СХЕМА 1. КОНЦЕПЦІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ.
ОСНОВНА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ШТАТНА СТРУКТУРА.

ЧИСЕЛЬНІСТЬ АРМІЇ:
280 000 осіб
2698 танків
6000 БМП/БТР

Військовий
суд

Військова
прокуратура

Військова
контррозвідка

Державний секретар
ЗСУ України — представник Президента,
ВР, КМУ

Головнокомандувач
ЗСУ — Міністр оборони
України

Головна
інспекція ЗС
України — штаб
(секретаріат МО)

Українська спілка
ветеранів ЗС
України
(громадська рада)

Бойова, оперативна
підготовка

Тил,
розквартирування,
логістика

Озброєння
і техніка

Генеральний штаб

Наука, освіта,
навч. заклади,
учбові з’єднання і
частини

Військова ідеологія,
політика, вихован
ня, соц-психол.
робота і міжнародні
відносини

Командування, штаб,
служби ССО
4000 осіб (100)

Командування, штаб,
служби частини війської
розвідки
4000 осіб (100)

Командування, штаб,
служби військ служби
правопорядку охорони і
забезпечення
4000 осіб (100)

окр. бригада
упр. і забезп.
2900 осіб (50)

окр. десантноштурм. бригада
4000 осіб (50)
окр. десантноштурмова
(аеромобільна
бригада).
4000 осіб (50)
Повітряні сили
42 250 осіб
(250, в т. ч. штаб ПДВ —
100 осіб)

Військово-повітряні
сили (флот)
17 700 осіб
штаб м. Вінниця (100)

окр. бригада
упр. і забезп.
2600 осіб (50)

Війська протиповітряної
оборони
17 700 осіб
штаб м. Васильків (100)

окр. бригада
РВіА
2500 осіб (30)
Сухопутна армія
166 580 осіб, 2322 танків,
3872 БМП/БТР

Захід
Група військ
Польова Армія
83 290 осіб, 1161 танків,
1936 БМП/БТР
штаб м. Львів (250)

Центр
Група військ
Польова Армія
83 290 осіб, 1161 танків,
1936 БМП/БТР
штаб м. Київ (250)

окр. зенітнорак. бригада
1500 осіб (30)

Військово-морські сили
44 830 осіб (250, в т. ч. штаб
ВМФ — 100 осіб), 376 танків,
660 БМП/БТР

ВМФ, головна база
м. Одеса
10 тис. осіб

Командування
берегової охорони
(оборони) — 32 О.А.К.
м. Одеса
23 680 осіб (100),
376 танків,
660 БМП/БТР

окр. бригада упр.
і забезп.
2600 осіб (30)

окр. бригада упр.
і забезп.
2600 осіб (30)

окр. бригада управління
і забезпечення сил
підтримки
4000 осіб (50)

окр. бригада управління
і забезпечення сил
підтримки
4000 осіб (50)

м. Львів
5000 (50)

м. Львів
5000 (50)

окр. десантноштурмова бригада
4000 осіб (50)

окр. десантноштурмова бригада
4000 осіб (50)

м. Харків
5000 (50)

м. Дніпро
5000 (50)

окр. бригада РВіА
(протитанкова)
2500 осіб (30)

окр. бригада РВіА
(протитанкова)
2500 осіб (30)

м. Одеса
5000 (50)

м. Одеса
5000 (50)

окр. зенітно-ракетна
бригада
1500 осіб (30)

окр. зенітно-ракетна
бригада
1500 осіб (30)

м. Мукачево
38 окр. гірський арм.
корпус
23 680 осіб (100)
376 танків, 660 БМП/БТР

м. Чернігів
1 окремий мех. арм.
корпус
23 680 осіб (100)
376 танків, 660 БМП/БТР

окр. бригада морської
піхоти
6060 осіб (50),
125 танків,
220 БМП/БТР

м. Рівне
13 окремий мех. арм.
корпус
23 680 осіб (100)
376 танків, 660 БМП/БТР

м. Харків
2 окремий мех. арм.
корпус
23 680 осіб (100)
376 танків, 660 БМП/БТР

окр. бригада морської
піхоти
6060 осіб (50),
125 танків,
220 БМП/БТР

м. Житомир
3-й танковий корпус
23 680 осіб (100)
409 танків, 616 БМП/БТР

м. Дніпро
6-й танковий корпус
23 680 осіб (100)
409 танків, 616 БМП/БТР

Збройні сили повинні мати:
• Установлену організацію.
• Типове озброєння і техніку.
• Спосіб комплектування і проходження
військової служби.
• Порядок навчання і виховання.
• Форму одягу.
• Централізовану систему управління
і забезпечення.

окр. бригада упр.
і забезп.
2900 осіб (30),
1 танк

окр. бригада РВіА
1500 осіб (30)

окр. зенітно-ракетна
бригада
1000 осіб (30)

окр. бригада морської
піхоти
6060 осіб (50),
125 танків,
220 БМП/БТР

СХЕМА 1а. КОНЦЕПЦІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ.
ОСНОВНА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ШТАТНА СТРУКТУРА.

ЧИСЕЛЬНІСТЬ АРМІЇ:
260 000 осіб
2380 танків
6000 БМП/БТР

Військовий
суд

Військова
прокуратура

Військова
контррозвідка

Державний секретар
ЗСУ України — представник Президента,
ВР, КМУ

Головнокомандувач
ЗСУ — Міністр оборони
України

Головна
інспекція ЗС
України — штаб
(секретаріат МО)

Українська спілка
ветеранів ЗС
України
(громадська рада)

Бойова, оперативна
підготовка

Тил,
розквартирування,
логістика

Озброєння
і техніка

Генеральний штаб

Наука, освіта,
навч. заклади,
учбові з’єднання і
частини

Військова ідеологія,
політика, вихован
ня, соц-психол.
робота і міжнародні
відносини

Командування, штаб,
служби ССО
4000 осіб (100)

Командування, штаб,
служби частини війської
розвідки
4000 осіб (100)

Командування, штаб,
служби військ служби
правопорядку охорони і
забезпечення
4000 осіб (100)

окр. бригада
упр. і забезп.
2900 осіб (50)

окр. десантноштурм. бригада
4000 осіб (50)

окр. десантноштурмова
(аеромобільна
бригада).
4000 осіб (50)

Повітряні сили
42 250 осіб
(250, в т. ч. штаб ПДВ —
100 осіб)

Військово-повітряні
сили (флот)
17 700 осіб
штаб м. Вінниця (100)

окр. бригада
упр. і забезп.
2600 осіб (50)

Війська протиповітряної
оборони
17 700 осіб
штаб м. Васильків (100)

окр. бригада
РВіА
2500 осіб (30)
Сухопутна армія
143 460 осіб, 2004 танків,
3360 БМП/БТР

Захід
Група військ
Польова Армія
71 730 осіб, 1002 танків,
1680 БМП/БТР
штаб м. Львів (250)

Центр
Група військ
Польова Армія
71 730 осіб, 1002 танків,
1680 БМП/БТР
штаб м. Київ (250)

окр. бригада упр.
і забезп.
2600 осіб (30)

окр. бригада упр.
і забезп.
2600 осіб (30)

окр. бригада управління
і забезпечення сил
підтримки
4000 осіб (50)

окр. бригада управління
і забезпечення сил
підтримки
4000 осіб (50)

м. Львів
5000 (50)

м. Львів
5000 (50)

окр. десантноштурмова бригада
4000 осіб (50)

окр. десантноштурмова бригада
4000 осіб (50)

м. Харків
5000 (50)

м. Дніпро
5000 (50)

окр. бригада РВіА
(протитанкова)
2500 осіб (30)

окр. бригада РВіА
(протитанкова)
2500 осіб (30)

м. Одеса
5000 (50)

м. Одеса
5000 (50)

окр. зенітно-ракетна
бригада
1500 осіб (30)

окр. зенітно-ракетна
бригада
1500 осіб (30)

м. Мукачево
38 окр. гірський арм.
корпус
29 740 осіб (100)
501 танків, 840 БМП/БТР

м. Чернігів
1 окремий мех. арм.
корпус
29 740 осіб (100)
501 танків, 840 БМП/БТР

м. Рівне
13 окремий мех. арм.
корпус
29 740 осіб (100)
501 танків, 840 БМП/БТР

м. Дніпро
6-й танковий корпус
29 740 осіб (100)
501 танків, 840 БМП/БТР

Збройні сили повинні мати:
• Установлену організацію.
• Типове озброєння і техніку.
• Спосіб комплектування і проходження військової
служби.
• Порядок навчання і виховання.
• Форму одягу.
• Централізовану систему управління і забезпечення.

окр. зенітнорак. бригада
1500 осіб (30)

Військово-морські сили
44 830 осіб (250, в т. ч. штаб
ВМФ — 100 осіб), 376 танків,
660 БМП/БТР

ВМФ, головна база
м. Одеса
10 тис. осіб

Командування
берегової охорони
(оборони) — 32 О.А.К.
м. Одеса
23 680 осіб (100),
376 танків,
660 БМП/БТР

окр. бригада упр.
і забезп.
2900 осіб (30),
1 танк

окр. бригада РВіА
1500 осіб (30)

окр. зенітно-ракетна
бригада
1000 осіб (30)

окр. бригада морської
піхоти
6060 осіб (50),
125 танків,
220 БМП/БТР

окр. бригада морської
піхоти
6060 осіб (50),
125 танків,
220 БМП/БТР

окр. бригада морської
піхоти
6060 осіб (50),
125 танків,
220 БМП/БТР

СХЕМА 2. СТРУКТУРА ОКРЕМОГО КОРПУСУ БЕРЕГОВОЇ ОХОРОНИ (МЕХАНІЗОВАНОГО, ГІРСЬКОГО).

Командування берегової охорони
(оборони) — 32 ОАК
м. Одеса
23 680 осіб (100), 376 танків,
660 БМП/БТР

окр. бригада
морської піхоти
6060 осіб (50),
125 танків,
220 БМП/БТР

окр. бригада
морської піхоти
6060 осіб (50),
125 танків,
220 БМП/БТР

окр. бригада упр.
і забезп.
2900 осіб (30)

окр. бригада РВіА
1500 осіб (30)

окр. зенітно-ракетна
бригада
1000 осіб (30)

окр. бригада
морської піхоти
6060 осіб (50),
125 танків,
220 БМП/БТР

окр. тактична бойова
група бригади морської
піхоти
1295 осіб (30), 31 танк,
88 БМП/БТР

окр. тактична бойова
група бригади морської
піхоти
1295 осіб (30), 31 танк,
88 БМП/БТР

окр. тактична бойова
група бригади морської
піхоти (танкова)
990 осіб (30), 63 танка,
44 БМП/БТР

окремий батальйон
зв’язку і забезпечення
штабу
220 осіб (10)

окремий інженерносаперний батальйон
200 осіб (10)

окрема бригадна група
РВіА (протитанкова)
760 осіб (20)

окрема зенітно-ракетна
група бригади
290 осіб (20)

окремий розвідбат РТР
і РЕБ
300 осіб (10)

окремий розвід.-диверс.
бат. спецпризначення
ССО (охорони)
300 осіб (10)

окремий бат. забезп.
360 осіб (10)

штабна рота
70 осіб (3)

штабна рота
70 осіб (3)

штабна рота
70 осіб (3)

рота зв’язку
90 осіб (3)

штабна рота упр.
і забезп.
37 осіб (3)

штабна батарея упр. і
забезп.
90 осіб (3)

штабна батарея упр. і
забезп.
90 осіб (3)

штабна рота упр.
і забезп.
40 осіб (3)

штабна рота упр.
і забезп.
40 осіб (3)

автотранспортна рота
100 осіб (4)

окремий бат. морської
піхоти
500 осіб (20),
44 БМП/БТР

окремий бат. морської
піхоти
500 осіб (20),
44 БМП/БТР

окремий танковий бат.
бригади морської піхоти
195 осіб (6), 31 танк

штабна рота
120 осіб (3)

інженерно-саперна
рота
35 осіб (3)

протитанкова батарея
50 осіб (3)

зенітно-ракетна
батарея
45 осіб (3)

окрема розвідрота РТР
і РЕБ
50 осіб (3)

окрема
розвіддиверсійна рота
ССО
50 осіб (3)

рота МТЗ і розкварт.
100 осіб (4)

окремий бат. морської
піхоти
500 осіб (20),
44 БМП/БТР

окремий бат. морської
піхоти
500 осіб (20),
44 БМП/БТР

окремий танковий бат.
бригади морської піхоти
195 осіб (6), 31 танк

переправно-десантна
рота
35 осіб (3)

реактивний дивізіон
200 осіб (7)

зенітно-ракетна
батарея
45 осіб (3)

окрема розвід.
десантно-штурмова
рота
100 осіб (3)

окрема
розвіддиверсійна рота
100 осіб (3)

окрема ремонтновідновлювальна база
100 осіб (4)

окремий танковий бат.
бригади морської піхоти
195 осіб (6), 31 танк

окремий танковий бат.
бригади морської піхоти
195 осіб (6), 31 танк

окремий бат. морської
піхоти
500 осіб (20),
44 БМП/БТР

понтонна рота
35 осіб (3)

самохідний арт. дивізіон
«Акація»
200 осіб (7)

зенітно-ракетна
батарея
45 осіб (3)

окрема розвідрота
БРДМ
100 осіб (3)

окрема розвдиверсійна
рота
100 осіб (3)

медична рота
50 осіб (5)

інженерно-дорожна
рота
35 осіб (3)

самохідний арт. дивізіон
«Акація»
200 осіб (7)

зенітно-ракетна
батарея
45 осіб (3)

інженерно-позиційний
взвод
13 осіб (1)

СХЕМА 3. СТРУКТУРА ОКРЕМОГО АРМІЙСЬКОГОКОРПУСУ.

Окремий армійськийкорпус
23 680 осіб (100)
376 танків,
660 БМП/БТР

окр. бригада
РВіА
(протитанкова)
1500 (30)

в дужках вказана
чисельність штабу

окремий бат.
звязку
400 (20)

окремий
розвіддиверс. бат.
ССО (охорони)
400 (20)

окр. розвідбат
РТР і РЕБ
400 (20)

окремий
інженерносаперний бат.
400 (20)

окремий бат.
МТЗ і розкварт.
400 (20)

окр. зенітноракетна бригада
1000 (30)

окремий
ремонтновідновлювальний
бат.
400 (20)

окремий
рухомий
шпиталь
100 (5)

окрема рота
РХБЗ, вогнеметів
і спец. засобів
70 (3)

окрема бригада
управління і
забезпечення
2900 (30)

штабна рота
упр. і забезп.
120 (4)
окрема механіз.
бригада
6365 (50),
93 танка,
264 БМП/БТР

частина безпос.
підпорядкування
2480

окрема механіз.
бригада
6365 (50),
93 танка,
264 БМП/БТР

частина безпос.
підпорядкування
2480

окр. механізована
тактична бойова
група
1295 (30), 31 танк,
88 БМП/БТР

окр. механізована
тактична бойова
група
1295 (30), 31 танк,
88 БМП/БТР

окр. механізована
тактична бойова
група
1295 (30), 31 танк,
88 БМП/БТР

окр. механізована
тактична бойова
група
1295 (30), 31 танк,
88 БМП/БТР

окр. механізована
тактична бойова
група
1295 (30), 31 танк,
88 БМП/БТР

окр. механізована
тактична бойова
група
1295 (30), 31 танк,
88 БМП/БТР

штабна рота
упр. і бойового
забезпечення
70 (3)

штабна рота
упр. і бойового
забезпечення
70 (3)

штабна рота
упр. і бойового
забезпечення
70 (3)

штабна рота
упр. і бойового
забезпечення
70 (3)

штабна рота
упр. і бойового
забезпечення
70 (3)

штабна рота
упр. і бойового
забезпечення
70 (3)

окр.
механіз.
батальйон
500 (20),
44 БМП/БТР

окр.
механіз.
батальйон
500 (20),
44 БМП/БТР

окр.
механіз.
батальйон
500 (20),
44 БМП/БТР

окр.
механіз.
батальйон
500 (20),
44 БМП/БТР

окр.
механіз.
батальйон
500 (20),
44 БМП/БТР

окр.
механіз.
батальйон
500 (20),
44 БМП/БТР

окр.
механіз.
батальйон
500 (20),
44 БМП/БТР

окр.
механіз.
батальйон
500 (20),
44 БМП/БТР

окр.
механіз.
батальйон
500 (20),
44 БМП/БТР

окр.
механіз.
батальйон
500 (20),
44 БМП/БТР

окр.
механіз.
батальйон
500 (20),
44 БМП/БТР

окр.
механіз.
батальйон
500 (20),
44 БМП/БТР

31 танк
195 (6)

31 танк
195 (6)

31 танк
195 (6)

31 танк
195 (6)

31 танк
195 (6)

31 танк
195 (6)

автомобільна
рота
40 (3)

коменд. рота
(охорони)
70 (3)

рота військової
поліції
70 (3)

окрема танкова
бригада
5450 (50)
190 танків,
132 БМП/БТР

окр. танкова
тактична бойова
група
990 (30), 63 танка,
44 БМП/БТР

окр. танкова
тактична бойова
група
990 (30), 63 танка,
44 БМП/БТР

окр. танкова
тактична бойова
група
990 (30), 63 танка,
44 БМП/БТР

окр. бригадна
група РВіА
(протитанкова)
760 (20)

окрема зенітноракетна група
290 (20)

окр. розвідбат.
РТР і РЕБ
300 (10)

окр. розвіддиверсійний бат.
ССО (охорони)
300 (10)

окр. бат.
забезпечення
360 (10)

штабна рота
упр. і бойового
забезп.
70 (3), 1 танк

штабна рота
упр. і бойового
забезп.
70 (3), 1 танк

штабна рота
упр. і бойового
забезп.
70 (3), 1 танк

штабна
батарея упр.
і забезп.
90 (3)

штабна
батарея упр.
і забезп.
90 (3)

штабна рота
упр. і забезп.
40 (3)

штабна рота
упр. і забезп.
40 (3)

автотранспортна
рота
100

195 (6)

195 (6)

195 (6)

протитанкова
батарея
50 (3)

зенітноракетна батарея
45 (3)

окр.
розвідрота РТР
і РЕБ
50 (3)

окр.
розвіддиверс.
рота ССО
50 (3)

рота МТЗ і
розквартир.
100

195 (6)

195 (6)

195 (6)

окр. реакт.
дивізіон «Град» —
24 од.
200 (7)

зенітноракетна батарея
45 (3)

окр. розв.десантна
штурмова рота
100 (3)

окр.
розвіддиверс.
рота
100 (3)

окр. ремонтновідновл. база
100

500 (20)

500 (20)

500 (20)
окр. самох.
артдив. «Акація»
— 24 од.
200 (7)

зенітноракетна батарея
45 (3)

окр. розвідрота
бойових розвід.
машин
100 (3)

окр.
розвіддиверс.
рота
100 (3)

медична рота
50 (5)

окр. самох.
артдив. «Акація»
— 24 од.
200 (7)

зенітноракетна батарея
45 (3)

Управління і забезпечення

окр. бат.
зв’язку і забезп.
штабу
220 осіб (10)

рота зв’язку
90 осіб (3)

штабна рота
120 осіб (3)

окремий
інженерносаперний бат.
200 осіб (10)

СХЕМА 3а. СТРУКТУРА ОКРЕМОГО АРМІЙСЬКОГОКОРПУСУ — ТАНКОВОГО.

Окремий армійськийкорпус —
танковий
23 680 осіб (100)
409 танків,
616 БМП/БТР

окр. бригада
РВіА
(протитанкова)
1500 (30)

в дужках вказана
чисельність штабу

окремий бат.
звязку
400 (20)

окремий
розвіддиверс. бат.
ССО (охорони)
400 (20)

окр. розвідбат
РТР і РЕБ
400 (20)

окремий
інженерносаперний бат.
400 (20)

окремий бат.
МТЗ і розкварт.
400 (20)

окр. зенітноракетна бригада
1000 (30)

окремий
ремонтновідновлювальний
бат.
400 (20)

окремий
рухомий
шпиталь
100 (5)

окрема рота
РХБЗ, вогнеметів
і спец. засобів
70 (3)

окрема бригада
управління і
забезпечення
2900 (30)

штабна рота
упр. і забезп.
120 (4)
окрема танкова
бригада
5855 (50),
158 танків,
176 БМП/БТР

частина
безпосереднього
підпорядкування
2580

окрема танкова
бригада
5855 (50),
158 танків,
176 БМП/БТР

частина
безпосереднього
підпорядкування
2580

окр. механізована
тактична бойова
група
1295 (30), 31 танк,
88 БМП/БТР

окр. танкова
тактична бойова
група
990 (30), 63 танка,
44 БМП/БТР

окр. танкова
тактична бойова
група
990 (30), 63 танка,
44 БМП/БТР

окр. механізована
тактична бойова
група
1295 (30), 31 танк,
88 БМП/БТР

окр. танкова
тактична бойова
група
990 (30), 63 танка,
44 БМП/БТР

окр. танкова
тактична бойова
група
990 (30), 63 танка,
44 БМП/БТР

штабна рота
упр. і бойового
забезпечення
70 (3)

штабна рота
упр. і бойового
забезпечення
70 (3)

штабна рота
упр. і бойового
забезпечення
70 (3)

штабна рота
упр. і бойового
забезпечення
70 (3)

штабна рота
упр. і бойового
забезпечення
70 (3)

штабна рота
упр. і бойового
забезпечення
70 (3)

окр.
механіз.
батальйон
500 (20),
44 БМП/БТР

окр.
механіз.
батальйон
500 (20),
44 БМП/БТР

окр.
механіз.
батальйон
500 (20),
44 БМП/БТР

окр.
механіз.
батальйон
500 (20),
44 БМП/БТР

окр.
механіз.
батальйон
500 (20),
44 БМП/БТР

окр.
механіз.
батальйон
500 (20),
44 БМП/БТР

31 танк
195 (6)

31 танк
195 (6)

31 танк
195 (6)

31 танк
195 (6)

окр.
механіз.
батальйон
500 (20),
44 БМП/БТР

31 танк
195 (6)

31 танк
195 (6)

окр.
механіз.
батальйон
500 (20),
44 БМП/БТР

31 танк
195 (6)

31 танк
195 (6)

31 танк
195 (6)

31 танк
195 (6)

автомобільна
рота
40 (3)

коменд. рота
(охорони)
70 (3)

рота військової
поліції
70 (3)

окрема механіз.
бригада
6470 (55)
93 танка,
264 БМП/БТР

окр. тактична
бойова група
1395 (30), 31 танк,
88 БМП/БТР

окр. тактична
бойова група
1395 (30), 31 танк,
88 БМП/БТР

окр. тактична
бойова група
1395 (30), 31 танк,
88 БМП/БТР

окр. бригадна
група РВіА
(протитанкова)
760 (20)

окрема зенітноракетна група
290 (20)

окр. розвідбат.
РТР і РЕБ
350 (20)

окр. розвіддиверсійний бат.
ССО (охорони)
350 (20)

окр. бат.
забезпечення
360 (10)

штабна рота
упр. і бойового
забезп.
70 (3), 1 танк

штабна рота
упр. і бойового
забезп.
70 (3), 1 танк

штабна рота
упр. і бойового
забезп.
70 (3), 1 танк

штабна
батарея упр.
і забезп.
90 (3)

штабна
батарея упр.
і забезп.
90 (3)

штабна рота
упр. і забезп.
80 (3)

штабна рота
упр. і забезп.
80 (3)

автотранспортна
рота
100

195 (6)

195 (6)

195 (6)

протитанкова
батарея
50 (3)

зенітноракетна батарея
45 (3)

окр.
розвідрота РТР
і РЕБ
50 (3)

окр.
розвіддиверс.
рота ССО
50 (3)

рота МТЗ і
розквартир.
100

500 (20)

500 (20)

500 (20)

окр. реакт.
дивізіон «Град» —
24 од.
200 (7)

зенітноракетна батарея
45 (3)

окр. розв.десантна
штурмова рота
100 (3)

окр.
розвіддиверс.
рота
100 (3)

окр. ремонтновідновл. база
100

500 (20)

500 (20)

500 (20)
окр. самох.
артдив. «Акація»
— 24 од.
200 (7)

зенітноракетна батарея
45 (3)

окр. розвідрота
бойових розвід.
машин
100 (3)

окр.
розвіддиверс.
рота
100 (3)

медична рота
50 (5)

окр. самох.
артдив. «Акація»
— 24 од.
200 (7)

зенітноракетна батарея
45 (3)

Управління і забезпечення

окр. бат.
зв’язку і забезп.
штабу
220 осіб (10)

рота зв’язку
90 осіб (3)

штабна рота
120 осіб (3)

окремий
інженерносаперний бат.
200 осіб (10)

СХЕМА 4. СТРУКТУРА ОКРЕМОГО АРМІЙСЬКОГОКОРПУСУ ЗА СТРУКТУРОЮ НАТО.

окр. гірський, мех, танковий,
берегов. охорони армійський
корпус
23 680 осіб (100)
376 танків, 660 БМП/БТР

штаб
100

в дужках вказана чисельність штабу

штаб
50

окр. бат.
забезпечення
бригади
360 (10)

окремий
інженерно-саперний
бат.
200 осіб (10)

окр. бат. зв’язку і
забезп. штабу
220 (10)

рота МТЗ і
розкварт.
100

рота зв’язку
90 (3)

автотранспортна
рота
100

штабна рота упр.
і забезп.
120 (3)

окр. бригада
управління і
забезпечення
2900 (300)

окр. механізована тактична
бойова група
1295 (30)

штабна рота упр.
і бойового заб.
70 (3)

окр. механ.
батальйон
500 (20)

штабна рота упр.
і бойового заб.
130 (4)

механіз.
рота
100 (3)

окр. танк.
батальйон
195 (6)
31 танк

штабна рота упр.
і бойового заб.
90 (3)

танкова рота
33 (3)
10 танків

окр. розвід
диверс. бат.
спецпризначення
ССО (охорони)
300 (10)

окр. розвідбат РТР
і РЕБ
300 (10)

штабна рота упр.
і бойового заб.
40 (3)

штабна рота упр.
і бойового заб.
40 (3)

розвіддив. рота
спец. операцій
50 (3)

розвідрота РТР
і РЕБ.
50 (3)

розвіддив. рота.
охорони
100 (3)

розвіддесантна
рота (БРДМ)
100 (3)

самох. артбат
«Гвоздика»
50 (4)

окр. ремонтновідновлювальна
база
100

інженерн.сап. взвод
11 (1)

зенітно-рак.
взвод
11 (1)

взвод РХБЗ
і вогн.
16 (1)

коменд. взвод —
військ. поліція
11 (1)

оркестр
20 (1)

штаб
50

окр. бат.
забезпечення
бригади
360 (10)

окр. зенітноракетна бриг.
1000 (30)
нач. П.П.О. корпусу

окр. механізов., гірська, морської
піхоти бригада
6365 осіб
93 танка, 264 БМП/БТР

медична рота
50

розвідвзвод
11 (1)

окр. бригада РВіА
(протитанкова)
1500 (30)
нач. РВіА. корпусу

окремий
інженерно-саперний
бат.
200 осіб (10)

окр. бат. зв’язку
і забезп. штабу
220 (10)

окр. тактична бойова група
бригади
990 (30)
63 танка

штабна рота упр.
і бойового заб.
70 (3)

взвод МТЗ і
розкварт.
16

взвод ТО, рем.
і евакуації
7

окрема група РВіА
(протитанкової) бригади
760 (20)
начальник Артил. бригади

штабна батарея
(А. і Р.) упр. і
забезпеч.
90 (3)

протитанкова
батарея
50 (4)

окр. зенітно-ракетна група
бригади
290 (20)
начальник ППО бригади

шт. бат. упр., ком,
пункт, техн. бат.
90

окр. зенітноракетна батарея
45 (4)

окр. реакт.
дивізіон «Град» —
24 од.
200 (7)

окр. самох. артдив.
«Акація» — 24 од.
200 (7)

штабна батар.
упр. і заб.

штабна батар.
упр. і заб.

вогнева
батарея

вогнева
батарея

мед. взвод
14 (1)

окрема танкова бригада
5450 осіб
190 танків,
132 БМП/БТР

окр. танковий
батальйон
195 (6)
31 танк

штабна рота упр.
і бойового заб.
90 (3)

танкова рота
33 (3)
10 танків, 1 авт.

окр.
механізований
батальйон
500 (20)
44 БМП/БТР

окр. розвід
диверс. бат.
спецпризначення
ССО (охорони)
300 (10)

окр. розвідбат РТР
і РЕБ
300 (10)

окрема група РВіА
(протитанкової) бригади
760 (20)
начальник Артил. бригади

окр. зенітно-ракетна група
бригади
290 (20)
начальник ППО бригади

СХЕМА 5. ОКРЕМА ДЕСАНТНО-ШТУРМОВА БРИГАДА ПОЛЬОВОЇ АРМІЇ. ВЗВОД. ВЗВОД БМП/БТР.

Окр. десантно-штурмова
бригада польової армії
4000 осіб (50)
в дужках вказана
чисельність штабу

x4

окр. десантноштурмовий бат.
500 (20)

штабна рота упр.
і забезп.
130 (4)

окремий
інженерносаперний
батальйон (рота)
150 (10)

окр. бат. зв’язку
і забезпечення
штабу бригади
200 (10)

x3

арт. батарея
50 (4)

рота
100 (3)

взвод упр.
і зв’язку
13 (1)

група упр.
і забезпечення
8

взвод розвідки,
охор. і снайперів
16 (1)

відділ. вогн.
підтрим.
8 (1)

інженерн.-сап.
взвод маскув.
16 (1)

взвод БМП/БТР
27 (3)

зенітно-ракетний
взвод
16 (1)

взвод
27 (3)

коменд. РХБЗ
відд.
4 (1)

взвод
27 (3)

гранатом. взвод
11 (1)

окр. група РВіА
(протитанкова)
560 (20)

окрема зенітноракетна група
бригади
240 (10)

окр. розвідбат
РТР і РЕБ
300 (10)

окр.
розвіддиверс.
бат. охорон.
і спец. операцій
300 (10)

окр. бат.
забезпечення
200 (10)

штабна батарея
упр. і забезп.
(АР)
90 (4)

штабна батарея
КП — технічна
батарея
90 (4)

штабна рота упр.
і забезп.
40 (3)

штабна рота упр.
і забезп.
40 (3)

автотранспортна
рота
60 (3)

окр. реакт.
дивізіон «Град»
— 24 од.
200 (7)

зенітно-рак.
батарея
35 (3)

розвідрота РТР
і РЕБ
50 (4)

розвіддиверс.
рота спец.
операцій
50 (4)

рота МТЗ і
розквартир.
30 (3)

окр. самох.
артдив. «Акація»
— 24 од.
200 (7)

розв.-десантна
рота
100 (3)

розвіддиверс.
рота
100 (3)

окрема
ремонтновідновл. база
50 (3)

Протитанкова
батарея
50 (4)

розвідрота
бойових розвід.
машин
100 (3)

розвіддиверс.
рота
100 (3)

медична рота
50 (5)

x4

Управління і забезпечення

взвод БМП/БТР
27 (3)
3 БМП/БТР

взвод

перша машина
БМП/БТР

друга машина
БМП/БТР

третя машина
БМП/БТР

командир взвода
1

командир
відділення
1

командир
відділення
1

механік-водій
1

механік-водій
1

механік-водій
1

27 (3)
протитанковий
взвод
11 (1)
x3

взвод МТЗ
і розкв.
16 (1)

відділення
8

взвод ТО
і ремонту
9 (1)

командир
відділення
1

наводчик
оператор — ком.
відділу
1

наводчик
оператор
1

наводчик
оператор
1

медичний взвод
14 (1)

старший
стрілець
1

старший
стрілець
1

старший
стрілець
1

старший
стрілець
1

снайпер
1

снайпер
1

снайпер
1

кулеметник
5.45 РПК
1

кулеметник
5.45 РПК
1

кулеметник
5.45 РПК
1

гранотометник
1

гранатометник
1

гранатометник
1

гранатометник
1

пом. гранатом. —
саперпіротехник
1

помічник
гранатометника
1

помічник
гранатометника
1

помічник
гранатометника
1

стрілець-санітар
1

стрілець-санітар
1

стрілець-санітар
1

стрілець-санітар
1

медичний
пункт
3 (1)

вузел зв’язку
3 (1)

командир взвода
1

зв’язківець
1

водій
1

окремий батальйон зв’язку
і забезпечення штабу бригади
снайперрозвідник
1

200 (10)

кулеметник
5.45 РПК —
розвідник РХБЗ
1
штабна рота
120 (3)

окремий інженерно-саперний
батальйон (рота)

кулеметник
7.62 ПК
1

інженерносаперна рота
(взвод)
30 (3)

переправнодесантна рота
(взвод)
30 (3)

рота зв’язку
70 (3)

150 (10)

понтонна рота
(взвод)
30 (3)

інженернодорожний
взвод
13 (1)

інженернопозиційний
взвод
11 (1)

штабна рота
(взвод управл.
і забезпеч.)
26 (3)

взвод МТЗ і
розкварт.
10 (1)

взвод ТО,
ремонта і
евакуацій
7 (1)

СХЕМА 6. ОКРЕМИЙ РОЗВІДБАТ РТР І РЕБ. ОКРЕМИЙ РОЗВІДДИВЕРСІЙНИЙ БАТАЛЬЙОН ССО.
ОКРЕМИЙ БАТАЛЬЙОН МОРСЬКОЇ ПІХОТИ (ДЕСАНТНО-ШТУРМОВИЙ, НГУ, ГІРСЬКИЙ).

Окремий розвідбат
РТР і РЕБ
350 (20)

350 (20)

в дужках вказана
чисельність штабу

штабна рота упр.
і забезп.
80 (4)

розвідрота
РТР і РЕБ
50 (4)

розвід. десантна
рота
100 (3)

розвідрота
БРДМ
100 (3)

штабна рота упр.
і забезп.
80 (4)

взвод упр.
і зв’язку
13 (1)

Окремий розвідбат
РТР і РЕБ окремого армійського
корпусу

взвод розвідки,
охор. і снайперів
10 (1)

300 (10)
інженерно-сап.
взвод (маскув.)
10 (1)

зенітно-рак.
відділення
3 (1)

штабна рота упр.
і забезп.
40 (3)

коменд., РХБЗ
відділення
3 (1)

взвод упр.
і зв’язку
13 (1)

взвод МТЗ
і розкв.
16 (1)

взвод МТЗ
і розкв.
14 (1)

взвод. ТО,
ремонту і
евакуації
7 (1)

взвод. ТО,
ремонту і
евакуації
7 (1)

медичний взвод
14 (1)

медичний пункт
3 (1)

Окр. батальйон механізований /
мор. піхоти / десантно-штурмовий /
гірський / НГУ

Окр. розвіддиверсійний батальйон
охорони і спецоперацій

розвідрота
РТР і РЕБ
50 (4)

розвід. десантна
рота
100 (3)

розвідрота
БРДМ
100 (3)

Окр. розвіддиверсійний батальйон
охорони і спецоперацій окремого
армійського корпусу
300 (10)

штабна рота упр.
і забезп.
40 (3)

взвод упр.
і зв’язку
13 (1)

взвод МТЗ
і розкв.
14 (1)

взвод. ТО,
ремонту і
евакуації
7 (1)

медичний пункт
3 (1)

розвіддив. рота
спецоперацій
50 (4)

розвіддиверс.
рота
100 (3)

розвіддив. рота
спецоперацій
50 (4)

500 (20)

розвіддиверс.
рота
100 (3)

x2

штабна рота упр.
і забезп.
130 (4)

x3

арт. батарея
50 (4)

рота
100 (3)

взвод упр.
і зв’язку
13 (1)

взвод упр.
і зв’язку
13 (1)

група упр.
і забезпечення
8

взвод розвідки,
охор. і снайперів
10 (1)

взвод розвідки,
охор. і снайперів
16 (1)

відділ. вогн.
підтрим.
8 (1)

інженерно-сап.
взвод (маскув.)
10 (1)

інженерн.-сап.
взвод маскув.
16 (1)

взвод
27 (3)

зен.-ракетне
відділення
3 (1)

зенітно-ракетний
взвод
16 (1)

коменд., РХБЗ
відділення
3 (1)

коменд., РХБЗ
відділення
4 (1)

взвод МТЗ
і розкв.
16 (1)

гранатом. взвод
11 (1)

взвод. ТО,
ремонту і
евакуації
7 (1)

протитанковий
взвод
11 (1)

медичний взвод
14 (1)

взвод МТЗ
і розкварт.
16 (1)

x2

взвод ТО
і ремонту
9 (1)

медичний взвод
14 (1)

x3

x3

відділення
8 (1)

СХЕМА 7. ОКРЕМА БРИГАДА УПРАВЛІННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ПОЛЬОВОЇ АРМІЇ). ОКРЕМА БРИГАДА УПРАВЛІННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОКРЕМОГО АРМІЙСЬКОГО КОРПУСУ,
БЕРЕГОВОЇ ОХОРОНИ, НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ. ОКРЕМА БРИГАДА УПРАВЛІННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ (ВПС І ВІЙСЬК ППО)

Окрема бригада управління і
забезпечення (ВМС, повітряних сил
і польової армії)
4000 (30)

окремий полк
зв’язку
450 (30)

окремий полк
розвідки РТР і
РЕБ
450 (30)

окр. розвіддиверс. бат.
спецпризна
чення ССО
450 (30)

коменд. рота
(охорони)
100 (3)

автомобільна
рота
100 (3)

рота військової
поліції
100 (3)

штабна рота
120 (3)

окремий радіотехнічний полк
450 (30)

окремий полк
інженерних
військ
450 (30)

окремий полк
МТЗ і розкварт.
450 (30)

окремий
ремонтновідновлювальний
полк
450 (30)

окремий
рухомий
шпиталь
200 (10)

окремий бат.
РХБЗ, вогнеметів
і спец. засобів
200 (10)

взвод РХБЗ
і спецзасобів
16 (1)

взвод розвідки
і охорони
11 (1)

інженерносаперний взвод
11 (1)

зенітно-ракетний
взвод
11 (1)

комендантський
взвод
11 (1)

взвод МТЗ
і розкварт.
16 (1)

взвод ТО,
ремонту і
евакуації
7 (1)

коменд. рота
(охорони)
70 (3)

автомобільна
рота
40 (3)

рота військової
поліції
70 (3)

штабна рота
120 (3)

окремий бат.
МТЗ і розкварт.
400 (20)

окремий
ремонтновідновлювальний
бат.
400 (20)

окремий
рухомий
шпиталь
100 (10)

окрема рота
РХБЗ, вогнеметів
і спец. засобів
70 (3)

коменд. рота
(охорони)
70 (3)

автомобільна
рота
40 (3)

рота військової
поліції
70 (3)

штабна рота
120 (3)

окремий бат.
МТЗ і розкварт.
300 (10)

окремий
ремонтновідновлювальний
бат.
300 (10)

окремий
рухомий
шпиталь
100 (10)

окрема рота
РХБЗ, вогнеметів
і спец. засобів
70 (3)

Окрема бригада управління
і забезпечення окремого
армійського корпусу, берегової
охорони, Нацгвардії
2900 (30)

окремий бат.
звязку
400 (20)

окремий
розвідбат
РТР і РЕБ
400 (20)

окр. розвіддиверс. бат.
спецпризна
чення ССО
400 (20)

окремий бат.
інженерних
військ
400 (20)

Окрема бригада управління
і забезпечення повітряних сил
(ВПС і військ ППО)
2600 (30)

окремий радіотехнічний
батальйон
300 (10)

окремий бат.
звязку
300 (10)

окремий
розвідбат
РТР і РЕБ
300 (10)

окр. розвіддиверс. бат.
спецпризна
чення ССО
300 (10)

окремий бат.
інженерних
військ
300 (10)

медичний взвод
14 (1)

оркестр
20 (1)

СХЕМА 8. МЕДИЧНИЙ ВЗВОД БАТАЛЬЙОНУ. МЕДИЧНА РОТА ОКРЕМОЇ БРИГАДИ.

Медичний взвод батальйону
14 осіб

1  Командир медроти
1  Нач. штаба — 1й заступник
командира

1  Комвзводу — лікар-травматолог
(регістратор)

1  Заступник командира —
начальник медчастини

3 Реанімобіль з причепом

1  Заступник командира з тилу
та розквартирування
1  Заступник командира
з озброєння
50 осіб (13 авто)

Приймально-сортувальний
взвод

Операційно-перев’язувальний
взвод

Шпитальний взвод

Відділення евакуації

Взвод управління
та забезпечення

Медичне відділення

1  Фельдшер-комвідділення

2  Хірург (нейрохірург)

1  Санінструктор

2  Медична (операційна) сестра

1  Водій-санітар

2  Анестезіолог

3 особи

1  Фельдшер-лаборант

1  Командир взводу — ст. хирург

1  Командир взводу — ст. хірург

1  Командир взводу — ст. терапевт

1  Командир взводу

1 Аптекар-провізор (старшина)

2  Фельдшер

1  Хірург (нейрохірург)

1  Стоматолог

3  Водій

2  Водій-санітар

2  Медичний регістратор

2  Анестезіолог

2  Лаборант

2 • ГАЗ-66

10 осіб

4  Санінструктор

4  Операційна сестра

1  Фельдшер

1 • УРАЛ

9 чел.

2  Фельдшер

2  Медична сестра

2  Водій

2  Санінструктор

1  Лікар-рентгенолог

1 • ГАЗ-66-АП

12 осіб

1  Терапевт

2  Водій

9 чел.

1 • УАЗ-452 санітарний
3  Водій
1 • ТПК,
1 • ГАЗ-66,
1 • МТЛБ
1  Водій-електрик
1 • електростанція
1  Водій
1 • рентгеномашина
1  Водій-повар
1 • ПАК-200
1  Старшина роти (банщик,
нач. складу, нач. їдальні)
15 чол. (11 авто)

Медична рота окремої бригади
Рухомий (стаціонарний) медичний заклад. Призначен для прийому поранених і хворих,
їх сортування, надання кваліфікованої медичної допомоги, тимчасової госпіталізації
нетранспортабельних, лікування легкопоранених і хворих з терміном одужання 5-10 діб
і підготовки інших до подальшої евакуації; організація і проведення в бригаді комплексу
санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів, санітарної освіти, професійною підготовки
медичного складу і всього медичного забезпечення.

Рухомий (мобільний) шпиталь
Військова частина, основна організаційна та адміністративно-господарська одиниця, медична
служба військової ланки. Входить до складу загальновійськових з’єднань (об’єднань).
Призначена для всебічного медичного забезпечення особового складу

СХЕМА 9. ОКРЕМИЙ БАТ. УПРАВЛІННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БРИГАДИ (ТАНКОВОЇ, МЕХАНІЗОВАНОЇ, МОРСЬКОЇ ПІХОТИ І ГІРСЬКОЇ). ОКРЕМА ГРУПА РВІА
(ПРОТИТАНКОВА) БРИГАДИ. ОКРЕМИЙ ТАНКОВИЙ БАТАЛЬЙОН. ОКРЕМА ТАКТИЧНА БОЙОВА ГРУПА ОКРЕМОЇ БРИГАДИ. ОКРЕМА ЗЕНІТНО-РАКЕТНА ГРУПА БРИГАДИ.
ОКРЕМА ЗЕНІТНО-РАКЕТНА ГРУПА ДШБ. ОКРЕМА ГРУПА РВІА (ПРОТИТАНКОВА) ДШБ.

Окремий бат. забезп. бригади
танкової, механізованої, морської
піхоти і гірської

Окрема група РВіА (протитанк.)
бригади

360 (10)

760 (20)

в дужках вказана чисельність штабу

автотранспортна
рота
100 (3)

рота МТЗ і розкв.
100 (3)

Окремий танковий батальйон
195 (6)
31 танк

окр. ремонтновідновлювальна
база
100 (3)

штабна батарея
упр. і забезп.
(АР)
90 (4)

медична рота
50 (5)

Окрема тактична бойова група
окремої механіз., танкової, гірської,
морської піхоти бригади

реакт. дивізіон
200 (7)
«Град» 24

Окрема зенітно-ракетна група
десантно-штурмової бригади

x3

самоходно-арт.
батарея
50 (4)

240 (10)

(30 штаб)

самох. артдив.
200 (7)
«Акація» 24

x2

протитанкова
батарея
50 (4)

штабна бат. упр.
і забезп.
43 (3)

взвод упр.
і зв’язку
18 (1)
танкова рота x3
33 (3),
10 таків,
1 автомобіль

штабна рота упр.
і забезп.
90 (3)

x3

окремий
батальйон

штабна рота упр.
і забезп.
70 (3)

штабна батарея
КП — технічна
батарея
90

x4

зенітно-ракетна
батарея
35 (4)

взвод МТЗ
і розкв.
12 (1)

x3

танковий взвод
9 (1)
3 танка

взвод зв’язку
13 (1)

взвод зв’язку
13 (1)

взвод розвідки
і охорони
11 (1)

взвод розвідки
і охорони
11 (1)

інженерно-сап.
взвод (маскув.)
11 (1)

інженерно-сап.
взвод (маскув.)
11 (1)

зенітно-рак.
взвод
11 (1)

зенітно-рак.
взвод
11 (1)

відділення РХБЗ
— коменд.
4 (1)

відділення РХБЗ
— коменд.
3 (1)

взвод МТЗ
і розкварт.
16 (1)

взвод МТЗ
і розкварт.
8 (1)

взвод. ТО,
ремонту і
евакуації
7 (1)

взвод. ТО,
ремонту і
евакуації
7 (1)

медичний взвод
14 (1)

медичний пункт
3 (1)

взвод ТО
і ремонту
7 (1)
Окрема зенітно-ракетна група
бригади
мед. пункт
3 (1)

290 (20)

штабна батарея
КП — технічна
батарея
90

x4

зенітно-ракетна
батарея
45 (4)

Окрема група РВіА (протитанк.)
десантно-штурмової бригади
560 (20)

штабна батарея
упр. і забезп.
(АР)
90 (4)

реакт. дивізіон
200 (7)
«Град» 24

самох. артдив.
200 (7)
«Акація» 24

x3

самоходно-арт.
батарея
50 (4)

протитанкова
батарея
50 (4)

штабна бат. упр.
і забезп.
43 (3)

СХЕМА 10. НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ — РЕЗЕРВНА АРМІЯ

52 700 осіб

Головний штаб
150 осіб

Командування оперативних військ НГУ — територіальної оборони України

Війська учб. закл.,
безпосередньо
підпорядк. частини
з’єднання
3860

«Галичина»
м. Львів
4980 (50)

«Полісся»
м. Київ
4980 (50)

«Слобожанщина»
м. Харків
4980 (50)

«Дніпро»
м. Дніпро
4980 (50)

Охорона, оборона
особо важл. об’єктів
диплом. установ.,
конвою
5000 (50)

«Таврія»
м. Одеса
4980 (50)

Окр. корпус НГУ —
резерв ВГК.
м. Київ
18 940, штаб 100 осіб

окр. бриг. НГУ
м. Харків
4480 (50)

окр. бриг. НГУ
м. Київ
4480 (50)

Чернігів

окр. бриг. НГУ
м. Львів, Золочів
4480 (50)

Суми
Луцьк

Рівно

Київ
Харків

Житомир

Львів

окр. бриг.
управл. і забезп.
2900 (30)

Полтава
Тернопіль

Черкаси

Хмельницький

Луганськ

Вінниця

Івано-Франківськ
Ужгород

Кропивницький

окр. бриг. РВіА
(протитанкова)
1500 (30)

Донецьк

Дніпро

окр. зенітноракетна бриг.
1000 (30)

Чернівці
Запоріжжя

Миколаїв
Херсон

Одеса

Ізмаїл

Окрема бригада НГУ
оперативних військ. терит.
оборони України
4980 (50)

окр. інженерносаперний бат.
200 (10)

окр. бат. зв’язку і
забезпеч. штабу
220 (10)

окр. бат.
забезпечення
360 (10)

окр. розвіддив.
бат. спецопер.
і охор.
300 (10)

окр. бат. розвідки
РТР і РЕБ
300 (10)

окр. група РВіА
(протитанкова)
760 (20)

окр. зенітноракетна група
290 (20)

x5

окр. бат. НГУ —
операт. військ НГУ
500 (20)

Окремий батальйон НГУ —
оперативних військ тероборони
500 (20)

штабна рота упр.
і забезпеч.
130 (4)

арт. батарея вогн.
підтримки
50 (4)

окр. рота НГУ
100 (3)

окр. рота НГУ
100 (3)

окр. рота НГУ
100 (3)

Національна гвардія Украіни — озброєне громадське територіальне формування (ополчення) —
 резерв регулярної Армії

