В. В. Особливості виконання завдання з розмінування 

за досвідом збройних конфліктів сучасності. Київ: НАОУ, 2006. 24 с.  

158. Долбенкин И.Н., Ипатов А.Л. Локализация и обезвреживание 

взрывоопасных предметов на станциях метрополитена в условиях 

террористической угрозы: памятка для сотрудников полиции. Москва, 2018. 46 с.  

159. Зіньковський С. О. Український миротворчий контингент у 

Республіці Ірак. Вісник Харківського національного університету ім. 

В.Н. Каразіна, 2012. №1006. С. 55–61. 

160. Зубар М. Міст за 20 хвилин. День. 2002. 13 квітня: [Електронний 

ресурс]: URL: http://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayini/mist-za-20-hvilin 

161. Применение СВУ в Ираке в ходе партизанской войны 2003–2011 г. 

Часть II. Лицо врага: [Електронний ресурс]: URL: 

https://zen.yandex.tj/media/id/5d99b99ec49f2900aea3dab6/primenenie-svu-v-irake-v-

hode-partizanskoi-voiny-2003-2011-g-chast-ii-lico-vraga-5ee7de057641122779a4efca 

162. Инженерные боеприпасы, применяемые мятежниками в 

Афганистане. 1984. 55 с. 

163. Інженерний батальйон ЗС України вийде зі складу Тимчасових 

Сил ООН у Лівані. Прес-служба КМУ. AgriNEWS: [Електронний ресурс. 

03.04.2006]: URL: http://agrinews.com.ua/show/97603.html 

164. Інженерні війська Збройних сил України: [історія, спогади, 

сучасність] / В. С. Воробйов [та ін.] за заг. ред Воробйова В. С. Київ: 

Людопринт Україна, 2002. 192 с. 

165. Інтерв’ю з командиром 901-ї окремої понтонно-мостової роти 

(901 ОПМР) Олександром Миколайовичем Пінчуком (виконання завдань у 



87 

 

Контрольній миротворчій місії ООН в Анголі (UNAVEM III). Записано 

автором 24 10.2019 р. Власний архів автора. 

166. Інтерв’ю з командиром взводу інженерних робіт 3-го окремого 

інженерного батальйону (3-й оіб, Укрінжбат) Володимиром 

Олександровичем Дачковським (виконання завдань у складі Тимчасового 

контингенту сил ООН у Лівані (ТСООНЛ, UNIFIL). Записано автором 

14 12.2018 р. Власний архів автора. 

167. Інтерв’ю з командиром инженерно-саперной группы 

Казахстанського миротворчого батальйону (КазБат) Русланом Жансеітовим 

(виконання завдань розмінування в Республіці Ірак). Записано автором 

03 08.2019 р. Власний архів автора. 

168. Інтерв’ю з командиром інженерно-саперного полка 

Казахстанського миротворчого батальйону (КазБат) Бахит-беком 

Тажибаевим (виконання завдань розмінування в Республіці Ірак). Записано 

автором 17 09.2019 р. Власний архів автора. 

169. Інтерв’ю з начальником групи інформаційного забезпечення 

Центру розмінування Головного управління оперативного забезпечення 

ЗС України Віктором Миколайовичем Коршком (виконання завдань в 

Республіці Афганістан). Записано автором 12 03.2019 р. Власний архів автора. 

170. Інтерв’ю з начальником групи контролю та координації 

розмінування інженерної служби оперативного відділення (секція J-3) штабу 

81-ї тактичної групи українського миротворчого контингенту Багато-

національних сил зі створення умов стабільності та безпеки у Республіці Ірак 

Олександром Віталійовичем Кисельовим (виконання завдань в Республіці 

Ірак). Записано автором 14 12.2018 р. Власний архів автора. 

171. Історія українського війська: підручник / П.П. Ткачук, 

С.В. Сидоров, А.І. Харук та ін. Львів: НАСВ, 2017. 407 с.  

172. Історія участі Збройних Сил України в міжнародних операціях з 

підтримання миру і безпеки. Міністерство оборони України. Офіційний веб-

сайт: [Електронний ресурс. 19.09.2013]: URL: 



88 

 

http://www.mil.gov.ua/diyalnist/mirotvorchist/istoriya-mirotvorchoi-diyalnosti-

zbrojnii-sil-ukraini.html 

173. Історія участі Збройних Сил України у міжнародних 

миротворчих операціях. Український мілітарний портал: [Електронний 

ресурс. 24.02.2009]: URL: https://mil.in.ua/uk/istoriya-uchasti-zbrojnyh-syl-

ukrayiny-u-mizhnarodnyh-myrotvorchyh-operatsiyah/ 

174. Камелин Р. В. Маквис. Большая российская энциклопедия: 

[Електронний ресурс]: URL: https://bigenc.ru/biology/text/2165463 

175. Карта смерті: в мережі опублікували шокуючі дані про загибель 

цивільних на Донбасі. Апостроф. 2019. 21 березня: URL: 

https://apostrophe.ua/ua/news/society/2019-03-21/karta-smerti-v-seti-opublikovali-

shokiruyuschie-dannyie-o-gibeli-grajdanskih-na-donbasse/157890 

176. Карты Косово: [Електронний ресурс]: URL: 

http://merkator.org.ua/ru/karty/karty-kosovo/ 

177. Киснев В. Невидимая смерть. Минная война на Донбассе. Блог о 

войне: [Електронний ресурс. 02.03.2016]: URL: http://www.war.org.ua/?p=5798 

178. Клімкін підтвердив готовність України продовжувати участь в 

операції НАТО в Афганістані. ZN.UА: [Електронний ресурс. 06.12.2018]: 

URL: https://dt.ua/POLITICS/vin-pidtverdiv-gotovnist-ukrayini-prodovzhuvati-

uchast-v-operaciyi-nato-v-afganistani-296323_html  

179. Кожевніков В. М. Особливості підготовки до виконання 

миротворчих завдань у складі багатонаціональних миротворчих сил / 

В.М. Кожевніков. Військово-науковий вісник. 2012. Вип. 18. С. 35–46.  

180. Козинець І. П. Участь Збройних Сил України в міжнародній 

миротворчій діяльності (1992–2006 рр.) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 

20.02.22 / Козинець Іван Павлович ; Національна академія оборони України. 

Київ, 2008. 226 арк. 

181. Колос Р. Л. Міжнародне військове співробітництво у сфері 

підготовки військових інженерів та розвитку технологій з розмінування 

місцевості (2000–2006 рр.). Вісник Кам’янець-Подільського національного 



89 

 

університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки / Міністерство освіти і науки, 

молоді та спорту України ; [редкол.: В.С. Степанков (відп. ред.), С.А. Копилов 

(заст. відп. ред.), А.Г. Філінюк (заст. відп. ред.), В.В. Газін (відп. секретар) та 

ін.]. Кам’янець-Подільський: КПНУ ім. І. Огієнка, 2012. Вип. 5: На пошану 

професора М.Б. Петрова. 512 с. С. 283–293. 

182. Командування сил KFOR високо оцінює результати роботи групи 

розмінування українського національного контингенту в Косово. Посольство 

України в Сполучених Штатах Америки / МЗС України: [Електронний 

ресурс. 25.07.2013]: URL: https://usa.mfa.gov.ua/ua/press-center/news-from-

ukraine/514-komanduvannya-sil-kfor-visoko-ocinyuje-rezulytati-roboti-grupi-

rozminuvannya-ukrajinsykogo-nacionalynogo-kontingentu-v-kosovo 

183. Коропатнік І. М. Організаційно-правові аспекти застосування 

підрозділів Збройних сил України в миротворчих операціях : дис... канд. 

юрид. наук: 12.00.07 / Національна академія держ. податкової служби 

України. Ірпінь, 2006. 223 с. 

184. Коцюруба В.І. Аналіз досвіду очищення від вибухонебезпечних 

предметів територій авіаційних полігонів. Новітні технології – для захисту 

повітряного простору: Мат. VІІI  наук. конф. (18–19 квітня 2012 р.) Харків: 

ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2012. С.67–68. 

185. Коцюруба В.І. Аналіз результатів мінної війни в ході анти-

терористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Труди 

університету: Зб. наук. праць НУОУ ім. Івана Черняховського. 2014. №4 (125). 

С.187–192.  

186. Коцюруба В.І. Аналіз типажу саморобних вибухових пристроїв, 

які використовувалися в зоні АТО. Особливості забезпечення дій військ (сил) 

під час підготовки та ведення антитерористичної операції: Мат. наук.-

практ. семінару (29 жовтня 2014 р.). Київ: НУОУ імені Івана Черняховського, 

2014. С.9–11. 

187. Коцюруба В.І. Перспективні напрямки розвитку засобів 

інженерного озброєння. Створення та модернізація озброєння і військової 



90 

 

техніки в сучасних умовах: Мат. 11 наук.-техніч. конф. (8–9 вересня 2011 р.). 

Феодосія: ДНВЦ Збройних Сил України, 2011. С.210–211. 

188. Коцюруба В.І. Порівняння активних та пасивних електро-

магнітних методів виявлення вибухонебезпечних предметів із феромаг-

нітними корпусами. Створення та модернізація озброєння і військової 

техніки в сучасних умовах: Мат. 13 наук.-техніч. конф., (5–6 вересня 2013 р.). 

Феодосія: ДНВЦ Збройних Сил України, 2013. С.59–60. 

189. Коцюруба В.І. Удосконалена математична модель виявлення 

вибухонебезпечних пристроїв індукційним методом. Київ: Збірник наукових 

праць ВІКНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. №42. С.19–27. 

190. Коцюруба В.І., Підгородецький М.М. Проблемні питання 

організації та виконання завдань з розмінування у Донецькій та Луганській 

областях. Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у 

конфліктах сучасності: Мат. міжнародн. наук.-практич. конф. (15 листопада 

2018 р.). Львів: НАСВ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, 2018. С.11. 

191. Коцюруба В.І., Родіков В.Г. Організація протимінної діяльності в 

Україні. Проблемні питання протимінної діяльності та протидії 

вибухонебезпечним загрозам: Мат. міжнародн. наук.-практич. семінару. 

(12 березня 2020 р.). Київ: НУОУ ім Івана Черняховського, 2020. С.7–11. 

192. Коцюруба В.І., Шишанов М.О., Гусляков О.М, Даценко І.П., 

Гімбер С.М. Обґрунтування раціональної комбінації методів виявлення 

вибухонебезпечних предметів для пошукових пристроїв робототехнічних 

комплексів розмінування. Київ: Збірник наукових праць ЦНДІ ОВТ ЗСУ, 2015. 

№4 (59). С.187–192. 

193. Коцюруба В.І., Шишанов М.О., Гусляков О.М. Комплексне 

моделювання процесу розмінування з використанням засобів інженерного 

озброєння. Проблемні питання розвитку озброєння та військової техніки: Мат. 

VI науково-техніч. конф. (15–18 грудня 2015 р.). Київ: ЦНДІ ОВТ ЗСУ, 2015. 

С.338–340. 



91 

 

194. Кравченко В. Афганська місія українських миротворців (інтерв’ю з 

начальником управління євроатлантичної інтеграції Генерального штабу Збройних 

сил України Б. Кременецьким). ZN.UA: [Електронний ресурс. 27.02.2009]: URL: 

https://dt.ua/POLITICS/afganska_misiya_ukrayinskih_mirotvortsiv.html 

195. Красота І. В. Інженерні війська Збройних Сил України (1992–

2017 рр.): Енциклопедичний історично-біографічний довідник, Книга перша, 

Офіцери інженерних військ Збройних Сил України / І. В. Красота. Київ: ЦП 

“Компринт”, 2018. 108 с. 

196. Красота І.В. Досвід застосування інженерних військ Збройних 

Сил України під час організації та виконання розмінування території України 

та інших держав (2001–2013 рр.). Воєнно-історичний вісник: Зб. наук. праць 

НУОУ. Київ: ЦП “Компринт”, 2017. Вип. 4 (26). С.123–129.  

197. Красота І.В. Досвід застосування підрозділів інженерних військ 

Збройних Сил України під час розмінування об’єктів і місцевості на території 

України та інших держав (1992–2000 рр.). Воєнно-історичний вісник: Зб. наук. 

праць НУОУ. Київ: ТОВ “ЦП “Компринт”. 2017. Вип. 1 (23). С.125–129. 

198. Красота І.В. Участь інженерних військ Збройних Сил України в 

миротворчих операціях у 1992–2016 рр. Nauka i Studia. Przemysl, 2017.  

№17 (178). P.80–86. 

199. Красота І.В. Досвід застосування інженерних військ Збройних Сил 

України під час розмінування об’єктів і місцевості на Сході України (2014–

2017 рр.). Досвід застосування збройних сил у війнах і воєнних конфліктах ХХ – 

початку ХХІ ст.: тенденції та закономірності : матер. міжвуз. наук.-практ. 

семінару (Київ, 23 травня 2019 р.) / За ред. І. І. Фурмана. Київ: ЦП “Компринт”, 

2019. Вип. 8. С.131–134.  

200. Кривчик Г. Г. Оcновні загальнонаукові методи дослідження в 

історичних науках. Грані, 2017. №12. Т.20. С.55–61. 

201. Кучеренко М. Прошлое и настоящее украинского контингента в 

КФОР. ПОЛИТКОМ: [Електронний ресурс. 01.03.2018]: URL: 

https://politcom.org.ua/proshloe-i-nastojashhee-ukrainskogo-kont/ 



92 

 

202. Лазько О. “НАТО не відшкодовує Україні участь у миротворчих 

операціях”. – Інтерв’ю т.в.о. начальника ГУ військового співробітництва 

Валентина Левчика від 14 серпня 2018 р. Міністерство оборони України. 

Офіційний веб-сайт: [Електронний ресурс]: URL: 

http://www.mil.gov.ua/news/2018/08/17/nato-ne-vidshkodovue-ukraini-uchast-u-

mirotvorchih-operacziyah-polkovnik-valentin-levchik/ 

203. Лега А. Ю. Дії українських миротворчих підрозділів в Іраку 

(2003–2005 рр.) / А. Ю. Лега. Сумська старовина. 2011. № XXXIII-XXXIV. 

С.13–18. 

204. Лега А. Ю. Основні напрямки діяльності українських 

миротворчих підрозділів (1992–2006 рр.) / А. Лега. Україна XX ст.: культура, 

ідеологія, політика: Зб. ст. К., 2007. Вип. 12. С.485–494. 

205. Лега Андрій Юрійович. Участь Збройних Сил України у 

міжнародних миротворчих операціях (1992-2006 рр.): дис... канд. іст. наук: 

07.00.01 / Лега Андрій Юрійович ; Черкаський держ. технологічний ун-т. 

Черкаси, 2009. 192 арк. 

206. Ливан – подробная карта рельефа и административная карта: 

[Електронний ресурс]: URL: 

http://www.mapsfinder.ru/detailed_relief_and_administrative_map_of_lebanon/ 

207. Ливан: Украинские миротворцы спасли Временные силы ООН / 

Музей миротворчества он-лайн. Центр миротворчества: [Електронний ресурс. 

30.03.2006]: URL: http://peacekeeping-centre.in.ua/Museum/Lebanon/Articles/31-3.htm 

208. Лисак Я. А. Міжнародно-правові основи застосування підрозділів 

Збройних Сил України за кордоном та проблеми їх реалізації на прикладі 

миротворчих операцій в Югославії та Іраку / Я. А. Лисак // Юридичний 

вісник. – 2014. – № 2 (31). – С. 46–51. 

209. Литвинов А. Украинцы в UNAVEM-III / Украинские миротворцы 

в Анголе. Музей миротворчества он-лайн: [Електронний ресурс]: URL: 

http://peacekeeping-centre.in.ua/Museum/Angola/Articles/History.htm 



93 

 

210. Лісневський В. В., Петренко М. М. Інженерне забезпечення 

миротворчої операції. Київ: НАОУ, 2006. 67 с. 

211. Логин В.Т. Диалектика военно-исторического исследования. 

Москва: Изд-во “Наука”, 1979. 221 с. 

212. Луник О. Миротворча місія 5-ої окремої механізованої бригади 

України в Республіці Ірак. Воєнна історія. 2004. № 4–6. С.20–31. 

213. Мазур Л. Коли в Багдаді не все спокійно. Серед перших 

миротворців в Іраку був закарпатець. Zakarpattya.net.ua. 2011. 11 серпня: 

[Електронний ресурс]: URL: https://zakarpattya.net.ua/News/86074-Koly-v-

Bahdadi-ne-vse-spokiino.-Sered-pershykh-myrotvortsiv-v-Iraku-buv-zakarpatets 

214. Масляк П. О., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Словник-довідник 

учня з економічної і соціальної географії світу. Київ: Лібра, 1996. 328 с. 

215. Международные силы по поддержанию мира в Косово – КФОР. 

Музей миротворчества он-лайн. Центр миротворчества: [Електронний 

ресурс]: URL: http://peacekeeping-centre.in.ua/Museum/Kosovo/Main.htm 

216. Международные силы содействия безопасности в Исламской 

Республике Афганистан (ISAF). Музей миротворчества он-лайн. Центр 

миротворчества: [Електронний ресурс]: URL: http://peacekeeping-

centre.in.ua/Museum/Afghanistan/Main1.htm  

217. Методическое пособие для проведения информационно-

просветительских уроков, направленных на информирование про угрозы и 

опасности, которые несут взрывоопасные предметы. – Взрывоопасные 

предметы: виды, угрозы и меры безопасности: Методическое пособие / Сост. 

Багрий Александр, Баханов Алексей. Киев: ВСМОО “Христианская 

Ассоциация Молодых Людей Украины” (YMCA Украины), 2015. 22 с. 

218. Мины: взгляд из России. Информационно-аналитический доклад 

(Серия информационных изданий Российского комитета “Врачи за 

предотвращение ядерной войны”). Москва: РК ВМПЯВ, 1999. 67 с. 



94 

 

219. Миротворцы отправятся в Анголу в феврале. ZN.UA. 1996. 

19 января: [Електронний ресурс]: URL: 

https://zn.ua/POLITICS/mirotvortsy_otpravyatsya_v_angolu_v_fevrale.html 

220. Многоликая угроза самодельных взрывных устройств: 

[Електронний ресурс. 11.12.2017]: URL: https://topwar.ru/131542-borba-s-svu-

mnogolikaya-ugroza.html  

221. ООН беспокоит уровень коррупции в Украине. Музей 

миротворчества он-лайн. Центр миротворчества: [Електронний ресурс. 

16.06.2006]: URL: http://peacekeeping-centre.in.ua/Museum/Lebanon/Articles/16-6.htm 

222. ООН оцінила діяльність українських миротворців // Обозреватель: 

[Електронний ресурс. 05.04.2006]: URL: 

https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/35190-oon-otsinila-diyalnist-ukrainskih-

mirotvortsiv.htm  

223. Петров С. В. Обеспечение безопасности образовательного 

учреждения: Практическое пособие для руководителей и работников 

образовательных учреждений. Москва: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. 248 с. 

224. Плазова Т. I. Міжнародні сили сприяння безпеці і миротворча місія 

України в Ісламській республіці Афганістан. Виклики політики безпеки : історія і 

сучасність: Збірка тез доповідей Міжнародної наук. конф. (16–18 червня 

2016 р.). Львів: НАСВ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, 2016. C.138-139. 

225. Попко С. М. Особливості переміщення українського 

миротворчого контингенту в зону відповідальності (за досвідом операції в 

Республіці Ірак у 2003–2006 рр.). Збірник наукових праць Науково-

дослідного інституту українознавства. 2010. Т. ХХVІ. С.383–395. 

226. Попко С. Система охорони й оборони базових таборів 

українським миротворчим контингентом (за досвідом операції в Республіці 

Ірак 2003–2006 рр.). Воєнна історія. 2009. 6 (48): [Електронний ресурс]: URL: 

http://warhistory.ukrlife.org/6_09_5.html 

227. Попко С. М. Особливості впливу кліматичних умов на фізико-

психологічний стан особового складу (за досвідом виконання завдань 



95 

 

українським миротворчим контингентом в Республіці Ірак (2003–2005 рр.). 

Актуальні проблеми психологічного забезпечення життєдіяльності військ 

(сил) в сучасних умовах: Мат. ІІ Всеармійської наук.-практ. конф. (Київ, 

29/10.2009 р.). Київ: НАОУ, 2009. С. 373–377. 

228. Попко С.М. Застосування українського миротворчого контингенту 

в операції з підтримання миру в Республіці Ірак у 2003–2005 рр. : дис. ... канд. 

іст. наук : 20.02.22 / Попко Сергій Миколайович ; Нац. акад. оборони України. 

Київ, 2010. 198 арк. 

229. Попко С.М. Застосування українського миротворчого контингенту 

в операції з підтримання миру в Республіці Ірак у 2003–2005 рр. : автореф. 

дис. ... канд. іст. наук: 20.02.22 / Попко Сергій Миколайович; Нац. акад. 

оборони України. Київ, 2010. 20 арк. 

230. Пулим О. В. Миротворча місія Збройних Сил України на Балканах у 

складі сил ЮНПРОФОР (1992–1995 рр.), 2000. – С. 154–159. Електронний архів 

наукових матеріалів Національного університету “Львівська політехніка”: 

[Електронний ресурс.04.05.2012]: URL: 

http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/8544/1/23.pdf 

231. Рекомендації “Министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР” щодо 

поводження з вибухонебезпечними предметами. Стаханов–новости для 

всех!: [Електронний ресурс]: URL: 

https://i.mycdn.me/image?id=772303755153&t=0&plc=WEB&tkn=*YzP8DKXH

koP_3pxJk1EzYod-Pqw 

232. Рекомендації щодо удосконалення виконання завдань 

інженерного забезпечення у миротворчій операції в Косово, Республіка 

Сербія. 85 с. 

233. Розпочався 600-кілометровий марш механізованої колони 

українського миротворчого контингенту з Іраку до Кувейту. Прес-служба 

КМУ. E-NEWS.COM.UA: [Електронний ресурс. 22.12.2005]: URL: http://e-

news.com.ua/show/101870.html 



96 

 

234. Сазонова О. Международные миротворцы: трагические Косовские 

уроки. Новороссия: [Електронний ресурс. 04.07.2016]: URL: 

https://novorosinform.org/406269 

235. Самодельные взрывные устройства в Ираке // Армия и 

вооружение: [Електронний ресурс. 22.06.2014]: URL: 

https://warinform.ru/News-view-296.html  

236. Сергиенко В.А. Старобельчане в локальных войнах. Луганск: 

Издательско-полиграфичный центр ООО “Элтон–2”, 2008. 320 с.  

237. Симоненко В. Далека Африка / Статті, спогади про Анголу. 

Музей миротворчества он-лайн: [Електронний ресурс]: URL: 

http://peacekeeping-centre.in.ua/Museum/Angola/Articles/Simonenko.htm 

238. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут 

мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. Київ: Наукова думка, 1970–1980. Т. 10. 

С. 644: [Електронний ресурс]: URL: http://ukrlit.org/slovnyk/фригана 

239. Слюсаренко А. В. Творення та застосування сухопутного 

компонента сил спеціальних операцій (друга половина ХХ – початок 

ХХІ ст.): дис. … док. іст. наук: 20.02.22 / Нац. академія Сухопутних військ ім. 

Гетьмана Петра Сагайдачного / Львівський Національний університет ім. Івана 

Франка / Андрій Віталійович Слюсаренко. Львів, 2019. 486 с. 

240. Сокаль І. І. Підрозділи Збройних Сил України у міжнародних 

миротворчих операціях та місіях під егідою Організації Об’єднаних Націй (з 

1992 р.). Зб. наук. праць Науково-дослідного інституту українознавства. 

2010. Т. ХХVІ. С.395–401. 

241. Сокур А. У Слов’янському районі знову небезпечні знахідки. Деловой 

Славянск: [Електронний ресурс. 12.02.2018]: URL: 

https://slavdelo.dn.ua/2018/02/12/u-slov-yanskomu-rajoni-znovu-nebezpechni-znahidki/ 

242. Список військових баз США за кордоном: [Електронний ресурс]: 

URL: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_військових_баз_США_за_кордоном#_Косово 



97 

 

243. Стасюк В.В., Примак П.Т., Хміляр О.Ф. Психологічне 

забезпечення професійної діяльності саперів-миротворців: навчальний 

посібник для слухачів та ад’юнктів вищих військових навчальних закладів / 

В.В Стасюк, П.Т. Примак, О.Ф. Хміляр. Ніжин: ТОВ “Видавництво “Аспект-

Поліграф”, 2009. 160 с. 

244. Стец С. М. Досвід розмінування місцевості у сучасних 

військових конфліктах. Київ: НАОУ, 2004. 68 с.  

245. Украина намерена увеличить миротворческий контингент в 

Афганистане. Корреспондент.net: [Електронний ресурс. 20.11.2009]: URL: 

https://ru.tsn.ua/ukrayina/ukraina-uvelichit-chislennost-mirotvortsev-v-

afganistane.html 

246. Украина отправила на разминирование Косово подразделение 

саперов. СТРАНА.ua: [Електронний ресурс. 17.12.2018]: URL: 

https://strana.ua/news/176892-ukraina-otpravila-na-razminirovanie-kosovo-

podrazdelenie-saperov.html 

247. Украина подписала с Италией соглашение о совместном участии 

в операции МССБ в Афганистане. УНИАН: [Електронний ресурс. 

09.08.2013]: URL: https://www.unian.net/army/821455-ukraina-podpisala-s-

italiey-soglashenie-o-sovmestnom-uchastii-v-operatsii-mssb-v-afganistane.html 

248. Украина увеличит численность миротворцев в Афганистане. ТСН: 

[Електронний ресурс. 20.11.2009]: URL: https://ru.tsn.ua/ukrayina/ukraina-

uvelichit-chislennost-mirotvortsev-v-afganistane.html 

249. Украинские военные саперы отбыли в Афганистан на ротацию – 

Минобороны. Интерфакс-Украина: [Електронний ресурс. 17.09.2014]: URL: 

https://interfax.com.ua/news/general/224090.html 

250. Украинские миротворцы в Ливане награждены медалями ООН. 

Музей миротворчества он-лайн. Центр миротворчества: [Електронний ресурс. 

20.05.2004]: URL: http://peacekeeping-centre.in.ua/Museum/Lebanon/Articles/20-5.htm 

251. Украинские миротворцы в Ливане получили международный 

сертификат на проведение разминирования. Музей миротворчества он-лайн. 



98 

 

Центр миротворчества: [Електронний ресурс. 01.04.2005]: URL: 

http://peacekeeping-centre.in.ua/Museum/Lebanon/Articles/1-4.htm 

252. Украинские миротворцы в Ливане провели операцию по 

обезвреживанию боеприпасов ганийского миротворческого контингента. 

Музей миротворчества он-лайн. Центр миротворчества: [Електронний 

ресурс. 08.02.2005]: URL: http://peacekeeping-

centre.in.ua/Museum/Lebanon/Articles/8-2.htm 

253. Украинские миротворцы вывезли из Ливана более 300 тысяч 

долларов. Музей миротворчества он-лайн. Центр миротворчества: 

[Електронний ресурс. 02.08.2005]: URL: http://peacekeeping-

centre.in.ua/Museum/Lebanon/Articles/2-9.htm 

254. Украинские миротворцы продолжают выполнять задачи в составе 

Миссии ООН в Ливане. Музей миротворчества он-лайн. Центр 

миротворчества: [Електронний ресурс. 01.10.2001]: URL: http://peacekeeping-

centre.in.ua/Museum/Lebanon/Articles/1-10.htm 

255. Украинские саперы продолжают активную работу в Афганистане 

(фото). УНН: [Електронний ресурс. 01.11.2012]: URL: 

https://www.unn.com.ua/ru/news/1006792-ukrayinskiy-saperi-prodovgeuyut-

aktivnu-robotu-v-afganistani-foto 

256. Украинских миротворцев в Косово поздравят с Пасхальными 

празниками. Електронні Вісті: [Електронний ресурс. 26.04.2003]: URL: 

http://elvisti.com/news/2003/4/26/ukrainskih-mirotvorcev-v-kosovo-pozdravyat-s-

pashalnymi-prazdnikami 

257. Україна проводить ротацію своїх військових в Афганістані. Сумська 

обласна організація “СОВЕАФ” (Спілка ветеранів Афганістану) та Афганський рух 

на Сумщині: [Електронний ресурс. 29.09.2014]: URL: http://usva.com.ua/news/593-

ukrayina-provodit-rotacyu-svoyih-vyskovih-v-afganstan.html 

258. Україна у місіях ООН: наш внесок у світовий мир. Телеканал 

новин “24”: [Електронний ресурс. 29.05.2018]: URL: 

https://24tv.ua/ukrayina_u_misiyah_oon_nash_vnesok_u_svitoviy_mir_n972063 



99 

 

259. Українська кінологічна група пройшла “бойове хрещення” у 

складі литовської Групи реконструкції провінції Гор в Ісламській республіці 

Афганістан. Міністерство оборони України. Офіційний веб-сайт: 

[Електронний ресурс. 04.05.2012]: URL: 

https://archive.is/20140410053517/www.mil.gov.ua/index.php 

260. Український знак у Лівані. ZN.UA: [Електронний ресурс. 

08.08.2003]: URL: https://dt.ua/POLITICS/ukrayinskiy_znak_u_livani.html 

261. Українські військові займаються розмінуванням в Афганістані – 

Генштаб. Гордон: [Електронний ресурс. 14.09.2018]: URL: 

https://gordonua.com/ukr/news/politics/-ukrajinski-vijskovi-zajmajutsja-

rozminuvannjam-v-afganistani-genshtab-306749.html 

262. Українські миротворці відзначають професійне свято. РБК-Україна: 

[Електронний ресурс. 29.05.2006]: URL: 

https://daily.rbc.ua/ukr/show/ukrainskie_mirotvortsy_otmechayut_professionalnyy_ 

prazdnik_1148890451 

263. Українські миротворці досі розміновують Косово. Відео з 

YouTube: [Електронний ресурс. 02.12. 2014]: URL: 

https://www.youtube.com/watch?v= 

QyTvoItY0f0 

264. Українські миротворці залишають Ливан. ForUm: [Електронний 

ресурс. 05.04.2006]: URL: https://for-ua.com/article/112568 

265. Українські миротворці можуть повернутися до Лівану. Радіо 

Свобода: [Електронний ресурс. 24.10.2006]: URL: 

https://www.radiosvoboda.org/a/953378.html 

266. Українські миротворці у Лівані. Чорноморські новини. № 044 

(21412). 2013. 1 червня: [Електрон. ресурс]: URL: 

http://chornomorka.com/archive/21412/a-2407.html 

267. Українські сапери у поганих погодних умовах вправно виконують 

завдання в Ісламській Республіці Афганістан. Міністерство оборони України. 

Офіційний веб-сайт: [Електронний ресурс. 31.01.2012]: URL: 



100 

 

https://archive.is/20140410014409/www.mil.gov.ua/index.php?lang=ua&part=news&s

ub=read&id=23111#selection-2405.0-2433.150 

268. Участь ЗС України в міжнародних операціях із підтримання миру й 

безпеки. Ukrainian Military Pages: [Електронний ресурс. 14.05.2018]: URL: 

https://www.ukrmilitary.com/2018/05/international-operations.html 

269. Фурман І.І. Мінна війна на Чорному морі у першій половині ХХ 

століття: дис. … док. іст. наук: 20.02.22 / Нац. академія Сухопутних військ ім. 

Гетьмана Петра Сагайдачного / Львівський Національний університет ім. Івана 

Франка / Ігор Іванович Фурман. Львів, 2016. Кн. 1. 463 с. 

270. Фурман І. І. Мінна війна на Чорному морі у першій половині ХХ 

століття : монографія / І. І. Фурман. Київ: ЦП “Компринт”, 2015. 526 с. 

271. Хавронюк О.В. Інженерне обладнання позицій миротворчих сил 

ООН у Лівані: Навч. посібник для військ та військових навч. закл. / 

О.В. Хавронюк, В. М. Гераськін ; ред. В. М. Ковальський; Військовий 

інженерний ін-т ПДАТА. Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2004. 100 с.  

272. Халупа І. Українські миротворці в Іраку. Що їм загрожуватиме в 

Іраку? Які перспективи розгортаються перед ними? / Семиволос І. (експерт Центру 

близькосхідних досліджень), Згурець С. (експерт Центру досліджень армії, 

конверсії та роззброєння). Радіо “Свобода”, передача “Вечірня Свобода”. 

22 липня 2003 р.: [Електронний ресурс]: URL: 

https://www.radiosvoboda.org/a/905769.html 

273. Хацановський В. С. Методична система підготовки особового 

складу Збройних Сил України до миротворчої діяльності: дис. … канд. пед. 

наук: 13.00.04 / Нац. академія оборони України / Віталій Станіславович 

Хацановський. Київ, 2010. 264 с. 

274. Хівренко К. Не боги й не напівбоги, а просто укрбат. У Лівані 

несуть нелегку службу 650 українських миротворців. День. 2000. №184: 

[Електронний ресурс. 11.10.2000]: URL: http://day.kyiv.ua/uk/article/den-

planeti/ne-bogi-y-ne-napivbogi-prosto-ukrbat 



101 

 

275. Чотири сапери та ротвейлер Рема з Центру розмінування ЗС 

України готові увійти до складу литовського контингенту Міжнародних сил 

сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан. Міністерство оборони 

України. Офіційний веб-сайт: [Електронний ресурс. 28.04.2012]: URL: 

https://archive.is/20140410032715/www.mil.gov.ua/index.php?lang=ua&part=new

s&sub=read&id=24078#selection-2405.0-2491.423 

276. Шеврон ВС Украины. Миротворцы. 3 батальон. Инженеры. 

Саперы. ООН. ЗСУ. Ливан. Фото: [Електронний ресурс. 19.12.2017]: URL: 

https://crafta.ua/lots/6536326682-shevron-vs-ukrainy-mirotvorcy-3-batalon-

inzhenery-sapery-oon-zsu 

277. Шилова В. А. Боснія і Герцеговина. Енциклопедія історії 

України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії 

України НАН України. Київ: Наукова думка, 2003. Т. 1 : А – В. 688 с. 

278. Юрківський В. М. Країни світу: Довідник. Київ: Либідь, 1999. 368 с. 

279. Юрківський В. М. Регіональна економічна і соціальна географія. 

Зарубіжні країни: Підручник. Київ: Либідь, 200. 416 с. 

280. Як військові у зоні АТО знешкоджують міни. Волинь 24: 

[Електронний ресурс. 02.03.2017]: URL: https://www.volyn24.com/news/79311-

yak-vijskovi-u-zoni-ato-zneshkodzhuyut-miny 

281. Українські сапери в Афганістані. Відео з YouTube: [Електронний 

ресурс. 01.07.2016]: URL: https://www.youtube.com/watch?v=q-WIvFjLgtU 

 



102 

 

РОЗДІЛ 2 

ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЛИ НА ПРОЦЕС РОЗМІНУВАННЯ У 

МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАЦІЯХ З ПІДТРИМАННЯ МИРУ І БЕЗПЕКИ 

 

На початку розгляду теми зазначимо, що одним із видів оперативного 

забезпечення Збройних Сил України є інженерне забезпечення міжнародних 

миротворчих операцій з підтримання миру і безпеки, яке організовується і 

здійснюється з метою створення необхідних умов для функціонування 

українського миротворчого контингенту (персоналу) в районі відповідальності. 

Мета інженерного забезпечення миротворчих операцій досягається 

виконанням завдань. У контексті теми нашого дисертаційного дослідження, 

основними з них є розмінування місцевості та об'єктів, знищення 

вибухонебезпечних предметів. 

Зміст інженерного забезпечення визначається рішенням командирів 

різних рівнів і залежатиме від: 

фізико-географічних і природно-кліматичних умов; 

площі регіону конфлікту та санітарно-епідеміологічної обстановки в 

ньому; 

складу озброєння протиборчих угруповань; 

сил та засобів, які залучаються до операції; 

оперативних завдань військових контингентів й способів їх виконання; 

наявності часу на підготовку виконання завдань, а також від 

можливостей інженерних частин та підрозділів [38, с. 9–10]. 

Отже, виходячи з вищезазначеного, у другому розділі автором 

розглядається вплив на процес розмінування таких основних чинників:  

фізико-географічні й природно-кліматичні умови зони відповідальності 

(географічна зона, закріплена за українським миротворчим контингентом [56]); 

прийоми та способи дій збройних формувань з мінування об’єктів і 

території, а також основні типи вибухонебезпечних предметів, що ними 

використовувалися. 
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Склад сил і засобів, що залучалися до виконання завдань з виявлення, 

знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів і саморобних 

вибухонебезпечних приладів, способи їх виконання, а також особливості 

підготовки будуть розглянуті у третьому розділі у контексті висвітлення 

діяльності інженерних підрозділів ЗС України у конкретних місіях. 

 

 

2.1. Фізико-географічні та природно-кліматичні умови в районах 

(зонах) виконання українськими інженерними підрозділами бойових завдань 

із розмінування 

 

Як зазначалося вище, у визначених в дисертації хронологічних межах 

український миротворчий контингент (персонал) виконував завдання з 

виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів і 

саморобних вибухонебезпечних приладів на території колишньої Югославії, 

Анголи, у Південному Лівані, Афганістані та Іраку у встановлених зонах 

відповідальності. 

Кожна із цих зон мала свої особливості та відрізнялася одна від одної, 

зокрема, за фізико-географічними і природно-кліматичними умовами. Вони 

прямо чи побічно впливали на зміст та результативність протимінної 

діяльності. Наприклад, як зазначається у Звіті про виконання завдань 3-м 

окремим інженерним батальйоном у Південному Лівані в період з липня 2004 

р. до липня 2005 р., чинниками, що безпосередньо впливали на виконання 

завдань з розмінування, були: гірський рельєф, спека, дощі, отруйні змії, 

павуки, скорпіони, складна мінна обстановка (велика кількість угруповань, 

які встановлювали мінні поля, міни-пастки та групи мін, в деяких випадках 

відсутня інформація щодо мінних полів, значна площа замінованої території), 

тривалість знаходження вибухонебезпечних предметів у ґрунті (до 25 років), 

кам’янистий ґрунт, який насичений феромагнітними елементами, як 

природнього так і штучного походження, рослинність, колишнє старе 
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технічне огородження ізраїльського кордону та ін. [24, с.92–93]. 

За характером впливу і прийнятої нами класифікації [60, с.105] фізико-

географічні і природно-кліматичні умови поділено на дві групи:  

постійно діючі (загальні фізико-географічні умови) – характер рельєфу 

місцевості та ґрунту; 

змінні, що змінюються в часі і в просторі – характер природно-

кліматичних умов (температура, опади) та рослинного і тваринного світу. 

Отже, дамо характеристику фізико-географічних і природно-

кліматичних умов тих країн, в яких українські інженерні підрозділи 

виконували бойові завдання з виявлення, знешкодження та знищення 

вибухонебезпечних предметів.  

Югославія. На території колишньої Югославії миротворчий контингент 

ЗС України брав участь у миротворчих місіях у Боснії і Герцеговині [50] та на 

території Косово [48]. Особливості здійснення протимінної діяльності у цих 

та інших країнах будуть розглянуті у розділі 3. 

Республіка Боснія і Герцеговина [62, с. 355] – гориста країна, 

розташована в самому серці Балканського півострова в південно-східній 

частині Європи (рис. Д.3, Д.4 [13, 30, 65]). Понад 2/3 її території займають 

гірські хребти; найважливіші з них – Боснійські Рудні гори (найвища точка 

гора Враниця 2107 м) і Динарське нагір'я (Динарські Альпи, до 1913 м). У 

горах, складених вапняковими товщами, поширені карстові форми рельєфу 

(карстові печери, підземні річки, карри), а у міжгірних улоговинах – великі 

карстові поля. Територія країни утворилася під час альпійської складчастості 

і розташована в межах Альпійсько-Гімалайського рухомого поясу, що 

пояснює високу сейсмічність Динарського нагір'я. 

На більшій частині території Боснії і Герцеговини клімат помірно-

континентальний з теплим літом і помірно прохолодною зимою. На 

південному заході країни клімат субтропічний середземноморський із сухим 

спекотним літом і теплою вологою зимою. В континентальній частині опади 

випадають рівномірно протягом року (800–100 мм на рівнинах і 1500–1800 
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мм у горах), у приадріатичній частині в рік випадає 1600 мм опадів з 

максимумом у листопаді–грудні. 

Ліси займають близько половини території країни (46 % , в основному в 

горах). Сільськогосподарські угіддя витіснили ліси з рівнинних територій. У 

нижньому поясі гір на північних схилах ростуть широколисті ліси, що змінюються 

вище 900 м ялиново-ялицевими лісами, а вище 1700 м – сосновим криволіссям і 

субальпійськими луками. Південно-західні схили зайняті вічнозеленою 

середземноморською рослинністю [63, с. 20–21; 64, с. 164–165; 39, с. 190–191]. 

Косово рис. Д.3, Д.4 [9, 30], дод. Д) лежить всередині континенту, за 

85 км від узбережжя Адріатичного моря. За формою край нагадує ромб, 

кожна з діагоналей якого простягається приблизно на 145 км. Основна 

частина території Косова являє собою піднесену рівнину, яка ділиться на дві 

приблизно рівні міжгірські улоговини: східну – Косово, або Косово Поле 

(частина велетенського Дунайського басейну), і західну – Метохію, по якій 

протікають притоки р. Дрина. По периметру краю височіють середньогірські 

масиви: Мокра гора, Рогізна та Копаонік – на півночі, Голяк і Црна-Гора – на 

сході, Шар-Планина – на півдні і Північно-Албанські Альпи – на заході. 

Високі гори визначають кордони Косова із Албанією і Північною 

Македонією та запобігають раптовому вторгнення холодних повітряних мас з 

півночі і північного заходу. 

Клімат Косово помірний, переважно континентальний, що призводить до 

теплого посушливого літа і холодної зими зі середземноморськими і 

альпійськими впливами. Середня температура всередині країни коливається від 

+30° C (влітку) до –10° C (взимку). Негативні екстремальні значення 

температури в Косові дуже рідкісні. Із-за неоднакових висот в деяких частинах 

країни існують відмінності в температурі і розподілі опадів. Грудень і січень 

вважаються найхолоднішими місяцями, липень і серпень – найтеплішими 

місяцями року. Максимальний рівень опадів досягається в період з жовтня до 

грудня. У період з листопада до березня в Косово можна очікувати снігопадів, 
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навіть у рівнинних районах країни. Найвищі темпи снігопаду можна очікувати в 

гірських районах Косово [64, с. 166–167; 6; 7; 8]. 

Південний Ліван. Ліван – типова гірська країна (рис. К.1 [37]). 

Переважну частину країни займає хребет Ліван. На сході країни вздовж 

кордону з Сирією протягнувся хребет Антиліван, який на півдні врізається в 

Голанські висоти. Ці гори скелясті, круті, майже позбавлені рослинності, 

мають дикий та неприступний вигляд, всюди поступаються по висоті хребту 

Ліван. Гори переважно складаються з вапняку та піщаника, розвинутий 

карст. У прибережних районах та на нижніх частинах схилів гір переважають 

коричневі ґрунти, на більш вищих рівнях – сіро-коричневі ґрунти, які мають 

значну щільність, твердість та великий вміст каміння. 

Між двома паралельними хребтами Ліван та Антиліван з півночі країни 

до півдня неширокою смугою від 8 до 14 км протягнулася долина Бекаа, лоно 

якої розташоване на висоті 750–900 м. Вздовж неї протікає найбільша річка 

країни Ель-Літані. Південна частина долини характеризується родючими 

ґрунтами і вважається “житницею Лівану”. Однак, на півночі вона 

переходить у кам'янисту пустелю, де літом часто проходять піщані смерчі. 

Клімат країни субтропічний з сухим літом та вологою зимою. На 

узбережжі середня температура січня +17° С, липня +40° С; у гірських 

районах на висоті біля 1000 м температура відповідно +6° С та +22° С. Літня 

температура іноді сягає позначки +50° С. Суха палюча літня спека цього 

району нагадує умови тропічних континентальних пустель Африки або 

Аравії [64, с. 183].  

Опади випадають на узбережжі переважно з жовтня до квітня (750–

1000 мм в рік), у горах – з грудня до травня на вершинах тримається сніг (опади 

1000 мм та вище). У долині Бекаа та на західному схилі хребта Антиліван 

опадів випадає 400–800 мм в рік. Влітку, особливо біля підніжжя гір, опади 

незначні. У верхніх частинах гір опади випадають у вигляді снігу, причому, в 

найбільш вологій частині Лівану утворюється потужний сніговий покрив.  
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Ріки невеликі, літом часто пересихають. Слабкий розвиток 

поверхневих вод зумовлений кліматом, особливостями геологічної будови 

(широке розповсюдження вапняків) та рельєфом. Найбільші річки країни: р. 

Ель-Літані протікає у південній частині долини Бекаа, р. Ель-Хасбані 

протікає на південному сході країни, р. Ель-Асі протікає у північній частині 

долини Бекаа.  

Для зимових місяців характерні зливи. Тому більшість річок повноводні 

тільки в сезон дощів. У цей період внаслідок великої кількості атмосферних опадів 

значно підвищується рівень ґрунтових вод, які утворюють гірські потоки.  

Рослинність на території Південного Лівану переважно чагарникова і 

представлена маквісом (від фр. maquis, італ. macchia – “хаща”, рослинне 

угруповання (біом) колючих чагарників, що складається з щільного покриву 

вічнозелених рослин, таких як шавлія, ялівець і мирт [29]) та фриганою 

(рослинне угруповання з колючих напівчагарників і трав; на сухих безлісних 

ділянках типові зарості фригани представлені різноманітними травами і 

квітучим зіллям [54]). На схилах гірських хребтів та в їх низинах, особливо в 

літній період, чагарники утворюють майже суцільний покрив [63, с. 147–148; 

64, с. 183–184; 10, с. 424]. 

Ісламська Республіка Афганістан. Афганістан розташований в 

Південно-Західній Азії, головним чином в межах північно-східної частини 

Іранського нагір'я. Гори і плоскогір'я займають 80 % території, на більшій 

частині країни розташовані кам'янисті пустелі і сухі степи.  

Клімат Афганістану субтропічний континентальний (зі значними 

амплітудами температур), сухий. Середні температури січня на рівнинах від 0° 

до +8° C (абсолютний мінімум від –20 до –25° С). Середні температури липня на 

рівнинах +24–32°C, а зареєстрована абсолютна максимальна температура – 

+45° C. Вдень зазвичай стоїть ясна сонячна погода, а вночі – прохолодна або 

холодна. 

Середня річна кількість опадів невелика: на рівнинах близько 200 мм, у 

горах до 800 мм. Сезон дощів на рівнинах Афганістану триває з жовтня до 
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квітня. Специфічний режим зволоження проявляється на південному сході 

країни, куди проникають літні мусони, що приносять зливові опади в липні–

серпні. Завдяки мусонам річна кількість опадів досягає 800 мм. У південно-

західних районах країни місцями опади взагалі не випадають. 

Водні ресурси Афганістану обмежені. Головне джерело живлення великих 

річок – гірські сніги і льодовики. Паводки припадають на весну і літо. Внаслідок 

великих заборів води на зрошення і сильного випаровування навіть великі річки 

міліють у другій половині літа. Річки Бактрійської рівнини на півночі мають 

непостійний стік і влітку сильно пересихають, багато з них закінчуються в 

безстічних озерах або губляться в пісках, утворюючи розлогі дельти. 

Ліси займають близько 5% території і зосереджені на сході країни. В 

Афганістані переважають сухостепові і пустельні ландшафти, сухі степи 

поширені на передгірних рівнинах і в міжгірських улоговинах. У них 

домінують пирій, тіпчак та інші злаки. Найбільш низькі частини улоговин 

зайняті такирами і солончаками, а на південному заході країни – піщаними і 

кам'янистими пустелями з переважанням полину, верблюжої колючки, 

тамариксу, саксаулу. На нижніх схилах гір домінують колючі напівчагарники 

(астрагали, акантолімони) у поєднанні з арчевим рідколіссям, гаями дикої 

фісташки, дикого мигдалю і шипшини. 

В пустелях і сухих степах багато плазунів: варани (до півметра 

завдовжки), агами, степовий пітон, отруйні змії (гюрза, кобра, ефа, 

щитомордник). Багато отруйних і шкідливих комах: скорпіонів, каракуртів, 

фаланг, сарани та ін. [63, с. 98–99; 18; 39, с. 211–212; 10, с. 446]. 

Республіка Ірак. З початку виконання завдань у Республіці Ірак (рис. 

М.1, М.2 [12; 20], дод. М) підрозділи українського миротворчого контингенту 

виконували місію з підтримання миру та стабільності в провінції Васіт і 

розташовувалися в чотирьох базових таборах: “Дельта” (англ. Delta, 

аэродром м. Ель-Кут), “Зулу” (англ. Zulu, 8 км на південь від м. Ес-Сувейра), 

“Атербері” (англ. Aterbery, м. Бадра) та у м. Ель-Хай [45, с. 394–395; 46; 

25, с.57; 51; 2; 1; 19; 39, с. 214–215]. 
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Фізико-географічні і природно-кліматичні умови у місцях дислокації 

українських частин і підрозділів мали певні особливості. Так, провінція 

Васіт, загальною площею 14,5 млн. км2, займає центрально-східну частину 

території сучасного Іраку, розміщена у Верхній Месопотамії на рівнині Ель-

Джазіра (в перекладі з арабського “острів”) розташована на міжріччі 

середньої течії рік Тигр і Євфрат і підвищується у північному напрямку 

приблизно від 100 до 450 м над рівнем моря. Місцями рівнинний характер 

місцевості порушується невисокими горами.  

На сході витягнуті хребти Макхуль і Хамрин (з вершиною 526 м над 

рівнем моря), а на північному заході – дещо вищі гори Сінджар (з вершиною 

Шельміра висотою 1460 м над рівнем моря). Рівнина глибоко розчленована 

численними руслами річок, стік яких спрямований у внутрішні западини 

р. Євфрат та озера. Річки Тигр і Євфрат у межах Ель-Джазіри течуть у вузьких 

долинах, глибоко врізаних на півночі і північному заході [61, с.222; 3].  

Клімат Іраку субтропічний середземноморський, характеризується 

чітко вираженою сезонністю: тривалим безхмарним сухим і спекотним літом 

(травень–жовтень) і короткою прохолодною, а іноді і холодною зимою 

(грудень–березень). Влітку температура навколишнього повітря досягає 

позначок від +45оС до +55оС у тіні, в поєднані з низькою відносною вологою 

(від 30 % до 40 %) та інтенсивною сонячною радіацією. Для цих умов типові 

різкі коливання температури протягом доби (від 20оС до 50оС) і підвищення 

наявності в повітрі пилу (від 2,5 г/м3 до 4,0 г/м3) з домішками солі. Для 

пустельної місцевості характерні великі добові перепади температури 

повітря (від +40оС вдень до 7оС вночі). Високі температури і маленька 

кількість опадів (від 60 мм р/с до 150 мм р/с в рік) спричиняє пересихання 

шляхів і велику запорошеність повітря. При цьому випадання пилу на 

поверхню землі може відбуватися з інтенсивністю від 5 г/м2 до 10 г/м2 

протягом години. При відсутності вітру зважені частинки пилу не осідають 

протягом двох трьох годин [63, с. 121; 61, с. 222–223; 28]. 



110 

 

У першій половині літа переважають стійкі, сухі, прохолодні північні 

та північно-західні вітри (“шемаль”), які викликають у пустелі піщані бурі. В 

середині літа вітер змінюється, починає дути сухий, гарячий східний вітер 

“самум”, що несе пекучий мілкий пісок. Взимку переважають північно-східні 

вітри. Сильні і затяжні вітри, досягають швидкості від 20 м/с до 30 м/с, 

підіймають велику кількість пилу і піску, погіршують видимість, засипають 

піском ділянки шляхів, затрудняючи рух по них [61, с. 223].  

В Іраку поширена субтропічна степова і напівпустельна рослинність, 

притаманна західним, південно-західним і південним районам (західніше і 

південніше долини Євфрату) і представлена в основному полинами, 

солянками, верблюжої колючкою, джузгуном, астрагалом. На рівнині Ель-

Джазірі та на північному сході країни переважає степова ксерофітна і 

ефемерово-різнотравна рослинність. Біля підніжжя гірських хребтів 

поширені колючі чагарники. На південному сході країни великі заболочені 

масиви зайняті очеретяними заростями і солончаковою рослинністю.  

У степах і напівпустелях широко поширені гризуни і плазуни, зокрема 

варан і отруйна змія кобра. Справжнє лихо Іраку – комахи, особливо комарі і 

москіти, рознощики малярії та інших захворювань [23; 64, с. 188–189]. 

Розглянемо конкретні приклади безпосереднього впливу фізико-

географічних і природно-кліматичних умов на діяльність українських 

інженерних підрозділів ЗС України із розмінування у вищезазначених країнах. 

Як засвідчив досвід виконання завдань з виявлення, знешкодження та знищення 

вибухонебезпечних предметів, для забезпечення їх результативності обов’язково 

слід враховувати особливості рельєфу місцевості. Так, наприклад, на території 

Південного Лівану практично усі мінні поля були розташовані в гірській 

місцевості, серед каміння та буйної рослинності, що ускладнювало переміщення 

спеціальної техніки до місць виконання завдань та її використання [58; 15, с.14]. 

Гірський рельєф також ускладнював застосування засобів зв’язку [24, с.92]. 

Водночас він був сприятливим для розвитку мережі доріг між основними 

містами та селищами країни, що забезпечувало вільне пересування військ та 
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постачання необхідного обладнання, матеріалів для виконання робіт, зокрема для 

розвідки та розмінування місцевості [55]. 

Як встановлено, при розмінування території обов’язкового врахування 

потребують особливості ґрунтів у тому чи іншому районі країни. Так, 

наприклад, українські миротворці які виконували бойові завдання в Республіці 

Ірак згадували, що глинисті ґрунти в сезон дощів перетворювались на суцільну 

багнюку, яка, прилипаючи до взуття, заважала нормально пересуватися 

[25, с.57]. Водночас, при експлуатації машин в пустельно-піщаній місцевості 

виникали додаткові труднощі через відсутність доріг, а водіння їх по сипучому 

піску створювало підвищене навантаження на елементи ходової частини, 

трансмісії і двигун. Потрапляння пилу і піску в місця рухомих зчленувань 

приводів керування викликало збільшення зусиль на важелях і педалях і 

підвищене спрацювання в спряжених поверхнях [61, с. 225]. Досвід 

розмінування території Іраку дає нам приклади потреби врахування не тільки 

характер ґрунту, а й його щільність. Так, при виконанні завдань з очищення 

шляхів руху патрулів та місць несення служби від ВНП у північній частині 

прикордонної смуги з Іраном українськими миротворцями було виявлено 

дев’ять замінованих районів, розташованих вздовж шляхів. У південній частині 

кордону міни в мінних полях перебували в основному на поверхні ґрунту. 

Водночас, у північній частині – вони знаходилися під шаром ґрунту [43, с.9]. 

Беззаперечно, ці умови значно ускладнювали і виявлення ВНП. 

У Південному Лівані кам’янистий ґрунт, його велика щільність і 

твердість виключало використання щупа для пошуку та уточнення контуру 

предмета, що знаходиться в ґрунті, а насиченість феромагнітними 

елементами як природнього, так і штучного походження, значно 

ускладнювало застосування різних типів міношукачів [24, с.92; 15, с.17]. 

Подібні умови спостерігалися і на території колишньої Югославії, де ґрунт 

містив мінерали з великим вмістом заліза (латеріт, магнезіт). Тому підрозділам 

ООН, які виконували завдання щодо розмінування території, незалежно від 

укомплектування їх власними засобами розмінування, обов’язково видавався 
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мінний детектор АN-19/2 (в США позначається як AN/PSS-12) австрійської 

фірми “SCHІЕBEL Antriebstechnik GmbH”, який дозволяв результативно 

виявляти різні металеві предмети саме у такому ґрунті [14; 38, с.48, 56]. 

На нашу думку, одним із чинників першорядної ваги, який потребує 

обов’язкового врахування для результативного ведення протимінних дій, є 

гідрометеорологічні умови. При дослідженні їх впливу на виявлення, 

знищення та знешкодження вибухонебезпечних приладів нами проаналізовано 

такі їх елементи, як клімат, температура і волога повітря, опади. 

Досвід протимінної діяльності українських інженерних підрозділів у 

вищезазначених країнах засвідчив, що гідрометеорологічні умови були доволі 

складними і здійснювали загалом негативний вплив. Наприклад, у Південному 

Лівані високий температурний режим – “сорокаградусна спека й нескінченне 

сліпуче сонце” [58], знижували працездатність саперів, механіків-водіїв і мінно-

розшукових собак. Так, при середній температурі повітря +40–50° С у літні 

місяці, особовий склад груп розмінування і кінологічний розрахунок могли 

виконувати завдання протягом п’яти годин (мінно-пошукові собаки – до трьох 

годин) [55]. 

Через це робочий день особового складу українських груп 

розмінування розпочинався о шостій годині ранку щоб виконати основний 

обсяг роботи. Уже на дев’яту годину температура в тіні досягала +40° С. В 

умовах гірської місцевості і близькість моря вологість сягала до 90%. Це 

значно підвищувало напругу груп розмінування й ризик. Один помилковий 

рух міг виявитися останнім. Тому через кожну годину роботи особовий склад 

здійснював перерву на 15–20 хв. Працювали зазвичай до обіду. За день сапер 

міг розчистити до 7 м2 забрудненої мінами території. Слід звернути увагу, що 

у складних спекотних умовах Південного Лівану прийнята у ЗС України 

форма одягу виявилася непридатною. Тому особовий склад був 

переодягнений у спеціальну для спекотних країн форму – камуфляжний 

костюм, куди входили куртка з коротким рукавом, шорти й панама [58]. 

Залежно від умов, графік виконання робіт із розмінування міг змінюватися: 
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тривали до 16.00 з перервою на не менше 20 хв. після 30 хв. роботи (за 

можливості – з укриттям від спекотного сонця) [24, с.92; 38, с.48, 56]. Отже, 

можна відмітити пряму залежність тривалості виконання робіт груп 

розмінування та кінологічними розрахунками від температурного режиму.  

В Афганістані на протимінну діяльність українських інженерних 

підрозділів також впливали природно-кліматичні умови іншого характеру, 

зокрема низькі температури та рясний снігопад. Вони заважали групі з протидії 

саморобним вибуховим пристроям під керівництвом майора В. Мельничука та 

групі знешкодження вибухонебезпечних предметів на чолі з підполковником 

О. Ільковим здійснювати щоденну перевірку злітно-посадкової смуги місцевого 

аеропорту і автомобільного транспорту на наявність ВНП. 

Зимові умови експлуатації потребували особливої уваги щодо 

своєчасного обслуговування броньованого повнопривідного автомобіля 

HMMWV 151А1 та іншого інженерного обладнання, що використовували 

українські військовослужбовці у протимінній діяльності. Різки зміни 

погодних умов вимагали ретельного догляду за дротяним загородженням та 

сигнальними мінами навколо передової оперативної бази [59]. 

В Іраку високі температури разом з підвищеною сонячною радіацією 

призводили до перегрівання двигунів та руйнування окремих вузлів і 

агрегатів машин, прискореного старіння гумових деталей, руйнування 

тканинні виробів, деформування або затвердіння еластичних неметалевих 

елементів, втрачання міцності і пожовкнення скла прицілів і приладів 

спостереження, відшарування і розтріскування лакофарбових покриттів і 

виробів із замінників шкіри [61, с.224–225]. Під дією прямих променів сонця 

температура зовнішніх поверхонь броньованих корпусів машин досягала 

позначок від 70оС до 80оС [61, с.222]. Прямі та відбиті від поверхні сонячні 

промені негативно впливали також на очі та могли стати причиною 

тимчасового погіршення зору. Зазначимо, що сонячні промені є однаково 

небезпечними як у похмурі, так і у сонячні дні. Тому для запобігання їх 

ураженню потребувалося обов’язкове постійне носіння сонцезахисних 
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окулярів [43, с.1]. З огляду на це, при виконанні робіт особовий склад 

підрозділів розмінування повинен бути весь час повністю одягненим.  

Вказані умови значно ускладнювали роботу особового складу, зокрема 

екіпажів бронетанкової та автомобільної техніки під час її експлуатації і 

обслуговування. В денний час спостерігалися випадки опіків незахищених 

частин тіла металевими деталями, теплові і сонячні удари у особового складу 

[61, с.225; 47].  

На виявлення вибухонебезпечних предметів значний вплив мали дощі. 

Наприклад у Південному Лівані сезон дощів, який тривав у осінньо-зимовий 

період до 65 робочих днів на рік (у період з грудня до березень), значно 

ускладнював розвідку та розмінування забрудненої території, знижував їх 

продуктивність робіт та збільшував час їх виконання. Рясні дощі викликали 

зсув ґрунту на заміновані площі, змивали міни з місця їх встановлення, а також 

змінювали конфігурацію мінних полів. Частина вибухонебезпечних предметів 

знаходилася на поверхні, а частина була заглиблена в ґрунт на 20–50 см і 

більше. При цьому, тривале перебування мін у ґрунті (до 25 років) вплинуло на 

їхній стан. Деякі з них стали небоєздатними, а деякі, навпаки – спрацьовують 

від найменшого дотику. Серед них часто зустрічалися міни-пастки, що 

додатково створювало велику небезпеку [58; 24, с.92; 55, с.9; 38, с.56; 15, с.17]. 

Це вимагало від особового складу інженерних підрозділів високого рівня 

підготовки з виявлення вибухонебезпечних предметів на такій місцевості. 

Не менш вагомим чинником є умови видимості. Хоча у міжнародних 

миротворчих операціях з підтримання миру і безпеки українські інженерні 

підрозділи не проводили роботи із розмінування території в умовах поганої 

видимості, але їх вплив не слід виключати. Дисертант зазначає, що 

виявлення, знешкодження та знищення ВНП обов’язково повинні 

проводитися у світлий час доби і ні в якому разі ні вночі.  

Отже, зазначені природно-кліматичні умови значно ускладнювали 

роботу підрозділів розмінування, підвищували ступінь ризику особового 

складу та відповідальності за кожен рух. Тому їх обов’язково слід врахування 
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у протимінних діях. 

Як засвідчив досвід виконання завдань частинами (підрозділами) 

Збройних Сил України у міжнародних миротворчих операціях з підтримання 

миру і безпеки, в районах їх розташування негативний вплив спричиняли 

рослинний і тваринний світ, а також епідеміологічна обстановка. 

Так, наприклад, в Іраку епідеміологічна обстановка характеризувалася 

як нестійка по захворюванням на холеру, яка зустрічалася серед корінного 

місцевого населення, та неблагонадійна з лейшманіозу, малярії, висипного та 

зворотного тифу. Вказані інфекційні хвороби мали стійкі природні осередки 

зі всіма умовами для розвитку та збереження, стійкі осередки серед 

місцевого населення. До розвитку та підтримання епідемічного процесу 

сприяла велика кількість водоймищ, зокрема р. Тигр, розвинута мережа 

іригаційних систем, дуже низька культура місцевого населення, дефіцит 

питної води [61, с.226]. Це вимагало від медичної служби постійно 

здійснювати контроль за умовами розміщення, харчування та лазневої-

пральним обслуговуванням особового складу, а від особового складу, 

зокрема груп розмінування, суворе дотримання правил особистої гігієни.  

Окрім цього існувало ще дві проблеми: перша – це хмари комарів, а 

друга – це так звана піщана блоха. Навіть у найспекотнішу погоду не можна 

було підкочувати рукави, адже піщана блоха кусала лише за відкриті ділянки 

шкіри [25, с.57]. На нашу думку, ці умови особливо небезпечними є для груп 

розмінування, адже від чіткого і вірного руху залежить життя особового складу.  

Тому в Іраку 100% особовому складу видавалися репеленти для 

обробки обмундирування з метою попередження укусів комарів та москітів. 

Заборонялося та зводилося до мінімуму спілкування з місцевим населенням, 

а також вживання продуктів і води місцевого виробництва [61, с.227].  

На результативність протимінної діяльності здійснював вплив характер 

рослинності у тому чи іншому районі відповідальності. Наприклад, на 

території Південного Лівану на схилах гірських хребтів та в їх низинах, 

особливо в літній період, чагарники утворювали майже суцільний покрив, 
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перешкоджаючи якісному проведенню робіт з розвідки мінних полів. Тому 

проведення розвідки та огляду таких мінних полів доцільно було проводити в 

зимовий період, коли рослинність не така щільна, або із виконанням 

попередніх заходів по розчищенню місцевості від рослинності [55; 15, с.14]. 

Подібним чином впливали зарослі рослинності на мінних полях в Анголі, 

зокрема висока до 2 м та густа трава [5; 27]. 

Водночас, колючі кущі, висока рослинність, широкі дерева значно 

ускладнювали застосування механізованих засобів розмінування та 

розмінування за допомогою мінно-розшукових собак [24, с.92–93]. 

Значною завадою для роботи особового складу українських інженерних 

підрозділів в Південному Лівані становили отруйні змії, павуки, скорпіони, які 

були розповсюджені в місцях проведення розмінування впродовж всього 

спекотного періоду і створювали небезпеку для особового складу [24, с.92; 

31, с.36]. 

В Анголі, небезпеку для життя особовому складу 901-ї окремої понтонно-

мостової роти, який мав форму одягу шорти, футболку і легке взуття, становили 

кобри, які могли мешкати у базовому таборі, під житловими вагончиками, 

залізти у палатки, під ліжко, де знаходилися бронежилети, каски, а також взуття. 

Як зазначає В. Симоненко, учасник місії в Анголі, “я повірив у притчу, що, коли 

вб’єш змію, її родичі сповзаються на це місце…” [53]. Зазначене свідчить, що у 

протимінній діяльності обов’язково слід враховувати особливості рослинного і 

тваринного світу будь-якого району виконання завдань.  

Наприкінці викладення матеріалу вважаємо за доцільне навести 

висловлювання командира українського національного контингенту в Косово 

майора С. Ковальчука, який зазначив, що перед ротацією кожний кандидат 

пройшов посилену підготовку і ретельний відбір: “заняття були організовані 

не тільки за специфікою, скажемо, мінно-підривних речовин, з якими ми там 

зіткнемося, а й з ретельним аналізом останніх політичних і соціальних 

тенденцій у цьому регіоні” [57]. На нашу думку, окремим, не менш важливим 

елементом професійної підготовки українських інженерних підрозділів до 



117 

 

виконання завдань протимінної діяльності обов’язковим повинно бути 

вивчення фізико-географічних і природно-кліматичних умов майбутнього 

району відповідальності. 

Таким чином, розглянуті фізико-географічні і природно-кліматичні умови 

здебільшого негативно впливали як на психічний стан особового складу, так і 

на виконання ним завдань з виявлення, знешкодження та знищення 

вибухонебезпечних предметів в усіх без виключення миротворчих місіях. 

Військовослужбовці інженерних підрозділів, які виконували це завдання, були 

під постійною загрозою підриву вибухонебезпечного предмету і, як наслідок, 

виникнення стресових станів і нервово-психічних розладів.  

Ступінь та спрямованість впливу цих умов у різних регіонах 

здебільшого відрізнялися і значною мірою залежали від завчасної підготовки 

особового складу груп розмінування до дій у складних, конкретних і 

мінливих умовах зовнішнього середовища.  

Це обумовлює обов’язкову потребу їх вивчати і враховувати у процесі 

підготовки інженерних підрозділів ЗС України до протимінної діяльності не 

тільки у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, а й до 

виконання бойових завдань під час розмінування забрудненої території 

окремих районів Донецької і Луганської областей України. 

Матеріали опубліковані у [16]. 

 

 

2.2. Характеристика вибухонебезпечних предметів і саморобних 

вибухових пристроїв, що підлягали розмінуванню, прийоми та способи дій 

збройних формувань з мінування об’єктів і території 

 

Досвід воєнних конфліктів другої половини ХХ ст., а також участі 

миротворчих контингентів (персоналу) ЗС України у міжнародних операціях 

з підтримання миру і безпеки на території колишньої Югославії [41, с.21], в 

Афганістані [26, с.1–2], Іраку та у Південному Лівані свідчить, що у збройній 
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боротьбі періоду другої половини ХХ – початку ХХІ ст. значно зросли 

масштаби використання регулярними й іррегулярними збройними 

формуваннями ВНП (СВП). Наприклад, втрати армії США на мінах під час 

війни у В’єтнамі склали до 70% від загальних втрат, у війні в Афганістані 

протиборчі сторони втратили біля 67% особового складу і техніки, особливо 

в перші роки війни. Темп просування колон по дорогах в умовах мінної 

загрози не перевищував 3–5 км/год. [26, с.8]. 

Найбільш гостро проблема ВНП (СВП) стоїть у 15 країнах світу (без 

врахування Сходу України, про що йшла мова у вступі до дисертації – авт.): 

Ангола (15 млн. мін), Афганістан (10 млн.), Камбоджа (10 млн.), Ірак 

(Курдистан – 10 млн.), Боснія і Герцеговина (6 млн.), Хорватія (6 млн.), В’єтнам 

(3,5 млн.), Мозамбік (3 млн.), Еритрея, Сомалі та Судан (по 1 млн.) та ін. 

(табл. 2.2.1) [41, с.21]. У переліку найбільш постраждалих від ВНП (СВП) країн 

(табл. 2.2.1) є й ті, на території яких інженерні підрозділи ЗС України виконували 

бойові завдання із розмінування. Це Ангола, Афганістан та Ірак. 

Таблиця 2.2.1 
Статистичні дані по країнах, найбільш постраждалих від ВНП і СВП 

(за даними МЧХ станом на серпень 1996 р.)  

Країна 
Населення 

(млн. осіб) 

Кількість ВНП 

(млн. шт.) 

Кількість ВНП 

на душу 

населення 

(шт.) 

Кількість 

інвалідів 

(що втратили 

кінцівки) 

Афганістан 22,1 10,0 0,45 35000 

Ангола 10,0 15,0 1,47 30000 

Боснія і 

Герцеговина 

4,4 6,0 1,36  

Камбоджа 9,6 10,0 1,04 25000 

Хорватія 4,8 6,0 1,25  

Ірак 19,75 10,0 0,51 20000 

Судан 27,25 1,0 0,04 5000 

В’єтнам 70,9 3,5 0,05 60000 

 
Джерело інформації: [41, с.21]. 

 
Розподіл ВНП (СВП) за основними типами у воєнних конфліктах кінця 

ХХ – початку ХХІ ст. наведено на рис. 2.2.1 [32; 34]. 
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На нашу думку, наведені дані свідчать, що з 2002 р. і, фактично, до 

сьогодення відмічається чітка тенденція до зростання частки використання у 

воєнних конфліктах СВП. Це підтверджується й іншими, зокрема 

зарубіжними, дослідниками [4] та певним чином пояснюється низькою 

вартістю мін та інших ВНП (СВП) у порівняння з іншими вогневими 

засобами ураження (рис. Б.4). 

 

 
Рис. 2.2.1. Розподіл основних типів вибухонебезпечних предметів  

у воєнних конфліктах кінця ХХ – початку ХХІ ст. 
 

Наприклад, сьогодні Афганістан та Ірак більше інших потерпають від 

загрози СВП. Збройні формування Ісламської держави Іраку та Леванту (ІДІЛ) 

довели використання СВП до майже промислового рівня. Терористичне 

угруповання, яке утримує великі ділянки території як в Іраку, так і в Сирії, 

незважаючи на тиск майже з усіх боків, звернулося до використання СВП в 

якості основного підсилювача сили. Зараз СВП виготовляються в 

промислових масштабах, зі значними ланцюжками поставок і лініями 

фінансування. На думку британських експертів, терористи мають 

централізовану систему розробки і виробництва цієї зброї. Вони 

організовують польові випробування обладнання, за результатами яких 

оперативно проводять її удосконалення [11] (фото Г.1–Г.5 [66]).  

В одному тільки Афганістані з січня до травня 2017 р. вибухові 

пристрої вбили і поранили 1229 цивільних, що на 53% більше в порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року; при цьому втрати від закладених СВП 

склали 1082 людини (88%) [42]. Третина застосованих СВП були нажимної 
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дії, а дві третини – радіокерованими, невелика частина припадала на СВП 

керовані по дротах і з інфрачервоним датчиком, що реагує на перетин 

променю [4]. Статистика використання СВП в Афганістані й Іраку від 2003 

до 2010 р. показана на рис. 2.2.2 [42]. 

 

 
Рис. 2.2.2. Застосування СВП в Афганістані й Іраку  

в період від 2003 до 2010 р. 
 

У свою чергу вищезазначене змусило світову спільноту звернути 

особливу увагу на проблему зростання обсягів забруднення територій і шукати 

результативні шляхи боротьби з ВНП (СВП). Різноманітність їх зразків, а також 

еволюція тактичних прийомів і способів дій іррегулярних збройних формувань 

з мінування об’єктів і території були тими чинниками, які створювали значні 

труднощі при їх ідентифікації, виявленні, знешкодженні та знищенні [21, с.3–5; 

41, с.21, 58]. Наприклад, за період виконання завдань з виявлення та знищення 

ВНП на території Іраку, українським інженерним підрозділам розмінування 

довелося мати справу з понад 100 видами різноманітних мін, гранат, снарядів 



121 

 

та інших боєприпасів. Більшість з них була виготовлена як в Іраку, так в 

Югославії, колишньому СРСР, Італії, Китаї та США [19]. 

Розкриття теми нашого дисертаційного дослідження зумовлює 

охарактеризувати основні різновиди ВНП (СВП), що застосовувалися у воєнних 

конфліктах на території країн, які зазначені у роботі і, відповідно, підлягали 

розмінуванню українськими миротворцями. Зазначимо, що ВНП – це будь-які 

боєприпаси, що містять вибухові речовини, матеріали ядерного ділення або 

ядерного синтезу, а також біологічні та хімічні речовини, які включають в себе 

бомби і боєголовки, крилаті і балістичні ракети, артилерійські, мінометні, ракетні 

снаряди і боєприпаси до легкої стрілецької зброї, усі різновиди мін, торпеди і 

глибинні бомби, піротехнічні матеріали, касетні суббоєприпаси та їх контейнери, 

піропатрони та піротехнічні пристрої, електропірозапали, замасковані та 

саморобні вибухові пристрої, а також будь-які схожі або пов’язані з цим 

елементи чи компоненти, вибухонебезпечні за своєю природою [49, ст. 1; 40, с.6]. 

Усі ВНП поділяються на чотири ступеня небезпеки. 

1-й ступінь небезпеки (середній): авіаційні бомби; ракети; реактивні 

снаряди; постріли і снаряди артилерії, мінометні постріли і міни; боєприпаси 

ракетних комплексів і гранатометів; інженерні та інші боєприпаси без 

детонаторів або з детонаторами, але без слідів проходження через канал ствола, 

направляючу або пусковий пристрій (без нарізів на провідних поясках або 

наколень капсулів-запальничок, зі складеним оперенням); інженерні боєприпаси 

та ручні гранати; вибухові матеріали без засобів підривання (ініціювання). 

2-й ступінь небезпеки (високий): боєприпаси всіх типів зі слідами 

проходження через канал ствола, направляючу або пусковий пристрій (з нарізами 

на провідних поясках, зі слідами наколення капсуля-запальника або з розкритим 

оперенням); авіаційні бомби; боєприпаси, “завислі” (не вийшли з каналу ствола, 

що не зійшли з направляючої і т. д.) при бойовому застосуванні; інженерні 

боєприпаси та ручні гранати з детонаторами без запобіжних чеків; СВП (керовані 

і некеровані) без елементів не витягування і не знешкодження, вибухові мережі зі 

вставленими в заряди засобами ініціювання; боєприпаси всіх типів з магнітними, 
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акустичними, сейсмічними та іншими неконтактними детонаторами з джерелами 

живлення, не переведеними в бойове положення; боєприпаси всіх видів зі 

слідами механічного, хімічного, термічного та інших видів впливу. 

3-й ступінь небезпеки (вельми високий): боєприпаси і вибухові пристрої 

всіх типів, встановлені у положення не витягування і не знешкодження; 

боєприпаси всіх типів з магнітними, акустичними, сейсмічними та іншими 

неконтактними детонаторами з джерелами живлення і переведення в бойове 

положення; СВП (керовані і некеровані) з елементами не витягування і не 

знешкодження; ВНП, що не піддаються діагностиці. 

4-й ступінь небезпеки (найвищий): хімічні та спеціальні (у тому числі на 

основі об'ємно-детонуючих систем) боєприпаси (боєголовки) у будь-якому стані 

[44, c.119-120]. 

Як зазначалося вище, в останні роки широкого поширення в арсеналі 

різноманітних іррегулярних формувань знайшли СВП. Це такі пристрої, в 

яких використаний хоча б один з елементів конструкції саморобного 

виготовлення або застосована непромислова нерегламентована збірка 

промислових боєприпасів. Велике кількість і різноманітність конструкцій 

СВП спричиняє складність при їх виявленні і знешкодженні. Однак, всі вони 

мають загальні конструктивні елементи: корпус; заряд вибухової речовини; 

вражаючі елементи (осколки), запалювальні чи отруйні хімічні речовини; 

детонатор; кріпильні і маскуючі елементи [22, c.6].  

СВП використовуються для знищення (поранення) військового та 

цивільного персоналу, місцевого населення, знищення, виведення з ладу або 

пошкодження стаціонарних і рухомих об’єктів, зокрема транспортних засобів 

та броньованої техніки. Додатковою або супутньою метою застосування СВП 

є нанесення психогенних втрат особовому складу і місцевому населенню за 

рахунок формування ефекту “мінної боязні”, унеможливлення використання 

території місцевості для господарських та інших цілей, сковування дій військ 

(сил) тощо. Це призводить до зниження морально-психологічного стану 
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серед місцевого населення, військового та цивільного персоналу і створює 

нестабільну обстановку в країні.  

Складність боротьби із СВП полягає в тому, що вони є ексклюзивними і 

не можуть бути досконало описані і вивчені спеціалістами з їх знешкодження. 

Кожен з них має свої особливості, притаманні тільки йому, часто маскується 

під предмети широкого вжитку, зокрема: дитячі коляски; коробки з-під овочів 

і фруктів, кондитерських і кулінарних виробів; портфелі, сумки, валізи; 

натільні “пояси шахідів”; автотранспорт (вантажний, легковий, 

великотоннажний), мотоцикли; інвалідні коляски; під виглядом немовляти; 

радіотелефон, радіостанція; кіно-, фотоапаратура, дитячі іграшки тощо [44, 

c.122] (фото Г.1–Г.6 [11; 66; 67; 68]). До їх виготовлення залучаються фахівці з 

радіоелектроніки, піротехніки, особи які колись працювали на спецслужби, 

оборонну промисловість та інші. 

Військові експерти відмічають, що з 2004 р. відбувається швидке 

удосконалення СВП. У цей час масово почали використовуватися міни-

пастки, начинені вибухівкою автомобілі, радіокеровані фугаси з ініціюванням 

вибуху через радіоприймачі, мобільні телефони, короткохвильові передавачі 

тощо. Вибухові пристрої, що підлягали знешкодженню (знищенню) мали 

серійні номери, що свідчить про масовість їх виготовлення у промислових 

умовах. Наприклад, СВП з'явилися в Іраку в 2003 р., являли вони тоді з себе 

дорожні фугасні міни. Стільникові телефони і радіоприлади зробили їх більш 

смертоносними, а безліч кинутих іракською армією польових складів у 

надлишку забезпечили повстанців необхідною сировиною [17]. Коаліційні 

війська у цій країні в багатьох випадках використовували шосейні дороги для 

швидкого пересування військ і вантажів. Саме СВП стали найбільшою 

загрозою конвоїв. Цьому сприяли легка передбачуваність графіка руху, безліч 

мостів і переїздів, що позиціонуються як “мертві точки”, порослі рослинністю 

смуги дорожнього покриття тощо. Саме в таких місцях встановлювалися 

багато вибухових пристроїв, які маскувалися і монтувалася під балки, в мішки 
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з під борошна, консервні банки, каністри, каналізаційні люки, у тунелі під 

дорогами, трупи тварин та ін. [52].  

З 2003 р. від 40 до 60% усіх нападів починалися із застосуванням СВП, 

які у переважній більшості використовувалися як засоби відволікання конвою. 

Деякі СВП ініціювалися видалено при використанні відносно простих 

пристроїв, таких як передавачі відкриття гаражних воріт, автомобільні 

сигналізації, брелоки для ключів, дверні дзвінки, дистанційне керування 

іграшковими моделями, FRS і GMRS приймач, стільникові телефони і 

пейджери. Проте, пристосування під свої потреби радіо, стільникових 

телефонів та інших дистанційних засобів управління дало противнику 

можливість спостерігати за військами з відносно безпечної дистанції [52]. 

Монтуючи СВП іррегулярні збройні формування застосовували таку 

техніку: використовують командно керовані пристрої (як дротові, так і 

радіокеровані); використовують артилерійські снаряди та інші великокаліберні 

боєприпаси; закуповують акумулятори для живлення і дверні дзвінки для 

віддаленого управління; використовують динаміки і прості дроти для 

установки вибухового пристрою на місці приховування; використовують 

приховані позиції, які, як правило, видно в мертвій зоні (будь-то будова або 

покинутий автомобіль) і прості маршрути евакуації; маскують СВП під різні 

залишки придорожнього сміття, закопують в дорожнє покриття або в середню 

смугу, встановлюють їх під бруківку; використовую “приманку”, що гальмує 

або зупиняє конвой в мертвій зоні; закидають пристрої в стороні від дороги 

або в місця переїздів. Пристрої підвішуються також на мотузках на рівні 

лобового скла машин; використовуються тушки мертвих тварин для їх 

приховування [52; 67].  

Зазначене вище, на нашу думку, дає певні знання щодо швидкої 

протидії тактиці мінування – визначення місць, потенційно сприятливих для 

установки СВП; відходу з місць, де влаштована засідка і встановлені СВП чи 

дотримання безпечної відстані; виявлення вторинних потенційних вибухових 

пристроїв, які можуть перебувати паралельно основній засідці або бути 
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встановлені на обхідних шляхах тощо. З іншого боку це може полегшувати 

процес виявлення саперами СВП. Відповідно до вище викладеного, для 

визначення характеристик ВНП, передусім СВП, що впливають на виконання 

бойових завдань і ефективність розмінування, розглянемо їх класифікацію за 

різними ознаками, зокрема: за типом ВНП; за типом матеріалу корпусу; за 

способом встановлення (місцем встановлення); за типом датчика та способом 

передачі імпульсу детонації [41, с.8–9]. 

Отже, за типом СВП класифікуються як: некеровані; керовані; 

сповільненої дії; сюрпризи (пастки); комбіновані та ті, що приводяться в дію 

терористом-смертником (так звані “пояси шахідів”) [26, с.1–2]. Як свідчить 

досвід воєнних конфліктів, некеровані СВП використовувались у контактному 

та неконтактному варіантах. Контактні призначалися для знищення особового 

складу та техніки противника і приводилися в дію від безпосереднього контакту 

з об’єктом ураження. Основними перевагами контактних СВП є простота 

виготовлення та надійність ураження від спрацювання. У неконтактних СВП 

використовуються інфрачервоні датчики цілі, датчики руху та звукові датчики. 

Основними перевагами цих пристроїв є широкий радіус застосування, а 

основною принциповою схемою їх будови є послідовність: датчик цілі; 

посилювач сигналу; допоміжний детонатор; основний детонатор; заряд 

вибухової речовини. 

Керовані СВП виготовляються у двох варіантах: керовані по дротах та по 

радіо з відкритим та кодованим сигналом. У керованих по дротах 

використовуються джерело енергії, лінії управління, підривник та заряд 

вибухової речовини у різнорідному виконанні. Перевагами пристроїв даного 

типу є те, що вони можуть застосовуватися вибірково по об’єктах ураження, 

переводитись за потребою у бойове або безпечне положення. Їх лінії управління 

у порівнянні із керуванням по радіо менш уразливі. Поряд з цим, вагомим 

недоліком таких СВП є демаскуючи ознаки пов’язані саме із використанням 

дротяних ліній управління. Керовані по радіо з відкритим сигналом крім 

основних елементів включають приймально-передаючі пристрої для організації 
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радіозв’язку, у якості яких використовуються радіостанції, побутові 

радіоприймачі. Причиною спрацювання таких пристроїв є поява радіосигналу 

на визначеній частоті. Їх основним недоліком є низька перешкодозахищеність 

та можливість спрацювання від впливу електромагнітних перешкод, 

спричинених дією різноманітних електроприладів. У СВП керованих по радіо з 

кодованим сигналом використовують блоки приймально-передаючих пристроїв 

охоронної сигналізації, радіоіграшок, пейджингового та мобільного зв’язку. 

Такі прилади мають вищий рівень перешкодостійкості і не спрацьовують під 

час впливу зовнішніх електромагнітних перешкод, спричинених дією 

різноманітних електроприладів або атмосферних явищ (гроза, електрозварка, 

лінії електропередач тощо). 

СВП сповільненої дії використовують як об’єктові боєприпаси або для 

сліпого ураження цілей, які потрапили до зони їх дії у визначений час після 

закінчення часу затримки. Принцип їх дії полягає у замиканні контактів 

бойового ланцюга через встановлений час. При цьому, під “контактами” 

розуміється як механічні контактні групи, так і електронні ключі. Для 

замикання бойового ланцюга можуть використовуватися як електронні ключі, 

так і замикачі, виконані на основі електромеханічних реле. У якості керуючого, 

у переважній більшості, використовується сигнал будильника, встановленого на 

визначений час. Варіантів виконання таких пристроїв безліч.  

Міни-сюрпризи (міни-пастки) є найнебезпечнішими СВП: начинені 

вибухівкою вони по зовнішньому вигляду нічим не відрізняться від 

предметів широкого вжитку. Це може бути гаманець, авторучка, пачка 

сигарет, запальничка, непочата банка пива, свисток, курильна трубка, 

іграшка, магнітофон, приймач, касета тощо. Такі пристрої можуть мати 

декілька датчиків цілі, детонаторів на різноманітних принципах дії тощо 

[44, c.123]. Треба мати на увазі, що міни-сюрпризи (міни-пастки) 

спрацьовують або при дотику, або при спробі їх відкрити чи включити і 

практично не знешкоджуються [44, c.123]. 
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Комбіновані СВП мають декілька датчиків для ініціювання основного 

заряду на різноманітних принципах. Основною перевагою даного виду 

пристроїв є велика складність їх знешкодження. 

Основними типами матеріалу корпусу ВНП (СВП) є: феромагнетики 

(мінометні міни, артилерійські снаряди, гранати, авіаційні бомби, протитанкові, 

протидесантні міни та більшість типів СВП); діамагнетики (більшість авіаційних 

керованих боєприпасів, протипіхотні вибухові пристрої (міни), протитранспортні 

міни, міни-пастки (міни-сюрпризи), керовані та некеровані СВП); діелектрики 

(протипіхотні, протитанкові міни, міни-пастки (міни-сюрпризи), СВП всіх видів); 

безкорпусні (протитанкові міни, СВП в основному фугасного типу). Аналіз 

досвіду використання ВНП (СВП) з різними типами матеріалу корпусу у воєнних 

конфліктах сучасності наведений на рис. 2.2.3 [34; 35; 36]. 
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Рис. 2.2.3. Розподіл використаних у воєнних конфліктах сучасності  
ВНП (СВП) за типами матеріалу корпусу:  

 

1 – феромагнетики, 2 – діамагнетики, 3 – діелектрики, 4 – безкорпусні. 

 
Наведені дані свідчать, що у воєнних конфліктах ХХІ ст. найбільше 

використовуються ВНП (СВП) у металевих корпусах і найменше – 

безкорпусні. Водночас, військові фахівці відмічають значне збільшення 

використання іррегулярними формуваннями дешевих вибухових пристроїв, у 

яких заряд вибухової речовини міститься у паперовій або картонній обгортці, 

які теж відносять до безкорпусних.  
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За способом (місцем) встановлення або розташування відносно 

поверхні ґрунту (води) ВНП (СВП) розміщувалися (рис. 2.2.4 [34; 35; 36]): в 

середовищі, що укриває, на поверхні ґрунту та над нею (на рослинності або 

штучних предметах).  

Аналіз можливих варіантів розташування ВНП (СВП) свідчить, що 

найбільш частіше вони встановлюються в середовищі, що укриває, яким 

може бути: неоднорідні ґрунти різного складу та вологості; прісна вода 

водних перешкод; морська вода; поверхнева рослинність; сніг, крига; 

будівельні матеріали тощо [41, с.9]. 

 

 
Рис. 2.2.4. Варіанти встановлення (розміщення) ВНП (СВП)  

відносно поверхні ґрунту (води) 
 
 

У випадках встановлення ВНП (СВП) на поверхні ґрунту, на деревах або 

штучних предметах вони ретельно маскуються. Зміни варіантів встановлення 

ВНП (СВП) у ХХ та ХХІ ст. наведений на рис. 2.2.5 [34; 35; 36].  
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Рис. 2.2.5. Зміни у варіантах встановлення (розміщення) ВНП (СВП)  
у ХХ та ХХІ ст.:  

 

1 – над поверхнею ґрунту; 2 – на ґрунт, у сніг;  

3 – під шаром ґрунту; 4 – у воді. 

 
На нашу думку це пов’язано з розвитком тактико-технічних 

характеристик цих засобів ураження і поглядів на їх використання у збройній 

боротьбі.  

За типом датчика та способом передачі імпульсу детонації ВНП 

поділяються: за типом датчика – на контактні та неконтактні; за принципом 

дії датчика – на нажимні, ударні, натяжні (обривні), оптичні, сейсмічні 

(вібраційні), магнітні, електромагнітні, годинникові; за способом передачі 

імпульсу детонації – по дротах, по радіо.  

Зміни способів приведення в дію ВНП (СВП) у ХХ та ХХІ ст. 

наведений на рис. 2.2.6. [14; 34; 35; 36]. Наведене свідчить, що внаслідок 

розвитку науково-технічної думки все частіше почали використовуватися 

неконтактні підривники основані на нових принципах дії та керовані по радіо 

фугаси [17]. При цьому, відмічається зміщення пріоритетів та відхід від 

класичних способів мінування, що також ускладнює ефективне застосування 

застарілих засобів (комплексів) розмінування.  
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Рис. 2.2.6. Розподіл ВНП (СВП) за способом приведення в дію (типом датчика 

цілі):  
1 – натискний (ударний); 2 – натяжний (обривний);  

3 – оптичний; 4 – сейсмічний; 5 – магнітний; 6 – часовий;  

7 – керований по радіо; 8 – керований по дротах. 

 
Таким чином вищевикладене у підрозділі 2.2 свідчить, що для 

результативного виявлення, знешкодження або знищення ВНП (СВП) 

необхідно постійно вивчати їх будову та принцип дії, а також тактику 

збройних формувань з мінування об’єктів і території. 
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Висновки до розділу 2. 

 

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що на 

виконання завдань інженерними підрозділами ЗС України з виявлення, 

знешкодження та знищення ВНП (СВП) значний вплив здійснювали такі 

основні чинники як: 

фізико-географічні і природно-кліматичні умови, характерні для країн, 

в яких виконувалася місія, чи районів (зон) відповідальності; 

характеристики і стан ВНП (СВП), що підлягали виявленню, 

знешкодженню та знищенню, а також тактичні прийоми і способи дій 

збройних формувань з мінування об’єктів і території. 

За характером впливу фізико-географічні і природно-кліматичні умови 

були постійно діючі (загальні фізико-географічні умови) та змінні 

(змінювалися в часі і в просторі, зокрема природно-кліматичні умови та 

рослинний і тваринний світ. 

Зазначений чинник, здебільшого був несприятливим для ведення 

протимінної діяльності. Він визначав характер і способи виконання завдань 

та засвідчив, що застосування класичних способів виявлення, знешкодження 

та знищення ВНП (СВП) у більшості випадків або неможливе, або пов’язане 

зі значним ризиком для особового складу груп розмінування.  

Тому для кожного окремого випадку слід обирати окремий, найбільш 

результативний спосіб. При цьому необхідно враховувати особливості рельєфу, 

пори року, клімату, ґрунту, рівень поверхневих та ґрунтових вод тощо. 

Ступінь впливу фізико-географічних і природно-кліматичних умов 

значною мірою залежали від завчасної підготовки особового складу 

інженерних підрозділів до виконання бойових завдань у невизначеній і часто 

змінюваній обстановці. 

Різноманітність типів ВНП (СВП), а також швидка еволюція тактичних 

прийомів і способів дій іррегулярних формувань з мінування об’єктів і 

території були одним із основних чинників, які створювали значні труднощі 
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інженерним підрозділам ЗС України при їх виявленні, ідентифікації, 

знешкодженні та знищенні, ускладнювали ефективне застосування 

застарілих засобів (комплексів) розмінування. 

Досвід розмінування території українськими інженерними підрозділами у 

міжнародних миротворчих операціях з підтримання миру і безпеки дозволив 

встановити чітку тенденцію до зростання, з початку 2000-х років, частки 

використання у воєнних конфліктах саморобних вибухових пристроїв.  

Унаслідок розвитку науково-технічної думки частіше почали 

використовуватися неконтактні підривники, основані на нових принципах 

дії, а також керовані по радіо фугаси. При цьому, відмічається зміщення 

пріоритетів та відхід від класичних способів мінування, що ускладнює 

ефективне застосування застарілих засобів (комплексів) розмінування.  

Тому постійне вивчення їх будови й принципу дії, своєчасне визначення 

під час розмінування типу вибухонебезпечного предмету, матеріалу, з якого 

виготовлений його корпус, типу датчика і спосіб передачі імпульсу детонації, а 

також спосіб і місце встановлення, дозволить не тільки виконати бойове 

завдання, а й зберегти життя особовому складу груп розмінування. 
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РОЗДІЛ 3 

ДОСВІД ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ІЗ РОЗМІНУВАННЯ 

ІНЖЕНЕРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У 

МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАЦІЯХ З ПІДТРИМАННЯ МИРУ І БЕЗПЕКИ 

 

 

3.1. Діяльність українського миротворчого контингенту у складі сил 

ООН і НАТО в колишній Югославії з виявлення, знешкодження та знищення 

вибухонебезпечних предметів (липень 1992 р. – грудень 2014 р.)  

 

На початку дослідження задекларованої теми зазначимо, що нами 

будуть розглядатися тільки ті події, які більш показово дають уявлення щодо 

змісту і характеру протимінної діяльності українських інженерних 

підрозділів в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, зокрема 

щодо її нормативно-правового врегулювання й основних завдань, сил, 

засобів і способів дій, що застосовувалися тощо. Відтворення повної картини 

цієї діяльності чи розкриття її особливостей за усіма ротаціями миротворчих 

контингентів (персоналу), не є метою нашого дослідження. 

На нашу думку, доцільно стисло розкрити передумови участі українських 

миротворців на території колишньої Югославії. Це дасть можливість відповісти 

на питання, коли ж вперше інженерні підрозділи Збройних Сил України почали 

здійснювати протимінні дії у міжнародних миротворчих операціях з підтримання 

миру і безпеки та встановити результати виконання бойових завдань.  

Аналіз розглянутих джерел і літератури засвідчив, що участь України у 

миротворчих місіях розпочалася під егідою ООН фактично з липня 1992 р. на 

території колишньої Соціалістичної Федеративної Республіки Югославія [12; 

14–17; 38; 174]. Так, 6 квітня 1992 р. країни Європейського Союзу визнали 

незалежність Боснії і Герцеговини. Одразу ж після цього спочатку у Сараєво, 

а потім і в інших регіонах республіки відбулися сутички озброєних 
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формувань етнічних общин, які незабаром переросли в широкомасштабний 

збройних конфлікт. 

Враховуючи, що ситуація в регіоні являє собою загрозу міжнародному 

миру і безпеці, у березні 1992 р. згідно Резолюції Ради Безпеки ООН від 

21 лютого 1992 р. № 743, з метою сприяння політичному врегулюванню 

конфлікту та захисту цивільного населення, було розгорнуто Сили ООН по 

охороні (укр. СООНО, англ. UNPROFOR – United Nations Protection Force) 

(рис. Д.1 [57]) – миротворча місія ООН на території країн колишньої 

Югославії, що діяла у 1992–1995 рр. [164; 43].  

Першим завданням місії був контроль за перемир’ям між ворогуючими 

сторонами в Хорватії. Після початку бойових дій у Боснії мандат місії був 

розширений і включав у себе захист міжнародного аеропорту Сараєво (з 

червня 1992 р.), а згодом (з вересня 1992 р.) – захист гуманітарних операцій 

на всій території Боснії і Герцеговини. Також війська UNPROFOR були 

розміщені в Македонії. Усього в складі UNPROFOR перебували військові 

контингенти та підрозділи біля 40 країн світу. Загальна чисельність місії, 

включаючи цивільний персонал, досягала 44 тис. осіб (на березень 1995 р.) 

[154, с. 155]. 

3 липня 1992 р. Верховна Рада України, беручи до уваги звернення 

Генерального секретаря ООН до Уряду України з проханням надіслати 

батальйон Збройних Сил України в Боснію і Герцеговину для участі в операціях 

Миротворчих Сил Організації Об'єднаних Націй у зонах конфліктів на території 

колишньої Югославії, враховуючи зобов’язання України згідно із Статутом ООН 

виконувати рішення Ради Безпеки ООН, надавати у її розпорядження збройні 

сили, допомогу і відповідні засоби обслуговування, необхідні для підтримання 

миру і безпеки, вважаючи, що участь України в забезпеченні припинення вогню 

в Боснії і Герцеговині відповідає інтересам підтримання миру і безпеки на 

Європейському континенті, ухвалила взяти участь в операціях Миротворчих Сил 

ООН у зонах конфліктів на території колишньої Югославії та доручити 

Міністерству оборони України терміново виділити для цього батальйон 
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чисельністю до 420 військовослужбовців із складу Збройних Сил України 

(Постанова від 3 липня 1992 р. №2538-ХІІ “Про участь батальйонів Збройних 

Сил України в Миротворчих Силах Організації Об'єднаних Націй у зонах 

конфліктів на території колишньої Югославії”) [151, 43]. 

Наступного дня Міністр оборони України підписав наказ про 

формування в смт. Гвардійське Дніпропетровської обл. миротворчого 

підрозділу – 240-го окремого спеціального батальйону. Його формування 

відбувалося на добровільних засадах на базі 93-ї гвардійської 

мотострілецької дивізії 6-ї гвардійської танкової армії (пізніше – 93-ї 

механізованої дивізії 6-го армійського корпусу Сухопутних військ 

ЗС України). Батальйон був сформований як автономна тактична одиниця за 

три тижні. При цьому було підібрано 400 військовослужбовців, прийнято 

95 одиниць техніки, одержано зброю, боєприпаси й тилове майно [43]. 

29 липня 1992 р. 240-й окремий спеціальний батальйон (“Укрбат-1”) прибув 

до місця дислокації (м. Сараєво) та приступив до виконання бойових завдань: 

охорона та забезпечення функціонування міжнародного аеропорту 

Сараєво; 

супровід конвоїв із гуманітарною допомогою як у місті, так і у 

віддалених районах країни;  

охорона й оборона району своєї дислокації;  

розмінування території; 

ведення артилерійської розвідки; 

забезпечення ремонту систем водо- та електропостачання. 

Крім того, до завдань батальйону входило сприяння обміну військово-

полоненими і загиблими [154, с. 155–156; 43]. 

19 листопада 1993 р. Верховна Рада України на звернення 

Генерального секретаря ООН з проханням збільшити чисельність батальйону 

Збройних Сил України, ухвалила постанову “Про збільшення чисельності 

батальйону Збройних Сил України в миротворчих силах ООН на території 

колишньої Югославії та надсилку групи військових спостерігачів”. Цим 
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нормативно-правовим документом встановлювалася гранична чисельність 

українських військ в Югославії до 1220 осіб. Вони мали входити до складу 

мотострілецьких підрозділів, підрозділів забезпечення, групи офіцерів на 

командно-штабних посадах і групи військових спостерігачів. Згідно з 

названою постановою ці підрозділи вважалися Українським контингентом у 

складі UNPROFOR на території колишньої Югославії [138; 139; 154, с. 157].  

Відповідно до цього рішення почалося формування й підготовка 60-го 

окремого спеціального батальйону (“Укрбат-2”). Було заплановано, що в 

кожному батальйоні буде три спеціальні роти, одна інженерно-саперна рота 

і рота тилового та медичного забезпечення. 19 квітня 1994 р. батальйон 

прибув до Сараєва. Після збільшення свого контингенту у складі 

миротворчих сил ООН в колишній Югославії Україна ввійшла до першої 

двадцятки країн, які брали участь у миротворчих операціях [154, с. 157; 43]. 

Зона відповідальності 60-го окремого спеціального батальйону, в якій 

вели між собою бойові дії одразу п’ять протиборчих сторін (боснійські серби, 

хорвати, боснійські мусульмани, війська самопроголошеної Республіки 

Сербська Країна та мусульмани війська Фікрета Абдича), займала 372 км2 

[154, с. 157; 176, с. 398]. 

У контексті теми нашого дослідження звернемо увагу, що у цей період ми 

можемо спостерігати перший бойовий досвід, набутий українськими 

військовослужбовцями із розмінування території. Так, першочерговим 

завданням інженерних підрозділів була перевірка на наявність вибухо-

небезпечних предметів місць свого майбутнього розташування в пунктах 

дислокації спеціальних рот – у Жироваці, Петриньї і Горі. Згодом на наявність 

мін були перевірені 24 місця розташування українських контрольних пунктів, 

після чого розпочалася повсякденна діяльність [154, с. 157]. 

Слід зазначити, що 60-й окремий спеціальний батальйон став першою 

військовою частиною, яка відповідно до розпорядження керівництва 

UNPROFOR була введена у заблокований мусульманський анклав у районі 

Горадже. Він із оперативною групою 240-го окремого спеціального 
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батальйону за підтримки підрозділів збройних сил Великобританії, Франції, 

Норвегії, Російської Федерації і Єгипту ввійшов у зону активних бойових дій 

між сербськими й мусульманськими формуваннями, чим забезпечив 

зниження напруженості у районі й ослаблення бойових дій [43]. 

Досягнення українських миротворців були відзначені військовим 

керівництвом України. Так, перший Бойовий прапор, виготовлений для 

вручення окремим частинам, об’єднанням і з’єднанням ЗС України, у лютому 

1994 р. було відправлено у 240-й окремий спеціальний батальйон [154, с. 157]. 

Процес мирного врегулювання в колишній Югославії дав підставу Раді 

Безпеки ООН скоротити чисельність військового контингенту UNPROFOR. 

У другій половині 1995 р. було ухвалене рішення щодо припинення 

повноважень цієї місії. Згідно з планом ООН 60-й окремий спеціальний 

батальйон у листопаді 1995 р. був виведений в Україну [154, с. 158].  

Згідно Резолюції Рада Безпеки ООН від 15 грудня 1995 р. № 1031 

подальша підтримка миру в регіоні покладалась з 20 грудня 1995 р. на 

багатонаціональні сили IFOR (Сили виконання угоди) під керівництвом НАТО.  

У цьому ж місяці 240-й окремий спеціальний батальйон був переданий 

до складу IFOR, а з грудня 1996 р. до червня 1999 р. він перебував під 

юрисдикцією Сил стабілізації НАТО (SFOR) [154, с. 159; 43]. 

У період з 18 січня 1995 р. до листопада 1999 р. батальйон забезпечував 

рух із м. Мостра до м. Сараєва. На його інженерні підрозділи покладалися такі 

завдання: 

розмінування району розташування батальйону; 

фортифікаційне обладнання території; 

відновлення маршрутів доставки гуманітарної допомоги; 

забезпечення особового складу водою та електроенергією [121, с. 54]. 

На території колишньої Югославії підрозділами ООН, які виконували 

завдання щодо розмінування території, використовувався мінний детектор АN-

19/2 (в США позначається як AN/PSS-12) австрійської фірми “SCHІЕBEL 

Antriebstechnik GmbH”. Цей протимінний засіб був широко поширений у світі, 
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зокрема у більшості країн НАТО і різних приватних фірмах, що займалися 

протимінною діяльністю. Він дозволяв виявляти металеві предмети масою 0,5 г у 

ґрунті чи снігу на глибинах до 12–17 см і металевих предметів масою понад 1 кг на 

глибинах до 50 см. Пошуковий елемент міг занурюватися у прісну чи солону воду 

на глибину до 2 м. Мінний детектор АN-19/2 дозволяв працювати на місцевості, де 

ґрунт містив мінерали з великим вмістом заліза (латеріт, магнезіт) [66].  

Особовий склад груп розмінування був екіпірований у спеціальний 

захисний комплект, що складався із шолома з пластиковим щитком, 

бронежилета, нарукавників, колош, рукавичок із захисним покриттям і черевиків 

з титановою підошвою, здатними захистити ступню від вибуху протипіхотної 

міни (найбільш розповсюдженими були міни типу РМА-2; РМR-2S.).  

Для перевірки доріг, що використовувалися періодично, військами 

ООН застосовувався броньований автомобіль “WОLF”, здатний захистити 

екіпаж та особовий склад до 11 осіб від вибуху заряду, що за потужністю 

еквівалентний 16 кг тротилу. Усі ці засоби видавалися кожному батальйону 

ООН незалежно від укомплектування їх власними засобами розмінування 

[121, с. 54–55]. 

Знайдені ВНП позначалися стандартними указками, що знаходилися на 

озброєнні у підрозділах. Цивільним населенням місця знаходження мін 

позначалися: пустими пластиковими пляшками на патику, встромленому в 

землю біля міни; нагромаджуванням каміння навколо міни; підв’язуванням 

біля міни на кущу чи дереві шматка тканини тощо.  

Слід зазначити, що тільки в американському секторі, де виконував 

завдання український контингент, було виявлено 257 мінних полів. При 

цьому, на карту мінних полів наносилися лише ті, які включали понад 20 мін. 

На карті мінні поля позначалися:  

зелена заштрихована зона – вибухонебезпечні райони;  

зелена заштрихована зона з чорними крапками – мінні поля, 

встановлені ручним способом або засобами механізації; 
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зелена заштрихована зона із зеленою зіркою в середині – мінні поля, 

встановлені дистанційним способом, а також ті, де можуть знаходяться 

касетні боєприпаси; 

червоним кольором – місця знешкодження однієї або групи мін. Також 

цим кольором позначаються місця, де було зафіксовано підрив транспорту 

або будь-якої людини, на міні [121, с. 55–56]. 

У контексті вищевикладеного слід зазначити, що існують дискусійні 

погляди на склад екіпірування особового складу груп розмінування. Наведемо 

цитату Ю. Веремєєва, який пише: “Та й взагалі всі ці обвіси солдата (каска, 

бронежилет...), а тим паче захисний скафандр і протимінні черевики, які 

виглядають дуже красиво і войовничо, насправді лише обтяжують його, 

заважають, відволікають і дуже втомлюють. Найправильніше це коли у сапера 

при собі немає нічого, крім того, що дійсно необхідно. А саме – міношукач або 

щуп (краще – і щуп), кілька прапорців для позначення знайдених підозрілих 

предметів. З одягу обмундирування і взуття по сезону та головний убір 

(найкраще кашкет з великим козирком або панама). А всім іншим нехай 

займаються солдати піхоти, що забезпечують роботу сапера. Так краще і для 

нього і для них” [66]. Ця логіка певним чином може бути зрозумілою, але, на 

нашу думку, це є бровадою особи яка не цінує найцінніше – людське життя. 

Усього за час перебування 240-го окремого спеціального батальйону на 

території колишньої Югославії проведено 14 ротацій особового складу (у 

складі UNPROFOR шість ротацій) [43]. 

У розглядаємий нами період український миротворчий персонал 

виконував завдання також у складі Міжнародних сил з підтримання миру в 

Косово (KFOR, англ. Kosovo Force, “Сили для Косово”; укр. – КФОР) – 

міжнародних сил під керівництвом НАТО, розгорнутих на Балканах для 

підтримки безпечної обстановки, свободи пересування всіх громадян Косово і 

сприяння євроатлантичній інтеграції Західних Балкан. Вони відповідали за 

забезпечення стабільності і миру в багатоетнічному Косові (спочатку 

Автономний край Косово і Метохія, Республіки Сербія, а з 17 лютого 2008 р. – 
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Республіка Косово [170]). Місія була заснована у 1999 р. (миротворчий 

контингент був введений 12 червня 1999 р.) в якості операції з підтримання миру, 

а її мандат набув чинності відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН № 1244 

[165] і міжнародних домовленостей [53]. За відомостями “Радіо Свобода”, 

станом на березень 2008 р. у складі KFOR перебували 16 тис. 

військовослужбовців з 34 країн (24 – НАТО, 10 — партнерів Альянсу; 

максимальна чисельність KFOR сягала 50 тис. військовослужбовців) [68]. 

Спочатку угруповання KFOR складалося з чотирьох багатонаціональних 

бригад, кожна з яких мала свій сектор відповідальності (рис. Д.2, дод. Д [52]). У 

2005 р. ці сили були перетворені в п'ять оперативних груп: 

Багатонаціональна оперативна група “Північ” (MNTF-N, Франція 

(провідна країна), Бельгія, Данія, Греція, Естонія, Люксембург, Марокко); 

Багатонаціональна оперативна група “Схід” (MNTF-E, Сполучені 

Штати (провідна країна), Вірменія, Греція, Литва, Хорватія, Польща, Румунія, 

Україна); 

Багатонаціональна оперативна група “Південь”(MNTF-S, Австрія 

(провідна країна), Болгарія, Німеччина, Швейцарія, Туреччина); 

Багатонаціональна оперативна група “Захід” (MNTF-W, Італія 

(провідна країна), Іспанія, Словенія, Угорщина, Румунія); 

Багатонаціональна оперативна група “Центр” (MNTF-C, Фінляндія 

(провідна країна), Чеська Республіка, Ірландія, Латвія, Словаччина, Швеція) [51]. 

На сьогодні біля 4000 військовослужбовців, представлених 28 країнами, 

допомагають забезпечити досягнення цілей КФОР [53]. 

Україна, враховуючи свої зобов'язання як держави – члена Організації 

Об'єднаних Націй, беручи до уваги Резолюцію Ради Безпеки ООН №1244 

(1999) від 10 червня 1999 р. про утворення міжнародних сил безпеки у Косово 

[154], Угоду між державами-учасницями Північноатлантичного Договору та 

іншими державами, які беруть участь у програмі “Партнерство заради миру”, 

щодо статусу їхніх збройних сил [182] та Додаткового протоколу до цієї Угоди, 

підписаних в м. Брюсселі 19 червня 1995 р. [87] (ратифіковані відповідним 
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Законом України від 2 березня 2000 р. № 1510-III [148]), а також Угоду між 

Міністерством оборони Королівства Бельгія та Міністерством оборони України 

про військове співробітництво, підписану в м. Брюсселі 15 лютого 2002 р. [184], 

виходячи з неподільності безпеки в Європі та усвідомлюючи відповідальність 

України у справі підтримання миру та безпеки на території Союзної Республіки 

Югославія, вважаючи, що участь України у врегулюванні конфлікту в Косово 

відповідає інтересам підтримання миру і безпеки на Європейському континенті, 

національним інтересам держави, на підставі Рішення Ради національної 

безпеки і оборони України та відповідно до Закону України “Про участь 

України в міжнародних миротворчих операціях” [152], також приєдналася до 

місії KFOR. 

Президент України у 1999 р. видав Указ “Про направлення 

миротворчого контингенту для участі України у міжнародній миротворчій 

операції в Косово, Союзна Республіка Югославія” [143], яким яким 

визначалася доцільність участі в міжнародній миротворчій операції в Косово, 

Союзна Республіка Югославія і направлення до складу міжнародної 

присутності з безпеки в Косово під егідою ООН українського миротворчого 

контингенту загальною чисельністю до 800 військовослужбовців Збройних 

Сил України.  

Даний Указ був схвалений Верховною Радою України, яка прийняла 

Закон України “Про схвалення Указу Президента України “Про направлення 

миротворчого контингенту для участі України у міжнародній миротворчій 

операції в Косово, Союзна Республіка Югославія” [150] (із змінами і 

доповненнями, внесеними Законом України від 20 червня 2013 року № 356-

VII [135]), яким зокрема визначалися фінансування витрат на місію за 

рахунок коштів Державного бюджету України. 

З грудня 2002 р. до липня 2003 р. у складі Міжнародних сил з 

підтримки миру в Косово (KFOR) перебували 92-а окрема аеромобільна рота 

(119 осіб) та 11-й окремий інженерний взвод (30 осіб, 13 одиниць спеціальної 
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військової техніки), сформований на базі 95-ї окремої аеромобільної бригади 

Північного оперативного командування Збройних Сил України [194; 183]. 

Український миротворчий контингент було введено до складу 

бельгійсько-люксембурзько-румунсько-українського миротворчого 

батальйону (укр. БЕЛУКРОКО, англ. BELUKROKO) тактичного угруповання 

багатонаціональної бригади “Northeast” сил KFOR. Батальйон складався з 

бельгійського командування тактичного угруповання, румунської групи 

зв'язку на рівні командування, однієї румунської піхотної роти у складі двох 

взводів, українського контингенту, одного люксембурзького підрозділу, двох 

бельгійських рот та бельгійських підрозділів забезпечення.  

Український контингент складався з підрозділу зв'язку, однієї 

аеромобільної роти у складі двох взводів, підрозділів забезпечення та 

інженерно-саперного взводу. Він був окремою одиницею в 

адміністративному та дисциплінарному плані. Командиром українського 

контингенту призначався командир аеромобільної роти, який, у свою чергу, у 

плані військової дисципліни підпорядковувався командиру 

багатонаціонального батальйону.  

Оперативний контроль над BELUKROKO здійснював командир 

багатонаціональної бригади “Північ”, а над українським контингентом – 

командир BELUKROKO [183; 135].  

Базовий табір української частини знаходився поблизу населеного 

пункту Лепосавичі (муніципалітет Косовська Митровиця) [168]. Загалом на 

озброєнні українського підрозділу BELUKROKO крім стрілецької зброї 

також знаходилося 11 бойових розвідувально-десантних машин та понад 30 

од. різноманітної автомобільної техніки [183; 194]. 

Український миротворчий контингент у Косово оперативно був 

підпорядкований Об’єднаній Логістичній Групі Підтримки (англ. JLSG) – 

окремому структурному підрозділу, який водночас підпорядковувався 

командиру KFOR на рівні бойових груп (рис. 3.1.1) [168]. 
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Рис. 3.1.1. Організаційно-штатна структура KFOR 

 
До складу Об’єднаної Логістичної Групи Підтримки був включений 

Об’єднаний Логістичний Центр, якому підпорядковувався інженерний взвод 

українського миротворчого контингенту. Разом з українським інженерним 

підрозділом у підпорядкуванні Об’єднаного Логістичного Центру знаходився 

і швейцарський інженерний підрозділ, який виконував завдання відновлення 

інфраструктури в зоні відповідальності KFOR [168; 70]. 

Серед основних завдань українського миротворчого контингенту були: 

забезпечення свободи пересування сил KFOR у Загоні забезпечення руху 

(FOMD); проведення інженерної розвідки місцевості (району виконання 

завдань) і об’єктів, зокрема розвідку мінно-вибухових загороджень; підготовка, 

обладнання та утримання під’їзних шляхів у зоні відповідальності миротворчих 

сил; супроводження колон; патрулювання та підтримання порядку у зоні 

відповідальності; забезпечення мобільності та безпеки BELUKROKO; 

виявлення та знешкодження ВНП на шляхах проходження колон, маркування 

мінних полів; проведення навчальних занять і тренувань з мінної безпеки в 



152 

 

інтересах усього контингенту KFOR (фото Д.7, Д.9, дод. Д); проведення 

земляних робіт, розвантаження та завантаження вантажів, будівництво 

захисних стінок, обладнання невибухових загороджень, частковий ремонт та 

обслуговування шляхів руху, руйнування об’єктів, надання гуманітарної 

допомоги та ін. [121, с.25; 102; 46; 194; 125; 118; 168; 70]. 

Слід зазначити, що в логістичному забезпеченні сил KFOR значну роль 

відігравали цивільні компанії. Проте, під час планування різноманітних завдань 

одне з перших виникало питання їх фінансування: коли замовлення та 

очікування коштів потребувало багато часу, або не було можливим виконати 

завдання силами цивільної компанії (питання безпеки), то його виконання 

доручалося інженерам Об’єднаної Логістичної Групи Підтримки [168]. 

Одним із важливих завдань, яке виконувалося інженерними 

підрозділами українського миротворчого контингенту в Косово, було 

розмінування забрудненої території. Воно спрямовувалося на перевірку та 

очищення місцевості від ВНП. Так, наприклад, група розмінування 

здійснювала перевірку й очищення місцевості від ВНП на німецькій військовій 

базі, що розташовувалася на горі Цивіліан поблизу м. Призрен, на якій свого 

часу розташовувалися сербські війська протиповітряної оборони і телевізійна 

вежа, і за яку йшли запеклі бої. Значна кількість нерозірвавшихся ВНП і на 

сьогодні створюють загрозу як для військових, так і для місцевого населення 

[201]. В ході перевірки було виявлено та знищено касетні боєприпаси BL-755  

(2 шт.) виробництва Великобританії (фото Д.1–Д.4, дод. Д) [168].  

На військовій базі Філм-сіті (Об'єднана військова база НАТО – штаб-

квартира KFOR, м. Пріштіна [174]) група розмінування перевіряла будівлі та 

прилеглу територію на наявність ВНП та СВП під час церемонії зміни командира 

KFOR, а також під час церемонії зміни Американського контингенту на військовій 

базі Кемп Бондстіл (головна військова база військ США під командуванням KFOR 

в Косово, а також штаб квартира НАТО та Інтернаціональних Бойових 

Батальйонів Сходу [174],  фото Д.5, Д.6) [168].  
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Під час виконання завдань підрозділ дислокувався на прилеглих до району 

виконання завдань, військових базах. Якщо район виконання завдання знаходився 

в місцях з обмеженим проїздом і вимагав застосування транспортного засобу з 

великою маневреністю, група логістики штабу KFOR (JLSG) здійснювала запит на 

надання групі розмінування автомобіля чи вертольоту (фото Д.8) для перевезення 

особового складу та її оснащення [168]. 

Найважливішим завданням українського миротворчого контингенту у 

Косово було забезпечення свободи пересування військ. Для його виконання 

інженерна рота сформувала Загін забезпечення свободи пересування військ 

KFOR № 1 (Freedomofmovementdetachment № 1), який міг знаходитись під 

тактичним контролем командира Багатонаціональної бойової групи (БНБГ) 

або під контролем сил тактичного резерву KFOR (КТМ) [168].  

До складу загону входили (рис. 3.1.2) [168]: інженерна група, зазвичай 

група розгородження, могла комплектуватися технікою інженерної групи у 

залежності від характеристик (розмір, матеріал та ін.) дорожнього завалу 

(ROADBLOCK); група розмінування; медичний розрахунок; тактичний 

підрозділ контролю натовпу (CRC) та підрозділ охорони (ForceProtection). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 3.1.2. Організаційна структура Загону забезпечення 
свободи пересування №1 
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Для успішного виконання завдань командир Загону забезпечення 

свободи пересування повинен було з’ясувати п’ять основних питань: яким 

чином доставити інженерну техніку до району виконання завдання; який 

підрозділ забезпечує охорону (FORCEPROTECTION); характеристики 

дорожнього завалу (ROADBLOCK) – розмір та матеріал; наявність загрози 

застосування ВНП та СВП; здійснення взаємодії з підрозділом контролю 

натовпу (CRC) [168]. 

Тому, група розгородження (знаходилася під тактичним контролем 

Багатонаціональної оперативної групи “Схід” і управлялася через її 

передовий командний пункт (FCP), відігравала одну з головних ролей у 

загоні забезпечення свободи пересування. Вона залучалася до бойових 

чергувань під час виникнення загрози блокування доріг з метою утруднення 

пересування військ KFOR або європейської поліції (EULEX). Протягом 

чергування оснащення й особовий склад групи знаходилися на місці 

дислокації з готовністю до виконання завдання від 1 до 2 год., інколи 30 або 

15 хв., або виїжджав на чергування безпосередньо до визначених “точок” з 

готовністю до виконання завдання протягом 15 хв. [168].  

На групу розмінування покладалося завдання перевіряти роадблоки 

(англ. roadblock – дорожні завали) на наявність ВНП і СВП з використанням 

міно-пошукової собаки та розгородження перешкод з використанням важкої 

інженерної техніки (фото Д.10 – Д.12) [168].  

Ці дії постійно відпрацьовувалися на тактичних навчаннях. Так, 

наприклад, у грудні 2014 р. на французькій військовій базі “Marechal de Lattre” 

відбулися навчання з контролю натовпу та свободи пересування військ, у яких 

активну участь взяли представники інженерної роти зі складу українського 

миротворчого контингенту. Відповідно до стандартних оперативних процедур 

FOMD, після отримання запиту на інженерну підтримку тактичних підрозділів 

щодо розгородження штучно створених перешкод на основних шляхах руху, 

українські військові інженери за допомогою мінно-пошукового собаки 

професійно виконали перевірку дорожніх завалів на наявність ВНП та з 
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використанням важкої інженерної техніки ІМР-2М швидко розгородили 

заблоковані шляхи, тим самим давши можливість броньованим машинам 

пробитися на підтримку до особового складу, який був відрізаний від основних 

сил. Дії українського підрозділу були високо оцінені командиром Об’єднаної 

логістичної групи підтримки штабу сил KFOR (JLSG) полковником Збройних 

Сил Франції Еріком Еуделіном [70]. 

Певним проблемним питанням, яке потребувало вирішення на підставі 

виконання вищезазначених завдань було недостатня підготовка групи 

розмінування здійснювати перевірку дорожніх завалів, автомобільної техніки, 

покинутих будівель та інших об’єктів. Причиною цього були невеликий термін 

підготовки особового складу – один тиждень, а також її спрямованість за 

чинними у Збройних Силах України керівними документами. Тому як 

рекомендацію було запропоновано здійснювати підготовку груп розмінування 

за керівними документами НАТО, зокрема STANAG 2389 Edition 2 (working) 

subject: minimum standards of proficiency for  trained explosive ordnance disposal 

personnel, а також збільшити терміни підготовки до мінімум двох місяців [168]. 

Досвід протимінної діяльності в Косово також висвітлив, що група 

розмінування повинна бути оснащена, не тільки засобами для виявлення, 

знешкодження та знищення стандартних ВНП, а також для досягнення 

можливостей знешкодження ВНП (EOD) і СВП (IED), а також нестандартних 

ВНП заводського виготовлення невідомих виробників, вона повинна мати 

спеціальне оснащення відповідно до стандартів НАТО для таких груп.  

Одним з найважливіших елементів оснащення групи розмінування, 

повинна бути не тільки великогабаритна машина розмінування для перевезення 

ВНП, а також високо маневрений, легко броньований транспортний засіб, який 

необхідний для переміщення та захисту групи при виконанні усіх небезпечних 

завдань пов’язаних з протимінною діяльністю під час блокування доріг 

дорожніми завалами, що супроводжується масовими демонстраціями. Також 

маневрений автомобіль потрібен для переміщення групи в район виконання 

завдань, який знаходиться, передусім, у важкодоступній місцевості. Виникали 



156 

 

випадки, коли район виконання завдань знаходився в гірській місцевості з 

великим обмеженням для проїзду і УРАЛ-4320 не міг бути використаний, тому 

транспорт забезпечувався іншими контингентами. Цей автомобіль повинен 

бути також обладнаний для перевезення оснащення групи розмінування, 

особливо робота та мінно-пошукового собаки [168]. 

Слід зазначити, що до складу української групи розмінування був 

включений кінологічний розрахунок (один на весь контингент KFOR) з 

мінно-пошуковим собакою на прізвисько “Ларс” [108; 118]. Досвідом 

виконання завдань цим підрозділом підтверджено його обов’язкову наявність 

у складі груп розмінування, а також зроблено певні висновки для 

покращення протимінної діяльності, зокрема: 

для повноцінного виконання завдань кінологічним розрахунком у 

складі групи розмінування більш доцільно застосовувати не мінно-пошукову 

собаку (MDD), а собаку для пошуку вибухових речовин (EDD) різних видів; 

відповідно до умов застосування кінологічного розрахунку, він повинен 

вміти здійснювати не тільки пошук вибухових речовин на поверхні, що 

характерно для мінно-пошукових собак, а також у важкодоступних місцях на 

дорожніх завалах, будівлях та інших конструкціях, в будь-яку пору доби та за 

наявності особливо сильних подразників (пострілів, вибухів, вигуків натовпу, 

тощо) [168].  

Група розмінування в Косово також виконувала завдання з виявлення ВНП 

відповідно до розпорядження командування сил KFOR на території військового 

аеродрому “Слатіна” поблизу Пріштіни, на якому планувалося побудувати 

вертолітні майданчики. Як зазначив командир групи розмінування українського 

миротворчого контингенту 17-ї ротації майор О. Снопко, “загальна площа 

території яку ми повинні перевірити становить близько 150 тис. м2. Завдання 

ускладняється тим, що потрібно не просто очистити певну ділянку об’єкта від 

вибухонебезпечних предметів, а й провести її глибинну перевірку (до 7 м вглиб) 

з повним вилученням будь-якого металу з ґрунту” [108]. 
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Український підрозділ розмінування також успішно виконав завдання з 

виявлення та знищення ВНП на військовій базі “Призрань”, в тому числі під час 

проведення демонтажних робіт колишнього штабу армії Союзної Республіки 

Югославія “BLUE RESIDENCE”, а також на території комунікаційного центру 

“MT CVILJEN”. В ході проведення робіт було виявлено та знищено шляхом 

підриву авіаційний касетний боєприпас BL-755 виробництва Великобританії та 

димову міну DM-26, 10 так званих “клонів” автомата АК-47 югославського 

виробництва “Застава”, 2 ручні гранати, 1 сигнальний пістолет, 2 підривники 

для протитанкових мін, а також учбові снаряди та велику кількість набоїв до 

стрілецької зброї. Новопризначений начальник штабу сил KFOR бригадний 

генерал армії США Девід Ейкок під час ознайомлення з важливими об’єктами 

KFOR особисто подякував військовослужбовцям групи розмінування за якість і 

оперативність у виконанні завдань вищих штабів [108]. 

Окрім цього група розмінування постійно брала участь у статичній 

презентації особового складу та майна групи розмінування (фото Д.7, Д.9) 

[168]. У цьому контексті слід зазначити, що загальним проблемним питанням, 

що було актуальним у всіх миротворчих місіях і яке не вдалося остаточно 

вирішити, були недостатні знання англійської мови. Ця обставина 

ускладнювала проведення заняття для представників інших контингентів [118]. 

Кожного тижня начальником групи розмінування складався та 

відправлявся рапорт щодо стану справ за тиждень до групи логістики штабу 

KFOR (JLSG) [168]. 

Як засвідчив досвід, класичними способами інженерного забезпечення 

виконання завдань розмінування не завжди давало позитивного результату. 

Тому, особовий склад українського миротворчого контингенту поступово 

опрацьовував свій власний підхід, на основі якого у подальшому був 

прийнятий наступний порядок організації виконання завдань: 

після отримання відповідного розпорядження зі штабу KFOR, 

управлінням контингенту протягом 2–3 год. усвідомлювалося завдання, 
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оцінювалася обстановка, відпрацьовувалося та приймалося попереднє 

рішення на його виконання; 

паралельно з цим управління контингенту орієнтувало командира 

відповідного підрозділу, який планувався до залучення для виконання 

завдання, про характер наступних дій з метою здійснення попередньої 

підготовки підрозділу; 

командир підрозділу організовував підготовку особового складу, майна 

та техніки до виконання завдання, проводив інструктаж із дотримання 

заходів безпеки; 

після отримання бойового розпорядження командир підрозділу 

організовував взаємодію з підрозділом, у зоні відповідальності якого 

планувалося виконання завдання, з метою організації проведення 

рекогносцировки місця виконання завдання (рекогносцировка місця 

виконання завдання проводиться, як правило, в присутності командира 

підрозділу, який буде організовувати виконання завдання та заступника 

командира з оперативного забезпечення). На рекогносцировці командир 

підрозділу визначав спосіб виконання завдання та його конкретний обсяг, 

порядок матеріально-технічного забезпечення, підходи до місця виконання 

завдання, характер місцевості, зокрема можливість використання техніки, 

визначав місце посадки вертольоту на випадок непередбачених обставин, 

місце обладнання медичного пункту, місця зосередження особового складу 

до та після виконання завдання, місця стоянки техніки, прийому їжі, 

відпочинку особового складу, туалет тощо;  

організував взаємодію по охороні силами загальновійськового 

підрозділу, в інтересах якого виконувалося завдання;  

переконувався, що групою по взаємодії з місцевим населенням буде 

узгоджено із органами місцевої влади питання з можливості виконання робіт 

на їх території у визначений термін;  

визначав порядок проведення протипожежних заходів;  



159 

 

проводив розрахунок залучення засобів зв’язку, порядок та маршрути 

висування групи до місця виконання завдання. 

Після проведення рекогносцировки командир підрозділу разом із 

заступником командира з оперативного забезпечення приймав рішення щодо 

способу виконання завдання, яке пізніше доповідалося особисто командиру 

контингенту для його уточнення та затвердження. Безпосередня організація 

виконання завдання проводилася згідно діючих керівних документів та 

прийнятого рішення щодо способу його виконання [168]. 

У 2014 р., відповідно до спільної директиви Міністерства оборони 

України та Генерального штабу ЗС України від 22.07.2014 р. №Д-322/1/27дск 

щодо скорочення посад у складі національного контингенту в Косово, 

Республіка Сербія, розпочалася реорганізації (скорочення) особового складу 

контингенту на 103 осіб [168]. Це було пов’язано з початком збройної агресії 

Російської Федерації проти України. 

Результатами протимінної діяльності групи розмінування є те, що 

протягом місії (з 11 грудня 2013 р. до 11 грудня 2014 р.) нею виконано: 

перевірено на наявність ВНП та очищено місцевість навкруги 

комунікаційного центру на горі Цивіліан площею 8325 м2; 

знищено 2 вибухових елементи касетного боєприпаса BL-755; 

проведено перевірку 5 об’єктів бази Кемп Бондстіл загальною площею 

3500 м2 на наявність ВНП і СВП; 

перевірено на наявність ВНП і СВП місця проведення церемонії 

командира КФОР на військовій базі Філм-сіті загальною площею 1500 м2; 

проведено перевірку на наявність ВНП і СВП об’єктів інституту в 

м. Лепосавичи загальною площею 6000 м2 [168]. 

За відгуками керівництва KFOR інженерна рота українського 

миротворчого контингенту в Косово була визнана одним з найкращих серед 

підрозділів країн НАТО та її союзників, які брали участь у міжнародній 

операції з підтримки миру і безпеки у цій автономній провінції [108]. 
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У контексті оцінки діяльності українського миротворчого контингенту 

важливою, на нашу думку, є ставлення до нього місцевого сербського 

населення. Як зазначає М. Кучеренко, при загальному недоброзичливому 

ставленні до миротворчих сил НАТО можна було почути: “Так, все не так, 

як нам хотілось би, але без цих сил було б найгірше. Ваші солдати 

охороняють наших рідних і це головне” [118]. 

Таким чином, участь інженерних підрозділів Збройних Сил України у 

міжнародних миротворчих операціях з підтримання миру і безпеки під 

егідою ООН і НАТО, зокрема в колишній Югославії, була справжньою 

школою набуття бойового міжнародного досвіду з протимінної діяльності, а 

також значно сприяла зростанню рівня довіри до України з боку партнерів. 

Матеріали опубліковані у [76; 77]. 

 

 

3.2. Участь Українського контингенту у розмінуванні територій в 

Республіці Ангола (січень 1996 р. – лютий 1999 р.) 

 

Громадянська війна в Анголі (порт. Guerra civil angolana) – 

найтриваліший збройний конфлікт в Африці, що тривав з 1975 р. (після 

здобуття Анголою незалежності від Португалії в листопаді 1975 р.) і, з 

деякими перервами, аж до 2002 р. Цея була насамперед боротьба за владу 

між двома колишніми визвольними рухами – Народним рухом за звільнення 

Анголи (Партія праці, порт. Movimento Popular de Libertação de Angola – 

Partido do Trabalho, англ. MPLA, укр. МПЛА) та Національним союзом за 

повну незалежність Анголи (порт. União Nacional para a Independência Total 

de Angola, укр. УНІТА, англ. UNITA), через впливове втручання основних 

ворогуючих сил, СРСР і США [196; 48; 49]. 

Після укладення угоди щодо припинення вогню і виведення з території 

країни кубинських військ, які брали участь в боях спільно з урядовими 

збройними силами, 20 грудня 1988 р. була створена Контрольна місія ООН в 
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Анголі (UNAVEM – United Nations Angola Verification Mission [166]) Вона 

тривала з січня 1989 р. до травня 1991 р. з метою здійснення контролю за 

виведенням кубинських військ з території країни. У подальшому, для 

контролю за виконанням домовленості УНІТА й уряду щодо припинення 

вогню і проведення виборів у країні, вона була перетворена на UNAVEM II 

[167] (травень 1991 – лютий 1995 рр.). 

У лютому 1995 р. Контрольна місія ООН в Анголі ООН знову була 

реформована (UNAVEM III, лютий 1995 – липень 1997 рр.). На неї були 

покладені такі завдання: здійснення контролю за роз’єднанням військ і 

припиненням вогню; допомога у створенні місць розквартирування військ; 

контроль за виведенням, розміщенням і демобілізацією сил УНІТА; 

роззброєння цивільних осіб; спостереження за збиранням і зберіганням 

озброєння УНІТА; контроль за вільним переміщенням людей і товарів; 

координація, сприяння і підтримка гуманітарної діяльності, пов’язаною з 

мирним процесом; участь у діяльності з відновлення транспортних 

комунікацій і розмінування доріг і територій у зонах воєнних дій [119]. 

З липня 1997 р. до лютого 1999 р. розпочалася чергова місія MONUA 

(порт. Missao de Observasao das Nacoes Unidas em Angola, укр. Місія спостерігачів 

Організації Об’єднаних Націй в Анголі) [55], в ході якої вирішувалися завдання 

щодо здійснення контролю за роз’єднанням військ і припиненням вогню та 

надання допомоги протиборчим сторонам у зміцненні миру і поглибленні процесу 

національного примирення, зміцнення довіри і створення умов, що сприяють 

довгостроковій стабільності, демократичному розвитку та відбудові країни. 

MONUA була останньою миротворчою місією в Анголі [119]. 

Окремими завданнями військового компоненту MONUA були: 

перевірка дотримання різних аспектів режиму припинення вогню; 

розслідування твердження про переміщення наступальних військ, наявність 

будь-яких збройних елементів УНІТА і наявність схованок зі зброєю; 

контроль демонтажу контрольно-пропускних пунктів та командних пунктів 
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УНІТА; моніторинг інтеграції військовослужбовців УНІТА до складу 

Збройних сил Анголи [47]. 

Участь України в Контрольній миротворчій місії ООН в Анголі 

(UNAVEM III) розпочалася у січні 1996 р. і тривала до лютого 1999 р. Правовою 

підставою для цього були: звернення Генерального секретаря ООН щодо 

надання інженерно-мостового підрозділу ЗС України до Місії ООН в Анголі [6, 

арк. 15; 7, арк. 16]; міжнародні зобов'язання України згідно зі Статутом ООН 

виконувати рішення Ради Безпеки та надавати у її розпорядження збройні сили, 

допомогу і відповідні засоби обслуговування, необхідні для підтримання миру і 

безпеки; стаття 2 Закону України “Про Збройні Сили України” від 6 грудня 

1991 р. № 1934-XII [140]; Постанова Президії Верховної Ради України від 

15 січня 1996 р. № 22/96-ПВ “Про надання інженерно-мостового підрозділу до 

Місії ООН в Анголі” [8]; Постанова Верховної Ради України від 16 січня 1996 р. 

№ 4/96-ВР “Про надання інженерно-мостового підрозділу до Місії ООН в 

Анголі” [141], розроблена на підставі проекту, запропонованого Кабінетом 

Міністрів України від 15 грудня 1995 р. №29-3433/4 [5, арк. 14]; Постанова 

Кабінету Міністрів України від 04 березня 1996 р. № 285 “Про фінансове 

забезпечення діяльності Українського контингенту Миротворчих Сил ООН в 

Анголі” [153] та інші міжнародні і національні загальнодержавні і відомчі 

нормативно-правові акти і документи. 

Український контингент Миротворчих сил ООН в Анголі (UkrBridgeCoy, 

чи UKRBRCOY) був представлений 901-ю окремою понтонно-мостовою ротою 

(901-а опмр, військова частина А4170) [13]. Штатна чисельність української 

військової частини, яка дислокувалася у базовому таборі Маланже (Malange, 

Quessua), склала 200 осіб та 121 од. інженерно-мостобудівної техніки. Загалом у 

місіях на території Анголи за період з січня 1996 р. до лютого 1999 р. взяли 

участь 343 особи (200 + 143 по ротації; штабні офіцери – 8; військові спостерігачі 

5; військові поліцейські – 3) [13; 119; 127; 96; 42]. За даними, що навів колишній 

заступник міністра оборони України – командувач Сухопутними військами 

ЗС України генерал-полковник В. Собков, 50% Украинского контингенту в 
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Анголі складали офіцери, прапорщики і фахівці, яких набрали із запасу за 

контрактом, 50% – солдати і сержанти строкової служби [127]. 

У місії на 901-у окрему понтонно-мостову роту покладалися такі основні 

завдання: відновлення інженерної інфраструктури в зонах відповідальності; 

відновлення доріг, наведення тимчасових мостів і понтонно-мостових переправ 

через річки для забезпечення населення продуктами першої необхідності і 

організації будівництва стаціонарних мостів [13; 177; 178; 102; 119]. 

Слід зазначити, що в ході виконання вищезазначених завдань особовий 

склад української військової частини також здійснював розмінування 

території, зокрема поблизу місць зведення понтонно-мостових переправ 

[42]. Це завдання було не основним. Воно пов’язувалося з тактикою ведення 

бойових дій в Анголі, яка передбачала знищення переважно мостів, адже 

вони практично поєднували країну, поділену протистоянням, на дві 

частини – північну та південну. Руйнування мостів не дозволяло будь-якій із 

сторін конфлікту та миротворчому контингенту місії ООН доставляти 

гуманітарну допомогу, перевозити зброю тощо іншими шляхами. 

Мінна небезпека в Анголі існувала повсюди. Як згадує учасник 

Контрольної місії ООН в Анголі (UNAVEM III) В. Симоненко, “на кожній 

дорозі в Анголі, не так давно гриміла війна. Часто бачили по обочинах: 

лежать, ржавіють прошиті кулями колони розбитої техніки. Сумують 

обгорілі танки з черепами екіпажу, виставленими в ряд на броні. Дуже багато 

калік серед місцевого населення – мінні поля не сплять…”. Водночас він 

свідчить про мінну небезпеку, яка існувала і для особового складу 901-ї 

окремої понтонно-мостової роти: “дорогою з Луанди до м. Маланже..., на 

одному з невеликих перевалів, ми з водієм..., на кілька хвилин зупинилися. Я 

зробив пару кроків на обочину, але щось примусило мене глянути під ноги. 

На третій крок я став би на італійську пластикову протипіхотну міну. Вона 

лежала в землі, наполовину вимита дощем. Народився, мабуть, у сорочці…” 

[172]. До того, мінна обстановка в регіоні, передусім на різних відрізках 

доріг, ускладнювалася відсутністю точної інформації щодо наявності мін. 
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Про це свідчить узагальнюючий коментар, наведений у п. 3 телеграми 

інженерного штабу від 14 квітня 1996 р.: “як видно, інформація щодо мінної 

обстановки на дорогах аж ніяк не можна назвати точною, тим не менш, це 

найкраща інформація, яку ми отримали від FAA та UNITA” [176]. 

Отже, в цих складних умовах протимінна діяльності для Українського 

контингенту була не другорядною. Як зазначає М. Зубар, “українська 

військова частина перебувала в постійній бойовій готовності, оскільки 

займалася розмінуванням знайдених боєприпасів” [96]. 

Слід зазначити, що знайдені джерела (додаток Ж [131]) містять мізерну 

інформацію щодо протимінної діяльності Українського контингенту в Анголі, 

зокрема способів і результатів виявлення, знешкодження та знищення 

інженерними підрозділами мін. Є відомості, що 29 березня 1996 р. особовий 

склад 901-ї окремої понтонно-мостової роти у кількості 20 осіб під 

керівництвом командира взводу інженерної розвідки капітана М. Данилюка, 

відповідно до рекомендації інженерного штабу командування [177] перевірив 

на наявність мін місця розташування базового табору перед його розгортанням 

площею 1 га. Для цього використовувалася броньована машина розмінування 

БМР-2 [131, арк.1; 119]. 

Також, за рекомендацією інженерного штабу командування, у період з 

26 до 31 травня 1996 р. взводом інженерної розвідки спільно із саперами 

приватної південноафриканської корпорації “Mechem Engineering Services” 

(англ. MECHEM, укр. МЕКЕН) [65, с.11; 67] була проведена попередня 

рекогносцировка та перевірка мінної обстановки біля зруйнованого мосту на 

р. Данге. Зазначимо, що до цього, відповідно до графічного плану, територію 

біля мосту вже розмінували сапери МЕКЕН, які розташовувалися в базовому 

таборі 2-го понтонного взводу [177], але мінна небезпека залишалася. У 

підсумку виконаних робіт було перевірено місцевість на наявність мін і з 

обох сторін річки довжиною 500 м та шириною 10 м [88, арк. 2].  

Таким чином, невеликий досвід 901-ї окремої понтонно-мостової роти з 

виконання бойового завдання з розмінування території в Анголі висвітлив, 
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що в умовах відсутності активних бойових дій однією із головних загроз 

життю українських миротворців становили міни, нерозірвані снаряди та інші 

вибухонебезпечні предмети. 

Роботи з розмінування ускладнювала відсутність достовірної 

інформації щодо масштабу замінованих територій, а також конкретних місць 

і кількості встановлених мін та інших ВНП.  

Набутий в Анголі досвід також засвідчив, що комплексне й ефективне 

вирішення проблеми розмінування забрудненої території можливе з 

використанням міжнародної допомоги та досвіду, зокрема приватних 

компаній, які займаються гуманітарним розмінуванням. 

Матеріали опубліковані у [78]. 

 

 

3.3. Досвід 3-го окремого інженерного батальйону Збройних Сил 

України із розмінування території і об’єктів у складі Тимчасових сил ООН у 

Лівані (липень 2000 – квітень 2006 рр.) 

 

У період з 22 липня 2000 р. до квітня 2006 р. у складі Тимчасових сил 

ООН у Лівані (укр. ТСООНЛ; англ. UNIFIL, від United Nations Interim Force In 

Lebanon: Тимчасовий контингент сил ООН в Лівані [56]) виконував завдання з 

протимінної діяльності український миротворчий контингент – 3-й окремий 

інженерний батальйон (3-й оіб, далі – Укрінжбат, фото К.1 [74; 211]) Збройних 

Сил України. Його штатна чисельність становила 650 осіб [144]. Місце 

дислокації – м. Ель-Іззіє [74; 71; 72; 146]. До Тимчасових сил Організації 

Об'єднаних Націй у Лівані, згідно рішення Президента України [146], також 

був направлений миротворчий персонал України від Збройних Сил України 

(штабні офіцери, військові спостерігачі і працівники державних підприємств) 

та державних підприємств загальною чисельністю до 85 осіб.  

Правовою підставою участі українського миротворчого контингенту у 

місії Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL) були: міжнародні зобов'язання 
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України як держави-члена Організації Об'єднаних Націй [156; 157; 109], Закон 

України “Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і 

безпеки” від 23 квітня 1999 р. № 613-XIV [152], Указ Президента України від 

20 червня 2000 р. № 806/2000 “Про направлення миротворчого контингенту і 

миротворчого персоналу для участі України в Місії Організації Об'єднаних 

Націй в Демократичній Республіці Конго та миротворчого контингенту для 

участі України в Тимчасових силах Організації Об'єднаних Націй у Лівані” 

[144], Закон України від 22 червня 2000 р. № 1832-III “Про схвалення рішення 

Президента України про направлення миротворчого контингенту і 

миротворчого персоналу для участі України в Місії Організації Об'єднаних 

Націй в Демократичній Республіці Конго та миротворчого контингенту для 

участі України в Тимчасових силах Організації Об'єднаних Націй у Лівані” 

[149], яким було схвалене відповідне рішення Президента України, Постанова 

Кабінету Міністрів України № 1596-2000-п від 26.10.2000 “Про забезпечення 

діяльності українських миротворчих контингентів і миротворчого персоналу в 

складі Місії ООН у Демократичній Республіці Конго та Тимчасових сил ООН 

у Лівані” [136] та інші нормативно-правові документи. 

Основними завданнями Укрінжбату були: інженерна розвідка 

місцевості з метою виявлення ВНП; огляд та маркування мінних полів, їх 

розмінування, пророблення у них проходів; огляд та маркування шляхів 

патрулювання підрозділів Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL); евакуація 

потерпілих з міного поля; розмінування місцевості та автомобільних шляхів; 

знищення ВНП і стрілецької зброї та боєприпасів; облаштування доріг та 

колонних шляхів; налагодження фортифікаційних систем та будівництво 

нових опорних пунктів підрозділів Місії ООН; надання гуманітарної та 

медичної допомоги місцевому населенню. 

Слід зазначити, що за час перебування у Південному Лівані особовий 

склад Укрінжбату виконував вищезазначені бойові завдання в зонах 

відповідальності Індійського, Фінського, Ганійського, Ірландського, 

Непальського та Фіджійського батальйонів [74; 97; 175; 147, с.5; 101]. Аналіз цих 
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завдань свідчить, що усі вони є найбільш відповідальними як у забезпеченні 

успішної життєдіяльності підрозділів Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL), 

так і складності та ризику для особового складу, який їх виконував. 

Умови виконання завдань були досить складні (фото К.2). По-перше, 

місцевість знаходиться в зоні “Блакитної лінії”, яка була зоною мінування та 

ведення в 1980-х роках бойових дій і періодично піддається обстрілам зі 

сторони Ізраїлю. По-друге, виконання завдань по розмінуванню проводилось 

під контролем з боку угруповування “Хезболлах” та технічних засобів 

спостереження армії Ізраїлю [91]. 

Організаційно Укрінжбат складався з командування, штабу, трьох 

інженерних рот, штабної роти та підрозділів забезпечення (ремонтного взводу, 

клубу, взводу матеріального забезпечення) [175, с.4–5]. Залежно від обсігу 

завдань організаційно-штатна структура батальйону могла змінюватися. 

Наприклад, у період перебування його в Республіці Ліван з 10 липня до 

30 жовтня 2003 р. батальйон мав у своєму складі командування, штаб, 

технічну частину, тил і сім підрозділів: управління, інженерно-саперну роту, 

інженерно-технічну роту, взвод зв’язку, ремонтний взвод, взвод матеріального 

забезпечення, медичний пункт (рис. 3.3.1). Загальна чисельність особового 

складу батальйону складала 187 осіб [147, с.93; 101]. 

Основними підрозділами батальйону, що призначалися для 

розмінування забрудненої території, фортифікаційного обладнання позицій, 

підготовки й обладнання під’їзних шляхів, виконання земляних і будівельних 

робіт та здійснення енергопостачання, були інженерні роти.  

З метою виконання завдань з виявлення, знешкодження та знищення ВНП 

до складу батальйону були включені три інженерні роти (рис. 3.3.2. [91, с.93]). 

Кожна з яких мала: взвод інженерної розвідки (14 осіб) – 1; взвод розмінування 

(29 осіб) – 1. Всього в батальйоні: взводів інженерної розвідки – 3; взводів 

розмінування – 3. 
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Рис. 3.3.1. Організаційно-штатна структура Укрінжбату 

у період з 10 липня до 30 жовтня 2003 р. 
 
 

 
 

Рис. 3.3.2. Організаційно-штатна структура 
інженерно-саперної роти з 2004 – 2005 рр. 

 
Взвод інженерної розвідки складався з 2-х відділень. На його озброєнні 

була така техніка і засоби інженерної розвідки: дорожній індукційний 

міношукач ДІМ; комплект розмінування КР-І; переносний індукційний 
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міношукач ІМП-2; радіохвильовий міношукач РВМ-2; комплект для 

підривних робіт №77; автомобіль ГАЗ-66. 

Взвод розмінування складався з 3-х відділень розмінування (фото К.17). 

Він озброювався такою технікою і засобами розмінування: бойова машина 

розмінування БМР; автомобілі; переносний індукційний міношукач ІМП-2; 

комплект розмінування КР-І; комплект для підривних робіт №77; 

радіохвильовий міношукач РВМ-2; бомбошукач ОГФ-Л; бомбошукач ІМБ-1; 

бурильна машина БГМ. Наявна інженерна техніка давала змогу батальйону 

одночасно, з дотриманням заходів безпеки, проводити інженерну розвідку й 

розмінування в 3–6 районах та здійснювати фортифікаційне обладнання  

5–6 позицій Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL), якісно виконуючі всі 

будівельні роботи [175, с.4–5]. 

Для проведення розвідки місцевості в районах обладнання позицій 

батальйон мав такі спроможності: 

виділити 3 взводи розвідки по 14 осіб кожний, або 6 груп розвідки 

місцевості в складі відділень, або виділити 3 групи розвідки доріг на ДІМ і 

3 групи розвідки місцевості в складі відділень; 

перевірити за день 168 м2 місцевості на наявність ВНП (із розрахунку 

7 м2 на одного, розвідників – 24 особи). 

Для розмінування місцевості зі знищенням ВНП батальйон був 

спроможний виділити 3 взводи розмінування по 29 осіб кожний або 9 груп 

розмінування у складі відділень, або провести розмінування місцевості зі 

знищенням ВНП площею 378 кв. м за день (із розрахунку 7 кв. м на одного, 

саперів – 54 особи). Залежно від умов місцевості (каміння, рослинність, 

рельєф, наявність металевих предметів тощо) спроможності могли бути 

меншими [175, с.4–5]. 

Для технічного супроводження та обслуговування, при виконанні 

бойових завдань із розмінування, до складу оперативних груп залучались 

відповідні фахівці батальйону, а саме: інженерно-технічного забезпечення (у 

т.ч. пожежна команда); топогеодезичного забезпечення; інформаційного 
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забезпечення; мовного забезпечення; медичного забезпечення; технічного 

забезпечення [91, с.94]. 

Слід зазначити, що українські підрозділи розмінування виконували 

завдання у специфічних складних умовах Південного Лівану: пекуче сонце; 

розташування мінних полів у пересіченій гірській місцевості, серед каменів і 

колючих кущів, що ускладнювало використання спеціальної техніки – танків 

з навісним тральним обладнанням тощо. Більшість мін пролежали в землі 

понад 20 років і подекуди лежали вимиті водою просто на поверхні землі. 

Часто зустрічалися міни, в яких немає жодної металевої частини, що 

унеможливлювало їх виявлення міношукачами. Водночас, оснащення 

українських інженерних підрозділів, які виконували завдання з виявлення 

вибухонебезпечних приладів – щуп і міношукач, було все ж таки простим, 

недосконалим і, фактично, “прімітивним” [198].  

Для проведення інженерної розвідки використовувалися: переносний 

індукційний міношукач ІМП-2; радіохвильовий міношукач РВМ-2; комплект 

розмінування КР-1; бомбошукач ОГФ-Л; бомбошукач ІМБ-1; БМР з мінним 

тралом “ПАРНАС”; службові собаки МРС (“Річі”, “Лассо”). Для знищення 

виявлених ВНП використовувалися комплект для підривних робіт №77 та 

сумка мінера-підривника (комплект №75). Із штатних засобів ефективними в 

застосуванні виявився ІМП-2, комплект №75 та комплект №77. БМР та 

мінно-розшукові собаки використовувалися в основному для перевірки доріг, 

а в деяких випадках, по можливості, на місцевості  біля позицій [91, с.94]. 

На початку миротворчої місії звичайними засобами захисту особового 

складу були сталева каска вагою близько 2 кг і пудовий бронежилет. Це 

спорядження, призначене переважно для солдата-піхотинця, саперу не підходило: 

бронежилет і каска можуть захистити солдата від горизонтального осколково-

кульового ураження, але не від вибуху міни, яка знаходиться в землі. Українська 

техніка – це три танки з навісним траловим устаткуванням, які далеко не завжди 

ефективно використовувалися в умовах гірської місцевості. До того, у складі 

інженерних підрозділів на той час не було роботів з дистанційним керуванням та 
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кінологів і пошуково-розшукових собак (здатні виявляти міну на глибині до 

метра). Тому українськими військовослужбовцями використовувався лише один 

перевірений спосіб виявлення та знешкодження ВНП – вручну, що вимагало дуже 

високої професійної підготовки і звичайно було досить небезпечною і 

ризикованою справою [198]. Зміст цього способу розглянемо нижче. 

Як порівняння: крім українських саперів, розмінуванням у Лівані 

займалися дві приватні британські фірми, котрі виграли тендер. Оплачував 

роботи уряд Саудівської Аравії. Лише перший транш фінансування 

дорівнював 50 млн. доларів США. Британці залучали як саперів вихідців із 

Мозамбіку й Зімбабве. Вони були невибагливі, слухняні й невимогливі. Та й 

економічно це вигідніше. При цьому оснащення іноземних саперів істотно 

відрізнялося від українського. Обличчя сапера прикривав прозорий щиток, під 

ним – пластикові окуляри. Ківларовий фартух до землі, спеціальні наколін-

ники й рукавички. Загальна вага спорядження – до 3 кг. Спорядження 

витримувало розрив міни чи гранати на відстані менше метра. За рік 

протимінних робіт у британців було вісім підривів, усі сапери живі, один 

одержав поранення середньої важкості. Вартість такого захисного комплекту – 

близько 250 доларів, їхнім виробництвом займаються багато країн, зокрема 

Мозамбік. Британські фірми мали на озброєнні спеціальні машини-роботи з 

дистанційним управлінням, що переорювали мінне поле на глибину до 

півметра, не піддаючи небезпеці при цьому людину. Крім того, в їхньому 

розпорядженні були добре навчені пошукові собаки [198]. 

Пізніше, враховуючи умови виконання завдань та вимоги національних 

стандартів, в оснащення підрозділів розмінування та їх роботу були внесені 

доповнення. Оскільки глибина пошуку протипіхотних мін міношукачем ІМП-2, 

згідно характеристик, складає до 15 см, а глибина перевірки повинна бути не 

менше 20 см, саперу доводилось знімати до 10 см ґрунту при пошуку мін на 

мінному полі.  

Внаслідок цього, крім штатних засобів, до оснащення сапера було 

включено: 
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по засобах захисту: захисний фартух (ТЕМП-300); шолом із захисним 

забралом (ВІЗОР). 

по засобах розвідки: шукач розтяжок. 

по засобах маркування: базова рейка; маркувальні віхи; маркувальна 

аерозольна фарба в балонах (червона і синя); маркувальна стрічка; маркер 

“Ковпак”; допоміжні мінні маркери. 

по інструментах: ручна пилка по дереву; секатор для різання кущів; 

ножиці для зрізання трави; лопатка для зняття ґрунту; пензлики (жорсткий і 

м’який) для очищення ґрунту біля самого ВНП. Все оснащення, крім базової 

рейки та маркувальних віх, транспортувалося в сумках до місць виконання 

завдань [91, с.94]. 

Першим серйозним випробуванням для українських військових стало 

подолання шляху до зони майбутніх бойових дій. Передислокацію 

Укрінжбату, яка завершилася 21 липня 2000 р., було здійснено морським й 

авіаційним транспортом до морського порту та аеропорту м. Бейрут. Невдовзі, 

протягом тижня, було проведено передислокацію техніки батальйону до місць 

розташування рот. Марш здійснювався поротно, колонами по 10–15 машин у 

складних умовах високогір’я, вузькими дорогами з крутими поворотами, 

спусками та підйомами, у 50-градусну спеку. Протяжність маршруту 

становила від 90 до 150 км [209].  

Українські інженерні підрозділи, що базувалися в зоні відповідальності 

фіджійського батальйону поблизу містечка Буйд-Ос-Сайд, прийшли на 

абсолютно пусте місце. Тільки дикий чагарник та груди сміття. Починали з 

нуля і з головного – з розвідки місцевості на наявність ВНП. За результатами 

розвідки було виявлено 14 різноманітних мін та мінних пасток. Слід 

зазначити, що у цьому ж місці на міні-пастці, замаскованій під камінь, 

підірвався командир австралійського контингенту. Бажання поплавати в 

спекотний день коштувало йому втратою ноги [209]. 

Перед тим як розкрити безпосередню протимінну діяльність Укрінжбату 

доцільно, на нашу думку, висвітлити зміст підготовки особового складу та 
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порядок прийняття рішення щодо виконання завдань із розмінування 

забрудненої території в районі його відповідальності. Як встановлено, основні її 

зусилля зосереджувалися на збереження життя і здоров’я особового складу. Для 

цього командування батальйону виробило твердий порядок організації 

виконання завдань, який знайшов своє відображення в Інструкції щодо 

організації виконання завдань з розмінування та в Посібнику з розмінування 

для підрозділів інженерних військ миротворчих контингентів. Так, після 

отримання розпорядження штабу Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL) штаб 

батальйону та оперативне відділення протягом необхідного часу з’ясовували 

завдання, оцінювали обстановку, відпрацьовували та приймали попереднє 

рішення на розмінування. 

Цей процес міг бути прискорений з отриманням відповідних документів 

зі штабу Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL). Такими документами були: 

схема місцевості в районі виконання завдання з мінною обстановкою; таблиця 

з координатами реперних знаків; таблиця з характеристиками мінного поля; 

формуляр мінного поля. Але, у більшості випадків, інформація щодо мінних 

полів не надавалася у зв’язку з її відсутністю [101]. 

Паралельно штаб Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL) орієнтував 

командира підрозділу, який планувався для виконання завдання, щодо 

характеру наступних дій. Командир підрозділу організовував підготовку 

особового складу, майна і техніки до виконання завдань, проводив стройовий 

огляд та інструктаж по заходах безпеки. Отримавши бойове розпорядження, 

командир підрозділу з метою організації рекогносцирування взаємодіяв з 

піхотним батальйоном, у зоні відповідальності якого виконувалося 

розмінування забрудненої території. 

У ході рекогносцирування командир підрозділу спільно з командиром 

взводу інженерної розвідки або взводу розмінування та офіцером оперативного 

відділу піхотного батальйону визначав на місцевості: мету виконання завдання та 

конкретний обсяг робіт; місця розташування проходів або межі зони, яка 

підлягала перевірці (очищенню від вибухонебезпечних приладів); межі мінного 
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поля, реперні знаки рядів мінного поля, по можливості тип встановлених мін 

(візуально); характер місцевості, підступи до місця виконання завдання, 

можливість використання техніки; місце посадки вертольоту в разі надзвичайної 

ситуації; місце обладнання польового медичного пункту; місце зосередження 

особового складу до та після виконання завдання; місце стоянки техніки; місця 

відпочинку особового складу та місце туалету; місця приймання їжі; організацію 

охорони району виконання завдання силами піхотного батальйону; організацію 

взаємодії з піхотним батальйоном під час виконання завдання; необхідність 

узгодження території, очищеної від вибухонебезпечних предметів; порядок 

проведення протипожежних заходів; можливість використання штатних і 

наданих керівництвом Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL) засобів зв’язку; 

маршрути та порядок пересування до місця виконання завдання. Вже після 

рекогносцирування командир підрозділу спільно із заступником командира 

батальйону – інструктором з мінно-вибухової справи приймали відповідне 

рішення щодо способу виконання завдання, про який доповідали особисто 

командирові батальйону [175, с.6–7; 101]. 

До початку виконання завдання із розмінування забрудненої території 

у батальйоні проводили такі обов’язкові заходи: 

інструктаж особового складу, який залучався до виконання завдань, 

щодо заходів безпеки зі складанням заліку (списки подавалися в штаб 

частини напередодні виконання завдання); 

організація всебічного забезпечення виконання завдання (особлива увага 

зверталася на медичне забезпечення, протипожежні заходи, наявність чергового 

вертольоту); 

перевірка на наявність ВНП і, відповідно, обладнання місця посадки 

вертольоту в разі надзвичайної ситуації, місця польового медичного пункту, 

місця зосередження особового складу до та після виконання завдання, місця 

приймання їжі; 

узгодження порядку виконання завдання з діючими керівними 

документами та прийнятим рішенням щодо способу виконання [175, с.6]. 
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Під час проведення робіт з виявлення, знешкодження та знищення ВНП 

особовий склад груп інженерної розвідки і розмінування обов’язковим було: 

визначення схеми розташування і типів мін на мінному полі, для чого 

використовувалися заряди розмінування (ЗРП, ЗРП-2); приділення головної уваги 

якості роботи, а не швидкості виконання завдання; негайна доповіді про будь-які 

зміни обстановки та непередбачувані події в штаб батальйону для прийняття 

відповідного рішення; призупинення будь-яких робіт на мінному полі у разі 

виявлення ВНП до отримання зі штабу частини інформації щодо характеристик та 

порядку їх знищення; підривання ВНП тільки за встановленим порядком і після 

отримання дозволу зі штабу Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL); обов’язкове 

огородження очищеної від ВНП території; перевірка 10% очищеної території на 

якість проведених робіт силами спеціально підготовленою групою, яка 

залучається до виконання лише такого роду завдань; завершення виконання 

завдання підписанням акту про передачу території піхотному батальйону. 

У ході розмінування місцевості категорично заборонялося: відхилятися 

від затвердженого способу виконання завдання без погодження особисто з 

командиром батальйону; розпочинати виконання завдання без налагодження 

стійкого зв’язку згідно з затвердженою схемою; розпочинати роботи на 

мінному полі за відсутності його формуляра, затвердженого командиром 

батальйону [175, с.6–7]. 

Слід зазначити, що дотримання вищезазначених обов’язкових правил і 

вимог мало позитивні результати. Так, майже за шість років виконання завдань 

з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних приладів у 

Південному Лівані Укрінжбат не втратив жодної людини. В історії миротворчої 

діяльності України це була єдина Місія, що обійшлася без втрат [200]. 

У подальшому, після виконання завдання, звітна документація 

подавалася в одноденний термін до штабу батальйону та в оперативний 

відділ штабу Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL) [175, с.6–7]. 

Вивчення наявної літератури і джерел дозволив встановити певні 

особливості розмінування забрудненої території Південного Лівану особовим 
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складом інженерних підрозділів Укрінжбату. Так, за світовою практикою 

завдання з розмінування зазвичай виконують основними класичними 

способами: вручну (сапер із міношукачем і щупом), із залученням пошуково-

розшукових собак, механічним (за допомогою спеціальної техніки) та 

вибуховим. Кожне мінне поле обробляється як мінімум двома способами. Але 

у більшості випадків застосування цих способів або неможливе (залежно від 

умов середовища), або пов’язане зі значним ризиком для особового складу 

[121, с.61; 198]. 

Але найбільшу безпеку та гарантію дає комбінування цих способів. Саме 

комбінований спосіб і набув широкого застосування у Південному Лівані [175, 

с.8]. Прикладом виконання робіт комбінованим способом є пророблення проходу 

в протипіхотному мінному полі на позиції ВР-32, яке було організоване особисто 

командиром інженерного батальйону. Завдання виконував особовий склад взводів 

розвідки та розмінування 2-ї інженерної роти в період з 10 до 15 серпня 2000 р. 

Метою пророблення проходу було забезпечення доступу вздовж колишнього 

ізраїльсько-ліванського кордону до позиції Непалбату. Для пророблення проходу 

спочатку запускали заряд розмінування ЗРП, застосування якого давало змогу 

визначити тип мін і схему мінування. Потім зрізували на сторони шар ґрунту з 

мінами за допомогою шляхопрокладача БА-2. Після цього перевіряли зону 

проходу вручну за допомогою міношукачів і щупів. Таким способом був 

пророблений прохід у мінному полі довжиною 120 м і шириною 8 м. При цьому 

було виявлено 88 протипіхотних мін №4 ізраїльського виробництва, які 

знищувалися траленням шляхопрокладача БА-2 та накладними зарядами 

вибухових речовин [121, с.58; 175, с.8]. Одним із прикладів розмінування ручним 

способом є той, коли у червні 2001 р. українські інженерні підрозділи очистили від 

ВНП французький військовий цвинтар, де поховані 70 французьких солдат, які 

загинули у 1920–1941 рр. У ході виконання цього завдання вручну було 

перевірено місцевість площею 936 м2, виявлено й знищено 9 протипіхотних мін та 

один 152 -мм артилерійський снаряд [175, с.8]. 
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Розглянемо конкретно досвід виконання бойових завдань особовим 

складом Укрінжбату з виявлення, знешкодження та знищення ВНП у період 

липень 2001 – липень 2002 рр. 

Одним із завдань, яке постало перед взводами інженерної розвідки та 

розмінування українського інженерного батальйону, було огляд мінних полів 

(SURVEY, фото К.11–К.13) з метою: визначення місця знаходження мінного 

поля по даним з формуляра прив’язки; описання місцевості, рослинності, 

ґрунту; визначення координат кутів технічної огорожі міного поля, магнітних 

азимутів та відстаней від точки огляду до міного поля; фотографування 

мінних полів. 

Силами взводів інженерної розвідки та розмінування за період з липня 

2001 до липня 2002 рр. були оглянуті 753 мінних поля навколо 17 позицій. 

На кожне оглянуте мінне поле оформлявся рапорт огляду в двох примірниках 

(на української та англійської мовах). Рапорти на українській мові здавалися 

та зберігалися у штабі батальйону, а на англійській мові – здавалися до 

Координаційного центру розмінування м. Накура, штаб Тимчасових сил 

ООН у Лівані (UNIFIL). До кожного рапорту додавалося фото мінного поля. 

При проведенні огляду мінних полів виникали й проблемні питання: 

система координат, яка застосована ізраїльськими саперами не 

співпадала із системою координат UТМ1, помилка складала 200 м на схід і 

50 м на південь; 

наявністю у штабі Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL) великої 

кількості карт різноманітних фірм світу з різними системами координат 

[175, с.24; 101]. 

Одним із завдань в ході розмінування було маркування шляхів 

патрулювання та пересування підрозділів Тимчасових сил ООН у Лівані 

                                                 
1 

Universal Transverse Mercator (UTM або укр. Система координат універсальної поперечної проекції 
Меркатора) конформаційна проекція, яка використовує двовимірну Декартову систему координат, щоб задати 
координати місцерозташування на поверхні Землі. Подібно до традиційного методу із використанням широти і 
довготи, має горизонтальне представлення позиції, оскільки вона задає координати на поверхні землі не залежно 
від вертикальної позиції. Система UTM не є суцільною картографічною проекцією. Замість того система поділяє 
Землю на шістдесят зон, кожна займає смугу в шість градусів по довготі, і в кожній використовується січна 
поперечна проекція Меркатора. 
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(UNIFIL, фото К.14, К.15). Воно включало в себе такі дії: перевірку обочин 

доріг на наявність вибухонебезпечних предметів; встановлення дротяного 

паркану; встановлення попереджувальних знаків. Перед виконанням завдання 

проводиться рекогносцировка місцевості та приймалося технічне рішення 

[175, с.28]. 

Завдання зі знищення ВНП виконувалося згідно заявок оперативного 

відділу Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL). Щодо його виконання 

наведемо декілька показових прикладів. Так, згідно з розпорядженням 

оперативного відділу Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL) від 7 січня 

2002 р., на підставі заявки Фіджийського батальйону, від 4 січня 2002 р., 

батальйону було поставлено завдання знищити значну кількість ВНП, 

зокрема: набої 7,62 мм – 6266 шт., 7,62 мм набої до гвинтівки – 8939 шт.,  

12,7 мм – 706 шт., сигнальні ракети 26,5 мм – 35 шт. (зелені), сигнальні 

ракети 26,5 мм – 12 шт. (червоні), 30 мм РОП (реактивний освітлювальний 

патрон) – 1 шт., 40 мм РОП – 3 шт., сигнальні міни іноземного виробництва – 

9 шт., 81 мм мінометні міни – 2 шт., детонатори до сигнальних мін – 131 шт., 

електродетонатори – 41 шт., детонатори – 205 шт., 66-мм гранатомет 

М72А2 – 1 шт., які знаходяться на позиції 1-0 (UТМ 7128-6766). Боєприпаси, 

зброя та міни були завантажені на спеціально обладнаний для перевезення 

ВНП автомобіль та вивезені на місце знищення – стрільбище Індійського 

батальйону біля позиції 4-2 (UТМ 7444-6972). 

Оперативна група 1-ї інженерної роти (командир роти – підполковник 

О. Рощук (командний склад Укрінжбату див. фото К.5–К.10 [45; 63]), 

командир взводу розмінування – майор О. Андрощук) на чолі з начальником 

штабу – першим заступником командира батальйону підполковником 

В. Жаловагою знищила боєприпаси і зброю накладанням зарядів вибухової 

речовини, спосіб підривання зарядів вибухової речовини –електричний (як 

встановлено, основний спосіб – авт.). Малокаліберні патрони, сигнальні міни 

знищувались шляхом спалювання в металевих бочках.  
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Таким же способом знищувалися й інші знайдені ВНП, зокрема на 

позиції 4-2Д (розпорядження від 11 лютого 2002 р., оперативна група 1-ї 

інженерної роти, командир – підполковник О. Рощук, командир взводу – майор 

О. Андрощук), біля поста Ліванської Армії (UTM 7040-6723, розпорядження від 

5 березня 2002 р., оперативна група 3-ї інженерної роти взводу розмінування 

(командир роти – майор В. Гнелиця, командир взводу – підполковник 

В. Ляшенко); на позиції 5–30 (розпорядження від 30 квітня 2002 р., оперативна 

група 2-ї інженерної роти, командир роти – підполковник С. Стойков, командир 

взводу – старший лейтенант Р. Гусак), на позиції 1-21 (розпорядження від 

11 червня 2002 р., оперативна група 3-ї інженерної роти, командир роти – майор 

В. Гнелиця, командир взводу – підполковник В. Ляшенко) та ін. [175]. 

Українським інженерним підрозділам доводилося виконувати і підривні 

роботи. Так, наприклад, 7–10 вересня 2001 р. особовим складом підривників 

2-ї інженерної роти (командир – підполковник С. Євстафьєв, командир 

взводу розмінування – майор В. Дубровський) проведено підрив одно-

поверхової залізобетонної будівлі довжиною 32 м, шириною 8 м при 

проведенні демонтажу позиції 8-55. 

З 25 до 26 жовтня 2001 р. особовим складом підривників 1-ї інженерної 

роти на чолі з командиром роти підполковником О. Рощуком проведено 

підрив 9 м3 скельних порід для планування майданчику для будівництва 

модулів (позиція 4-31), а з 13 до 15 грудня 2001 р. особовим складом 

підривників 2-ї інженерної роти на чолі з підполковником В. Бортняком – 

підрив двух спостережних веж при проведенні демонтажу позиції 6-20. 

1 березня 2002 р., згідно заявки інженерного відділу Тимчасових сил 

ООН у Лівані (UNIFIL), проведено руйнування спостережної вежі та 

залізобетонного шелтера на позиції 8-14 С (UTM 732-681). Керівником робіт 

було призначено заступника командира батальйону – інструктора (по мінно-

вибуховій справі) підполковника С. Кучинського, який разом з командиром 

2-ї інженерної роти підполковником С. Стойковим провели рекогносцировку 

місця проведення робіт, відпрацювали технічне рішення з необхідними 
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розрахунками. Згідно прийнятого технічного рішення зосереджені заряди 

вибухової речовини розмістили по периметру залізобетонної споруди, 

подовжений заряд для руйнування даху шелтора розмістили не ззовні, а під 

стелею. Під час вибуху весь особовий склад знаходився в бронежилетах і 

касках на безпечній відстані від місця підриву, яка становить 500 м. Для 

підриву було використано: тротил – 80,2 кг, ЕДП – 90 шт. [175].  

Іншим завданням, що виконувалося особовим складом Укрінжбату, 

було евакуація місцевих жителів з мінного поля. Як приклад наведемо 

бойовий епізод, коли 10 лютого 2002 р. о 7.30 командир батальйону отримав 

бойове завдання від командувача Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL) на 

евакуацію з мінного поля місцевого жителя, котрий знаходився біля 

технічної огорожі ізраїльського кордону протягом тривалого часу і був 

замічений там ізраїльськими прикордонниками, які й повідомили про це 

через військових спостерігачів ООН уряд Лівану. 

Після отримання бойового завдання о 7.45 у вказаний район вибула 

оперативна група розмінування кількістю 14 осіб у складі: командир 

батальйону полковник В. Спільник; заступник командира батальйону – 

інструктор (по мінно-вибуховій справі) підполковник С. Кучинський; 

командир 2-ї інженерної роти підполковник С. Стойков; заступник 

командира взводу розмінування старший сержант В. Голомашевич; командир 

відділення взводу розмінування старшина Т. Антоніщак; начальник медичної 

служби підполковник медичної служби О. Лиховський; начальник відділення 

анестезіології та реанімації майор медичної служби Ю. Скуратівеький; 

начальник топографічної служби майор О. Олійник; перекладач штабу 

капітан С. Самсонов; перекладач інформаційного відділення старший 

прапорщик М. Пастушок; водії взводу розмінування старший сержант 

В. Кіряков і рядовий О. Козак; водій взводу розвідки молодший сержант 

Є. Грінь та водій автомобільного взводу старшина Б. Козак.  

Відомості щодо оснащення оперативної групи Укінжбату і автомобільної 

техніки, що нею використовувалися наведена у табл. 3.3.1 [175]. 
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Таблиця 3.3.1 
Технічні засоби, що використовувалися оперативною групою 

розмінування під час виконання завдання з евакуації місцевого жителя  
з мінного поля 10 лютого 2002 р. 

Оснащення Автомобільна техніка 
ІМП-2 – 2 шт. 
Набір інструменту сапера – 2 

комплекти. 
Комплект № 75 – 2 комплекти. 
Прапорці білі – 60 шт. 
Бінокль Б-8 – 2 шт. 
Бінокль нічний – 2 шт. 
Ліхтарі МБФ – 40 шт.  
Бронежилети, стальні шоломи – на 

кожного. 
Цифровий фотоапарат – 1 шт.  
Цифрова відеокамера – 1 шт.  
ЛПР-1 – 1 шт. 
GPS-1 – 1 шт. 

“Тойота” в/н 1079. 
УАЗ в/н 1242. 
УАЗ в/н 1243. 
Санітарний автомобіль – “Нісан”, 

“Тойота” в/н 2630. 
Урал 4320 в/н 30-42. 

 
Дані таблиці свідчать, що евакуація з мінного навіть однієї особи 

потребує значної кількості людського і матеріального ресурсу. 

Після прибуття на місце виконання бойового завдання оперативна група 

провела рекогносцировку місцевості та уточнила мінну обстановку. Під час 

проведення рекогносцировки було з’ясовано, що на відстані 20 м від технічної 

огорожі мінного поля знаходяться 4 реперних кола, які позначають ряди мін, 

грунт – кам'янистий, місцями червона глина. Начальником топографічної служби 

майором О. Олійником було визначено точні координати мінного поля з 

допомогою приладу GPS. Заступником командира батальйону – інструктором 

(по мінно-вибуховій справі) підполковником С. Кучинським через начальника 

відділення координації розмінування полковника О. Хавронюка отримано 

документи мінної обстановки даного району, відпрацювавши які було визначено, 

що на місцевості з 1978 р. встановлено 4-рядне протипіхотне мінне поле № 327 із 

мін ППМ № 4 ізраїльського виробництва [175].  

Командиром 2-ї інженерної роти підполковником С. Стойковим була 

організована взаємодія з командиром роти Фіджійського батальйону, 
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здійснена охорона місця виконання бойового завдання, проведена 

рекогносцировка маршрутів можливої евакуації потерпілого до вертолітного 

майданчику на позиції 5–40 за 10 км від місця події. Начальником медичної 

служби батальйону підполковником медичної служби О. Лиховським 

підготовлено місце з медичним обладнанням для надання першої лікарської 

допомоги потерпілим, проведена рекогносцировка маршруту до найближчої 

лікарні в населеному пункті Аіта-Шааб, організована взаємодія з місцевими 

лікарями і налагоджений зв’язок з екіпажем санітарного вертольоту в штабі 

Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL) населеного пункту Накура. Був 

занесений в реєстр обліку групи крові особовий склад оперативної групи 

розмінування за даними ID карт та особистих жетонів [175]. 

Маркування при розмінуванні здійснювалося згідно вимог Національних 

стандартів. Межі між відміченими ділянками, смугами і пунктами при операціях 

з розмінування маркувалися дерев’яними віхами. Всі віхи мали певні розміри, 

фарбування та призначення (рис. 3.3.3 [91, с.92]) [91, с.95–97]. 

 

А В С D E F G H I 
         

          
 

Рис. 3.3.3. Віхи, якими маркувалися мінні поля. 
 

Віхи “небезпечно” (A) довжина 1,2 м, верх зафарбований 20 см червоним 

кольором. Такими віхами позначалися межі неочищених територій. Вони 

встановлювалися через кожних 5 м і з’єднувалися маркувальною стрічкою. 

Допоміжні віхи “небезпечно” (B) – це дерев’яні віхи довжиною 0,65 м. 

Верх зафарбований 20 см червоним кольором. Цими віхами позначалися 

межі між очищеними і неочищеними зонами на робочій смузі. Вони 

встановлювалися через кожні 2 м і з’єднувалися маркувальною стрічкою. 
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Маркування знищених ППМ (C) – дерев’яні віхи довжиною 0,65 м. 

Верх зафарбований 20 см жовтим кольором. Ці віхи встановлювалися в 

місцях виявлення мін після того, як вони були вилучені та знешкоджені. Це 

необхідно було для кращого фіксування точного місцезнаходження мін і для 

зручності проведення операцій на мінному полі.  

Маркування пропущених мін (D) – дерев’яні віхи довжиною 0,65 м. 

Верх зафарбований 10 см білим кольором, нижче 10 см жовтим кольором. 

Такими віхами позначалися пропущені міни в рядах. 

Маркування знищених ВНП (E) – це дерев’яні віхи довжиною 0,65 м. 

Верх зафарбований 10 см червоним кольором, нижче 10 см жовтим. Ці віхи 

встановлювалися в місцях виявлення ВНП після того, як вони були вилучені та 

знешкоджені. Це було необхідно для кращого фіксування точного 

місцезнаходження ВНП і для зручності проведення операцій на мінному полі. 

Маркування знищених протитанкових мін (F) – дерев’яні віхи довжиною 

0,65 м. Верх зафарбований 10 см чорним кольором, нижче 10 см жовтим. Ці віхи 

встановлювалися в місцях виявлення мін після того, як вони були вилучені та 

знешкоджені. Це було необхідно для кращого фіксування точного 

місцезнаходження мін і для зручності проведення операцій на мінному полі.  

Маркування безпечних шляхів (H) – це дерев’яні віхи довжиною 0,65 м. 

Верх зафарбований 20 см білим кольором. Вони використовувалися для 

позначення безпечних шляхів, зон відпочинку, туалетів та інших безпечних 

ділянок. Чотири віхи, встановлені квадратом, позначали місце збору металу. 

Маркування старту / фінішу (G) – це дерев’яні віхи довжиною 0,65 м. 

Верх зафарбований 20 см голубим кольором. Вони використовувалися для 

оцінки ходу виконання робіт протягом дня. Ними позначалися лінії, звідки 

сапер починає роботу і де її закінчує наприкінці робочого дня .  

Маркування під час контролю якості (I) – це дерев’яні віхи довжиною 

0,65 м. Верх зафарбований 20 см зеленим кольором. 

Інші границі позначалися дерев’яними віхами довжиною 0,65 м, верх 

яких пофарбований 20 см білим кольором, або непофарбований взагалі. 
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F J V 

   
Рис. 3.3.4. Базова рейка  Рис. 3.3.5. Маркувальна 

стрічка 
Рис. 3.3.6. 
Допоміжні 

мінні маркери 
 

Базова рейка (F) – дерев’яна рейка (рис. 3.3.4 [91, с.96]) довжиною 

1,2 м з перерізом 2,5×2,5 см. Центральна частина рейки пофарбована у 

червоний кольор (1 м) та має насічки для зручності роботи зі щупом. Кінці 

пофарбовані у білий колір по 10 см. Використовувалася для позначення 

розмірів робочої смуги та меж очищених, неочищених зон. 

Маркувальна стрічка (J) – червоно-біла стрічка (рис. 3.3.5 [91, с.96]) у 

рулоні по 500 м. Використовувалася для позначення проходу, де працює сапер, 

закриття проходу при виявленні міни (ВНП) і є межею між безпечними і 

небезпечними ділянками місцевості, встановлювалася на висогі 0,5 м від грунту.  

Допоміжні мінні маркери (V) – невеликі за розміром (рис. 3.3.6), але 

добре помітні предмети, пофарбовані в червоний колір. Використовувалися 

сапером для позначення на місцевості місць, де міношукач подавав сигнал. 

 

  

 

Рис. 3.3.7. Мінний маркер (ковпак) Рис. 3.3.8. Металева віха 
 

Мінний маркер (ковпак) – це напівсфера (рис. 3.3.7 [91, с.97]), 

виготовлена зі смуги металу шириною 5 см і товщиною до 1 мм, 

встановлювалася на місце виявлення міни або ВНП для запобігання 

випадкового механічного впливу на них. 

Синя металева віха висотою 0,5 м (рис. 3.3.8 [91, с.97]) – для 

позначення безпечної місцевості на маршрутах спостерігачів 

(встановлювалася через кожні 15 м). 

Під час евакуації потерпілого з мінного поля сапер використовував 

аерозольні балончики: блакитного кольору – для маркування безпечного 
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проходу шириною 1 м з інтервалом маркування 1 м; червоного кольору –  

в місцях виявлення сигналу або спрацювання МРС [91, с.97]. 

Враховуючи можливості сил та засобів інженерно-саперної роти 

батальйону, на підставі плану розмінування ТСООНЛ, приймалося рішення 

щодо застосування даного підрозділу. З особового складу було сформовано 4 

оперативні групи, яким визначили завдання: 

першій – перевірку місцевості на наявність ВНП в районі позицій 

ТСООНЛ; 

другій – перевірку доріг спостерігачів у Лівані; 

третій – проведення знищення виявлених ВНП; 

четвертій – резервній оперативній групі розмінування згідно з 

розпорядженням заступника командуючого від 21.03.2003 р. –знаходитись на 

позиції в готовності до виїзду (вильоту) для евакуації потерпілого з 

небезпечної зони. Витяги з плану розмінування надсилалися всім підрозділам 

ТСООНЛ та групі спостерігачів в Лівані [91, с.100]. 

Підставою для виконання бойового завдання була письмова заява від 

підрозділу, підписана начальником оперативного відділу штабу ТСООНЛ 

або його заступником та погоджена з начальником групи координації 

розмінування. Згідно заяви, штаб готував бойовий наказ, в якому вказував 

завдання та місце виконання з координатами UTM.  

В наказовій частині ставились завдання: відповідальному за 

організацію підготовки та виконання; командиру інженерно-саперної роти; 

командиру оперативної групи розмінування; заступникам командира 

батальйону та начальникам служб. 

Вказувалися строки готовності до виконання завдання та 

відповідального по контролю за виконанням завдання. 

Для проведення рекогносировки на місце виконання завдання прибували: 

з батальйону 

командир батальйону або його заступник-інструктор (з мінно-

вибухової справи); 
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начальник топогеодезичної служби; 

командир інженерно-саперної роти; 

командир оперативної групи розмінування; 

перекладач арабської (англійської) мови. 

зі штабу ТСООНЛ 

офіцер групи координації розмінування; 

офіцер підрозділу, з якого надходила заявка [91, с.100–102]. 

За необхідністю, за рішенням командира батальйону, в рекогносцировці 

брали участь: заступник командира батальйону – начальник технічної частини та 

начальник групи бойового забезпечення – для вибору маршруту руху та 

визначення використання БМР; начальник групи розмінування (кінолог) – для 

уточнення застосування мінно-пошукових собак. 

Командир групи отримував у групі координації розмінування 

необхідну інформацію по даній місцевості та уточнював завдання. 

Особливістю взаємодії було забезпечення виконання завдання в зоні, 

що контролювалась угрупованням “Хезболах”, де попередньо отримувався 

дозвіл на роботу саперів. Фотографування в даних зонах було заборонено. 

Також, в разі затримки машин ТСООНЛ або заборони роботи саперів, 

старший групи негайно передавав по засобах зв’язку в 10-хвилинний термін 

інформацію про інцидент оперативному черговому батальйону і чекав на 

місці приїзду координаторів, через яких приймалося відповідне рішення. 

Враховуючи результати попередніх ротацій та кількість особового 

складу, залученого до розмінування, для оцінки ефективності розмінування в 

щоденний звіт в штаб ТСООНЛ були внесені деякі зміни: виділено окремою 

графою групи розмінування вручну, екіпаж БМР та групу МРС; розділено 

кількість особового складу, який задіяний на розмінування та забезпечення. 

Було уточнено процедуру знищення ВНП: заявки на контрольований 

підрив подавалась за 48 годин через ГКР для погодження оперативним 

відділом ТСООНЛ; проміжок часу вказувався в залежності від кількості ВНП, 

з урахуванням мінімум 15 хв. між груповими підривами. В день знищення 



187 

 

ВНП командири груп оформляли акт за встановленою в Україні формою, який 

погоджувався начальником ГКР і завірявся його печаткою. По виконанню 

бойового завдання командири груп оформляли заключний рапорт, до якого 

додавалися: викопірування з карти; фотографії маршруту до даного місця з 

найближчого населеного пункту; фотографії виявлених металевих предметів 

та ВНП; схема очищеної території (у т. ч. саперами, БМР і МРС). 

Представниками ГКР організовувалась процедура передачі очищеної 

місцевості зацікавленому підрозділу по сертифікату. У цій процедурі брали 

участь представники Регіонального центру розмінування, офіцер оперативного 

відділу ТСООНЛ, офіцер підрозділу, від якого надходила заявка та заступник 

командира батальйону-інструктор (з мінно-вибухової справи). 

На підставі наказу по батальйону оформлялось: 

командиром групи: результати рекогносцировки; технічне рішення з 

додатками, погодженими відповідними посадовими особами; 

командиром підрозділу: відомість інструктажу по заходам безпеки по 

даній задачі; щоденні заявки на включення особового складу до наказу по 

стройовій частині. 

Технічне рішення та заявка погоджувались заступником командира 

батальйону-інструктором (з мінно-вибухової справи) та затверджувались 

командиром батальйону. Крім того, для впорядкування донесень по 

плануванню та звітності було встановлено: із заявкою ознайомлювався 

офіцер оперативного відділення, відповідальний за донесення в штаб 

ТСООНЛ; щоденно командирами груп оформлявся акт про виконану роботу, 

який давав змогу контролювати результати розмінування. 

У штабі батальйону та в підрозділі постійно велися: журнал обліку 

виконаних робіт групами по очищенню місцевості від ВНП; журнал обліку 

виявлених ВНП і прийняті заходи по їх знищенню [91, с.102–103].  

В зв’язку з підготовкою та проходженням батальйону акредитації та 

згідно інструкції до проведення контролю якості розмінування, крім офіцерів 

батальйону, допускалися офіцери Групи координації розмінування. Контроль 
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здійснювався згідно щомісячного графіку планових та раптових перевірок, 

який відпрацьовував  заступник командира батальйону – інструктор (з мінно-

вибухової справи) та затверджував командир батальйону. Це давало 

позитивний вплив на якість виконання завдання та підтримувало виконавчу 

дисципліну. В ході перевірок виявляли проблемні питання для надання 

всебічної допомоги. Крім того, безпосередньо на позиції 6–50 в присутності 

командира батальйону  побував начальник оперативного відділу ТСООНЛ, 

начальник медичної служби ТСООНЛ та посол України  в Лівані, які високо 

оцінили небезпечну роботу українських саперів [91, с.103]. 

Як позитивне слід відзначити те, що українські інженерні підрозділи у 

Лівані пройшли акредитацію й отримали міжнародний сертифікат на проведення 

розмінування. Підготовку до сертифікації було розпочато одразу ж після 

проведення у липні 2004 р. чергової ротації. Вона проходила у два етапи [41]: 

приведення постійно діючих національних інструкцій з розмінування до вимог 

міжнародних стандартів та перевірка теоретичних знань і практичних навичок, 

під час якої відпрацьовувалися питання виявлення та знешкодження навчальної 

міни, розташування якої було відоме тільки членам комісії, а також евакуації 

тяжкопораненого з мінного поля. Після закінчення випробувань представники 

міжнародної комісії високо оцінили рівень професійної підготовки українських 

військово-службовців. Отримання такого документа означало, що робота 

українських саперів цілком відповідає рівню міжнародних стандартів і більше не 

підлягатиме обов'язковій перевірці та додатковому контролю з боку 

дислокованої в Лівані Місії ООН [190]. Як зазначив командир Укрінжбату 

полковник А. Знак, міжнародний сертифікат дозволятиме здійснювати випуск 

фахівців-саперів, які пройшли навчання у 143-у Центрі розмінування ЗС України 

(м. Кам’янець-Подільський), за трьома рівнями міжнародної акредитації [41]. 

Знайдені нами відомості свідчать, що майже за 5,5 років виконання 

завдань Місії ООН у Південному Лівані інженерними підрозділами 

Укрінжбату перевірено майже 545720 м2 місцевості, виявлено та знешкоджено 

19488 од. ВНП (за іншими даними – 6341: понад 3473 протипіхотних мін, 77 
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протитанкових мін, 2 авіабомби, 330 артилерійських снарядів та мінометних 

мін [204; 40], відмарковано 17900 мінних полів, проведено розвідку 10336 м 

доріг [97; 40] Для порівняння: за попередні 22 роки роботи іноземних 

миротворчих контингентів у Лівані було знищено лише 56 ВНП [40]. 

Досвід протимінної діяльності інженерних підрозділів Укрінжбату 

дозволив зробити такі висновки [121, с.58, 62]: 

пошук мін вести вздовж ряду мін, для чого доцільно проробляти 

допоміжний прохід завширшки 1 м на відстані 0,5 м від ряду мін, між рядами 

мін у мінному полі; 

застосування техніки для тралення місцевості з метою суцільного 

розмінування себе не оправдовує, так як після багаторазового проїзду ґрунт 

втрамбовується, що значно затрудняє повторну перевірку місцевості вручну; 

під час тралення 15–20 % мін детонує, решта механічно руйнуються 

або переходять в дуже небезпечний стан; 

для позначення місця знайденої міни доцільно застосовувати ковпаки, а 

не дерев’яні кілки; 

застосування щупів для пошуку мін крайнє небезпечно, тому що ґрунт 

містить у собі багато каміння; 

знищувати міни на місці їх виявлення; 

при застосуванні подовжених зарядів для пророблення проходів, та 

зарядів для знищення мін, можливе виникнення пожеж, тому необхідно 

передбачити протипожежні заходи; 

застосування при розмінуванні бронежилетів, сталевих шоломів не 

забезпечує надійного захисту, тому доцільно використовувати легкі кевларові 

захисні костюми (фартухи) та шоломи з прозорими захисними щитками; 

обов’язкове залучення лікаря до медичного забезпечення, який перед 

виконанням завдання повинен зробити рекогносцировку шляху евакуації 

імовірного потерпілого до найближчого вертолітного майданчика, узгодити 

частоти зв’язку, порядок дії зі шпиталем та вертолітним загоном. 
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Враховуючи вище зазначене вважаємо, що важливим висновком є те, що 

для виконання бойового завдання з виявлення, знешкодження та знищення 

ВНП необхідно в кожному окремому випадку вибирати самий безпечний та 

найбільш ефективний спосіб його виконання. 

Знайдені нами джерела дозволили встановити практичні результати 

протимінної діяльності особового складу Укрінжбату у Південному Лівані за 

період з липня 2001 р. до липня 2002 р., зокрема: знищено 1 292 ВНП, із них: 

протипіхотних мін – 267; протитанкових мін – 58; артилерійських снарядів, 

авіабомб, мінометних мін – 305; сигнально-освітлювальних мін – 12; 

підривників – 491; гранат – 116; інших ВНП – 52; мін-пасток – 1; стрілецької 

зброї та мінометів – 47 шт.; сигнально-освітлювальних ракет – 530 шт.; патронів 

до стрілецької зброї – 37540 шт.; перевірено місцевості на наявність ВНП – 33576 

м2, у тому числі при огляді та маркуванні – 6634 м2; оглянуто мінних полів – 3 

995 046 м2; відмарковано мінних полів – 13056 мінних полів [175; 192]. 

Є й такі дані, що станом на березень 2003 р. українськими саперами 

було зроблено 11 проходів у мінних полях, знешкоджено майже 3100 ВНП, 

зокрема 1380 протипіхотних мін. Обладнано 29 нових, дообладнано 38 

існуючих і ліквідовано 45 старих позицій [204]. За 8 місяців служби в складі 

Тимчасових Сил ООН у Лівані фахівці-сапери “Укрінжбату” дев’ятої ротації 

під командуванням полковника А. Слесарчука виявили та знешкодили 366 

ВНП, перевірили на їх наявність близько 20 тис. м2 території, виконали 

6 гуманітарних інженерних завдань, надали медичну допомогу понад 900 

місцевим мешканцям [120]. Підсумок діяльності Укрінжбату з виконання 

завдання розмінування наведено у табл. 3.3.2 [91, с.141–142]. 

Загалом, при оцінці виконання особовим складом Укрінжбату бойового 

завдання із розмінування показовим, на нашу думку, є висловлювання 

командувача Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL) ганського генерала Сета 

Кофі Обенга, який зазначив, що він: “за все своє життя не бачив таких 

солдатів” [209]. 
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Таблиця 3.3.2. 

Результати протимінної діяльності Укрінжбату за період з 2000 до 2005 р. 

Виконані роботи 2000–

2001р. 

2001–

2002р. 

2002–

2003р. 

2003–

2004р. 

2004–

2005р. 
Разом 

Перевірено місцевість на 

наявність ВНП (кв.м), 

360109 370 6885 136767 21428 525559 

у т.ч. – суцільне 

розмінування 

місцевості із зняттям 

10 см шару землі 

– – – 12062 7426 19488 

Знешкоджено, знищено 

ВНП (шт.), у т.ч. 

1257 910 1060 1321 1438 5986 

протипіхотних мін 

(шт.) 

1000 173 235 1135 582 3125 

протитанкових мін 

(шт.) 

19 27 14 16 - 76 

артснарядів, 

мінометних мін (шт.) 

144 82 17 79 5 327 

авіабомб (шт.) – 1 1 – – 2 

сигн.освітл. мін (шт.) 23 9 107 – – 139 

підривників (шт.) 12 489 212 23 – 736 

гранат (шт.) 41 78 – 8 850 977 

Оглянуто: – 3995046 1886077 10406 – 5891529 

мінних полів, кв.м. 

доріг м.п. 

– – – 8636 – 8636 

Відмарковано мінних 

полів м.п. 

– 13056 499 4395 – 17900 

Пророблено проходів у 

мінних полях 

10 – – – – 10 

Знищено патронів до 

стрілецької зброї (шт.) 

– 37540 510224 – 9 547773 

Знищено стрілецької 

зброї  

та мінометів (шт.) 

– 47 112 1 – 160 

Знищено сигнально-

освітлювальних ракет 

(шт.) 

– 580 4844 – – 5424 

Контроль якості 

розмінування мінно-

розшуковими собаками 

– – – – 134 134 

Встановлення 

огородження 

– – – – 1270 1270 

 

Проте, не зважаючи на самовіддану працю, значні особисті здобутки і 

надану допомогу місцевому населенню й у врегулюванні конфлікту на 
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Близькому Сході [189] український миротворчий контингент змушений був 

завершити виконання місії і залишити Ліван. На початку вересня 2005 р. 

ООН ініціювала заходи, спрямовані на заміну Укрінжбат миротворчим 

підрозділом іншої країни у зв'язку з фінансовими правопорушеннями [129]. 

Замість українців миротворчу місію в Лівані почали виконувати китайські 

військові [200]. 

3 квітня 2006 р., відповідно до Плану виведення військовослужбовців і 

техніки 3-го окремого інженерного батальйону ЗС України зі складу 

Тимчасових Сил ООН у Лівані розпочалося переміщення автомобільної та 

гусеничної техніки, а також вантажу контингенту до морського порту 

м. Бейрут. Особовий склад Укрінжбату прибув на Батьківщину повітряним 

шляхом 10 квітня 2006 р. [97]. 

Як головний підсумок діяльності Укрінжбата (фото К.3) наведемо 

слова помічника політичного радника командувача Тимчасових Сил ООН у 

Лівані (UNІFІL) пана Річарда Моршинського, який зазначив: “Внесок 

українських миротворців у загальну діяльність ООН в Південному Лівані 

дійсно дуже великий, і це не просто красиві слова і не перебільшення. Ми 

переконалися, що маємо справу зі справжніми професіоналами в проведенні 

інженерних робіт, розмінуванні. За останні три роки ми порівняно з 

початком Місії UNІFІL збільшили обсяги гуманітарної діяльності вдвічі 

винятково завдяки українцям… Думаю, висловлю думку усіх у UNІFІL – від 

керівництва до простого солдата або службовця: ми жалкуємо, що українці 

ідуть з Лівану. Це рішення приймали в Нью-Йорку, і ми маємо його 

виконувати. Але особисту думку я висловив: завжди приємно працювати з 

відмінними фахівцями і просто хорошими людьми” [202]. 

Матеріали розділу опубліковані у [83]. 
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3.4. Виконання бойових завдань із розмінування у складі Міжнародних 

сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан та в операції 

“Рішуча підтримка” (2007–2018 рр.) 

 

Участь українського миротворчого персоналу із числа 

військовослужбовців і працівників ЗС України в операції Міжнародних сил 

сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан (ISAF далі укр. – 

МССБ) [50] розпочалася з 11 травня 2007 р. і тривала до 28 грудня 2014 р. 

[125; 102]. З 1 січня 2015 р. розпочалася Тренувально-дорадча місія НАТО з 

навчання і надання допомоги урядовим силам Афганістану – операція 

“Рішуча підтримка” (англ. Resolute Support Mission) [181]. Цю дату вважають 

формальним закінченням війни 2001–2014 рр., хоча фактично бойові дії 

продовжуються й донині [199; 137].  

Зазначимо, що правовою підставою участі українського миротворчого 

персоналу в операції були: міжнародні зобов'язання України як держави-

члена Організації Об'єднаних Націй щодо надання за потребою “персонал, 

обладнання та інші ресурси”, низка прийнятих з цього приводу Резолюцій 

Ради Безпеки ООН [158; 159; 160], Закон України “Про участь України в 

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки” від 23 квітня 1999 р. 

№ 613-XIV [152], Указ Президента України від 26 січня 2007 р. № 47/2007 

“Про направлення миротворчого персоналу України для участі в операції 

Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан”, 

згідно якого загальна чисельність військовослужбовців і працівників 

Збройних Сил України складала б 30 осіб (п. 1) [145].  

Першим представником України став офіцер медичної служби (лікар-

анестезіолог), який з 11 травня 2007 р. розпочав проходження служби у 

литовському госпіталі [126]. Пізніше, на підставі прийнятих Резолюцій Ради 

Безпеки ООН [161; 162; 163] і відповідних пропозицій Ради національної безпеки 

і оборони України від 20.11.2009 р. [62; 187] був прийнятий Указ Президента 

України від 15 січня 2010 р. “Про направлення додаткового миротворчого 
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персоналу України для участі в операції Міжнародних сил сприяння безпеці в 

Ісламській Республіці Афганістан” у складі до 30 осіб [142], загальна чисельність 

українського миротворчого персоналу склала 22 військовослужбовці [126]. 

Збільшенням чисельності своїх військових в операції НАТО в Афганістані 

Україна продемонструвала послідовність у проведенні політики євроатлантичної 

інтеграції [117]. Так, перший заступник секретаря Ради національної безпеки і 

оборони України В. Огризко зазначив, що позиція України в питанні 

Афганістану збігається з позицією світової спільноти: “Ми діємо разом зі 

світовою спільнотою. Лише разом ми повинні подолати ті труднощі, що мають 

місце в тому регіоні, зокрема, мова йде про наркотрафіку та міжнародний 

тероризм”. Пояснюючи функціональне призначення представників українського 

миротворчого персоналу в Афганістані він заявив, що “Мова йде про фахівців з 

надання медичної допомоги, персоналу для проведення патрулювання, 

розмінування об'єктів і надання допомоги населенню” [187; 185]. 

Також були прийняті Рамкова [102] і Фінансова угоди між Україною та 

Організацією Північноатлантичного договору про участь України в операції 

Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані (28 березня 2008 р.) [206], 

в якій Україна зобов’язувалася сама фінансувати свій миротворчий персонал 

в операції, Технічні угоди між Міністерством оборони України та 

Міністерством національної оборони Республіки Польща (16 листопада 

2010 р.) [180] і Міністерством охорони краю Литовської Республіки 

(13 квітня 2011 р.) [179], якими встановлювалися домовленості про належні 

загальні обов'язки, принципи й процедури, згідно з якими український 

миротворчий персонал виконуватиме завдання в межах територій, які 

контролюється Польщею і Литовською Республікою (провідними країнами) 

та інші міжнародні нормативно-правові документи.  

Український миротворчий персонал дислокувався в таких місцях: 

1 офіцер цивільно-військового співробітництва штабу МССБ, м. Кабул; 

2 офіцери національного елемента забезпечення литовського 

військового контингенту, Міжнародний аеропорт м. Кабул;  
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2 офіцери у складі литовської групи радників армійської авіації 

Афганської Національної Армії, провінція Кандагар; 

3 військові лікарі (хірург, анестезіолог і лікар загальної практики) у 

складі польського військового госпіталю, м. Газні; 

14 військовослужбовці у складі литовського контингенту, у тому числі: 

3 військові лікарі (2 хірурги та анестезіолог), м. Чагчаран на північному 

сході Афганістану; 

4 офіцери у складі штабу литовської Групи з реконструкції афганської 

провінції Гор (радник командира, помічник командира з моніторингу засобів 

масової інформації, офіцер цивільно-військового співробітництва, помічник 

командира роти), м. Чагчаран; 

7 фахівців з розмінування (у т. ч. кінологічний розрахунок) у складі 

литовської Групи реконструкції провінції Гор, м. Чагчаран. До його 

персоналу входила група знищення вибухових предметів (майор 

В. Мельничук [193]) та група протидії саморобним вибуховим пристроям 

(група пошуку та знешкодження саморобних вибухових пристроїв, командир 

підполковник І. Маматов [193]) 143-го Центру розмінування Збройних сил 

України (м. Кам’янець-Подільський) [126; 210]. Як зазначив начальник 

управління євроатлантичної інтеграції Генерального штабу Збройних сил 

України Б. Кременецький, рішення послати український миротворчий 

персонал у складі литовського контингенту в провінції Гор було прийняте з 

урахуванням чинника безпеки і сприятливих умови забезпечення, 

запропонованих Литвою [117]. 

Український миротворчий персонал спільно з військовослужбовцями 

Литви, Данії, Хорватії та Грузії [61] виконував такі основні завдання: 

налагодження та підтримання взаємодії з урядовими структурами 

Афганістану та представниками міжнародних організацій, розгорнутих у країні; 

планування та виконання заходів щодо забезпечення безпеки особового 

складу Групи з реконструкції афганської провінції Гор; 
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планування та виконання заходів цивільно-військового 

співробітництва; 

оцінка ситуації в зоні відповідальності Групи з реконструкції 

афганської провінції Гор, участь в процесі аналізу потреб з розвитку; 

надання медичної допомоги представникам МССБ та місцевому 

населенню; 

дорадча допомога лікарям місцевих лікарень; 

інженерна розвідка місцевості та знешкодження вибухонебезпечних 

предметів у зоні відповідальності Групи з реконструкції афганської провінції Гор; 

надання консультативно-дорадчої допомоги військовослужбовцям 

Афганської Національної Армії з питань обслуговування та експлуатації 

вертолітної техніки [126]. 

З 2012 р. до склади групи протидії саморобним вибуховим пристроям був 

включений кінологічний розрахунок (фото Л.2, Л.3 [197]). Як зазначив 

заступник начальника Центру – начальник відділення планування та аналізу 

підполковник В. Журба, два офіцера, два контрактника української групи 

протидії саморобним вибуховим пристроям нової ротації і спеціально 

підготовлений мінно-розшуковий пес породи ротвейлер на прізвисько Рема, 

пройшли чотиритижневу спеціальну підготовку в місці постійної дислокації. 

Окремий тижневий курс з протидії саморобним вибуховим пристроям група 

проходила на базі Об’єднаного багатонаціонального центру бойової підготовки 

7-ї армії збройних сил США в Європі, що у німецькому місті Хохенфельц. У 

середині квітня військовослужбовці повернулись з Литви, де протягом шести 

тижнів проходили бойове злагодження у складі литовського контингенту, а 

1 травня у складі відбули до Афганістану. 

В Афганістані пес Рема успішно акліматизувався і пристосувався до 

нових умов. Для тварини заздалегідь були обладнані вольєр та місце 

утримання з покращеними умовами. На місцевості та збудованому 

тренувальному майданчику інструктор-кінолог старший солдат І. Крайнік 
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розпочав підготовку собаки для роботи зі зразками вибухових речовин, які 

застосовувалися в саморобних вибухових пристроях.  

У травні 2012 р., вже у першому бойовому завданні на території 

Афганістану зі знищення ВНП групою українських саперів, до якої увійшли 

старший солдат І. Крайнік разом зі своїм чотирилапим “підлеглим”, було 

знайдено та знищено 193 ВНП та 1500 різноманітних набоїв до стрілецької 

зброї [73; 197; 193]. У контексті цього зазначимо, що службових собак 

широко використовують усі світові спецслужби, зокрема для пошуку 

вибухівки, тому що точність виявлення ними мінної небезпеки досягає 80 %. 

Сьогодні у практиці пошуку ВНП у деяких країнах використовуються навіть 

щури і бджоли [126]. 

Знайдені нами документальні джерела дають уявлення щодо напрямів 

допідготовки українських підрозділів розмінування в Литовській Республіці. 

Так, у період з 8 березня до 1 квітня 2011 р., з метою підготовки та подальшого 

залучення до виконання обов’язків у складі Міжнародних сил сприяння безпеці 

в Ісламській Республіці Афганістан, на виконання Указу Президента від 

15.10.2010 р. №27/2010 “Про направлення додаткового миротворчого персоналу 

України для участі в операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській 

Республіці Афганістан” та у відповідності до постанови Кабінету міністрів 

України від 04.03.2011 р. № 11233/1/1-11, четверо військовослужбовців 

військової частини А2641 взяли участь у Курсі допідготовки та злагоджені 

литовського миротворчого контингенту, який проходив у місті Казлу-Руда, 

Литовська Республіка (голова – командир чергової ротації Групи з 

реконструкції афганської провінції Гор у складі Міжнародних сил сприяння 

безпеці в Ісламській Республіці Афганістан майор Н. Станкевичус). 

Курс проходив у навчальних аудиторіях та на Загальновійськовому 

полігоні сухопутних військ; широко використовувалися бібліотеки та 

приміщення соціального побуту: 

практичний курс з водіння HMMWW на базі Школи сержантів 

(м. Каунас); 
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практичний курс зі знищення ВНП на базі Тренувального центру 

сухопутних військ (м. Рукла); 

практичні тренування за призначенням під час злагодження литовського 

миротворчого контингенту, проводились на базі Загальновійськового 

полігону сухопутних військ (м. Казлу-Руда). 

Під час Курсу поглиблено вивчався практичний досвід протидії 

саморобним вибуховим пристроям з практичним використанням засобів 

розвідки, пошуку, догляду техніки та приміщень, вибухових речовин та 

засобів підривання які використовувалися підрозділами держав – учасниць в 

операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці 

Афганістан [90]. 

Група знищення вибухових предметів під керівництвом майора 

В. Мельничука та група пошуку та знешкодження саморобних вибухових 

пристроїв, яку очолював підполковник І. Маматов щодня здійснювали перевірку 

злітно-посадкової смуги аеропорту м. Чагчаран у провінції Гор, перевіряли 

автомобільний транспорт на наявність вибухонебезпечних предметів, а також 

ретельного оглядали дротяні загородження і сигнальні міни навколо передової 

оперативної бази литовського військового контингенту, проводили роботу з 

утримання інженерних загороджень по периметру авіабази (FOB “Shield”). Так, 

тільки протягом жовтня українські сапери перевірили на наявність 

вибухонебезпечних предметів 110 одиниць транспортних засобів, майже 200 км 

шляхів та понад 2 га території. Одночасно вони знищили 18 одиниць ВНП і один 

СВП, замінили 14 сигнальних мін [193]. 

Зазначимо, що за сім ротацій (з травня 2010 р.) українського 

миротворчого персоналу з початку дії відповідних угод і домовленостей між 

Україною та НАТО про участь українських військових в операції 

Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан, 

українськими інженерними підрозділами було виявлено та знешкоджено 

11 125 одиниць ВНП, у тому числі 11 СВП [40; 188; 195]. 
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З приводу оцінки роботи українських саперів в Афганістані начальник 

відділу інформаційного забезпечення 143-го Центру розмінування Збройних 

сил України підполковник О. Складанівський зазначив, що “знешкодження 

саморобних вибухонебезпечних приладів – це робота, за яку у міжнародній 

практиці беруться лише професіонали найвищої кваліфікації. Саме такими 

зарекомендували себе в Афганістані українські сапери – військовослужбовці 

Центру розмінування Збройних сил України, кожен з яких, до речі, має 

багатий досвід розмінування у Південному Лівані та Іраку” [210]. 

1 січня 2015 р. розпочалася нова не бойова місія – операція “Рішуча 

підтримка”, у якій взяли участь понад 12,5 тис. військових з 28 держав-членів 

НАТО і 14 країн-партнерів Альянсу. Абсолютна більшість з них (майже 

11 тис.) – військовослужбовці Армії США [106]. 

Україна, згідно з планом восьмої ротації, направила у місію групу 

військовослужбовців Центру розмінування Головного управління 

оперативного забезпечення Збройних сил України [188]. Як заявив 

тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління 

військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу 

Збройних сил України В. Левчик, станом на вересень 2018 р. в Афганістані 

проходять службу 11 українських військовослужбовців: ті які займаються 

питаннями безпеки розташовані у м. Кабул, а осередок – дві групи з 

розмінування і протидії саморобним вибуховим пристроям (у тому числі 

кінологічний розрахунок) у складі італійського військового контингенту, 

базується на військовій базі “Арена” у м. Герат і підпорядковується 

Регіональному тренувально-дорадчому командуванню “Захід” [195; 199]. 

Міністр Оборони України С. Полторак зазначив, що за необхідністю, їх 

кількість може бути збільшена до 28 осіб [39]. 

У контексті дослідження обраної дисертаційної теми слід зазначити, 

що ініціатива щодо запрошення українських військових фахівців до 

спільного виконання завдань була висунута італійською стороною, яка є 

провідною країною в Регіональному командування Міжнародних сил 
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сприяння безпеці “Захід” і зацікавлена у збереженні принципово важливих 

сил і засобів у визначеній зоні відповідальності. Насамперед, це стосується 

оперативних спроможностей українського персоналу щодо здійснення 

розмінування та протидії діяльності бойовиків щодо застосування СВП. 

Продовження участі в операції має цінність і для ЗС України, 

насамперед з точки зору розвитку їх оперативних спроможностей, придбання 

кращих військових стандартів і підтримки взаємосумісності з арміями інших 

країн світу в контексті спільної діяльності щодо врегулювання криз. Тому, з 

метою нормативно-правового врегулювання досягнутих домовленостей, 

спільних зобов'язань, принципів і процедур, 7 серпня 2013 р. між Україною й 

Італією відбулося підписання Технічної угоди про спільну участь в операції в 

Афганістані. США, які завжди позитивно оцінювали оперативні 

спроможності української сторони, також підтримали її рішення продовжити 

виконання завдань в Афганістані після 2014 р. і надали додаткове 

високотехнологічне інженерно-саперне обладнання [186]. Наприклад, у 

17 лютого 2011 р. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен 

зазначив: “Ми дуже високо цінуємо внесок України в нашу місію в 

Афганістані, … ми очікуємо більшої кількості інструкторів” [84]. 

Основним завданням груп розмінування було забезпечення руху 

автомобільних колон та перевірка місцевості на наявність саморобних вибухових 

пристроїв. Українські військові також брали участь у заняттях із групами 

розмінування афганських національних сил безпеки [199; 61; 102; 103; 104]. 

З початку протимінної діяльності в Афганістані і до літа 2016 р. 

українські інженерні підрозділи виявили та знищили понад 15 тис. ВНП  

(у т. ч., саморобних і боєприпасів, що не вибухнули). 

Дії української групи розмінування були високо оцінені керівництвом 

НАТО. 2 квітня 2018 р. лейтенанту П. Гуку, інструктору відділення 

спеціальної підготовки 143-го Центру розмінування Головного управління 

оперативного забезпечення Збройних Сил України (м. Кам’янець-

Подільский), який проходив службу у провінції Герат на посаді оператора із 
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знешкодження саморобних вибухових пристроїв, вручили “Медаль НАТО за 

особливі заслуги під час проходження служби” (фото Л.4, Л.5) [69]. 

23 травня 2017 р. групі розмінування, до складу якої входив лейтенант 

П. Гук, було поставлено завдання знешкодити замінований автомобіль марки 

“Toyota”. Завдання ускладнювало те, що сам автомобіль знаходився у 

передмісті населеного пункту, що не дозволяло його знищити на місці 

виявлення. Оцінивши ситуацію, офіцер вирішив використати пристрій 

з дистанційним керуванням для візуальної перевірки салону автомобіля, під 

час якої камера зафіксувала чотири ємкості з рідиною жовтого кольору, 

детонуючий шнур та каністри з пальним між переднім та заднім сидіннями 

автомобіля. Лейтенант П. Гук підійшов до транспортного засобу, відчинив 

його двері та за допомогою спеціального обладнання для дистанційної 

роботи сапера витягнув небезпечний вантаж з транспортного засобу. Після 

цього смертельну знахідку було вивезено у безпечне місце та знищено. 

Командування НАТО високо оцінило професіоналізм, хоробрість, 

рішучість та самовіддачу українського офіцера-сапера, який, ризикуючи 

власним життям, швидко виконав поставлене завдання і забезпечив безпеку 

мирного населення та персоналу. 

Як зазначено у нагородному листі, “перебуваючи у складі Міжнародних 

сил із сприяння безпеки в Ісламській Республіці Афганістан, лейтенант 

Пилип Гук дотримувався найкращих традицій Альянсу, демонструючи 

надзвичайну хоробрість та вагомий внесок у виконання поставленого 

завдання, через які він отримав повагу та визнання серед усіх представників 

Альянсу” [69]. 

Матеріали опубліковані у [82; 75]. 
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3.5. Виконання бойових завдань із розмінування у міжнародній 

миротворчій операції в Республіці Ірак (2003–2005 рр.) 

 

Правовою підставою для прийняття рішення щодо направлення 

українського миротворчого контингенту до Республіки Ірак була Резолюція 

ради Безпеки ООН від 22 травня 2003 р. № 1483, у якій визначалася 

політична роль ООН та правові засади у відбудові повоєнного Іраку. 

26 травня 2003 р. Рада національної безпеки і оборони України прийняла 

рішення “Про направлення миротворчого контингенту для участі України в 

міжнародній миротворчій операції в Республіці Ірак”, а 2 червня того ж року 

Президент України видав Указ “Про направлення миротворчого контингенту 

для участі України в міжнародній миротворчій операції в Республіці Ірак”. 

Фактично з червня 2003 р. Міністерство оборони України, на виконання 

відповідних розпорядження Президента України та Закону України, 

розпочало формування національного миротворчого контингенту і його 

підготовки до місії у Республіці Ірак [107, с.144, 153; 104]. 

Уведення українського миротворчого контингенту на територію Іраку 

тривало від 14 липня до 15 серпня 2003 р., проведено 3 ротації (5-ї та  

6-ї окремих механізованих бригад – від 20 січня до 7 березня 2004 р.; 6-ї та  

7-ї окремих механізованих бригад – від 9 вересня до 13 жовтня 2004 р.;  

7-ї окремої механізованої бригади та 81-ї тактичної групи – від 15 квітня до 

6 травня 2005 р.) та його повернення в Україну від 30 листопада до 29 грудня 

2005 р. [107, с.154; 134, с.9]. 

Український миротворчий контингент складався з: групи офіцерів 

штабу Багатонаціональних сил (м. Багдад); групи офіцерів штабу Багато-

національної дивізії “Центр-Південь” (MND – Central South [45], м. Вавілон, 

пізніше м. Ед-Діванія); групи служби правопорядку – (базовий табір 

“Дельта” (Delta [44]), м. Аль-Кут); 5-ї, 6-ї, 7-ї окремих механізованих бригад та 

81-ї тактичної групи – базові табори “Дельта” м. Аль-Кут, “Зулу” (Zulu [44]), 

м. Ес-Сувейра, “Атербері” та у м. Ель-Хай. Підрозділи українських бригад 
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розташовувалися один від одного на відстані від 50 до 130 км з урахуванням 

особливостей зони відповідальності та обсягу виконуваних завдань [133, с. 394–

395; 85; 104].  

Основним загальними завданнями українського миротворчого 

контингенту в Іраку були: підтримання безпеки у зоні відповідальності, 

супроводження конвоїв, гуманітарних вантажів, несення служби на блокпостах, 

патрулювання тощо; контроль за 142-кілометровою ділянкою ірано-іракського 

кордону спільно з іракською прикордонною поліцією; охорона важливих 

об’єктів, органів місцевого самоврядування, релігійних та історичних пам’яток, 

мостів, джерел питної води та інших важливих об’єктів; участь у виявленні та 

знищенні терористичних злочинних угруповань та організацій; контроль за 

здачею зброї цивільним населенням та учасниками колишніх озброєних 

формувань; здійснення інженерних та інших робіт, необхідних для ліквідації 

наслідків конфлікту, надання допомоги у забезпеченні цивільного населення 

питною водою; забезпечення безпеки діяльності міжнародних гуманітарних 

організацій, надання допомоги у перевезенні гуманітарних вантажів; евакуація 

цивільного населення у разі виникнення небезпеки його життю; надання 

медичних послуг, насамперед, першої медичної допомоги цивільному 

населенню; виконання інших функцій із забезпечення безпеки і дотримання прав 

людини [104; 45; 208; 85; 123]. 

Слід зазначити, що завдання розмінування території та знищення ВНП 

виконувались упродовж усього періоду перебування українського 

контингенту в Іраку [134, с.11]. Силами інженерно-саперних підрозділів 

виконувалися такі завдання: 

перевірка об’єктів різного призначення на наявність ВНП, участь у 

вилученні зброї та боєприпасів, знищення конфіскованих боєприпасів, 

знищення боєприпасів, що являли особливу небезпеку для коаліційних сил та 

мирного населення; 

перевірка та очищення місць розташування підрозділів, місць несення 

служби, маршрутів руху патрулів; 
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обладнання в фортифікаційному відношенні місць несення служби (блок-

постів), паркової зони, зони відпочинку особового складу; 

виконання такелажних робіт; 

забезпечення особового складу в достатній кількості питною водою; 

електрозабезпечення базового табору бригади [130, с.3; 107, с.150]. 

18 березня 2003 р. розпочала виконання миротворчих завдань в 

Республіці Ірак 5-а окрема механізована бригада (5-а омбр), що сформована 

на базі бригади 8-го армійського корпусу (АК) згідно з директивами Міністра 

оборони України від 08.05.2003 р. №115/1/05 і від 20.05.2003 №115/1/06 [20; 

107, с. 145; 92] та увійшла до складу Багатонаціональної дивізії “Центр-

Південь” в Республіці Ірак.  

Інженерно-саперні підрозділи 5-ї омбр виконували бойові завдання спільно 

з групами розмінування збройних сил Республіки Польща і Республіки Казахстан 

(КазБат – Казахстанський миротворчий батальйон [20–22; 99]). 

Перед виконанням завдань розмінування відбулась зустріч з 

представниками інженерної служби батальйону морської піхоти армії США, на 

якій було уточнено процедуру виконання завдань щодо очищення місцевості від 

ВНП. В ході цієї зустрічі з’ясовувалися: місця знищення ВНП; процедура 

підготовки до їх знищення; правила оформлення звітних документів за 

стандартами НАТО; території, що забрудненні ВНП; основні типи ВНП, що 

зустрічаються в зоні відповідальності та наявність у ній мінних полів. Також 

узгоджувалися сумісні виїзди для виконання завдань при поступовій передачі 

повноважень [130, с.4]. Із сумісних виїздів на виконання завдань були зроблені 

висновки по особливостях застосування інженерних підрозділів у зоні 

відповідальності, а також щодо виконання завдань інженерного забезпечення. 

Наприклад, основною відмінністю було те, що знищення ВНП групою 

розмінування США проходило виключно вогневим способом, а у Збройних 

Силах України практикувався електричний спосіб підривання. Американські 

сапери застосовували для знищення ВНП пластичну вибухову речовину С4 або 

С3, що виявилося дуже позитивним при одночасному знищенні великої кількості 
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ВНП. В Іраку більшість сховищ боєприпасів були пошкодженими, а навкруги 

сховищ розкидані вибухом ВНП. Тому при проведені операцій зі знищення слід 

було обережно визначати клас небезпеки боєприпаси. До того, зазначені сховища 

формально охоронялися місцевою поліцією. Отже, існувала ймовірність 

перебування на території на них сторонніх осіб. Виходячи з цього був зроблений 

висновок, що перед проведенням операції обов’язково необхідно проводити 

ретельний огляд усієї території, при цьому необхідно залучати до цієї процедури 

місцеву поліцію [130, с.5]. 

Одним з най об’ємних та відповідальних завдань, що постало перед 

українськими інженерними підрозділами в Іраку, було очищення від ВНП 

території провінції Васіт, зокрема м. Аль-Кут та аеродрому (camp DELTA). 

Так, на території м. Аль-Кут та у його передмістях було розташовано два 

склади ASP ЕНО NB (720170) та ASP FOKSTROT (NA 881978), відкриті 

сховища авіаційних боєприпасів на території аеродрому, а також 5 районів 

[21; 130, с.6] великого скупчення ВНП різного призначення на околицях 

міста та в місцях розташування вогневих позицій іракських військ.  

Основну небезпеку для коаліційних сил складали саме склади авіаційних 

боєприпасів, передусім авіаційні бомби американського виробництва MK.81, 

MK.82, MK.83 і MK.84, які зберігалися на відкритих майданчиках і формально 

охоронялись місцевою поліцією. У першу чергу необхідно було знищити 

допоміжні заряди до основного заряду авіаційних боєприпасів (підривники та їх 

складові, допоміжні заряди, хвостові частини тощо), так як вони були ідеальним 

матеріалом для виробництва іррегулярними підрозділами СВП. Вже до 20 жовтня 

було ліквідовано склад ASP ЕНО NB (720170), на якому знищено 225670 од. ВНП. 

Їх основу складали артилерійські боєприпаси (57, 120, 122, 125, 130, та 152 мм), а 

також боєприпаси до стрілецької зброї (12,7 і 14,5 мм) [130, с.5]. 

У військовому містечку колишньої дивізії національної гвардії збройних 

сил Республіки Ірак було встановлено шляхом опитування місцевого населення 

наявність великої кількості підготовлених до вивозу інженерних боєприпасів. 

Загалом було знайдено протитанкових мін VS-1,6 – 184 шт., протипіхотних мін 
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ПМН – 298 шт. (фото М.13 [100]), освітлювальних мін VS-T – 175 шт., 

мінометних мін 82 мм – 127 шт. та підсилюючі заряди до авіаційних бомб. Всі 

вони були вивезені у безпечне місце і знищені вибуховим способом. В ході 

проведення розвідки місцевості також було виявлено поблизу бараків для 

особового складу місця вибуху осколкових касетних бомб типу BLU-97/B, з 

яких деяка частина не спрацювала і знаходилася на поверхні ґрунту. Основною 

ознакою того, що територія замінована касетними осколковими бомбами типу 

BLU-97/B була наявність пластикової кришки, що в транспортному положенні 

закриває парашут, який після розкидання бомб падає поблизу них. Із-за своєї 

незначної ваги, на відміну від бомби, кришка після дощів не “опускалася” під 

землю, а залишалася на поверхні. Також демаскуючою ознакою був білий 

парашут над поверхнею землі. Зазначимо, що касетні боєприпаси, що не 

вибухнули, є особливо небезпечними, так як вони перебували у бойовому стані 

і могли в будь-який момент вибухнути від торкання, поштовху чи коливання. 

Виконання цього в край небезпечного завдання утруднювалося проходженням 

дуже сильних дощів, після яких боєприпаси почали йти під землю, що було 

небезпечним для саперів. Пересування в ході операції здійснювалось виключно 

по асфальтових дорогах з ретельним оглядом місцевості, при цьому обов’язково 

застосовувалися оптичні засоби розвідки. Враховуючи зазначене було прийняте 

рішення знищувати ці небезпечні боєприпаси вогневим способом, щоб 

зменшити час перебування біля них. Якщо боєприпаси знаходилися на великій 

відстані від безпечної смуги – до них за допомогою індукційного міношукача 

робився прохід. Знищення бомб проводилося зарядом вибухової речовини вагою 

400 гр., заряд встановлювався біля їх корпусу. Роботи з виявлення та знищення 

бомб BLU-97/B велись протягом п’яти днів. За весь цей час в загальному було 

знищено 66 шт. [130, с.6].  

Одним із відповідальних завдань, що виконували українські інженерні 

підрозділи в Іраку, було прикриття державного кордону з республікою Іран. 

Практично до того як український контингент приступив до його виконання, 

іраксько-іранський кордон був “прозорий”. Функцію прикриття кордону і 
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затримки просування військ у разі переходу до наступу виконували лише 

мінні поля, встановлені майже по всій його довжині. Проблему створювало 

те, що майже всі вони були непозначені на місцевості і не огороджені, що 

створювало велику загрозу військовослужбовцям і місцевому населенню. 

Так, за час несення служби на кордонні було зафіксовано два випадки 

підриву цивільного населення при нелегальному перетині кордону, а також 

мали місце випадки підриву тварин [20; 21; 130, с.6, 8]. За характером 

встановлені мінні поля в основному змішані. Їх особливістю є те, що в них 

встановлені італійські та китайські як протитанкові, так і протипіхотні міни, 

які важко визначаються індукційним міношукачем. Зустрічалися мінні поля з 

фугасних протипіхотних та осколкових мін, із встановленням запалювальних 

фугасів та освітлювальних мін італійського виробництва VS-T [130, с.9]. 

Повноваження щодо охорони кордону українські миротворці прийняли 

від батальйону морської піхоти армії США. Відразу ж після передачі всіх 

повноважень гостро постало питання щодо безпеки особового складу, який, 

на відміну від американських колег, повинен був вести патрулювання не 

тільки по асфальтових шляхах, а й по бездоріжжю. Тому, у першу чергу, 

перед початком виконання бойових завдань було проведено ретельну 

розвідку та огляд маршрутів патрулювання, місць несення служби, 

визначення небезпечних районів та ділянок кордону, що можливо були 

заміновані і непридатні, в цілях безпеки особового складу, для патрулювання 

та несення служби. 

Найважливішою складовою частиною цієї операції стало перевірка та 

очищення фортів, розташованих один від одного на відстані 10–18 км і 

призначених для дислокації військових прикордонних підрозділів, під’їзних 

шляхів до них і ділянок навколо них від ВНП. Перевірити необхідно було 

одинадцять фортів, що розміщуються вздовж кордону. Виконання цього 

важливого та небезпечного завдання вимагало залучення підрозділів 

розмінування дивізійної ланки. Було прийняте рішення виділити для 

проведення перевірки взвод розмінування на танках Т-55 з тралами КМТ-7 
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(Республіка Словаччина) та групу розмінування для перевірки території після 

проходження тралів і проведення маркування перевіреної місцевості. 

Виконання завдання було розділено на дві частини: перша, підготовча 

до основної, – проведення розвідки місцевості, друга, основна, – 

розмінування місцевості з використанням тралів КМТ-7 з танком Т-55.  

Перша частина виконувалась протягом десяти діб. За цей час були 

проведені такі заходи: 

очищення маршрутів руху та ділянок навішування тралів від ВНП; 

розвідка маршрутів висування техніки до всіх об’єктів з урахуванням 

ваги техніки, габаритних розмірів (особливу увагу необхідно було звернути 

на мости, водопропускні труби, місця затоплення у випадку початку періоду 

сезонних дощів тощо); 

опитування місцевого населення щодо можливої наявності у тому чи 

іншому місці мінних полів чи ВНП; 

огляд місцевості на наявність демаскуючих ознак мінного поля з 

використанням оптичних засобів розвідки. 

Друга частина, найвідповідальніша, тривала 46 діб. За цей час було 

здійснено: 

перевірено 12 фортів; 

перевірено 95500 кв. м території навколо фортів та шляхів до них; 

пророблено один прохід у протипіхотному мінному полі з мін ПМН; 

знищено траленням чотири протипіхотні міни ПМН та виявлено 

вручну дві такі ж міни; 

промаркована вся перевірена територія. 

Виконання завдання було утруднено великою відстанню, яку необхідно 

було долати щоб дістатись до місця виконання завдання. На початку 

виконання завдання потрібно було навішувати трали, що займало 30–40 хв. 

на кожний танк. Тому часу для безпосереднього виконання завдання 

тралення залишалося 3–4 год., враховуючи час збирання тралів [130, с.7]. 
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У ході проведення робіт практичним шляхом було встановлено, що 

застосування мінних тралів для розмінування гірської місцевості Іраку не 

можливе, так як під дією сезонних дощів міни з малою вагою “йдуть” У 

ґрунт, який під впливом літньої високої температури твердіє. Через це не 

спрацьовує підривник міни, що є небезпечним у майбутньому. 

Танки з тралами безпечніше застосовувати при проведенні робіт із 

розмінування, якщо вони рухаються прямолінійно (без поворотів і розворотів). 

При цьому їх швидкість не повинна перевищувати 5 км/год. Так, при перевірці 

якості виконання розмінування було виявлено, що при русі танків по колу на 

швидкості 5–10 км/год. залишались ділянки ґрунту, які трал “проскакував”. Через 

це не виключався підрив ВНП безпосередньо під гусеницею танку або його 

пропуск, що становило небезпеку для особового складу й техніки [130, с.8]. Досвід 

також показав, що перед застосуванням танків із тралами обов’язково слід 

проводити розвідку місць проведення робіт для встановлення типу мін, які можуть 

зустрітись у даному районі. Це виключить проведення робіт на мінних полях з мін, 

підривники яких розраховані на спрацювання при довготривалому тиску 

(наприклад, ПТМ TYPE-72 виробництва Китаю). Для забезпечення безпечної 

роботи при розмінуванні до складу групи повинні входити висококваліфікований 

медичний працівник, охорона у складі двох броньованих машин з екіпажами, 

саперне відділення для знищення виявлених ВНП та проведення розвідки, кран з 

розрахунком для навішування обладнання. Обов’язково група має мати 

терміновий зв’язок з MEDEVAK та командуванням підрозділу (термінал 

супутникового зв’язку), GPS та оптичні засоби спостереження.  

Перед проведенням маркування та огорожі небезпечної місцевості 

доцільно проводити перевірку якості розмінування смуги, яку розміновують 

тралом. Як засвідчив досвід, розмінування тралом КМТ-7 з танком Т-55 не 

дає 100% результату в очищенні території від ВНП. Були випадки, коли на 

розмінованій тралом смузі виявлялася протипіхотні міни ПМН, що 

знищувалися на місці виявлення електричним чи вогневим способами. 
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Зазначене показало, що необхідно проводити альтернативні маркування 

розмінованої (перевіреної) території [130, с.8–9]. 

У підсумку результати виконання завдань українськими інженерно-

саперними підрозділами зі складу 5-ї омбр, станом на кінець травня 2003 р., 

були такі: виявлено та знищено 612997 шт. різних ВНП, зокрема: авіаційних 

бомб – 12, артилерійських боєприпасів – 57825, реактивних снарядів – 371, 

протитанкових мін – 37 209 шт., протипіхотних мін – 26 949, мінометних мін – 

15164, набоїв – 449 267 шт., гранат – 24462 шт., ракет – 371 шт. [130, с.9]. Крім 

того було вилучено: детонаторів – 164 шт. (1494 шт. [107, с.147]), тротилових 

шашок – 40 шт., пластиду (тротилу) – 63 кг (233,7 кг. [107, с.147]), 

вогнепровідного шнура – 17 м (481,3 м [107, с.147]), мінометних мін – 184 шт., 

протипіхотних мін різних типів – 41шт., протитанкових мін різних типів – 

4 шт., ручних гранат різних типів – 199 шт., боєприпасів до стрілецької зброї – 

93877 шт. (119949 шт. [107, с.147]), набоїв до великокаліберних кулеметів – 

16945 шт., артилерійських снарядів різного калібру – 825 шт., зенітно-ракетних 

комплексів – 3 шт., гранатометів – 20 од., мінометів – 2 од., протитанкових 

керованих ракет – 5 шт., зенітно-ракетних комплексів “Роланд” – 3 шт., 

переносних зенітно-ракетних комплексів “Стріла–2М” – 2 шт. та ін. ВНП [122, 

с.24; 85]. Інженерно-саперними підрозділами бригади, інженерно-саперним 

загоном казахського контингенту та групами розмінування “Альфа”, “Браво” 

польського контингенту були знищені склади боєприпасів – “Ехо” та “Чарлі” 

[107, с.147; 92; 19]. Із випередженням строку українські інженерно-саперні 

підрозділи здійснили перевірку та розмінування фортів на кордоні Іраку з 

Іраном, де згодом розпочали службу іракські підрозділи прикордонної поліції. 

Розмінування закінчилося 3 січня 2004 р. [85]. 

19 лютого 2004 р. розпочала виконання своїх миротворчих завдань в 

Республіці Ірак 6-та окрема механізована бригада (6-а омбр), сформована на 

підставі директиви Міністра оборони України від 13 листопада 2003 р.  

№ Д-13 “Про організацію та проведення ротацій українського миротворчого 

контингенту у Республіці Ірак у лютому 2004 року” для заміни 5-ї омбр та 
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увійшла до складу Багатонаціональної дивізії “Центр – Південь” (Multi-

National Division – Central South [44]) [23; 24, арк. 2; 107, с.150; 44].  

З прийняттям зони відповідальності підрозділами 6-ї омбр було 

вилучено стрілецьку зброю та боєприпаси (196 од. стрілецької зброї, 6 од. ЗУ 

23-2, 4 ПЗРК, 6 крупнокаліберних кулеметів, 5 гранатометів, 18 мінометів,  

1 саморобна пускова установка, 27 ручних гранат, 1217 шт. пострілів до РПГ 

та СПГ, 34 шт. реактивних снаряда, біля 431 шт. касетних мін різної 

потужності, біля 191 шт. мінометних мін різного калібру, біля 230 кг. 

вибухівки, 27 од. холодної зброї [93]. Також було знищено понад 775 тис. од. 

ВНП (з яких 13247 авіаційних бомб різного калібру, біля 550 тис. 

артилерійських снарядів, мінометних мін різного калібру, реактивних 

снарядів та пострілів до РПГ і СПГ, біля 105 тис. протипіхотних та 

протитанкових мін, біля 1,5 тис. ручних гранат, біля 107 тис. набоїв до 

крупнокаліберних кулеметів, та біля 12 тис. інших ВНП); знешкоджено 

46 вибухових пристрої, які встановлювались на шляхах висування конвоїв та 

патрулів, а також на об’єктах інфраструктури Іраку провінції Васіт [25; 26; 

107, с.148–149; 93]. 

22 вересня 2004 р., на підставі директиви Міністра оборони України від 

29 квітня 2004 р. № Д-10 “Про організацію та проведення ротацій 

миротворчих контингентів Збройних Сил України в 2004 році” [36, арк. 3; 107, 

с.150], розпочала виконання завдань за призначенням в Республіці Ірак 7-а 

окрема механізована бригада (7-а омбр) [36, арк. 3]. 6 жовтня 2004 р., після 

прийняття повноважень в зоні відповідальності, частини та підрозділи 7 омбр 

приступили до самостійного виконання завдань за призначенням у визначеній 

зоні відповідальності (провінція Васіт) [33, арк. 5–6]. 

До її складу входили два окремі механізовані батальйони та підрозділи 

управління бригади загальною чисельністю 1399 осіб та 368 одиниць техніки. 

Структурно до складу бригади також входив інженерно-саперний загін 

спеціального призначення КазБату Збройних Сил Республіки Казахстан [99] 

чисельністю 28 осіб [85], за ін. даними – 27 осіб [98]. 
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Силами українських та казахстанських саперів (фото М.1–М.8 [98, 99]) 

було проведено очищення від ВНП території трьох артилерійських складів 

колишньої саддамівської армії. Загалом сапери вилучили та знищили понад 80 

тис. боєприпасів [85]. За час виконання завдань в Республіці Ірак 

9 військовослужбовців 7-ї омбр загинуло (фото М.12 [100]) та 6 отримали 

поранення [29–34; 85; 171, с.248; 128; 64; 89]. Поряд з українськими 

військовослужбовцями також загинув казахський офіцер. Як згадує 

Р. Жансеїтов, “під час розвантаження боєприпасів українськими військовими 

наші солдати теж знаходилися поруч, допомагали. Відбувся несанкціонований 

вибух, і наш капітан Кудабаєв своїм тілом закрив військовослужбовця 

української армії… Він проявив героїзм. Капітан Кудабаєв посмертно був 

нагороджений орденом “Айбин I ступеня” [98]. За ініціативою саперів 81-ї ТГ 

на місці загибелі миротворців було встановлено пам’ятну металеву дошку [100]. 

7 травня 2005 р. розпочала виконання завдань за призначенням 81-а 

тактична група (81-а ТГ), сформована на базі 80-го аеромобільного полку 

13 армійського корпусу для заміни 7-ї омбр відповідно до вимог Директиви 

Міністра оборони України від 24 листопада 2005 р. № Д-57 “Про проведення 

ротацій і направлення миротворчих контингентів Збройних Сил України до складу 

місії ООН та Багатонаціональних сил в Республіці Ірак у 2005 році”. Згідно з 

вимогами директиви міністра оборони України [107, с. 152; 36, арк. 2; 37]. 

До складу 81-ї ТГ, загальної чисельністю до 900 осіб, входив: 

інженерно-саперний взвод чисельністю 28 осіб, інженерна служба – 

4 особи, склад інженерних боєприпасів. Крім того, для безпосереднього 

виконання завдань щодо виявлення, вилучення та знищення ВНП 

залучались сапери інженерно-саперного загону Збройних Сил Республіки 

Казахстан, які підпорядковувались командиру 81-ї ТГ [100; 45]. 

Організаційно-штатна структура інженерно-саперного взводу була такою:  

інженерно-саперне відділення, 8 осіб, БТР-80 – 1 од. 

відділення інженерної техніки (ЕОВ-4421 – 1 од., ПЗМ-2 – 1 од., КС-3575 – 

1 од.); 
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відділення польового водопостачання (ВФС-10 – 1 компл.) 

електротехнічне відділення (ЄСД-60-ВС/230 – 1 од, Урал-4320 – 1 од.); 

кінологічне відділення (мінно-пошукові собаки – 2). 

До інженерної служби входили: 

начальник інженерної служби – 1 офіцер, шпк “майор”; 

начальник групи контролю та координації розмінування – 1 офіцер, 

шпк “майор”, БТР-80 – 1 од; механік-водій – 1; 

енергетик – 1, шпк “капитан”.  

Фахова підготовка військовослужбовців здійснювалась протягом 45 діб 

у період від 10 січня до 25 лютого 2005 р. на базі 1500-го Центру підготовки 

інженерних військ (м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.) [100]. 

Українські сапери спільно з казахськими колегами продовжували 

виконувати бойові завдання із розмінування, зокрема:  

перевірка на відсутність СВП основного та запасного шляхів висування 

з базових таборів “Зулу” (від 9 травня до 24 серпня 2005 р.) і “Дельта” (від 

24 серпня до 15 грудня 2005 р.);  

інженерна розвідка під час конвоювання та супроводу військових 

вантажів;  

вилучення та знищення ВНП (фото М.14–М.17, дод. М [100]);  

інженерна розвідка наплавних мостів через р. Тигр тощо [36; 37]. 

Мінно-пошукові собаки – вівчарка Рекс и ротвейлер Ремма (фото М.9, 

М.10, дод. М [100]) – щоденно залучались для несення служби на блок-

постах бази “Дельта” з метою перевірки на відсутність ВНП транспортних 

засобів та персоналу, якій прибував для роботи. Для виконання завдань щодо 

виявлення ВНП використовували міношукач ІМП-2, переміщення інженерно-

саперного відділення здійснювалось на БТР-80 № 601 [100]. 

За період від 9 травня до 24 серпня 2005 р. українськими інженерно-

саперними підрозділами 81-ї ТГ у зоні відповідальності було виявлено та 

знищено способом підриву 164357 ВНП [100] (за ін. даними – 240530 од., 

табл. 3.5.1 [107, с. 152; 94]).  
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Таблиця 3.5.1 

Вилучені та знищені ВНП інженерно-саперними підрозділами 81-ї ТГ 

Найменування боєприпасів “Дельта” “Зулу” Разом 
Артилерійські боєприпаси 24845 12927 37772 
Реактивні снаряди та гранати 3247 8 3255 
Авіаційні боєприпаси 18400 52796 71196 
Інженерні боєприпаси 4752 2 4754 
Ручні гранати 142 300 442 
Набої 119419 3680 123099 
Авіаційні бомби 10 2 12 
РАЗОМ 170815 69715 240530 

 

Методом безпосереднього огляду (без використання приладів 

інженерної розвідки) перевірено усю територію бази “Зулу” та навколишніх 

складів артилерійських боєприпасів (40 капітальних цегляно-бетонних 

сховищ та до 1500 га території).  

Як зазначає О. Кисельов (фото М.11 [100]), серед позитивного є 

набуття навичок та унікального бойового досвіду щодо виконання 

завдань з виявлення, вилучення та знешкодження ВНП та СВП, а також 

обмін досвідом з військовослужбовцями збройних сил – країн учасниць 

миротворчої операції, зокрема США, Республіки Казахстан, Республіки 

Румунії, Республіки Словаччини [100]. 81-а ТГ була останньою 

військовою частиною ЗС України в складі Багатонаціональних сил у 

Республіці Ірак [45; 169]. 

Усього за час перебування українського миротворчого контингенту в 

Республіці Ірак українськими військовослужбовцями спільно з колегами з 

інших країн: 

знищено 1 788 430 боєприпасів (за ін. даними – близько 1 850 тис. [95, с.59]), 

з них біля 80% протягом першого року проведення операції. У середньому 

українські миротворці щомісячно знищували до 100 різних ВНП [134, с.11] (ін. 

дані – майже 1 850 тис. боєприпасів, понад 266 тис. одиниць ВНП [40]); 

вилучено 825 од. зброї та майже 165 тис. боєприпасів, у тому числі 

близько 148 тис. набоїв [95, с.59; 85]. 
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розміновано 60 км доріг і перевірено на наявність ВНП 184 га території [40]. 

Як підсумок наведемо слова С. Попка, який зазначає, що завдання щодо 

розмінування території та знищення ВНП у поєднанні із встановленням контролю 

за ділянкою ірано-іракського кордону, дозволили створити умови для суттєвого 

скорочення матеріальної бази терористичної діяльності збройної опозиції та 

обмеження їх можливостей щодо відновлення боєздатності [134, с.11–12]. 

Матеріали опубліковані у [80]. 

 

 

3.6. Обґрунтування пріоритетності способів виконання бойових завдань із 

розмінування та перспективних напрямів розвитку переносних засобів 

розмінування із врахуванням досвіду діяльності інженерних підрозділів 

Збройних Сил України у міжнародних миротворчих операціях з підтримання 

миру і безпеки 

 

Аналіз досвіду виконання інженерними підрозділами ЗС України бойових 

завдань із розмінування місцевості та об’єктів у міжнародних миротворчих 

операціях з підтримання миру і безпеки показав, що найбільші обсяги 

припадали на такі завдання як пошук та виявлення ВНП, знищення 

(знешкодження) ВНП, маркування (позначення) замінованих або забруднених 

ВНП ділянок місцевості. Основними способами знищення (знешкодження) 

ВНП були вибуховий, механічний, розстрілювання; спалення. Маркування 

(позначення) замінованих або забруднених ВНП ділянок місцевості було 

тимчасовим, напівпостійним та постійним. З метою обрання найбільш 

раціональних вищезазначених способів для їх застосування в сучасних умовах, 

передусім в ході розмінування забруднених територій Донецької і Луганської 

областей України, виникла потреба наукового обґрунтування їх пріоритетності. 

Порівняльний аналіз варіантів способів виконання основних завдань із 

розмінування з використанням методу аналізу ієрархій. Зазначимо, що метод 

аналізу ієрархій (МАІ) являє собою систематичну процедуру ієрархічного 
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представлення елементів, що визначають сутність задачі, що розв’язується. 

Метод передбачає декомпозицію задачі (її ієрархічне зображення) на більш 

прості складові частини і подальшу обробку послідовності суджень експертів 

попарним порівнянням. Він включає процедури синтезу множинних суджень 

експертів, отримання пріоритетності критеріїв і знаходження альтернативних 

рішень. Метод дозволяє визначати пріоритети варіантів структури системи (або 

інших альтернатив), що вимірюються відносно одиниці. Сума пріоритетів за 

всіма варіантами структури системи (альтернативами) становить одиницю. 

Метод аналізу ієрархій є корисним під час прийняття компромісних 

рішень на підставі формалізованих та неформалізованих чинників, вплив яких 

не описується аналітичними залежностями. Метод відноситься до математичної 

обробки знань, що відображають взаємозв’язок багатьох елементів, від яких 

залежить вирішення тих або інших складних проблем. 

Вирішальною перевагою МАІ порівняно з іншими існуючими методами 

оцінювання альтернатив (у тому числі з методами безпосереднього експертного 

оцінювання) є: внесок в аналіз структури проблеми за результатами ієрархічного 

представлення її елементів та чіткий вираз суджень; відсутність необхідності 

пошуку функціональної залежності корисності альтернативи від її критеріїв; 

використання парних порівнювань часткових критеріїв в шкалі відношень, що 

вилучає необхідність нормування метричних критеріїв та зменшує помилку під 

час перетворення якісних характеристик в числа, оскільки людині значно простіше 

дати порівняльну оцінку двом неметричним критеріям, чим приписати їм міру. 

У загальному випадку МАІ містить такі етапи: визначення мети задачі, що 

повинна розв’язуватися; ієрархічне зображення задачі, починаючи з вершини 

(мети), через проміжні рівні ієрархії (критерії, від котрих залежать наступні рівні) 

до самого низького рівня (який звичайно є переліком альтернатив); побудову 

необхідної кількості матриць парних порівнянь – по одній матриці для кожного 

елемента, що прилягає зверху до відповідного рівня ієрархії; перевірку 

узгодженості суджень експертів; формування з групи матриць парних 

порівнювань локальних пріоритетів, які характеризують вплив множини 
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елементів на елемент, який прилягає зверху до відповідного рівня ієрархії; 

визначення глобального пріоритету; перевірка узгодженості усієї ієрархії. 

Вважається, що найбільш оптимальна щодо чисельності група експертів повинна 

складатися з 10–15 осіб. У цьому випадку імовірність істинності колективного 

експертного судження приблизно дорівнює 0,8 [212]. 

Застосуємо МАІ для визначення раціонального варіанту способів 

виконання основних завдань із розмінування місцевості та об’єктів. Структурна 

схема методики показана на рис. Н.1, дод. Н. 

Визначення можливих варіантів способів виконання основних завдань з 

розмінування місцевості і об’єктів. Для досягнення кінцевого результату 

очищення місцевості і об’єктів від ВНП виконуються певні обсяги сукупності 

завдань з розмінування, що реалізується різними способами їх виконання. 

Можливі варіанти способів виконання основних заходів щодо виявлення ВНП під 

час розмінування місцевості і об’єктів (альтернативи) показані на рис. Н.2. 

Зазначені способи пошуку та виявлення ВНП можливо поділити на: 

контактні (сейсмічний, механічний, електричний); близької дії (газоаналітичний, 

ядерно-фізичний, біофізичний за допомогою розрахунків МПС, радіохвильовий, 

індукційний, магнітометричний); дистанційного виявлення (нелінійний, 

параметричний, теплолокаційний, оптичний, біофізичний, радіолокаційний).  

Аналіз досвіду застосування інженерних підрозділів ЗС України у 

миротворчих місіях показав, що немає жодного підтвердження використання в 

них таких способів пошуку та виявлення ВНП як: сейсмічний, газоаналітичний, 

ядерно-фізичний, ренгено-телевізійний, тепло-локаційний, електричний 

контактний. Отже, ці способи досліджуватись не будуть.  

Для оцінювання пріоритетності наступних способів виявлення ВНП 

представимо їх упорядкованими за порядком номерів: 1 – механічний; 2 – 

оптичний; 3 – електромагнітні (магнітометричний, радіолокаційні, індукційний 

тощо); 4 – біофізичний за допомогою мінно-пошукових собак (МПС). 

Класифікація способів знищення (знешкодження) ВНП та пророблення 

проходів в МВЗ представлена на рис. Н.3. 
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Аналіз досвіду розмінування під час вказаних вище миротворчих 

операцій показав, що є підтвердження застосуванню наступних способів 

знищення (знешкодження) ВНП: 5 – вибуховий, 6 – механічний, 7 – 

розстрілюванням. Маркування (позначення) замінованих або забруднених 

ВНП ділянок місцевості за досвідом тих саме операцій здійснювалось як: 8 – 

тимчасове, 9 – напівпостійне та 10 – постійне. 

Ієрархічне зображення (структурування) задачі визначення пріоритетів 

варіантів (альтернатив). Вимоги до структури системи розмінування 

місцевості та об’єктів витікають із вимог до результатів її функціонування, 

зокрема результатів виконання основних завдань з розмінування та способів, 

якими вони реалізуються. Ієрархія будується з вершини (мета – вибір способів 

виконання основних завдань з розмінування місцевості) через проміжні рівні 

(перелік операцій з підтримання миру та типів завдань з розмінування) до 

нижнього рівня, який звичайно є переліком альтернатив (варіанти способів 

виконання основних завдань з розмінування місцевості та об’єктів). У нашому 

випадку така структура зображення задачі називається домінантною ієрархією 

[212]. Ієрархічне зображення задачі показано на рис. 3.6.1.  

 

 

 

Рис. 3.6.1. Ієрархічне зображення задачі оцінювання пріоритетності способів 
виконання основних завдань з розмінування місцевості і об’єктів 
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Отже, побудована ієрархія задачі вибору способів виконання основних 

завдань з розмінування місцевості і об’єктів є чотирирівневою: 1 рівень – 

рівень мети проблемного питання; 2 рівень – рівень операцій з підтримання 

миру; 3 рівень – рівень типів основних завдань з розмінування місцевості і 

об’єктів; 4 рівень – рівень альтернатив, тобто досліджуваних варіантів 

способів виконання основних завдань з розмінування місцевості і об’єктів. 

Формування експертами матриць парних порівнянь на кожному з 

нижніх рівнів ієрархії. Для проведення експертизи піднятого проблемного 

питання на платформі дистанційного навчання НУОУ ім. Івана 

Черняховського було проведене статистичне опитування серед офіцерів, які 

брали участь у міжнародних операціях з підтримання миру [124]. Створеного 

середовища для статистичного опитування показано на рис. Н.4, дод. Н. 

Експертами здійснюється парне порівняння [212]: наскільки більш 

бажаний той чи інший варіант способів виконання основних завдань з 

розмінування місцевості для задоволення кожної характеристики другого 

рівня ієрархії. Матриця парних порівнянь є квадратною, її загальний вигляд 

для l-ї характеристики зображений на рис. 3.6.2.  
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Рис. 3.6.2. Загальний вигляд матриці парних порівнянь  

кожного з рівнів ієрархії для l-ї характеристики 
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Матриця має властивість оберненої симетричності, тобто ajil = 1/aijl, де 

індекси і та j відносяться до рядка та стовпця відповідно. При цьому nji ,1, =  

(n – кількість альтернатив – варіантів способів). Для прикладу, що розглядається, 

i, j = 1, 2.  

Клітинки матриці, які розташовані по її діагоналі, дорівнюють одиниці  

(a11l = a22l =…= aijl(i = j)=…= annl = 1). Клітки матриці заповнюються 

експертами таким чином. Якщо елемент А1 домінує над елементом А2, то 

клітка, яка відноситься до рядка А1 і стовпця А2, заповнюється числом а12l, а 

клітка, яка відповідає рядку А2 і стовпцю А1, заповнюється оберненим 

числом, тобто a21l = 1/a12l. Якщо елементи А1 і А2 однакові, то на ці дві клітки 

становиться одиниця. Кількість суджень експертів у матриці парних 

порівнянь визначається за формулою 

( )
.3

2

1
==

-nn
C

                                                 (3.1) 

Для проведення експертами парних порівнянь у [212] запропонована 

шкала відносної важливості, що наведена у табл. Н.1, дод. Н.  

При залученні для оцінювання варіантів способів виконання основних 

завдань з розмінування місцевості та об’єктів групи з R експертів числове 

значення судження визначається як геометричне середнє окремих суджень 

експертів:  

,,1, Rk  aa R
k

ij1kij1 == ∏                                   (3.2) 

де ai j lk – судження k-го експерта. 

Призначення експертів проведено відповідно до їх компетентності у 

питаннях рівня посади, стажу військової служби та виконання завдань за 

посадою тощо. Емпірично встановлено, що найбільш оптимальною щодо 

чисельності є група експертів з 10–15 людей. Аналогічно сформовані матриці 

парних порівнянь для всіх решта п’яти характеристик способів виконання 

основних завдань з розмінування місцевості та об’єктів. 
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Обчислювання локальних пріоритетів для кожного рівня ієрархії. З 

групи матриць парних порівнянь сформовано набір локальних пріоритетів, 

що виражають відносний вплив множини елементів на елемент рівня, який 

примикає зверху. Для цього обчислюються власні вектори для кожної l-ї, 

Ll ,1=  (L – кількість матриць рівня ієрархії) матриці парних порівнянь і 

результат нормується. 

Визначення локальних пріоритетів здійснено у такій послідовності: 

для кожного рядка l-ї матриці визначається геометричне середнє за 

формулою 

n,1in,1j,ab n

j

ijlil === ∏ ,                                     (3.3) 

 

здійснюється нормування геометричних середніх (отримується оцінка 

вектора пріоритетів) 

.1,,1;,1, ==== ∑
∑ i

ij

i
ij

ij
il X Ll  ni  

B

b
X                          (3.4) 

Перевірка узгодженості локальних пріоритетів. Узгодженість 

локальних пріоритетів (матриць парних порівнянь) характеризується 

індексом узгодженості [212]. Він розраховується таким чином: 

визначається сума суджень (елементів) кожного стовпця матриці 

парних порівнянь 

;,1,,1,  ni  nj  ar
i

ijljl ===∑                                     (3.5) 

обчислюється величина λ lmax
, для цього сума першого стовпця 

помножається на величину першої компоненти нормалізованого вектора 

пріоритетів, сума другого стовпця – на другу компоненту і ін. 

;......λ
2211max nlnljljllllll XrXrXrXr +++++=                  (3.6) 

за формулою [212] розраховується індекс узгодженості (ІУ) 

,1,
1

λ
У max 〉

−

−
= n

n

n
I

l
l

                                      (3.7) 
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при цьому для обернено-симетричної матриці завжди .

max
nl ≥λ   

У [212] наведені середні узгодженості для випадкових матриць різного 

порядку (табл. 3.6.1). 

 

Таблиця 3.6.1  

Середні узгодженості для випадкових матриць 

Розмір матриці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Середня 

випадкова 
узгодженість 

0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

 

Випадкова узгодженість отримується під час випадкового вибору кількісних 

суджень відповідно до шкали і формування обернено-симетричної матриці. 

Відношення узгодженості (ВУ) визначається діленням ІУ на число, яке 

відповідає випадковій узгодженості матриці того ж порядку. Величина ВУ 

повинна бути не більше 10% [212]. У деяких випадках ВУ може наближатись 

до 20%. Коли ВУ перевищує ці межі, необхідно дослідити правильність 

постановки задачі та перевірити судження експертів. 

Розрахунок ступенів задоволення варіантів способів виконання 

основних завдань з розмінування місцевості та об’єктів. Результати 

обчислювання локальних пріоритетів для останнього рівня ієрархії є 

вихідними даними для визначення цього показника. Ступені задоволення 

варіантів способів виконання основних завдань з розмінування місцевості та 

об’єктів вимогам визначаються таким чином: кожний стовпчик векторів 

помножується на пріоритет відповідної характеристики і результат 

складається вдовж кожного рядка. Необхідно відзначити, що на процес 

(процедури) оперативного планування та об’єктів замикаються всі 

характеристики (показники), що розглядаються. 

Тому можна для k-го напряму діяльності локальні пріоритети 

позначити як .KkNyX kiy ,1;,1, ==  У нашому випадку К = 2.  
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Тоді ступені задоволення варіантів способів виконання основних 

завдань з розмінування місцевості та об’єктів k-му напряму діяльності 

визначаються за формулами [212]: 
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        (3.8) 

 

Синтез локальних пріоритетів: пріоритетності способів виконання 

основних завдань з розмінування місцевості та об’єктів. Вихідними даними для 

визначення раціональної альтернативи (варіанта способів виконання основних 

завдань з розмінування місцевості та об’єктів) є вище отримані результати. 

Ступені задоволення варіантів способів виконання основних завдань з 

розмінування місцевості та об’єктів загальної цілі визначаються за такими 

формулами [212]: 
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    (3.9) 

 

Є очевидним, що ( ) .,1,1 ni  AS

i

i
==∑  Максимальне значення S(Ai) 

відповідає раціональному варіанту способів виконання основних завдань з 

розмінування місцевості та об’єктів (раціональної альтернативи). 
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Перевірка узгодженості всієї ієрархії. Відповідно до [212] 

узгодженість всієї ієрархії визначається таким чином. Індекс узгодженості 

кожної матриці нижнього рівня множиться на пріоритет відповідного 

чинника (характеристики) наступного (більш високого) рівня ієрархії, за 

яким ця матриця складена. Отримані числа підсумовуються. Результат 

ділиться на вираз такого ж типу, але з випадковими ІУ, які відповідають 

розмірам кожної виваженої пріоритетами матриці. Прийнятним вважається 

ВУ всієї ієрархії менше 10%. Якщо ця вимога не виконується, необхідно 

поліпшити якість суджень експертів, або переглянути структурування задачі. 

У даному розділі показано застосування МАІ під час визначення 

пріоритетності способів виконання основних завдань з розмінування 

місцевості та об’єктів. 

За результатами повного розв’язування задачі отримані такі значення 

ступенів задоволення варіантів способів виконання основних завдань з 

розмінування місцевості та об’єктів загальної мети. 

Для обраної вибірки способів виявлення ВНП результати розрахунків 

представлені на рис. 3.6.2. 

 

 
Рис. 3.6.2. Гістограма пріоритетності способів пошуку та виявлення ВНП:  

 

1 – механічний; 2 – оптичний; 3 – електромагнітні (магнітометричний, радіолокаційні, 

індукційний тощо); 4 – біофізичний за допомогою МПС. 
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Аналіз результатів досліджень показав, що найкращим серед 

поодиноких способів пошуку та виявлення ВНП із врахуванням досвіду 

миротворчих операцій з підтримання миру і безпеки досі залишаються 

електромагнітні способи. Дещо поступається їм біофізичний спосіб за 

допомогою собак (МПС), який також знайшов поширеного використання. 

Нарешті, найменш пріоритетним виявився оптичний спосіб внаслідок 

великої витратності та відносно невисокої ефективності.  

Безперечно на сьогодні загальносвітовою тенденцією розвитку 

способів і методів пошуку та виявлення ВНП є комплексний підхід під час 

розробки пошукових пристроїв. Зокрема відмічається тенденція побудови 

мультісенсорних багатоканальних пошукових систем, що доцільно 

враховувати на найближчу перспективу і в Україні. 

Результати розрахунків для обраної вибірки способів знищення 

(знешкодження) ВНП представлені на рис. 3.6.3. 

 
 

1 – вибуховий; 2 – механічний; 3 – розстрілювання. 

 
Рис. 3.6.3. Гістограма пріоритетності способів знищення (знешкодження) ВНП:  

 

 
Аналіз отриманих результатів показав, що пріоритетнішим та 

ефективнішим у застосуванні є вибуховий спосіб. На другому місці стоїть 

спосіб розстрілювання. Але для практичної реалізації даного способу 

потрібно готувати спеціаліста сапера з розмінування із поглибленою 
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снайперською підготовкою. Останнє місце займає механічний спосіб 

знищення (знешкодження) ВНП.  

Оцінювання пріоритетності способів маркування (позначення) 

замінованих або забруднених ВНП ділянок місцевості за досвідом розглянутих 

у дисертації миротворчих операцій, висвітлило наступне (рис. 3.6.4). 

Отже, одержані результати показали, що найбільшої пріоритетності 

серед способів маркування (позначення) замінованих або забруднених ВНП 

ділянок місцевості набуло тимчасове маркування терміном на півроку та 

постійне на більш тривалий проміжок часу. 

Обґрунтування перспективних напрямів розвитку переносних 

засобів розмінування. Для обґрунтування перспективних напрямів розвитку 

переносних засобів розмінування в роботі використано метод прогресуючого 

еталону, що покладений в основу методики порівняльного оцінювання рівня 

технічної досконалості однотипних засобів інженерного озброєння (ЗІО).  

 

 
 

1 – тимчасове; 2 – напівпостійне; 3 – постійне. 

 

Рис. 3.6.4. Гістограма пріоритетності способів маркування (позначення) 
замінованих або забруднених ВНП ділянок місцевості: 
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Оцінювання рівня технічної досконалості ЗІО полягає в оцінюванні 

рівня їх розвитку відповідно класифікації. Під час проведення аналізу 

головним чином розглядають найважливіші зразки, які визначають основний 

обрис даного виду (типу) озброєння і найбільшим чином впливають на 

характер виконання завдань інженерного забезпечення бою (операції). 

Методика порівняльного оцінювання рівня технічної досконалості 

однотипних зразків ЗІО та визначення перспектив їх розвитку призначена для 

порівняння ЗІО, які у найбільшій мірі характеризують тип озброєння, що 

розглядається, та дає змогу визначити комплексні показники якості, що 

враховують усі існуючі властивості ЗІО; оцінити відповідність вітчизняних 

зразків ЗІО тактико-технічним вимогам військ і кількісним вимогам технічних 

умов та стандартів, а також порівняти вітчизняні й зарубіжні зразки ЗІО.  

Сукупність властивостей ЗІО, які визначають їх якість, обумовлює 

придатність ЗІО задовольняти певні потреби військ. Кожна із властивостей 

характеризується відповідними тактико-технічними характеристиками 

(параметрами) ЗІО. Для проведення порівняння ЗІО пропонується застосовувати 

метод прогресуючого еталону, що покладений в основу методики. 

Оцінювання ступеня відповідності ЗІО проводять порівнюванням з 

еталоном, на який відсутній державний стандарт та загальні технічні вимоги 

чи кількісні показники. Визначення відповідності вимогам полягає у 

порівнянні комплексного показника якості зразка, що оцінюється, з 

комплексним базовим показником. 

Вихідними даними для проведення розрахунків є технічні 

характеристики ЗІО, що порівнюються (час безперервної роботи, маса тощо). 

Послідовність та формули для проведення розрахунків наступні. Обирають 

вибірку ЗІО, яку за функціональними ознаками розбивають на однотипні зразки 

(подальші процедури проводять тільки між однотипними зразками). 

Для однотипних зразків ЗІО встановлюють повний перелік 

характеристик, які відображають їх властивості, та узагальнюють чисельні 

значення { }
ij

A  – характеристики для кожного зразка ЗІО. 
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Оцінюють пріоритетність j-ї характеристики (параметру). Для 

визначення пріоритетності характеристик (βj) застосовують метод 

ранжирування. Під ранжируванням розуміють процедуру встановлення 

значущості характеристик ЗІО на підставі їх упорядкування.  

Для цього проводять опитування групи із G експертів. Кожен g-й 

експерт визначає набір чисел Сjg, Jj 1,= , які відображають його погляд про 

пріоритетність технічних характеристик ЗІО. Кожен експерт має 

розташовувати технічні характеристики у порядку їх значимості (важливості) 

і приписати кожному із них числа натурального ряду: 1, 2, 3 тощо. Ранг 

показника визначають його номером, якщо на його місці у ряду відсутні 

будь-які інші. Коли на одному місці маємо декілька показників, що не 

розрізняються (мають зв’язані ранги), то ранг кожного з них дорівнює 

середньоарифметичному їх нових номерів. При цьому кількість рангів 

показників дорівнює R. Під час визначення коефіцієнтів Сjg приймається, що 

між рангом і важливістю характеристики ЗІО існує лінійна залежність. Тоді 

визначення коефіцієнтів Сjg здійснюють за формулою 

R

-

-
r

C
jg

jg

1

1= ,                                         (3.3) 

де 
r jg

 – ранг відповідного j-ї характеристики ЗІО за думкою g-го експерта.  

Після цього значення Сjg нормуються 

1;∑

∑ 1=

1=

== ββ
J

j
jgJ

j
jg

jg

jg

C

C .                                     (3.4) 

Остаточно значення коефіцієнтів важливості β
j

 обчислюють 

усередненням значень β
jg

, які надходять від усіх експертів. Коли 

компетентність експертів у групі вважається однаковою 

Gg 
G

G

g
jgj

,1=;
1

= ∑
1=

ββ ⋅ .                                 (3.5) 

Вірогідність результатів експертного оцінювання характеризується 

ступенем узгодженості оцінок, які надають експерти. Для цього 
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використовують коефіцієнт конкордації (W), який визначають за формулами 

Gg

GRRG

B
W

G

g
gT

,1;

)(

12

1

32

=

⋅−−⋅

=

∑
=

,                   (3.6) 
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,                       (3.7) 

( )∑
=

−=

H g

hhT ggg

1

3

φ
φφ

,                                    (3.8) 

де T g – показник зв’язаних рангів у g-му ранжируванні. Коли ранги, які 

збігаються (зв’язні), відсутні, 0=T g ; 

H g
– кількість груп рівних рангів у g-му ранжируванні,  

h gφ – кількість рівних рангів у ϕ -й групі ранжирування зв’язаних рангів 

під час ранжирування g-м експертом.  

Значення коефіцієнта конкордації перебуває у межах 0 < W < 1. При 

цьому W = 0 означає повну протилежність, а W=1 – повне збігання 

ранжирувань. Вірогідність вважається хорошою, коли W = 0,7– 0,3. 

Якщо характеристики за важливістю вважаються рівними між собою, 

то показник пріоритетності кожної із них визначають співвідношенням типу 

1/J, де J – загальна кількість характеристик оцінюваних зразків ЗІО. Для 

кожної характеристики встановлюють критеріальне правило, за яким з усієї 

вибірки покроково обирають найкращий (умовно-еталонний) зразок ЗІО 

NiAA
ijej

...1 ,max ==                                          (3.9) 

або 

NiAA
ijej

...1 ,min ==   ,                                       (3.10) 

де Аij – абсолютне значення j-ї властивості і-го зразка, що порівнюється;  

Аеj  – абсолютне значення цієї властивості у еталона  (базового зразка). 

Визначають відносні персональні показники кожного зразка для кожної 

характеристики, які для властивостей “більше-краще” 
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,

ej

ij

ij
A

A
q =                                              (3.11) 

а для властивостей “більше-гірше” 

ij

ej

ij
A

A
q = .                                             (3.12) 

Для властивостей, які виражаються у вигляді “є” чи “немає”  
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                                    (3.13) 

Для будь-яких властивостей qij=1, якщо А1j=A2j=…Anj = Аej ≠  0. 

Розраховують середньозважений комплексний показник якості кожного 

зразка ЗІО. Комплексний показник i-го зразка Qi  визначають за формулою 

ij

J

1j

ji qQ ∑
=

β= ,                                           (3.14) 

де β
j

 – коефіцієнт вагомості  j-ї властивості (технічної характеристики);    

qij – відносний одиничний показник j-ї властивості i-го зразка. 

Нормують одержані значення комплексного показника якості кожного 

зразка ЗІО по відношенню до найбільшого значення 

                                     
j

j

j
Q

Q
К

max

= .                                               (3.15) 

Встановлюють ранги кожного зразка ЗІО за рівнем якості. Роблять висновок 

про пріоритетність оцінюваних зразків ЗІО. Визначаються переваги та вимоги до 

характеристик, які потребують поліпшення для існуючих на озброєнні ЗІО. 

На основі проведення порівняльного аналізу обґрунтуємо вимоги до 

вітчизняних переносних військових міношукачів. Для проведення порівняння 

були обрані кращі зразки пошукових пристроїв: ИМП-2, ММП, ИМБ, що 

розроблені в СРСР і знаходяться на озброєнні ЗС України; “Медуза” – 

розроблений в Російській Федерації і перебуває на озброєнні її збройних сил; 

ОGF-L – розроблений у колишній НДР і перебуває на озброєнні ЗС України 
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та Росії; Ferex 4021 – розроблений і перебуває на озброєнні збройних сил 

ФРН.  

Аналіз тактико-технічних характеристик обраних зразків показав, що 

основними з них є глибина виявлення ВНП, ширина зони виявлення, темп 

пошуку, маса пристрою. За критерії обрано: темп пошуку, глибина і ширина 

зони виявлення ВНП – потребує максимізації (max), а маса пристрою – 

мінімізації (min). Абсолютні значення характеристик, що обрані для 

порівняння засобів виявлення ВНП, та числові значення середньозваженого 

узагальненого показника якості наведені у табл. 3.6.2.  

 

Таблиця 3.6.2  
Тактико-технічні характеристики переносних засобів виявлення ВНП 

Назва 

Тактико-технічні 
характеристики 

И
М

П
-2

 

М
М

П
 

“
М

е
д

у
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”
 

И
М

Б
 

О
G

F
-L

 

F
e
re

x
 4

0
2
1

 

Глибина виявлення ВНП, см:  
з металевими корпусами 50 50 120 100 100 120 
з неметалевими корпусами 15 15 35 0 0 0 
авіабомба калібру 500 кг 120 120 270 500 500 500 
Ширина зони виявлення, см 25 15 50 150 100 50 
Темп пошуку, м2/ч  150 150 400 300 300 350 
Маса, кг 2 4,7 2,8 15 9 6 

 
Для нашого випадку пріоритетність характеристик приймаємо рівною. 

Використовуючи формули (3.9)–(3.14), проведемо порівняльний аналіз 

зразків переносних засобів виявлення ВНП (табл. 3.6.3). 

Аналіз одержаних результатів та досвіду застосування сучасних зразків 

засобів пошуку ВНП показав, що ні один із них не є ідеальним (еталонним). 

Кожен з них має певні переваги та недоліки. 

Для визначення пріоритетного ряду технічної досконалості здійснимо 

за формулою (3.15) нормування значень узагальненого показника технічної 

досконалості обраних засобів виявлення ВНП (рис. 3.6.5).  
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Таблиця 3.6.3  
Результати розрахунків показників технічного рівня  

переносних засобів виявлення ВНП 

Назва 

Характеристика 

И
М

П
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Глибина виявлення мін:  
з металевими корпусами 0,42 0,42 1 0,83 0,83 1 
з неметалевими корпусами 0,43 0,43 1 0 0 0 
авіабомба калібру 500 кг 0,24 0,24 0,54 1 1 1 

Ширина зони виявлення 0,17 0,10 0,33 1 0,67 0,33 
Темп пошуку  0,38 0,38 1 0,75 0,75 0,88 
Вага 1 0,43 0,71 0,13 0,22 0,33 

Значення узагальненого 

показника 
0,33 0,25 0,57 0,46 0,43 0,44 

 
Аналіз одержаних результатів показав, що кращими серед обраних 

зразків переносних засобів пошуку ВНП, які порівнювались, виявився 

переносний шукач вибухових пристроїв типу “Медуза”, розроблений в 

Російській Федерації. Він кращий від інших за такими параметрами: глибина 

та ширина смуги виявлення, темп пошуку ВНП.  

 

 
Рис. 3.6.5. Пріоритетний ряд за нормованими значеннями узагальненого 

показника технічної досконалості переносних засобів пошуку ВНП 
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Вітчизняні зразки переносних засобів пошуку ВНП (ИМП-2, ММП) значно 

поступаються майже за всіма характеристиками найбільш сучасним закордонним 

зразкам. Вони є морально та фізично застарілими. Для розв’язання виявленої 

невідповідності у практиці розмінування потрібна або глибока модернізація 

існуючих зразків, або закупівля більш сучасних зразків засобів даного типу.  

Отже, на підставі отриманих результатів можна зазначити, що 

перспективними напрямками розвитку переносних засобів пошуку ВНП на 

сучасному етапі буде зменшення ваги пошукового пристрою, збільшення 

глибини та ширини смуги виявлення, темпу пошуку та достовірності селекції 

ВНП. Крім того безперечною та обов’язковою вимогою є підвищення 

безпеки пошуку і виявлення ВНП за умов зниження вартості процесу 

розмінування та пошукового обладнання. 

Матеріали оприлюднені [79; 80; 81]. 
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Висновки за розділ 3. 

 

Підсумовуючи викладене у 3 розділі зробимо такі висновки. 

Аналіз досвіду розмінування місцевості та об’єктів у розглянутих вище 

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки показав, що серед усіх 

бойових завдань найбільші обсяги припадали на такі: пошук та виявлення 

ВНП (СВП); знищення чи знешкодження ВНП (СВП); маркування 

(позначення) замінованих або забруднених ВНП (СВП) ділянок місцевості. 

Основними способами знищення (знешкодження) ВНП (СВП) були: 

вибуховий; механічний; розстрілюванням; спаленням (переважно, але не 

основний, в Республіці Ірак). 

Маркування (позначення) замінованих або забруднених ВНП (СВП) 

ділянок місцевості було: тимчасовим; напівпостійним;  постійним. 

На основі застосування комбінації спеціальних методів історичних 

досліджень у поєднанні із методами аналізу ієрархій та прогресуючого 

обґрунтовано раціональні способи виконання завдань із розмінування та 

перспективні напрямки розвитку переносних засобів пошуку і виявлення 

ВНП. Найбільш раціональними виявилися наступні способи:  

для пошуку та виявлення вибухонебезпечних предметів – електромагнітні 

методи (магнітометричний, радіолокаційні, індукційний тощо);  

для знищення (знешкодження) вибухонебезпечних предметів – 

вибуховий спосіб із застосуванням кумулятивних зарядів;  

для маркування замінованих ділянок місцевості – тимчасове маркування 

терміном на півроку та постійне на більш тривалий проміжок часу.  

Перспективними напрямками розвитку переносних засобів пошуку 

ВНП на сучасному етапі виявилися зменшення ваги пошукового пристрою, 

збільшення глибини та ширини смуги виявлення, темпу пошуку та 

достовірності селекції ВНП.  
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Як засвідчив узагальнений досвід, безперечною й обов’язковою 

вимогою є підвищення безпеки пошуку і виявлення ВНП за умов зниження 

вартості процесу розмінування та пошукового обладнання.  

Водночас, результати розрахунків показали, що серед обраних для 

порівняння кращих вітчизняних і світових зразків переносних засобів 

пошуку ВНП більш ефективним виявився переносний шукач вибухових 

пристроїв типу “Медуза”, виробництва Російської Федерації. Він переважає 

інші за такими параметрами як глибина та ширина смуги виявлення, а також 

за темпом пошуку ВНП. Вітчизняні зразки переносних засобів пошуку ВНП 

(ИМП-2, ММП), що стоять на озброєнні Збройних Сил України і 

використовувалися українськими інженерними підрозділами під час 

розмінування в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, значно 

поступаються майже за всіма характеристиками, вони є морально та фізично 

застарілими. Тому, для розв’язання виявленої невідповідності у практиці 

розмінування потрібна або глибока модернізація існуючих зразків, або 

закупівля більш сучасних іноземних зразків засобів даного типу.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації представлено теоретичне узагальнення та вирішення 

актуального наукового завдання, яке полягало у розкритті процесу й 

узагальненні досвіду діяльності інженерних підрозділів Збройних Сил 

України із розмінування території та об’єктів у міжнародних операціях з 

підтримання миру і безпеки для використання в сучасних умовах. 

Наукові результати проведеного дослідження дозволяють зробити 

такі висновки: 

1. Аналіз історіографії підтвердив актуальність обраної теми та її 

недостатню розробленість в українській воєнно-історичній науці. 

З’ясовано, що в Україні оприлюднена незначна кількість наукових праць з 

даної проблематики, які здебільшого мають описовий характер або 

висвітлюють лише окремі її аспекти. Заявлена тематика також не знайшла 

належного висвітлення у працях зарубіжних дослідників. Вказане 

обумовило потребу поглибленого дослідження досвіду розмінування 

території та об’єктів, набутий українськими інженерними підрозділами ЗС 

України у миротворчих місіях, який стане у нагоді під час розмінування 

забруднених територій Донецької і Луганської областей України. 

Наявна джерельна база представлена значною кількістю документів і 

матеріалів, які включають законодавчі та нормативно-правові міжнародні і 

національні акти, документи та матеріали, що зберігаються в архівних і 

музейних установах України, звітні та розпорядчі документи, спогади 

учасників подій, довідникові та періодичні видання, фотографічні 

документи і матеріали тощо. Виявлені джерела є достатньо 

репрезентативними для вирішення поставлених у дослідженні завдань. 

Використання та введення окремих з них до наукового обігу у поєднанні з 

опрацьованою літературою дозволило зробити узагальнення і висновки, 

досягти мети та реалізувати дослідницькі завдання дисертації. 
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2. Встановлено, що починаючи з 1992 р. Україна взяла участь у 

35 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, зокрема: місії 

ООН – 21, місії ОБСЄ – 2, місії Європейського Союзу – 3, спільні операції 

з НАТО – 7, місії на підставі угод з іншими державами – 2. У 6 з них 

(17%) – у колишній Югославії (Боснія і Герцеговина та Косово), Анголі, у 

Південному Лівані, Афганістані й Іраку, – вирішувалося важливе бойове 

завдання з розмінування території і об’єктів. 

На результати розмінування на території цих країн впливали, 

здебільшого негативно, такі групи взаємопов’язаних чинників: фізико-

географічні і природно-кліматичні умови зони відповідальності 

українських миротворчих контингентів (персоналу); прийоми та способи 

дій збройних формувань з мінування об’єктів і території, а також основні 

типи ВНП, що ними використовувалися. 

Ступінь та спрямованість впливу фізико-географічних і природно-

кліматичних умов у різних регіонах відрізнялися і значною мірою 

залежали від завчасної підготовки особового складу до дій у складних, 

конкретних і мінливих умовах зовнішнього середовища та відповідності 

технічної оснащеності інженерних підрозділів умовам застосування. Отже, 

в дисертації встановлено залежність спроможностей інженерних 

підрозділів виконувати завдання з розмінування від фізико-географічних і 

природно-кліматичних умов. 

У результаті аналізу досвіду розмінування встановлено зростання у 

збройній боротьбі другої половини ХХ – початку ХХІ ст. масштабів 

використання ВНП. Простежено чітку тенденцію до збільшення частки 

використання у воєнних конфліктах СВП, неконтактних підривників, 

основаних на принципах дії, що раніше не використовувались, а також 

керованих по радіо фугасів. Швидка еволюція тактичних прийомів і 

способів мінування об’єктів і території, а також різноманітність типів ВНП 

(СВП) створювали значні труднощі інженерним підрозділам ЗС України 

при їх виявленні, ідентифікації, знешкодженні та знищенні. У дисертації 
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визначено залежність між характером і способами використання мінної 

зброї та вимогами до сил і засобів розмінування. 

Узагальнений досвід засвідчив, що саперу для розмінування потрібні 

не тільки міношукач і щуп для виявлення мін і мінімальний захист, а більш 

досконале спорядження, що перебуває на озброєнні країн-партнерів, 

зокрема НАТО. Це не лише покращує результативність виявлення та 

знешкодження ВНП (СВП), а й зберігає життя саперу, що є критично 

важливим. Не менш важливим елементом професійної підготовки 

інженерних підрозділів ЗС України є обов’язкове вивчення і врахування 

зазначених чинників у процесі підготовки не лише до виконання бойових 

завдань із розмінування у міжнародних операціях з підтримання миру і 

безпеки, а й у сучасних умовах збройної агресії Російської Федерації проти 

України, наслідком якої стало забруднення мінами значної території 

Донецької та Луганської областей. 

3. Участь миротворчих контингентів (персоналу) ЗС України у 

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки відбувалася 

відповідно до міжнародних зобов’язань України як держави-члена ООН, а 

також до міжнародних і національних законодавчих і нормативно-

правових актів. Встановлено, що чинна законодавча і нормативно-правова 

база дозволяла виконувати завдання із розмінування на територіях 

визначених у дисертації країнах. Водночас, враховуючи практику 

виконання українськими інженерними підрозділами бойових завдань 

спільно з військовими підрозділами інших країн, які залучалися до місії 

під егідою ООН і НАТО, актуальним проблемним завданням було 

адаптування національних відомчих нормативно-правових актів 

(передусім інструкцій із розмінування) до світових стандартів, зокрема 

прийнятих у країнах НАТО. Це ускладнювало підготовку українських 

підрозділів розмінування до виконання завдань за призначенням. 

4. Узагальнений у роботі досвід засвідчив, що необхідність процесу 

розмінування обумовлювало існування навіть мінімальної загрози 
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наявності чи застосування ВНП (СВП) у зоні відповідальності 

міжнародного миротворчого контингенту (персоналу). Тактика мінування, 

яку застосовували збройні формування у воєнних конфліктах, визначала 

перелік об’єктів, розмінування яких здійснювали інженерні підрозділи 

Збройних Сил України у миротворчих місіях. До них відносилися: 

забруднені ділянки (площі) місцевості, споруди різного призначення, 

автомобільні шляхи, роадблоки (дорожні завали), автомобільна техніка, 

мінні поля тощо.  

Виявлено, що завдання із розмінування виконувалося основними 

класичними способами: вручну (сапер із міношукачем і щупом; із 

залученням пошуково-розшукових собак); механічним (за допомогою 

спеціальної техніки); вибуховим (накладанням зарядів вибухової 

речовини). Враховуючи той факт, що в перших миротворчих місіях 

оснащення особового складу українських груп розмінування було 

громіздким і незручним, що не відповідало міжнародним стандартам та 

ускладнювало проведення розмінування, а також відсутність кінологів і 

пошуково-розшукових собак, тому переважно використовувався лише 

один перевірений спосіб розмінування – вручну. Основний недолік цього 

способу полягав в тому, що застосування щупів для пошуку мін було 

украй небезпечним, особливо у випадках, коли ґрунт містив у собі багато 

каміння, уламків різних предметів тощо. Розмінування класичними 

способами у поєднанні з негативним впливом фізико-географічних і 

природно-кліматичних умов не завжди давало очікуваний результат. 

Найбільш ефективним стало комбінування зазначених способів, що набуло 

широкого застосування у миротворчих місіях. Досвід дій груп 

розмінування українського миротворчого контингенту засвідчив 

необхідність опрацьовування свого власного підходу до вибору способу 

розмінування залежно від мінної обстановки в зоні відповідальності. 

5. Встановлено, що важливою складовою у процесі розмінування 

було позначення виявлених ВНП (СВП). Для цих цілей групи 
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розмінування використовували стандартні указки, що знаходилися на їх 

озброєнні. Цивільне населення, виявивши місце знаходження мін чи 

іншого ВНП (СВП), позначало їх будь якими помітними предметами 

(порожніми пластиковими пляшками на палиці; нагромаджуванням 

каміння; підв’язуванням біля міни на кущі чи дереві шматка тканини 

тощо). Досвідом підтверджено результативність таких способів 

позначення виявлених ВНП (СВП). 

6. Одним із етапів розмінування було знешкодження та знищення 

виявлених ВНП (СВП) і зброї. Український і зарубіжний досвід засвідчив, 

що небезпечні предмети, зазвичай, завантажувалися на спеціально 

обладнаний для їх перевезення автомобіль та вивозилися до місць 

знищення. Однак, знищувати ВНП та, передусім СВП, було безпечніше на 

місці їх виявлення. Складність боротьби з останніми полягала в їх 

ексклюзивності, їх часто маскували під предмети широкого вжитку і не 

могли бути досконало описані та вивчені спеціалістами з їх знешкодження.  

Знищення ВНП (СВП) відбувалося основним способом – 

накладанням на них зарядів вибухової речовини з підриванням 

електрострумом. Малокаліберні патрони, сигнальні міни тощо 

знищувалися шляхом спалювання. Зазначені способи знищення ВНП 

(СВП) загалом, були результативними. Іншим способом було тралення мін 

спеціальною технікою з траловим устаткуванням для суцільного 

розмінування місцевості. Але цей спосіб не завжди себе виправдовував: 

під час тралення 15–20% мін детонували, частина занурювалася глибоко в 

ґрунт і була недосяжною для тралового устаткування, решта – механічно 

руйнувалися чи переходили у небезпечний стан; після багаторазового 

проїзду ґрунт утрамбовувався. Це значно ускладнювало повторну 

перевірку місцевості вручну і, водночас, підвищувало мінну небезпеку. 

Зазначене засвідчило, що для розмінування території і об’єктів командири 

підрозділів розмінування повинні в кожному окремому випадку визначати 



268 

 

найбільш доцільний і безпечний спосіб із урахуванням реальної мінної 

обстановки.  

7. Аналіз процесу розмінування українськими інженерними 

підрозділами у миротворчих місіях дозволив встановити позитивні і 

негативні його аспекти. Позитивним було: продумана та раціональна 

організаційно-штатна структура підрозділів розмінування; набуття досвіду 

виконання бойових завдань у взаємодії з підрозділами країн НАТО; повна 

самостійність командирів підрозділів розмінування в прийнятті рішень на 

виконання бойових завдань, що виникали у місії; високий професіоналізм 

у цій сфері, що сприяло зростанню рівня довіри до України з боку країн-

партнерів. Як недоліки зазначено: забезпечення військовослужбовців 

інженерних підрозділів ЗС України морально і фізично застарілими 

штатними засобами розмінування (щупом і міношукачем) і захисним 

спорядженням (важким шоломом і бронежилетом), що не дозволяло 

якісно, швидко і безпечно виконувати роботи з виявлення, знешкодження 

та знищення ВНП (СВП) нестандартних типів і невідомих виробників; 

невідповідність вітчизняних керівних документів вимогам міжнародних 

стандартів, зокрема прийнятих у країнах НАТО з питань застосування груп 

розмінування та матеріально-технічного забезпечення; недостатні знання 

особовим складом груп розмінування іноземної мови і невеликий термін їх 

спеціальної підготовки (один тиждень), а також її спрямованість за 

чинними у ЗС України керівними документами, що у багатьох питаннях не 

відповідало міжнародним стандартам.  

8. На основі застосування комбінації спеціальних методів 

історичного дослідження у поєднанні із методом аналізу ієрархій 

обґрунтовані раціональні способи виконання завдань із розмінування у 

міжнародній операції з підтримання миру та безпеки. Найбільш 

раціональними виявилися такі: для пошуку та виявлення ВНП – 

електромагнітні способи (магнітометричний, радіолокаційні, індукційний 

тощо); для знищення (знешкодження) ВНП – вибуховий спосіб із 
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застосуванням кумулятивних зарядів; для маркування замінованих ділянок 

місцевості – тимчасове маркування терміном на півроку та постійне на 

більш тривалий проміжок часу. 

Із застосуванням комбінації спеціальних методів історичного 

дослідження у поєднанні із методом прогресуючого еталону обґрунтовані 

перспективні напрями розвитку переносних засобів пошуку та виявлення 

ВНП. На підставі одержаних результатів встановлено, що перспективними 

напрямами розвитку переносних засобів пошуку ВНП є зменшення ваги 

пошукового пристрою, збільшення глибини та ширини смуги виявлення, 

темпу пошуку та достовірності селекції ВНП (СВП).  

На підставі отриманих результатів дослідження сформульовано 

рекомендації щодо їх впровадження у практичну діяльність ЗС України 

для підвищення результативності, процесу розмінування, зменшення 

термінів очищення місцевості від ВНП (СВП), підвищення бойових 

спроможностей військових частин і підрозділів, що беруть участь в 

операції Об’єднаних сил на сході України, зокрема маневрених, 

розширення фронту робіт із розмінування, зменшення втрат як серед 

особового складу українських угрупувань, так і мирного населення. 

Визначальним обрано принцип мінімальної достатності, для реалізації 

якого слід виконати низку організаційно-технічних заходів, зокрема: 

подальша імплементація стандартів (процедур) НАТО, приведення 

національних стандартів із розмінування до міжнародних; перехід до 

структури підготовки підрозділів знищення ВНП та протидії СВП за 

стандартам НАТО; подальша розробка та глибока модернізація 

вітчизняних засобів розмінування та індивідуального захисту особового 

складу груп розмінування, закупівля сучасних їх зразків за кордоном. 

Враховуючи, що інженерні підрозділи ЗС України виконують бойові 

завдання в міжнародних місіях і перебувають у стані постійної мінної 

небезпеки, принцип “обмеженого фінансування” не повинен бути 

визначальним. 
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Перспективними напрямами подальших наукових досліджень може 

бути досвід розмінування окремих районів Донецької і Луганської 

областей України інженерними підрозділами ЗС України у 2014–2020 рр., 

підготовка інженерних підрозділів до виконання завдань з розмінування, 

використання тварин для виявлення та знищення ВНП (СВП), розвиток 

інженерних засобів пошуку та розмінування, зокрема систем 

дистанційного виявлення та знищення СВП. 
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Додаток А 

Значення основних термінів, що вживаються у дисертації 

 

Міжнародні операції з підтримання миру і безпеки – міжнародні дії або 

заходи, спрямовані на виконання миротворчих чи гуманітарних завдань, які 

здійснюються за рішеннями Ради Безпеки ООН відповідно до Статуту Організації 

Об'єднаних Націй, ОБСЄ, інших міжнародних організацій, які несуть 

відповідальність у сфері підтримання міжнародного миру і безпеки, згідно з 

положеннями глави VIII Статуту ООН, а так само дії і заходи багатонаціональних 

сил, багатонаціональних військових формувань високої готовності, які 

проводяться під загальним контролем Ради Безпеки ООН з метою: запобігання 

виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів; врегулювання або 

створення умов для врегулювання міждержавних,  а також внутрішніх конфліктів 

за згодою сторін конфлікту або з використанням примусових заходів за рішенням 

Ради Безпеки ООН, що може включати, зокрема, спостереження і контроль за 

додержанням угод про припинення вогню та інших ворожих дій, роз'єднання 

сторін, які конфліктують, роззброєння і розформування їх підрозділів, виконання 

інженерних та інших робіт; боротьби з міжнародним тероризмом і піратством; 

евакуації населення із зони конфлікту; ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

природного і техногенного характеру; подання гуманітарної допомоги населенню, 

яке постраждало внаслідок міждержавних або внутрішніх конфліктів; виконання 

поліцейських функцій по забезпеченню безпеки і додержання прав людини; 

подання допомоги у подоланні наслідків конфліктів та відновлення миру; 

усунення загрози миру, порушень миру чи акту агресії.  

Національний контингент – військові підрозділи, оснащені відповідним 

озброєнням і військовою технікою, засобами підтримки і зв'язку, що 

направляються Україною для участі в міжнародних операціях з підтримання 

миру і безпеки, у тому числі у складі багатонаціональних військових формувань 

високої готовності військові підрозділи Збройних Сил України, інших військових 

формувань, котрі входять до складу об'єднаних військових підрозділів, що 

створюються спільно з іншими державами для участі у міжнародних операціях з 

підтримання миру і безпеки (спільні батальйони тощо). 
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Вибухонебезпечні предмети – будь-які боєприпаси, що містять вибухові 

речовини, матеріали ядерного ділення або ядерного синтезу, а також біологічні 

та хімічні речовини, які включають в себе бомби і боєголовки, крилаті і 

балістичні ракети, артилерійські, мінометні, ракетні снаряди і боєприпаси до 

легкої стрілецької зброї, усі різновиди мін, торпеди і глибинні бомби, 

піротехнічні матеріали, касетні суббоєприпаси та їх контейнери, піропатрони та 

піротехнічні пристрої, електропірозапали, замасковані та саморобні вибухові 

пристрої, а також будь-які схожі або пов’язані з цим елементи чи компоненти, 

вибухонебезпечні за своєю природою. 

Виявлення вибухонебезпечного предмета – пошук та (або) 

ідентифікація вибухонебезпечного предмета. 

Гуманітарне розмінування – комплекс планових заходів, що 

проводяться з метою ліквідації небезпеки, пов’язаної з мінами і 

вибухонебезпечними предметами, та включають нетехнічне та технічне 

обстеження, маркування і складання карт території, очищення забрудненої 

території, підготовку документації після розмінування, надання інформації 

щодо протимінної діяльності та передачу очищеної території. 

Забруднена територія – будь-яка територія (акваторія), що містить 

вибухонебезпечні предмети. 

Знешкодження вибухонебезпечного предмета – спеціальні дії щодо 

блокування або нейтралізації виконавчих механізмів підривників 

вибухонебезпечного предмета (вилучення підривників з вибухонебезпечного 

предмета, вилучення вибухонебезпечного предмета з місця встановлення), 

спрямовані на приведення вибухонебезпечного предмета у безпечний стан, 

що виключає можливість його ненавмисного вибуху. 

Знищення вибухонебезпечного предмета – переведення 

вибухонебезпечного предмета у недієздатний (безпечний) стан шляхом підриву, 

спалювання, механічного чи іншого повного або часткового руйнування з 

обов’язковим дотриманням вимог протимінної діяльності та запобіганням і 

мінімізацією негативних для населення, інфраструктури та довкілля наслідків. 

Зона відповідальності – це географічна зона, закріплена за підрозділом.  

Постраждалі особи – окремі особи або групи осіб, які зазнали 

фізичних і психологічних травм, фінансових втрат або законні права та 
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інтереси яких були порушені використанням та (або) наявністю 

вибухонебезпечних предметів або діями чи бездіяльністю відповідальних 

осіб, або члени сімей осіб, загиблих від вибухонебезпечних предметів. 

Протимінна діяльність – комплекс заходів, спрямованих на захист 

національних інтересів України, а також на зменшення та усунення наслідків 

негативного впливу вибухонебезпечних предметів на соціально-економічні 

умови життєдіяльності населення та довкілля. 

Розмінування – діяльність уповноважених підрозділів центральних 

органів виконавчої влади та операторів протимінної діяльності, що 

проводиться з метою ліквідації небезпек, пов’язаних з вибухонебезпечними 

предметами, і може мати гуманітарний, військовий чи оперативний характер. 

Уповноважені підрозділи центральних органів виконавчої влади – 

підрозділи, до складу яких входять фахівці з протимінної діяльності, що 

перебувають у підпорядкуванні та (або) входять до сфери управління та (або) до 

складу: центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та 

реалізують державну політику… з питань національної безпеки у воєнній сфері, 

сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період. 

Фахівці у сфері протимінної діяльності – фізичні особи, які володіють 

спеціальними знаннями і навичками у сфері протимінної діяльності та мають 

відповідну кваліфікацію щодо проведення робіт з розмінування. 

Якість розмінування – відповідність виконаних заходів вимогам 

національних стандартів (у міжнародних операціях з підтримання миру і 

безпеки – міжнародним стандартам – авт.) протимінної діяльності з 

урахуванням вимог держави щодо безпеки життя і здоров’я населення. 

 

Джерело інформації: [1].  
 

                                                 
1 Про протимінну діяльність в Україні / Закон України від 6 грудня 2018 року № 2642-VIII: [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2642-19; Про участь України в міжнародних операціях 

з підтримання миру і безпеки / Закон України від 23 квітня 1999 року № 613-XIV: [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/613-14; Угода між Міністерством оборони України та Міністерством 

оборони Королівства Бельгія про участь українського контингенту у міжнародній миротворчій операції у складі 

тактичного угрупування під бельгійським командуванням від 22 листопада 2002 р.: [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://zakononline.com.ua/documents/show/323322___895056 
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Додаток Б 

Мінна обстановка на сході України у 2014–2019 роках 

 

 
 

Рис. Б.1. Карта небезпечних районів Донецької і Луганської областей України. 
Стан на лютий 2019 р. 

 
Джерело інформації [1]. 

                                                 
1
 Карта смерті: в мережі опублікували шокуючі дані про загибель цивільних на Донбасі // Апостроф. – 

2019. – 21 березня: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://apostrophe.ua/ua/news/society/2019-03-

21/karta-smerti-v-seti-opublikovali-shokiruyuschie-dannyie-o-gibeli-grajdanskih-na-donbasse/157890 
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Фото Б.1. Листівка “Зона АТО. Оборежно, міни!” 

 

Джерело інформації: [1]. 

                                                 
1 Киснев В. Невидимая смерть. Минная война на Донбассе // Блог о войне: [Електронний ресурс. 

02.03.2016]. – Режим доступу: http://www.war.org.ua/?p=5798 
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Фото Б.2. Листівка “ Оборежно вибухонебезпечні предмети!” 

 

Джерело інформації: [1]. 
 

 
Фото Б.3. Попередження МНС “ ЛНР” щодо мінної небезпеки. 

 

Джерело інформації: [2]. 

                                                 
1 Сокур А. У Слов’янському районі знову небезпечні знахідки // Деловой Славянск: [Електронний 

ресурс. 12.02.2018]. – Режим доступу: https://slavdelo.dn.ua/2018/02/12/u-slov-yanskomu-rajoni-znovu-

nebezpechni-znahidki/ 

2 Рекомендації “Министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР” щодо поводження з вибухонебезпечними 

предметами // Стаханов-новости для всех!: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://i.mycdn.me/image?id=772303755153&t=0&plc=WEB&tkn=*YzP8DKXHkoP_3pxJk1EzYod-Pqw 
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Рис. Б.5. Місця виявлення ВНП на території Донецької області 
 

Джерело інформації: [1]. 
 

 
Фото. Б.4. Маркування місць виявлення ВНП в зоні проведення АТО  

 

Джерело інформації: [2]. 
 
                                                 

1 Інформаційний листок Державної служби України з надзвичайних ситуацій “Забруднення 

вибухонебезпечними предметами території Донецької області” / ГСЧС обозначила самые небезопасные 

территории Донетчины (инфографика) // Восточный фарватер: [Електронний ресурс. 18.08.2016]. – Режим 

доступу: https://farwater.net/novosti/kakie-rajony-donetchiny-bolshe-vsego-zagryazneny-vzryvoopasnymi-

predmetami-infografika/ 

2 Landmine kills three boys playing in an 'abandoned house' i maine // Pattaya Newspaper: [Електронний 

ресурс. 30.09.2018]. – Режим доступу: https://www.pattayanewspaper.com/landmine-kills-three-boys-playing-in-

an-abandoned-house-in-ukraine/ 
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Рис.Б.3. Карта забрудненої ВНП території Донецької і Луганської областей  

та аналіз виконання заходів гуманітарного розмінування в зоні проведення АТО 2
7

8
 

 



 

 

 
 

 
Фото Б5, Б.6. Виявлення та знешкодження мін й інших ВНП  

фахівцями позаштатних груп розмінування зі складу і 
нженерно-саперного підрозділу 36-ї бригади морської піхоти  

ВМС ЗС України на Маріупольському напрямку 
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Фото Б.7. Маркування місць виявлення вибухонебезпечних предметів 

фахівцями позаштатних груп розмінування зі складу  
інженерно-саперного підрозділу 36-ї бригади морської піхоти  

ВМС ЗС України на Маріупольському напрямку. 
 

Джерело інформації: [1]. 

                                                 
1 Як військові у зоні АТО знешкоджують міни // Волинь 24: [Електронний ресурс. 02.03.2017]. – Режим 

доступу: https://www.volyn24.com/news/79311-yak-vijskovi-u-zoni-ato-zneshkodzhuyut-miny; Вибухова 

робота інженерів на передовій. Відео YouTube // Військове телебачення України: 

[Електронний ресурс. 01.03.2017]. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=uV-0UqCkUlU 
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Розподіл пріоритетних ділянок розмінування 
у Донецькій та Луганській областях у 2015–2016 рр. 

 

У грудні 2015 р. в м. Мінськ (Республіка Білорусь) робочою підгрупою з питань 

безпеки Тристоронньої контактної групи було погоджено 12 пріоритетних ділянок 

розмінування в Донецькій та Луганській областях. До розмінування зазначених ділянок у 

2015 р. було залучено 12 груп розмінування чисельністю 60 осіб від ЗС України, 2 групи 

розмінування чисельністю 20 осіб від ДССТ та 6 піротехнічних груп чисельністю 30 осіб 

від ДСНС. Усього було залучено 20 груп розмінування загальною чисельністю 110 осіб 

(таблиця Б.1). 

Таблиця Б.1 

№ 

ділянки 
Місце знаходження ділянки розмінування 

Сили і засоби, які залучаються до 

розмінування 

1 ВЛ-330 кВ Вуглегірська ТЕС – 

Михайлівка 

2 групи розмінування ЗС України 

(10 осіб) 

2 Єленівка, Південнодонбаська (Тарамчук – 

Південнодонбаська залізнична станція) 

2 групи розмінування ЗС України 

(10 осіб) 

3 Горлівка (ВЛ-330 кВ Вуглегірська ТЕС – 

Макіївська) 

2 групи розмінування ЗС України 

(10 осіб) 

4 Карбоніт: Проект водопостачання 

“Карбоніт”: 

н.п. Первомайськ (водогін 0,6-1,2 м), н.п. 

Донецький (водогін 0,7-1,0 м) 

Групи розмінування окремих 

районів Луганської області (далі – 

ОРЛО) 

5 н.п. Красний Ліман (свердловина насосної 

станції 2-го підйому) 

Групи розмінування ОРЛО 

6 пів.-сх. н.п. Красний Ліман (ВЛ-220 кВ Лу 

ТЕС – Ювілейна) 

2 групи розмінування ЗС України 

(10 осіб), 3 піротехнічні розрахунки 

ДСНС (15 осіб) 

7 220 кВ ЛуТЕС – Михайлівка №1 (по 

опорам №№150, 195, 221, 222, 234, 238, 

241, 249, 252, 254) 

Групи розмінування ОРЛО 

8 Майорськ – Горлівка (напірний 

трубопровід Д-2100 мм) 

Групи розмінування окремих 

районів Донецької області (далі – 

ОРДО) 

9 Майське – Гладосово – Зайцеве 

(Вуглегірська ТЕС – Центральна №1 

(опора №47- 85-121)) 

2 групи розмінування ЗС України 

(10 осіб), 3 піротехнічні розрахунки 

ДСНС (15 осіб) 

10 Майське – Гладосово – Зайцеве 

(Вуглегірська ТЕС – Центральна №2 

(опора №47- 85-115)) 

2 групи розмінування ЗС України 

(10 осіб) 

11 ВЛ-220 кВ Старобешевська ТЕС – 

Азовська №2, 3 

3 піротехнічні розрахунки ДСНС 

(15 осіб) 

12 Ясінувата – Авдіївка (платформа 450 км – 

Авдіївка) 

2 групи розмінування ДССТ (10 

осіб) 

Джерело інформації: [1; 2].  
 

                                                 
1 Красота І.В. Досвід застосування інженерних військ Збройних Сил України під час розмінування об’єктів і 

місцевості на Сході України (2014–2017 рр.). // Досвід застосування збройних сил у війнах і воєнних конфліктах 

ХХ – початку ХХІ ст.: тенденції та закономірності : матер. міжвуз. наук.-практ. семінару (Київ, 23 травня 
2019 р.) / За ред. І. І. Фурмана. – К.: ЦП “Компринт”, 2019. – Вип. 8. – С.131–134.  

2 Біла книга 2015: Збройні Сили України / МО України // Щорічник. – К.: 2016. – 104 с. 
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Рис. Б.4. Співвідношення вартості бронетанкового об’єкту ураження 
та вогневих засобів ураження у порівнянні із мінною зброєю 
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Додаток В 
Участь Збройних Сил України в міжнародних операціях  

з підтримання миру і безпеки 
 

Починаючи від 1992 р. в міжнародних операціях з підтримання миру і 
безпеки взяло участь понад 44 000 українських військовослужбовців, 54 з 
яких загинуло. Наразі Збройні Сили України беруть участь у 8 міжнародних 
операціях з підтримання миру і безпеки у 6 країнах світу та районі Аб’єй*. 
 

Період Назва Місце Чисельність Втрати 
 

1 2 3 4 5 

Завершені операції (місії) 

1992–1995 
Сили ООН по охороні  

(СООНО-UNPROFOR) 
Югославія 753 15 

1994–2000 
Місія ООН у Таджикистані 

(МНООНТ/UNMOT) 

Республіка 

Таджикистан 
21 – 

1995–1999 

Сили Виконання Угоди (IFOR), 

Сили Стабілізації (SFOR)  

у Боснії і Герцеговині 

Боснія і 

Герцеговина 
400 2 

1995–1999 

Місія ООН превентивного 

розгортання в Македонії 

(МООНПРМ/UNPREDER) 

Республіка 

Македонія 
1 – 

1996–1998 
Місія ООН у Східній Славонії 

(ПАООНСС/UNTAES) 
Славонія 415 – 

1996–1999 Місія ООН в Анголі 
Республіка 

Ангола 
216 1 

1996–2002 
Місія ООН на півострові 

Превлака, Хорватія 

Республіка 

Хорватія 
2 – 

1997 
Місія ООН у Гватемалі 

(МИНУГУА/MINUGUA) 

Республіка 

Гватемала 
8 – 

1998–2001 
Місія ОБСЄ з верифікації  

у Косово 

Косово, 

Республіка 

Сербія 

23 – 

1999–2003 
Міжнародні сили з підтримки 

миру в Косово (KFOR) 

Косово, 

Республіка 

Сербія 

174 1 

1999–2005 Місія ОБСЄ у Грузії Грузія 5 – 

2000–2001 
Спеціальна Місія ООН  

в Афганістані 

Ісламська 

Республіка 

Афганістан 

1 – 

2000–2006 
Тимчасові сили ООН у Лівані 

(UNIFIL) 

Ліванська 

Республіка 
657 – 

2000–2008 Місія ООН в Ефіопії та Еритреї 
Ефіопія та 

Еритрея 
7 – 

2001–2005 Місія ООН у Сьєрра-Леоне Республіка 680 6 
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1 2 3 4 5 

Сьєрра-Леоне 

2003 
Гуманітарна місія  

в Державі Кувейт 
Держава Кувейт 448 – 

2003–2005 Багатонаціональні сили у Іраку Республіка Ірак 1629 18 

2005–2011 
Тренувальна місія НАТО  

у Республіці Ірак 
Республіка Ірак 10 – 

2001–2009 Місія ООН у Грузії Грузія 5 – 

2005–2011 Місія ООН у Судані 
Республіка 

Судан 
11 – 

2007–2013 
Антитерористична операція 

НАТО “Активні зусилля” 

Середземне 

море 
249 – 

2013–2014 
Операція НАТО  

“Океанський Щит” 

Узбережжя 

Сомалі 
249 – 

2014 
Операція Європейського Союзу 

“АТАЛАНТА” 

Узбережжя 

Сомалі 
249 – 

2007–2014 

Міжнародні сили сприяння 

безпеці в Ісламській Республіці 

Афганістан 

Ісламська 

Республіка 

Афганістан 

30 – 

2010–2017 Операція ООН у Кот-д’Івуарі 
Республіка Кот-

д’Івуар 
60 – 

2004–2018 Місія ООН у Ліберії 
Республіка 

Ліберія 
301 6 

Місії, що тривають 

з 2000, 

(контингент 

з 2012) 

Місія ООН зі стабілізації у 

Демократичній Республіці Конго 

(МООНДРК/MONUC) 

Демократична 

Республіка 

Конго 

264 2 

з 2003 
Багатонаціональні сили KFOR  

у Косово 

Республіка 

Сербія 
40 3 

з 2000 Місія ООН у Косово 
Республіка 

Сербія 
2 – 

з 2012 
Місія ООН  

у Республіці Південний Судан 

Республіка 

Південний 

Судан 

4 – 

з 1998 

Спільні миротворчі сили в Зоні 

безпеки Придністровського 

регіону Республіки Молдова 

Республіка 

Молдова 
10 – 

з 2013 
Сили ООН з підтримання миру  

на Кіпрі 
Республіка Кіпр 2 – 

з 2012 
Тимчасові сили ООН із 

забезпечення безпеки в Аб’єй 
Район Аб’єй 6 – 

з 2015 
Тренувально-дорадча місія 

НАТО “Рішуча підтримка” в 

Ісламській Республіці Афганістан 

Ісламська 

Республіка 

Афганістан 

11 – 
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* Відомості наведені за офіційною інформацією Міністерства оборони України. 

Чисельність представників Збройних Сил України в окремих місіях у різні періоди 

змінювалась в залежності від ситуації в районах виконання завдань та вимог міжнародних 

операцій з підтримання миру і безпеки. 

 
Джерело інформації: [1]. 
 

                                                 
1 Участь ЗС України в міжнародних операціях із підтримання миру й безпеки // Ukrainian Military Pages: 

[Електронний ресурс. 14.05.2018]. – Режим доступу: https://www.ukrmilitary.com/2018/05/international-
operations.html; Украинские военные саперы отбыли в Афганистан на ротацию – Минобороны / Музей 
миротворчества он-лайн // Центр миротворчества: [Електронний ресурс. 17.09.2014]. – Режим доступу: 
http://peacekeeping-centre.in.ua/Museum/Afghanistan/Main1.htm 
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Додаток Г 
 

Різновиди вибухонебезпечних предметів та саморобних вибухових 
пристроїв, що використовувалися регулярними та іррегулярними 
військовими формуваннями у країнах, територія яких підлягала 

розмінування за участю українських інженерних підрозділів  
 

 
Фото Г.1. Саморобні вибухові пристрої, що створюють і використовують 

іррегулярні формування ІДІЛ в Республіці Ірак. 
 

 
Фото Г.2. Саморобний вибуховий пристрій у вигляді порожньої каністри. 
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Фото Г.3. Саморобний вибуховий пристрій з телефоном. 

 
 

 
Фото Г.4. Саморобний вибуховий пристрій, начинений боєприпасами. Ірак 
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Фото Г.5. Різновиди саморобних вибухових пристроїв. Ірак 

 
 

 
Фото Г.6. Саморобні вибухові пристрої і запали до них. 
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Фото Г.7. Саморобні вибухові пристрої (фугаси). 

 
 
 

 
Фото Г.8. Саморобний вибуховій пристрій,  

замаскований під дитячу м’яку іграшку. 
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Фото Г.9. Саморобний вибуховій пристрій, замаскований під дитячу іграшку. 
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Додаток Д 
 

Протимінна діяльність українського миротворчого персоналу  
зі складі Міжнародних сил з підтримання миру в Косово  

(грудень 2002 р. – липень 2003 р.) 
 

 
Рис. Д.1. Емблема Сил ООН по охороні (UNPROFOR) 

 

 
Рис. Д.2. Карта Автономного краю Косово із позначеними секторами КФОР, 

травень 2002 р.  
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Рис. Д.3. Карта Боснії і Герцеговини (з рельєфом місцевості) 
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Рис. Д.4. Рельєф місцевості Косово. 
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Рис. Д.5. Політична й адміністративна карта Косово, 1993 р.  
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Фото Д.1. Перевірка місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів 

на горі Цивіліан. 
 

 
Фото Д.2. Виявлення касетного боєприпасу BL-755 (Великобританія) 

на горі Цивіліан. 
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Фото Д.3, Д.4. Знищення касетного боєприпасу BL-755 (Великобританія) 
способом його підриву 
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Фото Д.5, Д.6. Перевірка об'єктів на наявність вибухонебезпечних приладів  

за допомогою мінно-пошукової собаки під час церемонії зміни  
командира КФОР. 

 

 
Фото Д.7. Статична презентація групи розмінування 
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Фото Д.8. Транспортування групи розмінування до району  

виконання завдання за допомогою вертольоту  
 

 
Фото Д.9. Спільне тренування української і швейцарської  

груп розмінування 
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Фото Д.10. Перевірка дорожнього завалу на напрямку руху  

військ КФОР (Roadblock) на наявність вибухонебезпечних предметів 
 
 

 
Фото Д.11. Знищення саморобного вибухонебезпечного приладу 

за допомогою робота 
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Фото Д.12. Пророблення проходу в дорожньому завалі  
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Додаток Ж 
 

Протимінна діяльність українського контингенту 
у Контрольній місії ООН в Анголі (січень 1996 р. – лютий 1999 р.) 

 
 

Копія Переліку робіт, виконаних 901 окремою понтонно-мостовою ротою 
в період з 16 березня по 23 серпня 1996 року при виконанні Миротворчої 

місії в Анголі (22 серпня 1996 р. № 95 (Маланже) 
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Мінна обстановка на дорогах Malange – Saurimo – Biula, Ангола 
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Завдання 901 окремої понтонно-мостової роти 
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Додаток К 
 

Протимінна діяльність українського миротворчого контингенту  
у складі Тимчасових сил ООН у Лівані (липень 2000 р. – квітень 2006 р.) 

 

 
 

Рис. К.1. Карта рельєфу Ліванської Республіки 
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Рис. К.2. Карта району проведення місії  
Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL) 

 
 

 
Рис. К.3. Державний прапор Ліванської Республіки 
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Дислокація підроздлів 3-го оіб 
 

 
Рис. К.4. Від 15 грудня 2002 р. усі підрозділи батальйону дислокувалися на 
позиції 5–10 (населений пункт Ель-Еззіє). 

55--1100  
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Фото К.1. Емблема 3-го окремого інженерного батальйону 

Збройних Сил України 
 
 

 
Фото К.2. Місце дислокації 3-го окремого інженерного батальйону 
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Фото К.3. “Медал-перейд” – урочиста церемонія нагородження всього 

особового складу Укрінжбату медалями ООН. Відбулася 6 грудня 2000 р, в 
день Збройних Сил України, в розташуванні батальону поблизу селища Кани 

на Півдні Лівану  
 
 

 
Фото К.4. Зустріч Президента України Л. Кучми в Укрінжбаті.  

23 квітня 2002 р.  
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Командир 3-го окремого інженерного 

батальйону полковник А. ЗНАК 
Начальник штабу – перший заступник 

командира батальйону  
полковник Ю. ВОЗНИЦЬКИЙ 

  
Заступник командира батальйону 

(інструктор з мінно-вибухової справи) 
підполковник В. КУДРЯ 

Заступник командира батальйону  
з виховної роботи  

полковник В. КРАСІН 

  
Заступник командира батальйону 

з озброєння – начальник технічної 
частини 

підполковник М. СИТНИК 

Заступник командира батальйону 
з тилу – начальник тилу 

підполковник П. ЛАЗОРКО 

 
Фото К.5–К.10. Командний склад Укрінжбату  



 

 

313 

 
 

 
Фото К.11. Пошук мін.  

 
Станом на 06.12.2002 р. українські сапери знешкодили 1030 ВНП, з 
них 920 протипіхотних мін, на наявність ВНП перевірено площу 
330 тис. кв. м1 

 

                                                 
1 Українські миротворці у Лівані. Чорноморські новини. № 044 (21412). 2013. 1 червня: [Електрон. 

ресурс: URL: http://chornomorka.com/archive/21412/a-2407.html 
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Фото К.12, К.13. Розмінування у зоні відповідальності 
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Фото К.14, К.15. Пророблення і маркування проходів в мінних полях 
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Фото К.16. Знищення вибухонебезпечних предметів 

 

 
Фото К.17. Особовий склад відділень розмінування 
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Додаток Л 
 

Виконання бойових завдань із розмінування у складі  
Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан 

та в операції “Рішуча підтримка” (2007–2018 рр.) 
 
 

 
Рис. Л.1. Карта місцевості Афганістану 
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Фото Л.2. Кінологічний розрахунок групи розмінування 

 

 
Фото Л.3. Кінологічний розрахунок групи розмінування 
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Фото Л.4, Л.5. Оператор із знешкодження саморобних вибухових пристроїв, 
Інструктор відділення спеціальної підготовки 143-го Центру розмінування 

Збройних Сил України лейтенант П. Гук, нагороджений відзнакою “Медаль 
НАТО за особливі заслуги під час проходження служби”, 2 квітня 2018 р. 
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Додаток Н 
 

Обґрунтування пріоритетності способів виконання бойових завдань  
із розмінування та перспективних напрямів розвитку  

переносних засобів розмінування 
 

 

 
 

Рис. Н.1. Структурна схема методики визначення раціонального варіанту 
способів виконання основних завдань з розмінування місцевості і об’єктів 

 

Визначення  
можливих варіантів 
способи виконання 
основних заходів з 

розмінування місцевості 
(альтернатив) 

Визначення 
характеристик, які 

впливають на способи 
виконання основних 

заходів з розмінування 
місцевості  

Ієрархічне зображення 
(структурування) задачі 
визначення пріоритетів 

варіантів способів 
виконання основних заходів 
з розмінування місцевості 

 

Формування експертами 
матриць парних порівнянь 

на нижньому рівні ієрархії 

 

Обчислювання локальних 
пріоритетів для нижнього 

рівня ієрархії 

 

Перевірка узгодженості 

локальних пріоритетів 

 

Перевірка узгодженості 
локальних пріоритетів на 

другому рівні ієрархії 

 

Визначення раціонального 
варіанта процесу 

(процедур) планування 

заходів живучості 

 
 

Перевірка узгодженості 

всієї ієрархії 

Узагальнення 
результатів 

розрахунків 

Перевірка 
прийнятності 
результатів 

Та Ні 
Корегування суджень 
експертів, поліпшення 

структурування задачі 
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Рис. Н.2. Способи пошуку та виявлення ВНП 
 
 
 

 
 

Рис. Н.3. Способи знищення (знешкодження) ВНП  
та пророблення проходів у мінних загородженнях 
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Рис. Н.4. Форма проведення експертизи на основі 
статистичного опитування слухачів НУОУ ім. Івана Черняховського  
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Таблиця Н.1 

 

Шкала відносної важливості, запропонована  
для проведення експертами парних порівнянь 

Ступінь 
важливості 

Означення суджень Пояснення 

1 Рівна важливість Рівний внесок двох видів діяльності 
в ціль 

3 Помірна перевага 
одного над іншим 

Досвід і судження надають легку 
перевагу одного виду діяльності над 
іншим 

5 Суттєва або сильна 
перевага 

Досвід і судження надають сильну 
перевагу одному виду діяльності над 
іншим 

7 Значна перевага Одному виду діяльності надається 
настільки сильна перевага, що вона 
стає практично значною 

9 Дуже сильна перевага Очевидна перевага одного виду 
діяльності над іншим підтверджується 
найбільш сильно 

2, 4, 6, 8 Проміжні рішення 
між двома суміжними 
судженнями 

Застосовуються у компромісному 
випадку 
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Додаток П 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ  

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації 

1. Гайдарли Г. С. Способи і тактичні прийоми виявлення, знешкодження 

та знищення вибухонебезпечних предметів за досвідом виконання завдань 

інженерними підрозділами Збройних Сил України в Ісламській Республіці 

Афганістан у травні 2010 – листопада 2011 рр.) / Г. С. Гайдарли. Воєнно-

історичний вісник: зб. наук. праць Нац. ун-ту оборони України. 2019. 

Вип.4(30). С.149–155. 

2. Гайдарли Г. С. Вплив фізико-географічних і природно-кліматичних 

умов на протимінну діяльність інженерних підрозділів збройних сил України 

у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки / Г. С. Гайдарли. 

Труди університету: зб. наук. праць Нац. ун-ту оборони України. 2019. 

№ 3(153). С.123–128. 

3. Гайдарли Г. С. Виконання завдань із розмінування українськими 

миротворчими контингентами у міжнародних операціях з підтримання миру і 

безпеки (1992–2018): історіографія / Г. С. Гайдарли. Воєнно-історичний 
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