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ПЕРЕДМОВА.

Обстанова мандрівного життя не давала змоги скла
сти для армії нових статутів та підручників, в яких бу лоб
використано 11 повній

мірі доснід останніх воєн та вели

І<Ої революції. Друкуємі нині статути

(енеральний Штаб

ІІІщає в тому вигляді і такого змісту, на які припускають
умови

нашого

сучасного

життя,

використавши

для

них

підручний матеріял бувшої російськоі та инших чужозем
них армій, внесши ті вимоги, які ставить до статутів саме
життя, дух та традиції нашої молодої
непорушними основні

принціпо

армії і залишаючи

воєнної

науки,

однакові

і одні для всіх армій.
Всі статути зараз випускається для вжитку в армії,

яко тимчасові, а одночасно з uим tенеральний Штаб при
ступив до самої інтенсивної праці по утворенню статутів,

збудованих по останньому слову воєнної науки та умfлости.

Відділ Статутів ГУ{Ш.

••

Вагальні вкавівки.
І. На війні успіху досягається твердою й
ясною постановкою ціли чинів і впертим змаган
ням всіх-од вищого начальника й до останнього
вояка-осягнути цю ціль, щоб там не було.
2. Найлуччим способом досягненnя постав
леної ці,1и є наступові чини. Тілько ці чини дають
можливість захопити почин до своїх рук і змусити
ворога робити те, чого ми бажаємо.
З. Змагання до осягнення спільної ціли ви

магає взаємочинности всіх частин і родів війська,
самовідреченоrо виr.:онання всіма свого обовязку
і взаємної підмоги.
4. Кожному начальникові і звичайному воя
кові надається самостійности що до виконання
даного йому завдання.
Він повинен виявляти вLасний почин в чинах
відповідно до відмін обстанови, коли це потрібно
для досягнен:ІЯ

спільної

ціли,

не

чекаючи

на

це

приказу від старшого начальника.

5. Статут дав nровідні вказівки для чинів

війська; прикладати їх

до

rюжного

випадку слід

свідомо, памятаючи заповідь: "Не триматнея аа
статут, яко сліпий аа стіну".
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в і й с ь н о м.

Порядок підлеглости.

6. Призначt>не до

спільного

чину

військо

формується в арміі', окремі корпусн і аагонп з ріж-

--4ного роду~ війська, не ~ору.~аючи

7.

Коли

для

сукупних

кілька загонів або військових

без І<онечної

.

nотреби істнуючої оргаюзац11.

ЧИНІВ

обєднується.

частин, не обєдна

них сталою орrанізацією, старший з начальників
приймає на себе спільну

коАшнду,

не чеІ<аючи на

'*

це особливих приказів.

Старшинство вважається по посадІ ), а коли

посади рівні- по ранзі.
_
8. В разі вибутку начальник~ 1 до призна;
чення нового, командування обюмає
старшин
з начальників, що залишилися_
Для цього кожний начальник

випадок. свого вибутку не
ступниюв

по

менш,

призначає на

як дві черги за

старшинству.

11. ПорядоІ< видання розпоряджень.
9. !<о>kен вояк мусить ро.Jуміти свт маневр,
тому всІ начальню<и повинні вчасно ознайомлю
вати своїх безпосередних підлеглих з тим., що
саме й з нкою метою їм доведеться чинити.
10. Розпорядження начальника про виконання
боєвих завдань, походних рухів, розполог

починку і инші

чини

на від

у полі видається в наказах.

ПідJІеглі начальники, що відбирають особливе

призначення а прю<аау старшого, видають для до
вірених ім частин свої накази.

Розпорядження,

що видається в

імени

на

чальника особами уповноваженими на це в по
рядкові керування, викладається в розкааах.
Таким наказаlІ\
та розказам ПJ;ювадиться

окрімну нумерацію
~----·

для

відріжнення

вщ

повсяк-

--------

•) Начааьника, якому надано по nосаді певні nрава,

вважаеться старшим від начальника, що лише користу
ється такчми же правами.

-5деннних р6зпоряджень, яких видається

ній підставі.
11. В наказах та розказах,

на загал~<о

щоб не обмежу

вати самостійности підлеглих, слід вказувати обста
нову й мету (хто, що й для чого повинен робити);

вибір

способів

для

досягнення

мети

надається

самим виконавцям. Коли виділяється частини й
загони для самостійних чинів на довший протяг
часу і обстанови не може бути визначено, то
в наказ включається лише загальну мету чинів і,
як що треба, дається провідні вказівки для чинів,
як: викладається в направі.

12.
дається

Накази й розкази більшим
письмовно;

у

виключних

частинам

випадках

ви

розпо

рядження, що не мають особливої важности,
мож~а видавати й словесно.
Розпорядження начальників невеликих частин,
{напр., менших від полку) видається ппсьмовтю чи
словесно.

13.

Слід мати на увазі,

що зміна й переміна

виданого розпорядження завжди шкодливо від
бивається на
виконанню й викликає непевністh;
тому всякий наказ і розказ повинно гар<!tщ обмір
кувати раніш, ніж видати до виконання.
14. Кожний начальник видає свій наказ в по
рядкові підлеглости, коли начальник буде зму
шений видати наказ не в порядкові підлеrлости,

то той, що

одібрав,

зараз же доповісти
ньому начальникові.

15.

Всяке

повинен виконати
про

це

своєму

розпарядження

точно і по змозі коротко.

його, але

безпосере!(

викладати

ясно,

16. РозпорядЖення словесні вндавати спо
кійно.
Той, хто одержав словесне розпорядженн,я,
щоби упевнит(І того, хто видав, що він достоту

-6зрозумів

його,

повинен

повторити

це

розпо

рядження.

17. Накази й розкази nовинно видавати з та

І<им обрахунком, щоб вііkько, одібравши їх, мало

час tрунтовно ознайомитись з ними й зробити всі
потрібні розпорядження.
В разі затримки в

наказів та розказів
коротІ<і

відомости,

складанню

військові завчасно
необхідні

для

письмовних

подається

попередніх

розпоряджень.

ІІІ. Доповіщення та повідомлення.

18.

Щоб вияснити обстанову

керувати військом,

начальники

та

всіх

правильно

степенів по

дають старшому начальниІ<ові ті відомости про
ворога і про місцевість, що вони одібрали, а та
кож відомости про чини, стан і положення дові
реного їм війська.
Відомости подається в доповіщеннях.

19. Головна вартість

кожного

доповіщення

це- певність і вчасність.

Тоіі, ~то посилає доповіщення, повинен пе
ревіряти здобуті відомости; подаючи їх, слід відо
кремлювати те, в чому

calt\

про

инших,

що довідався

від

переконався, від того,

чи

про

що здога

дуеться.

20. Письмовним доповіщення," давати nере
вагу пt'ред словесниА\И.

21. Про що іі коли. треба посилати доповіщен
ня,

визначається

обстановою,

але

обовязково

треба доповіщати:

1) про ворога: nід час розвідки--про першу
зустріч з супротивникол\, про викриття його .пі
.хо!и, про у фупуві1ння його війська й про_ з~вни
в иому, про незнайдення

гадалось,

що

він

мусів

ворога

би

в тому Л\ІСЦІ, де

бути;

в бою,

яке

-7військо ворогове знаходиться супроти

й про всі

істотні переміни в його розположенню й чинах;
2) про свое військо: на поході - про досяг
нення вказаних наказом рубіжів (меж) та пунктів
для великих опочивків про прИбуття на ночівлю;
на відпочинку-про місце та спосіб розполагу
своєї частини й штабу; в бою-про виконання по
ставленого завдання і про стрінуті перепони до
досягнення мети, про всі зміни в одібраному зав
данню, зроблені з приватного почину в залеж
ности від обстанови;

З) після с:<інчення бою: про наслідки сутички,
які частини ворога приймали участь в бою, про
стан бойового припасу, приблизні втрати а обох
сторін і гадки про дальші чини.
Відомости ці
подається зараз же після бою, а J<()ЛИ. бій триває
кілька день, то що-дня.
Начальник може також встановити термінові
доповіщення у зазначений час чи після досягнення
до зазначених пунктів та рубіжів.

Крім

коротких доповіщРНЬ

після

скінчення

бою, в ·"'ожливо недовгому <Іасі після нього пода
ється докладний спис його, до якого включається
всі ро;:snорядження та доnовіщ~ння, що мали вплив
на провадження бою.

22.

Доповіщення

посилається

в

порядкові

підлеглости, а від частин, що одібрали окремі са
мостійні доручення,- тому начальникові, що роз
порядився їх вислати.
Над усе,
відомости про ворога доповісник

передає безnосередньо тому військові,
противник

якому

су

загрожує.

що

шщсила

ється начальниками, які один
одному
гають, назиВ;J!оться попідомленнялт.

не підля

23.

Ріжного роду

відомости,

--8-

lV.

Підтримання ввявІ<у.

24. З~язок між військом _вияІ}ляється у вза
ємному орІєнтуванню в чинах 1 положенню

свого

війська й ворога, а також що-до місцевости.
25. Началь~ик~ частин і загонів, що діють
окремо,

повинНІ

ПІдтримувати

сталий

звязок

старшим своїм начальником і з найблизчими
них окремо діючими частинами та загонами.

зі

до

В рівній мірі, при сукупних чинах в складі
частини чи загону треба тримати міцний звязок:
у глиб-між безпосередніми начальниками й під
леглими, й по фронту (чільний звязок)-з сусід
німи частинами в кожному роді війська, і крім
того,

між

сусідніми

частиню.ш

ріжних

родів

ВіЙСЬІ<а.
Начальник

частин,

що

підходять

до

місця

положення чи чинів друг•х частин,
повинні Зі!.
вчасно
повідомляти
начальників
цих
останніх
частин про своє прибуття; надто важливо додер

жувати цього, коли частина підходить
що стало до бою з ворогом.

до війська,

26. Підтримання авя3f{у в глиб досягається:
l) Подаванням старшим начальником до без
посередньо підлеглих йому відомостей про зміни
в загальній обстанові, про хід чинів і наслідки,
осягнені

иншими

віщениями

частинами,

молодших

і

на•шльників

навnаt<и- допо

до своїх

без

посередніх начальниІ<ів;

2)

вчасною доставою розпоряджень та допо-

віщень;
З) терміновими доповіщеннями;

Звязок по фронту підтри~ується:

.

.

І) ордмнуванням до сусідНІх частин 1 загоюв,
діючих окремо, старшин з кількома ординарцями

9для повідомлення

своїх

начальників

про все,

що

відбувається в тих частинах та Загонах;

2) обміною наказами, що видають сусідні на

чальники окремо дію'Іих qастин і загонів

барками з цих наказів;

.

З) обміною

відомостями

про

свої

або ви

чини

та

ВІДомостями про ворога між сусідніми частинами,
що діють спільно.

В де-яких випадках для встановлення звязку
~о фронту і в глиб, вживається висилки дозорів*)
1 розїздів.

27.

Загальні розпорядження про підтримання

звяаку в частинах та ;загонах, які мають штаби
nокладається на начальників штабів. Безпосередньо

відає

звязком

особливо

старн:ина; в частинах,

призна qений

що не мають

для

того

штабів

під
тримшшя ;звязку .'І<:жить на оnавязку їхніх шІчRль
ників.

V. Правила СІ<ладання письмовних ров
поряджень, повідомлень та доповіщень.

28.

Зміст і форма

розпоряджень

ОД І{jЛЬКОСТИ І{еру6МОГО ВіЙСЬКа

29.
:загальну

В наказах no ар.мй'
обстанову,

залежать

Та ВіД обстаНОВИ.

викладається

лише

мету чинів армії й завдання

корпусам її та загонам.

ЗО. В ІtatШJax no корпусах,
Ішtх загонах
8 )

д1tвізіях та біль

вJ<азується:

Дозоро.\\

нааинаєтьсн

рухомий

бекет,

нисланий

для розвід~<ІІ піхотою (розвідочнпй дозор), д.1я охорони
nоходиого руху, для авяз~<у з сусідніми частинами вій
Ська, для огляду місцености в районі (о~-:оЛІщі) сторо
жової охоронп, для поиірки бекстін і дш1 11нших призна
чень в районі поаоженнн й чssніІ! І!ійсs.ка. Сила дозору
відміняетьсн в залежностss від nризначення н від обста"
нови, але менш як 2-х чолові\\ н до:=:ір

не nf)изначається.

-

10-

1)

відомости про вороже та про свое військо,.

2)

спільне завдання й, коли треба, найблиачу

оскілько це потрібно для виконавців~
мету чинів;

З) часткові завдання й поділ війська для ви
J<онання кожного 3 них, 3 зазначенням начальників

(в наступних наказах, коли склад частин, викону
ючих часткові завдання, не зміняється,
війська можна не зазначати,· обА\ежуючи
ськом частини чи начальникіР. );

4)

розпорядження про розвідку,

охорону

та

.

звязок;

5)

поділу
назви

розпорядж~ння про

бойовий припас,

про

санітарні засоби, про обози, про саперні роботи
та инші вказівІ<И, що до виконання завдання;
б) місце, куди надсилати доповіщення;
7) заступників.
Вибір з переліченого в п. п. З, 4, та 5 для
вміщення до наказу залежить од обстанови та від
того, для чого наказ видається-для бою, паход
ного руху чи розполагу на в~дnочинку.
Накази ці складається по фор,'lах, наведених
в додатках VI, ХІІ, ХІІІ і XIV до цього статуту.
Накази тих же начальників, що видається

з метою
час

розвинення

приведення

їх

вказаних
до

уже

виконання,

наказів і під
а

також

всі

накази решти начальтщів виюшдавться довільною
формою, до того ж ця решта начальників з пере
ліченого
в попередніх п. п. вміщав до своїх на

казів ті відомости та розпорядження, які необ
хідні підлеrлим для виконання
поставленого їм
завдання.
·
ЗІ. РоJІ(ази, поиідомлеиня й доповіщення скла
дається також без визначеної форми.

В доповіщеннях, доти•ших до нідомостей про

ворога

визначати:

де

в

сулропшник,

можливо

-11т?чніше величину й склад

його сил,

що й колn

ВІН робить і що гадає робити сам доповіС!fИК.

32, Для наказів та розказів частини, що не
мають друкарських, літофафських чи копіюваль
них nриладів, а також для всіх розпоряджень

в полі,

для

доповіщень та повідомлень

вживають

блянків та коперт (додаток І до статуту).

Такими блянками Аюжуть користуватися д11я
наказів та розказів, які видається по-за полем

бою, в разі необхідности

мають вказане

Складаючи

33.

також і частини, що

приладдя.

розпорядження,

доповіщення

та nовідомлення, слід:

І) помічати -~tісце, звідки листування виходить;

2)

помічати

час,

в

якому

відіслано

кожне

з цих листувань, під наказами та розказами зазна
чати час нижче від підпису; час визначати зазна

ченням роІ<у, місяця, числа,
Г<'дини й хвилини,
з ДQдатком: ранку, дня, вечора чи ночи*);
З) вказувати мапу, якою користувалися при
складанню;

4) ·на~ви селищ і місцевих предметів строго
погоджувати з мапою й писати читка; при цьому:
а) коли на одній та тій же місцености пов
торюються тіж сами назви, а також для зазначен
ня якого-небудь пункту, який не мав назви на
мапі, необхідно вказувати їхне положення відносно
до найблизчого села чи різІ<о зазначеного на мапі
місцевого предмету;
*) Щоб
визначати:

також

уншшути

вно•tі

вказувати

непорозу.r.Іінь,

з от-такого

дробом,

12

на от-таІ<е

наnр11К.1ад;

12

І'Од.

ночі слід

число;

можна

І'Од. ночі
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ссрnнн.

Останніми роками в більш•>сти армій на театрі во
внних чинів лічбу часу заведено по 24-х годинному ціфер
б.1ятоні, ПО'ІИНаЮЧІІ .1ічбу 3 )",! Г0;1. НС'ІИ.

б) користуючися

12з чужоземних

мап,

назви

писати тими літерами, Яі<ИМИ зроблено надписи на

мапі й в дужках-вимову по українськи;

5) дороги зазначати заселеними пунктами
в достатній для орі-єнтування мірі; зазначення
роздоріжжів робити надто старанно; при зазна
ченню виходів з заселених пунктів зазначати їх
сторонами світу і нказувати, куди ведуть дороги;
6) зазначаючи у частки А\ісцевости чи розп о·

ложення війська, починати
від свого nравого
флянгу, а у ворога- з лівого його флянгу;

7)

флянгів

назви "правий" й "лівий", для зазначення
розnоложення війська та І<ольон на nо

ходних

рухах,

визначати

заю:і.'J.И,

звертаючись

лицем до ворога; лоходні "ольони можна називати
по приавіщах їхніх начальниІ<ів;
8) як що треба, додавати відчмтні Ішрткп
для

nояснення

9)

тексту;

коли необхідно
вживати шифр;

додержувати

таємниць,

10) в доповіщеннях, коли того ви.r.\агає обе
режність, на блянкові та адресі не вr<азувати частиtі
війська, а зазначати ран!у й nризвіще даловісника
й

тієї

особи, якій доповіщення

надсилається;

nисать остільки вираано, щоби можна
було nрочитати й при лихому освітленню; розnо

11)

рядження та доповіщення (повідомлення), написані
олівцем, перед підшиванням зафіксовується (моло

ком, клейстром та ин.);
12) nри зазначенню штабів та війс~ока можна
nриnускати скорочення, одначе без шкоди для
ясности.

VI.

Доставt<а ровпоряджень, доповіщень
та повідоМЛfНЬ.

34. Розпорядження, доповіщення та nовідом-

-ІЗ-

лення передається:

через

адютантів,

П?сланців, телєtрафом, телефоном,
СІtналізацією й гонецькою поштою.

Доставку

можно

возах, самокатах,

ординарців,

геліоtрафом~

робити: пішки,

мотоциклях,

верхи,

на

самоходах і пові

троплнвних апаратах.

У військових частинах та загонах,

35,

що

маютh штаби, розсиланням розпоряджень заряджує
завідуючий звязком.

Для одібр~tння цих розпорядж~нь, в разі не
обхідности, але не підчас бою, можна викликати
до штабу од військових частин старшин чи козаків.
36. Передача розпnрядження та доповіщення

(повідомл~ння),

П?сланця,

й він

кому

належить,

мусить

виконати

складає

здачу

його

всяку

за

ЦІну.

Той, хто виряжає, мусить подбати про пра
вильний напрямок посланця і, коли треба, то дає

йому відчитну картку пути руху.
37. Важливі розпорядження

й доповіщення

посилати подвійно чи навіть потрійна (бажано зі
старшиною) й по змозі ріжними дорогами.

38. В усіх випадках посилки юt значне відда
лення й в ночі до посилаємого старшини, наряжати
вістового,

а козаків посилати

вдвох.

Крім того~

в разі небезпеки, можна призначати конвой.

39.

Зміст письмовних розпоряджень і допо

віщень, який не є службовою таємницею, повииен

бути відомий посланцеві, щоб, коли стало-б необ

хІдним знищити

текст, він

міг би докласти

сло

весно суття розпорядження чи доповіщення.

40. ДоповіщеннJІ, що не складають службової
таємниці посилається

в незапечатаних

копертах~

їх повинно давати для прочитання всім зустрінутим
в дорозі начальникам загонів і кольоні старшинам
tенерального штабу, "~- їхню вимогу.

-

.
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Той, хто прочитує, зазначув

npo

це на доnо-

ВІщенню чи на коперті.

41.

Начальники війська завжди nовинні знати,

через кого вони одібрали яке-неСудь розпорядження,
письмовне

42.

чи словесне.

Накази словесні та прикази треба пере

давати через осіб, по змозі відомих тим,

до кого

їх посилається. До того ж посланець повинен по
вторити видане розпорядження не тілько перед ви

рядженнЯА\, але й повернувшись назад.
І{оли розпорядження словесне одібране через
особу невідому, то відібрпвший його, в разі сум
нівів, посилм до начальника свого адютанта чи
ординарця для докладу, чи

з виконаншrм розпочато

чи ні. Доставнока розпорядження затримується до
вияснення.

43.

На одібрано-му письмовному розпоряджен

ню відзначать, в який час і хто його привіз.
Більш

важливі

накази

словесні

та

прикази

при першій змозі записувати з приміткою, хто й
коли їх передав.

44.

Скорість

доставки

кінним

ординарцем

зазначається хрестами:

Х

-

перемінною ходою.

ХХ- яко мо га швидче, взалежиости від адіб
ности кою1. Тими ж знаками зазначається степень

спішности при передачі
при користуванню

лями,

самоходами

приказів

возами,

та

пішки,

самокатаttш,

иншими

а також
мотоцик

засобами

пересу

вання.

45.

В разі затримання в дорозі

через захо

рування, негідність коня і т. и. посланий з розпо
рядженням чи доповіщенням мусить звернутис} до

начальника найблизшої військової частини, якии по

винен допомогти й nодбати про найскарішу доста ву
розпорядження чи доповіщення, кому належить.

-

. 46.
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Щоб прислані з розпорядженням чи до

пов~щенням без

труднощів

могли знайти

началь

НИКІВ, до яких їх послано,
начальники повинні
вжити заходів, щоб їх легко було відшукати в тих
пунктах, де вони перебувають.

При зміні місця залишається ординарців, які
вказують, де шукати начальника.

47. При користуванню телвrрафом, телеtрами,
ЯІ<і необхідно доставити негайно, помічається над
писом "в термін", їх передають раніше, ніж

инші

телеграми.

!{оли телеrра.му повинно передати з перев·р
кою, то на ній помічається: "перевірка".
3аадресовуючи телвtрами одинаІ<ового змісту

кільІ<ом особам, що знаходятhся в тому ж самому
заселеному пункті,
в адресі
такому, копія от-таким".

48. .Користування

надписують:

телєфоном,

"ось

прискорюючи

передачу, дає начальникові можливість персональ
ного сполучення,
яке має
значіння у виясненню

виданих розпоряджень

та

одібраних

доповіщень

в разі, коли в тому в потреба.
При передачі телефоном, приіі.мач повинен за

писать

одібране

розпорядження

чи

доповіщення

(повідомлення) і пuтім повторити записане тому,
хто передає.

49. При передачі розпоряджень та доповіщень
искровим телєtрафом, геліоtрафом та сіtналіза
цією необхідно перевірити, хто їх передав, для
чого повинно встановлювати умовні знаки або слова.
50. !{оли є підстава гадати, що телєфафну
передачу може

перехопити

ворог,

належить всю

передачу або частину їі зашифрувати.

51. Для прискорення передачі розпоряджень
та доповіщень там, де нема телвrрафного й телв
фонного звязку, або ж коли цеіt звязок не досить

--- 16 певний, в тому випадку, коли не можна вжити пе
редачі на самоходах,- може uиникнути потреба
вистанити гонецЬ/(у тюшту: кінну, на самокатах та

МОТОЦИКЛЯХ і на ВОЗаХ.

Служба на rонецькій пошті ослабляє кінноту;
тому вживати П належить

тільІ<О тоді,

коли нема

змоги влаштувати пошту з саttюкатчю<ів (на само
катах та мотоциклях або на возах).
Для завідування кожною
линією гонецької
пошти призначається начальника линії. При знач
ному протягові поштової линії, її можна поділити
на участки: тоді до кожного з них призначається
начальника

поштового участтш.

Поштова линія склащ\ється з бекетів.
Віддалення між бекетами гонецької пошти за
лежить од загального протягу линії, призначення

nошти, а також від стану шляхів, і може відміня
тися від З до 10 верстов для кінних бекетів і від

6

до

12

верстов

між

самокатовими

та

возовими

бекетами.

Силу бекетів визначається в залежности від
протягу часу, праці пошти, кількости роботи на
ній та від степеня безпеки; на кінні бекети при
значається від

7

.-о

11 чоловіка, на самоІ<атові , не

менш, як З зміни й на возові бекети не менш, як
4 зміни, не рахуючи начальника бекету.
Начальник линії гонецької

пошти

призначає

по мапі місця для розположення бекетів, поділяє
людей по бекетах, розстановлює бекети, причому
розстановку провадить так, щоб усі люде кожного

бекету

і знали,

пройшли

просторінь до сусідних бекетів

де їх розnоложена

на обраних

пунктах, наказує, що робити в випадку

нападу; керує службою на бекетах всієї
В разі перерви

поштової

для них

ворожого

линії він

линії.

вживав

всіх заходів до її відбудування, звертаючись,

кол~

-
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треба, за допомогою до найблизч;)Ї

військової

частини.

Коли

линію

гонецької пошти поділено

на

участки, то nоділ людей і розстановку бекетів ро

блять начальники участків; вони ж керують і служ
бою бекетів на своїх участках.

Начальники поштової линії і участка обирають

для себе місця найбільш зручні для керування.

Бекети найкраще всього розстановлювати
nоблизу від проїзжої дороги, в невеликих заселе
них пунктах і в укритних місцях,
виставляєтьсЯ на короткий час.

.

Од

бекету виставляється

коли

стійчмка

бекети

на таке

м.tсце, з якого зручно стежити за поштовою ли
ювю та за людьми, що прибувають з пакетами;
решта людей бекету відпочиває, знявши мушкети,
але не роздягаючись. Коні чергових посланців по

винні бути посідлані, але без байраків, решту ко

н~й розсідловується. На возових бекетах черговий
ВІЗ тримається запряженим.

Начальник

(журнал)

бекету

веде

особливий

запис

одібраних і відnравлених пакетів,

формі, поданій в додашові

11

до Статуту.

по

Посланець, що везе пакет, одбирає від на
чальника бекету супровідну записку, на якій на
слідуючому
бекеті розписується
в одібранню
nакета.

НачаJ1ьнИк бекету повинен ежити всіх заходів,
щоб ворог зненацька не захопив беJ<ета.

В ІД ДІ А

11.

Розвідування.

І. Вагальні вказівІ<и.

52. Кожен начальник повинен завжди сам
дбати, щоб мати відомости про все, що може за2

18безпечити

виконання

довіреного йому війська.

.

5~.

Збір

завдання

в_іL\омостей

про

й

безпечність

ворога

та про

.мtсцеВІсmь, на яюи доведеться чинити, досягається

розвідуванням.

Розвіщт ворога полягає в розшуканні його
у визначенню сил, розположення та чинів його:
Розвідкою .місцевости визначається 'tl власти
ности, що мають

вплив на розположення та

чини

війська.
Збір відомостей провадиться:
висланими на розвідку частинами;
стеженням з повїтроплавних апаратів.
І<ріІІ\ того, відомости про ворога можно здобути розпитом бранців, перекиньчиків та місцевих

54.

1)
2)

мешканців, од шпигів, з поштової

та телєrрафної

~<:ореспонденції, з паперів, знайдених на забитих та
бранцях, з часописів, а також спостереженнями
ріжних воєнних приr<мет (дод. ІІІ та lV).

55. При значному віддал~нню ворога, роз
відчу службу несе переважно юнната.

На близьких віддаленнях до розвідки прктя
гають також і піхоту.

Безпосередньо перед боєм, підчас бою і після
нього кіннота зосереджує свою розвідку на флян
rах та тилу

ворога;

розвідку перед фронтом по

l'Ладається на піхоту. Ар.мата й. сапери провадять
розвідку для одібрання відомостей, необхідних для
виконання їхніх спеціяльних завдань.

Повітроплавюіх васобів прикладається
розвідки в залежности від їхніх властивостей.

до

56. Розвідку для вияснення загальної обста
нови утворюється з розпорядження

старшого на

•Jальника.

Начальники

часткові

провадять

роавідку

-19своїми засобами в залежности
НІІХ бойових завдань.

від

покладених на

57. Кожній частині, призначеній на розвідку
дається цілКО!\\
їі сил.

58.

визначене

завдання

Успіх розвідчої служби

відповідно до

в

значній мірі

залежить від її організації; в кожному окремому
випадкові їі повинно погоджувати з завданням та
в обстановою.

Розвідку організовує той

начальник,

якому

їі доручено, в межах поставленого йому зав,1,ання.

59. Безпосередніми органами розвідки є
розі'іlдІІ, а в піхоті роавідчі доаор11, що чинять
окремо або в звязку з розвідчи.ми частинами, що
їх вислали.

ДіЯЛЬНіСТЬ розїздів та ПіШИХ ,І,ОЗОрів ПОЛЯГаЄ
переважно
в
ним і в зборі

розшуканню
ворога,
наглядові за
відомостей про .місцевість. До бо
кових сутичок вони вдаються, коли це відповідає
меті розвідки, надто, коли можуть сподіватись на
підмогу від часпш, що їх вислали.

60.

Завдання

розположення

розвідки

значно

в глибині ворожого

полегчується,

коли

збито

ворожу кінноту й усунено протидію частин супро
тивника, що прикривають головні його сили. Для
цього висилається самостійні загони кінноти (ар
.м.іііської) з кінною арматою.
Висилка таких загонів не звільняє військовnх
начальників від виконання необхідної розвідки пе
ред фронтом і на флянtах кіннотою, що входить
у склад корпусів, і піхотою.

61. Добрих наслідків від розвідІ<И можна до
сягти ТЇЛЬКІІ при хмові, ЩО розвідчі орtани будуть
ч•нити енерtійно и до того ж будуть ознайомлені
з загальною

метою,

.

для

якої

розвідку

вжито,

-20щоби вони МОf'JІИ, розвідуючи, відріжняти важливе
від неважлиного.
При розшуканню ворога необхідно викрит•

його в зазначеному районі

чи напрямкові,

про

стежуючи шляхи, оглядаючи nоnридорожні села,
розпитуючи місцевих r.tешканців, захоnлюючи nош

тову та телєtрафну

кореспонденцію і т. и.

~війшовши в дот_и~ з сулр~:инником,
НОГО СИЛИ передНІ

И ГОЛОВНІ

Потім,

низ.~ачитк

І уіруПОВ<tІІНЯ

ІХ, ХОЧ

би в загальних рисах, коли вони знаходяться на
значному віддаленню; що близче суnротивник, то
відоr.юсти ці повинні бути докладніші.
Коли ворог в рухові, то визначають шляхи,
якими

він іде,

силу

та склад

кольон,

напрямок

їхнього руху й пункти, біля яких вони зупинялися
для відпочинку. Хоч по частинах, що nрикривають
рух, і можна скласти загальне уявлення про силу
кольон суnротивника,

одначе ж,

слід

нал\агатмся

проникнути в глиб району його руху-в nереr.\ежки

.між кольонами, окремими розїздами (пішими до
зорами) або діючи явною силою.

Розвідуючи ворога на відпочинку, треба ви
яснити місцSІ й способи розпологу Й()ГО війська,
по змозі силу й склад його, для цього nовинно
проникнути потай або прорватися в район його
розпологу. Приблизне поняття про розnолог і nо
части про

сили супротивника

може

дати

визна

чення протягу й порядку сторожової охорони його.
Для розвідки ворога в бойово.'Іfу роаполо:Женню
ііого виясняється: напрямок і протяг фронту, об·
сажені його піхотою л\ісцеві предмети й опірні'
пункти і якими силами, характер акріпів і штучних
перепон, місцеві nредмети, що знаходяться nоблизу
від

флянrів супротивника,

але

ним не обсажені;

розположення його армати і місця дозорців; роз
положення ііого резервів, підступи до ворога

21а фронту й з флянrів. Всі ці відомости добува6ться сnостерtженням роаїздів, і піших розвідчих
дозорів, никликанням з боку супротивника вогню,
а коли треба,-nотисненням його дрібних частин,
щоб увійти по зАюзі в близький дотик з ним; при
цьому кінні частини чинять в кінному або пішому
шику.

62. Встановивши дотик з суnротивником, обо
ВЯ3Ково nровадиттt за ним беаупинниіі нагляд.
63. Щоби розвідка принесла дійсну користь,
необхідно постійно підтримувати міцний 3Вяаок
між розвідчими орrана.u.и й начальником, що їх
вислав.

Особливу увагу повинно звернути на вчасність
достави доnовіщень·, тому що заnізнена відомість
про супротивника втрачує всяке значіння.
Для прискорення доставидоповіщень корисно

встановлювати пр_оміжні застани та бекети, на
даючи ЇА\, коли можливо, техничні засоби звязку.
Кuли на розвідку висунуто кілька більших
кінних частин (загонів) і до того ж на значне від
далення,

то

розnорядженням

старшого

начальника

може бути встановлено 3бірні пункти для доnо
віщень по змозі з старш"ною rенерального штабу.
Збірні nункти nовинно забезпечити від ворога
й заосмотрити техмичними засобами зв~зку.
На цих пунктах доповіщення уфуповувтьс~
і звіт їх посилається старшому начальникові.
Такі збірні пункти иноді буває корисним
встановлювати і в ·районі чинів одного великого
кінного загону розпорядженням його начальника,

для тих

участІ<ів району, що будуть

надто відда

.nені від головних сил загону, з nризначенням до
них від чети до сотні.
64. Уtруповання відібраних старшим началь
инком відомостей сдід робити в мірі відібрання

22вивчення доповіщень, порівнюючи ,І.оnовіщения
і погоджуючи їх з nорядками та звичаями воро
жої армії.

Всі відібрані ІІідомости слід заносити nри
першій можливости до особливого журналу.
65. Первісна орtанізація розвідки не може
лишатися незмінною, а її повинно відміняти чк
доповняти під впливоt.\ нових даних, в залежностм
від ЧИ'Ніа ворога та uбстанови.

11.

РоввідІ<а І<іннотою.

Орtанізація розвідки.
Для розвідки ворога від кінноти виск
лається окре.мі розїзди і цілі часптнп (загони).
Розїздпві доручається переважно розвідку

66.

в певному наnрямкові чи певного

пункта.

Р~звід

чій частині (аагонові)- переважно певний фрокт
або район (смугу) розвідки.
67. Орtанізовуючи розвідку, слід мати на увазі:
І) шляхи до ворога;

2) характер місцевости;

.

З) nрот"г фр<mту

або розміри

району роз-

нщки;

4)
5)

силу й склад розвідчої частини;

мож~бність зустрічи з ворожою І{іннотою;
б) щоб розвідку було направлено до ворога

по змозі з ріжних сторін.
В залежности від з::tзначених даних,

началь

ник, що орtанізовує розвідку, повинен визначмтк:

1) чи перевести всю розвідку окремими роз
їздами, чи висунути розвідчу частину,

обох способів, доручивши

прямках

окреІІ\ИМ,

а чи вжити

розвідку в певних

на

розїзда.Іt\ а в пенних районах

(смугах)- розвідЧИJ\\ частинам;
2) число й силу ОІ<ре."их розїздів і розвідчих
частин;

-23З)

завдання

кожному

розїздові

і розвідчій

частині;

4) заходи що-до безупинности розвідування
і для забезпечення вчасної достави доповіщень.
68. Силу розїзду зміняється від одного рою
до сотні, в залежности від покладеного на його
завдання і важливости напрямку.
Успіх розвідки багато залежить од началь
ника розїзду; то,..,_у начальниками
розїздів, що
мають важливе значіння, призначати переважно
старшин; лише другорядні завдання можна при
поручати розіздам під проводом підстаршин та

розвідчиків.

69. Сила розвідчої частюtи. (загону) повинна
відповідати велпчнпі району, припорученого для
розвідки,
поставленому завданню, віддаленню до
супротивника й умовам місцевости.

70.
ється,

Розїздів, висланих на розвідку, не ЗА\іня
але

н тих

служби, може

випадках,

шкодливо

коли

довгочасність

відбитися на діяльности

роаїздів, їх за.міпяеться нови,uи розїздами,
яких
висилається з таким розрахунко,u, щоб не перерп

ватп розвідки. Розїзди, що чинять в звязку з части
нами, які ці розїзди підтримують, заміняється зі
складу останніх.

3аА\іну цих розіадів .можна робити не тілько
в певні mep.~tinn, але й па визпачеюzх рубіЖах.
Заміну окремих розїздів . можна
робити
тілько у вианачепі mep.лtiюt.

71. Щоби начальники
повіщення, необхідно:

вчасно відбирали

до

t) Щоб кожний розвідчий ор(ан точно знав,
куди й кому посилати доповіщення.
2) Щоб полегчити доставу доповіщень,

ви

ставляти проміжні бекети та застави-- по одному

-24аа кількома розвідчими орtанами,

коли вони

від

да:пяються на значну просторінь.

З) Щоб прискорити передачу
доnовіщень,
оскідько дозволяє обстанова користуватися тех
нічними засобами звязку.

4) І<о11и є сумніви що-до безпечности достави
доповіщень, висилати їх в кількох примірниках
ріжними шляхами, з І<ошюєм, а встановлені тrх
нічні засоби звязку охороняти.
72.

Начальникові рС'зїзду (розвідчої частини)

вкааується:

1) відомости про ворога;
2) відомости про своє військо;
З) завдання, nокладене на роаїзд або частину

(ціль розвідки,

напрямок

до якого крайнього nункту

чи смугу розвідування,
чи рубїжу

розвідку, час, В ЯКИЙ ІІОВИННО

4)

nровадити

ВИ((ОНаТИ ії);

кому й куди направляти доповіщення,коли

посилати термінові доnовіщення; коли передбача
ється виставити для передачі доnовіщень nроміжні
застави (беІ<ети) та де їх буде виставлено й, nри
рухові загону,

в яких

напрямках і куди вони бу

дуть пересуватися;

відомости про· сусідні роаїзди (частини);
б) куди повернутися.
Гадки про чини старшого начальника до

5)

!'Исьмовного наказу (роаказу) не включається.
Ії повідомляється словссuо або викладається в особ

ІJивому припису, якого знищується після оанайом
лення з ним начальника розїзду (частини).
С

n

у ж б а

р о з т з д і в.

73. Розїад не мав nрава nриnинити своєї ро
боти раніш, ніж виконає nокладене на нього зав
дання або коли настигне час. nри~начений для аа
міни його другим

роаїадом.

Роаnорядження про

-25вчасну заміну розїздів лежать на відповідальности
тих начальнш<ів, якими розїзди вислано.

74.

Увійшовши

в дотик

з ворогом,

розїзд

повинен стежити за ним невідступна.

75. Нача~ьник розїзду, твердо засвоївши одіб
ране завдання,
перевіряє
заосмотрення розїзду
всім необхідним для виконання розвідчої праці,

для

забезпечення харчами та фуражом; обясняв

людям розїзду завдання і плян його
викоІіання,
призначав собі заступників і встановлює декілька

найnростіших умовних знаків.
Коли необхідно, бере nровідника, якого три
мав під наглядом.

76. Путь руху розїзду на•шльник вибирає
з особливою увагою, числючись з одібраним зав
,І{анням, силою розїзду й тим, чи він чинить окремо,

чи в звязку з підмогами, що йдуть nозад його.
Поки обстанова дозволяє, розїзди ідуть пе
реважно ШJІяхами.

Поблизу від ворога доведеться користуватися
придобнИJ\\И укритни.ми nідступамм-nоза шляхами.

77.

Умілість вести

розїзд

найголовніше

nо

лягає в тому, щоб усе бачити, шtшаючись самому

ЛО JMOai НЄВИДfl.МИ.М.
Тому розїад nовинен nроходити намічений
шлях від одного доаорного nyюmza до другого пов
ним складом чи частками,
швидко nробігаючи

відкриті місця і такі, де його легко може вияв1пи
ворог. При ворожому настроєві мешканців роз
їадам частенько доведеться уникати
заселених
місць, коли огляд їх не входить в завдання.

78.

Скорість

руху

розїзду

повюшо

nого

джувати з завданням. зберігаючи по можлив~сти
скли коней.
Умілий розподіл ходи мав надто важливе
значіння при рухові на великі віддаленнІІ.

-26При орtанізації

розвідки

в усіх обрахуuка_х

скорість руху розїзді в і достави від них допов•
щень на велиІ<их віддаленнях, слід приймати біля

5

верстов на годину.

79.

Рух розїзду охороняється доаора.мп; Число,

сила
й порядоІ< руху дозорів
встановлюється
начальником розїзду в залежности від величини
його, від місцевости, погоди й часу доби.
На місцевости, що припускає огляд на далеке·
відАаленвя, а також в туман і в негоду, висила
ється головні і тилові дозори.

Невеликі розїзди в складі кількох чоловіка
обмежується ниеланням лише одного го.1овноrо
дозору.

Бічні дозори виставляється в мірі необхід
ности охорони пути руху розїздами з боків.
Дозори,
йдучи розвідкою,
обирають місця,
зручні для огляду, зай,,шючи їх послідовно. Люди
дозору не повинні губити з очей один одного та
розїзд, який вони охороняють; вони ідуть, як їм
зручніше для виконання свого завдання.

ВсЯІ<е

закриття

і місцеві

предмети

повиюю

оглянути дозорами раІ'Ііш, ніж до них підійде розїзд.

Для цього, коли буде потрібним, дозори під
силюється, або висилаєтьсн нові.

Способи огляду (розвідки) місцевих пред.І\\етів
ріжні, в залежности від їхніх властивостей і велІІ
чини (додаток V).
Про появу ворога дозори повідомляють у .мов
ними знаками або посилають докласти начальни
кові розїзду.

80. 3упнют роаїадів для ночівлі, відпочJtюсу й:

llOIIGCY KOileH необхідНО робити В СІ<рИТИХ ,\\ЇСЦЯХ,
не перериваючи нагляду за ворогом. Тільки зімою

та в негоду

можна зупинятися

в окрt>мих

обій-

-27стях або в малих селах, але ніколи не в коршмах,
заїздах чи шиньках.

Де б розїзд не зупинився
всіх заходів до його охорони.

Надто непевних меш1.:анців

повинно

вжитк

слід тримати під

сторож ою.

При довгому перебуванню на одному участ
І<ові слід частіше міняти місця, як денних так

і вночішніх постоялок.
Пересування корисно переводити вночі.
81. Прп зvстрічі а ворогом. розїзд повинен
намагатись розбити його, коли це відповідає зав
данню і не суперечить обст<Інові, або коли сутички
ніяк не уникнути.

Щасливий кінець сутички полекшує роаїздові
дальшу розвідку й доставу доповіщень, утрудню
ючи разом з тим розвідку ворогові.

Що дужчий розїзд, що ближче за ним iJ.e
підмога, то більше може трапитися виnадків для
добування відомостей з бою.

Розїзд слабого складу, висланий на велике
віддалення від свого війська, вдається до сутичкк
лише тоді, коли це являється єдиним засобом дл'І
досягнення мети розвідки або коли ворога
кано

засту

зненацька.

Розїзд чинить несnодіваним

наскоком, нама

гаючись оточити і захопити ворога, або з засідкк.
з пеuної дистанції, вогнем.

Коли не пощастить захопити ворожий розїзд
цілком, то. дивлячись по обстанові (сила розїзду,.
близкість своїх підмог, віддалення їх до ворога),
розїзд або переслідує, або, удавши тілько пере
слідування, ухиляється .з свого попереднього шляху,.
щоб скрити дальшJІЙ напрямок свого руху.
При зустрічі з дужчим ворогом і коли ухи
литися

від сутички

.з

ним

не можна,

начальник

-28роаїзду, ВІ<азавши спільне збірне місце й напрямок
до нього, наказує розїздові розвіятися в ріжні
сторони.

82.

Розїзд

ІІtуспть невіщ<ладно доповіщати:

кошt він вnерше увійде

в дотик

з ворогом;

кошІ

виявить кінні частини супротивниІ<а і його nіхоту;
коли

виявить,

що

пункти,

дt:

припускалося ворога,

не обсажено ним; в зазначені начальником тер
міни і з зазначених ним рубіжів.
Инші доповіщення
посилається в мірі ни
явлення даних, що мають відношення до постав
леного розїздові завдання. Кількість цих допові
щень повІІнно погоджувати 3 нажливістю одібра
них відоr.tостей і 3 числом людей в розїзді.

83. і(оповіщення надсклається тому началь
никові, що вислав розїзд, або кому й куди бу де
наказано.

Про появлення ворога необхідно, І<рім того,
негайно повідомляти начальникові тієї найблизчої
частини, якій ворог може загрожувати безпосе
реn.ньо.

Посланий з доповіщенням повинен
давати
його для прочитання, з вимоги осіб, що вказано
в ст. 40.
84. Окремий розїзд, коли начальником, що

його вислав,

не виставлено бекета

полегчення передачі

доповіщень,

такий бекет, коли сила розїзду

(застави) для

може виставити

на це дозволяє.

Той, що прибув з допоніщенням від роз
їзду, залишається при начальникові, до якого був
посланий, до йогп розпорядження.

85.

({оли для

прискорення

передачі

доповіщень

буде виставлено проміжну заставу (бекет), то при
бувший

з

доповіщенням,

передавши

його,

тuм.

і залишається.

86.

Начальник

розrзду,

повернувши

після

-29скінчення покладеного на нього доручення, зявля
ється до начальника, що його вислав і, коли треба,
доповідає про чини свого розїзду.
Служба розвідчих частин.

87. Протяг фронту района (смуги) розвідкИ
І<інною частиною (загоном) і глибина ешелонування
їі повинні залежати від своєчасности відбирання
.в.оповіщень
начальником
кінної
частини,
від
флянrових участків і забезпечувати підмогу перед
нім розвідчим орtаном.

Отже сотня може провадити розвідку на
фронті приблизно до 8 верстов; дивізія з 24 со
тень- до 35 верстов. ·
Ешелонування кінної частини в глиб не по
винно бути більшим від ширини району (смуги),
наданого до розвідки.
88. В тих випадках, коли, н цілях виконання
поставленого
завдання,
обстанова
вимагатиме
розвідки в напрямках,
чи пунктів
або участків,
що знаходяться по-за ВІ<азаними прИблизно рубі
жамн (вперед і в сторони від них), то начальник
кінноти висилає для сього особливо окрtмі стар
шинські розїзди чи частини. При таких призначеннях
треба надто старанно ставитися до обрання на

чальника і СІ<ладу розїзду (частини).
89. Для безпосередньої розвідки ворога виси
лається окре.лtі роаїади і роавідчі

сотні,

в залеж

ности від сили частини, висунутої на розвідку, від
значіння участків району (смуги) розвідки і від
А\ісцевости. ОсередоІ< частини (загону) іде ззаду
·в найважливішому напрямІ{у.

90. У випадку сутички кінної частини (загону)
з ворогом розвідки ніяюин чином не повинно Jynи~

.

нятн.

91.

І<ожний

начальник

розвідчої

частини

-зо-

(чати) з(руповує відомости, що нал.ходять від ви-.
еланих ним орtанів

повіщення

тому

J:Озвідки і нал.~илає

начальникові,

своє до

розпорядженням

якого розвідку висунуто.

92. Спосіб розвідчих чинів кінними частинами
(загонами) залежить від ціли розвідки і від сили
частини (загону).

1.)

93.

Розвідка армійською кіннотою.

Армійська кіннота (окремі

кінні

дивізії),

підлягаючи безпосередньо командуючому армією,
провадить розвідку з його розпорядження. Він
поділяє завдання між кінними дивізіями, але, коли
це в потрібним для кращого дос,.гнення ціли
розвідки, кілько дивізій може бути обєднано під
проводом одного кавалерійського начальника.·
Одначе слід мати
на увазі, що обеднання
розвідки в руках одного начгльника на фронті,
більшім від 40-45 верстов, може утруднити ке- .
рування і вчасну доставу до нього доповіщень від
флянtових участків.

Більші

кінні

частини

зі

складу

армійсьr.:ої

кінноти можна тимчасово додавати також до кор

пусів (іагонів), коJJи це необхідно
покладеного

94.

на них

для виконан1:1я

завдання.

Головна ціль розвідки армійською кіннотою

-

це зібрати відомости про tруповання, по змозі,
всіх сил ворога, що чинить проти нашої армії. Для
І:{ього

вона

nовинна

намагатись

повалити

ворожу

кінноту, продертися на передиі ворожі загони
з усіх родів війсьІ<а і проникнути своїми частинами
,цо головю1х сил

95.

супротивника.

Юнна дивізія. висуває для розвідки пере

важно роіІвідчі сотні, які висилають від себе розїзди.
Кожній розвідчій сотні доручається розвідку
на визначеному фронті і на вкзначеиому участку

-31(смузі

в напрямку

до

ворога),

наданого

дивізії

ранону для розвідІ.:и. Коли при більшій ширині
цього району значіння участків його не однакове,
то розвідчі сотні призначається на більш важливі
участки; для розвідки ж в менш важливих напрямках

висилається окремі роаїадн.

Окремі розїзди висилається також на участках
району, на яких місцевість закрита або проходима
лише

шляхами.

96. На обовязку розвідчої сотні лежить: збір
доповіщень від висланих нею розїздів, підmрІІ.мка і:Х

і

заміна

можна

новими

розїздами.

було сповняти вчасно,

Щоб

обовязки

віддалення

ці

розїздів

від сотні не повинно перевнешати 8 верстов.
97. Віддалення розвідчої сотні від осередку
дивізії, в цілях nідтримання міцного звязку, по
винно бути приблизно не більш від 2Q-25 верстов.

98.

Коли в склад розвідчого кінного іагону

вход1пь більш як одна дивізія, то для розвідки
на участках (смугах) району можна висувати не

тільки розвідчі сотні, але й більші частини (полки,
бригади), які, відповідно до своїх сил, до ширини
наданого їм участку (смуги) і до місцевости, виси
лають від себе окремі розїзди або розвідчі сотні,
або й ті і другі розвідчі орrани.

99. При віддаленню кінноти від штабу армії
(корпусу, загону) на відстань, що nеревнешае вели
чкну переходу більшої кавалєрійсько'і частини, ко

рисно висунути назустріч доповіщенням технічну
линію получень, твердо охороняему засобами армії
(корпусу, загону).

11.)

100.

Розвідка корnусною кіннотою.

Розвідка кіннотою, що входить до складу

~еорпусів, обмежується завданням,
на війско, до якого її додано.

що покладено

-32101. В залежности від обстанови корпусну
І<інноту можна поділити між піхотними дивізіями
або вонн може чинити сучnно.
В останньому випадку обовязково залишати
для служби при І<ожній
одну

пішій дивізії не менш, як

сотню.

102. Невеликі розвідчі частини висилають від
себе тілько окремі розїзди. Частини більші від
полку

можуть

службу

висувати

яких

в арт. арт.

95

також

виконується
і

і

згідно

розвідчі

сотні.

з зазначеним.

96.

Ціль розвідки корпусною кіннотою - це
зібрати відомости про ворога, що чинить проти
війська корпуса, і про місцевість, на якій йому

103.

може доведеться

ч1шити.

Вислана на розвідку корпусна кіннота повинна
своїми

розвід'Іими

орtанами

проникнути

в глиб

ворожого розположення.
До бойових сутичок
з ворожою кіннотою вона вдається
на разі це
корисно для осягнення цілей розвідки.
104. На разі обстанова буде вимагати вису
нення корпусної кінноти на більше віддалення, то
в своїх чинах вона керується обовя:оково вимогою
В'Іасної участи П в бою своєї піхоти.

ІІІ.) РозвіАча АЇнльність инwих роАів війс~она.

105. В nixomi для б~зпосередньої розвідки
ворога і місцевости висилається розвід'Іі дозори
й чати (партії),

які чинять

окремо або

з підмо

гою від піших частин.
Дозори
розЕідують
визначений
напрямок
або визниені Пункти,
ЧатШ\\ доручається роз

відку

визначеного

фронту

або

району

(смуги

в напрямку до ворога); чата висилав розвідчі до
зори, при'ІОJ\\У начальникові її з кількома пласту

нами (розвідчиками)

корисно триматися

за дозо-

раt.\И,

щоб

зручніше

ззІ<ерувати

їхніми

чинами

іі

ВідбJtрати Від НИХ ВЇАОМОСТН.
!<оли nеред мисилкою пластумів розвідку про
ворога було

nокладено

на кінноту, то nри збли

женн.ю з суnротивниІ<ОМ

дозори

й

чати висува

вться з таю1м обрахунІ<оМ., щоб вони мог ли вчасно

прийняти на себе розвідку на фронті, коли кіннота
буде змушена зібрати ся на флянtи.
108. В дозори та чати прианачається nере
нажно

пластунів,

але

вони

можуть

скJІадаться

і не з nластунів, nід проводом старшини

або під

старшини.

Сила дозорів

та чат

залежить

від їхнього

nризначення, від віддалення, на яке їх висувається.

і від кількости

доповіщень,

на які

ваться. Слід, одна'Іf', мати на увазі,
дозори

часто-густо

що можуть

осягнуть

можна

споді

що невеличкі

кращих

наслідків,

nересуватися укритюше.

107. Піші орrани розвідки висилається не
далі, як на півnереходу від свого війська. При
аіддаленню більш, як на 4-5 верстов, для nід
тримки їх корисно висувати невеликі піші частини.
в яких зосереджується й уtруповується доnові

щення від дозорів (чат).

108. Для nрискорення достави доповіщень до
частин, що підтримують дозори (чати), додавтьса
технічні засоби (самокати, мотоціклі та ин.) Коли
nідмоги не вислано, то для nрискорення пере,ІJ.ачі
д.опоаіщень від дозорів (чат) може бути встанов
лено nроміжні бекети і, кол11 треба, також з тех
нічними засоба.ІІІН.

109.

До dо1внх сутнчок дозори

(чати) вда

ються діючи вогнем, коли це необхідно для досяr

нення ціли розвідки; як що длsі підтримки їх виспано
потисненн~.м дрібних частин супро

niwi частини, то

тивника вони допомагають розвідці дозорів (чат).

з.

-
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НачальюІКШІ\ дозорів, чат і частин, що їх

110

підтримують,

дається

вказівки

згідно

з арт.

72.

ІІІ. Для розвідки у.'<ріплених вороЖих llOiJІЩiii,
r.:рім піших дозоріп, висилається дозори з саперів
для розвідки визначених пунктів, або до піших
дозорів додається саперних старшин і козаків.

112. Службу дозорів виконується стосовно до
виложеного в арт. арт. 73-86 про службу роз
їздін.
ІІЗ. Для розвідки впочі, надто при обороні,
у великій пригоді можуть стати npo;keкmopu.
114. Арматну розвідку утворюється з 1'!\етою
зібрати відомости, необхідНІ для відповідних чинів
армати в бою.
Завданннми для розвідки в:

1)

відшукання й -дослідження

дозорних пун

ктів та місць розположення для своєї
дослідження підступів до його позицій;

2)

відшукання

місця

положення

батарей і вчасне виявлення
стрільби, видимих і скритих;

инших

армати,
ворожих

цілей

для

З) стеження за чинами ворога, надто за чи
нами його арt.\ати;
4) вивчення місцевости, що лежить в сфері

чинів своєї армати, для визначення пунктів (площ),
які можна поражати з заступлених позицій.
Розвідку провадять арматні начальники осо
бисто, а також старшинські та підстаршинські
розїзди й дозори з гарматних розвідчиків.
Головна праця по розвідці лежить на обо
вязку

ар.матннх

вання кожного

гають

розвідці

начальників

з них.

в

межах

команду

Розїади й дозори доnома

начальників

у

виконанню

ними

завдань.

.

Щоби полекшити орієнтування арматних на

чальників, роаіддн висувається на розвідку остілько

-
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3ЗВЧ3СНО, Щr)бІl ВОНИ l\ЮГЛИ ДО Вtйзду ІІіІЧЗЛЬШШЇВ
намітити дозорні пункти та nозиції і зручні nідступи до

•

них.

На

поході,

в

н'~редбачзнню

висилати їх в район передових
Rривають

бою,

корисно

частин, що

при

рух.

Дозори висилають, яко допомічні орtани, для
нагляду за районом вогневого чину (бойовим ло
лем) з можливо біт.шого числа nунктів.
Арматну
розвідку
утворюється
можливо

укрйтніше, щоб не ІНІЯВІІТИ своїх

підготовчих

до

виїзду на позиції чиr:ів, і повинно СІ<інчаТІІ вчасно,
щоб не затримати uідкриття вогню батарей.

115.

Велику користь в розвідці ворога й місце

вости можуть принести спостереження з nовітро

плавних ;щаратів.

Засобами для такої розвідІ<и служать: дири
жаблі, аеропляни і привязні бальони сферичні й
змійкові.
3 огляду на свої властивости дирижаблі
придобні для доюних спостережень.

Аеропляни найбільш здатні до скорої дастави
відомостей, на підставі частих, але короткочасних
спостережень.

Привяані бальони можно

!$Живати ВИІ<лючно

для розвідки на невеликі віддалення, то_~\У що ме
жою стеження з бальону, при самих сприяючих

умовах, слід лічити 7-10 верстов.
Для передавання наслідків спостережень від
місця підйому привязиого бальону, розпоряджен
ням старшого начальника до nовітроплавного
відділу додається ординарців або самокатчиків,

або встановлюється телєфон.
Часто буде необхідним,
старшому

начальникові,

окріА\

направляти

доповіщень
їх також до

тих військових частин, яким вони будуть корисними.

-36Сnостере:.t<ення з наслідІ<ів арматної стрідьби

по

даються безnосередньІ) арматі.

Для розвідки з nовітроn;~авних апаратів старші
начальники дають лише завдання; обрання ж місця

підйому й епосоСу никонання доручення надавтьс:JІ
начальникам понітроtшавІІИХ частин (аnаратів).

lV.

НаУзд ніннотм.

116. Наїзди вчиняється: для розвідки в глибо
кому запіллю розположення ворожої армії; для
чинів на їі получення і для инших цілей, які буде
вІ<азано умовами обстанови і перебігом воєннкх
чинів.
117.

Юннота, вислана наїздом, відривається ВЇА

своєї ~рмії. Але nеребування їі в заnіллю супро
тивнин:а звичайно не
може бути довгочасним.
Тому, виІ<онавши nокrtадене на неї завдання, кін
нота nовертає до своєї армії.
118. У спіх наїзду головним чином залежить

від енерrії та хисту

начальника

й

від

несподіва

ност~t підприємства.

Несподіваности осягають:
а) повюtм додерЖанням в тайні

підготовюt

наі:му;

б) обраннялt відповідного напрямку, що захо
вуван би рух кінного загону;

в) бистротою руху, що не дав rюporoІJi часу
виnоготовитися навіть в тому виnадку, коли наізА
і виявлено ним.
119. Питання nостачання кінноти і перевозу

потрібних їй в наїзді запасів вирішавться в кож
ному виnадку ріжно, в залежности від обстанови
й завдання. Найкращу обстанову АЛЯ наУВАУ дае
мож.1ивість І<ористунания з місцевих засобів, тоау
що nеревантаження коня И обозу заважав одиіі
:а маіголовніших умов успіху-бJІстроті.

-37120.
вати

з

Сили

кінного загону

завданням

наїзду;

повинно погоджу

треба

що великі сили трудніше укрити

мати

на

увазі,

й трудніше

по

стачать.

Наїзд в запілля ворота

121.

JІИше тоді,

коли

виділення

корисно вчиняти

кінноти

для цього не

йде на шкоду виконанню нею завдань по розвідці
іі бойовиАІ чинам в звязч з иншими родами вій
ська, т. 6. переважно
при значному достаткові
кінноти в армії (загоні), порівнюючи з ворогом,
або, коли переваги в кінноті нема, та [І періоди
.між головними операціями .

.В

І Д Д І Л

Відпочинок

та

його

ІІІ.
охорона.

І. Вагальні ВІ<а3івJ<и.

122.

1)
2)
в

Для відпочинку військо стае:

табором-в полі;

постое.м

критих

(по кватирях)- всі люди й І<оні

помешканнях.

З) таборо.м-постоем-частину людей і коней
розміщується в заселених пунктах, під дахом, а
решту в середині заселеного пункту й біля нього
-табором; притому військо вводять у заселені
пункти і в кожному з них під дах по черзі, ці
лими

частинами.

Табором військо стає: а) поблизу від
ворога, б) при лихому санітарному стані заселе
них пунктів, і в) коли розпологові в полі сприяє

123.

погода.

Постое.м
в сувору
ному районі 6
разі слід мати

і б)

війсhко став: а) коли ворог далеко
пору року і в негоду, коли в да
доситЬ заселених пунктів; в цьому
на увазі вчасний збір війська, на

Jtипадок ворожого

наступу.

-38Taбopo,~t-nocmvcAt військо стає: а) r<оли в ра
йоні зосередженого розполагу війська в заселені
пункти і 6) коли, при необхідности стати постовм,
не

ниетарчає

І<оли

({ритих

можна вдаватися

собів.

помешкань.

на відпочинок

І<оли

до

бойові

стають

значні сили, то

сполучення

всіх трьох спо·

вимоги

не

заважають,

слід

давати
персвагу
розпологові табором - постоєм
і навіть постає,'\\, тому що такий розполог утру
дняє ворогові розвідку, надtо з повїтроплавних
апаратів.

124.

Розподіл війська для відпочинку повинен

відповідати майбутні,\\ чинам його; при цьому не
обхідно фупувати військо так, щоб йому не до
водилося виконувати зайвих пересувань, займаючи
місця, призначені йому для відпочинку, й зніма
ючись з відпочиш<у.

125. При сукупному розпологові війська на
відпочинку nixoma займає сторону, найближчу до
ворога;

І(іннота

піхоти і,

з

кінною

в залежности

зручности

розпологу,

арАштою

від міри
може

стає

позад

потреби в ній і

ставати

окремо;

ap-

.JІtama стає nід nрикриттям ІІНших родів війська,
дивізійні обози та парки-nозад війська.
Штаб армії стає на головному шляху, ближче
до фронту района, зайнятого армією; инші штаби,
по змозі, центрально в своїх районах, на вузлах
доріг.
126. ВійсІ,ко cmac на відnочиноf( в міру, як
воно прибуває, не доЖидаю'lІt на збір всіх частин.

127.
жилося

ПереА\іщешrя війська, що вже розполо
длн відпочинку, без конечної в тому не

обхідности, не дозволлеться.

128.

Щоб

відпочинку

забезпечити

й розгорнути

спокій

його

на

вшськові

на

випадок бою,

-39в бік ворога виставляється стороЖову охорону, яка
став в сму<~і місцевости, що перехоплює шляхи та

підступи, які ведуть від ворога до війська.
129. Незалежно від сторожоваУ охорони, ча
стини, що стали на відпочинок, вживають заходів
до безпосередньої своеї охоронн, щоб забезпечитись
від несподіваного нападу.

ІЗО.
чинів

Щоби мати військо завжди готовим. до

при

значається

·
з

несподівано~оtу
чергову

Чергова

наказу

частина

свого

випоготовлювться до

бою

на~альника.

Всі июні частини;
ються

появлетtю ворога, при

часп;ину.

розпорядженням

що відпочивають, підніма
старшого

начальника

та

бору чи табору-постою, а при розпологові посто
Є!І\

розпорядженням началмшка

-

залоги

заселе

ного пункту. Сіrнал "сполох" подається цими на
чальниками, коли нема часу підняти військо на
приказ (розказ).
В разі виступу черговаУ частини на підмогу
військові,
що охороняв розполог на відпочинку,
ЯІ< що військо ще відпочивав, nри цьому не зні
мається, негайно nризначається нову ч~ргову ча
стину.

ІЗІ. Загони аначної сишL висувають в бік су
nротивнш<а аванrарди з трьох родів війська. Аван
tарди

стають на головних

пунІ<тах,

-

в вузлах

доріг абп в пунктах, що мають важлив·~ значіння.
Віддалення кожного аванrарду від головних
сил nовинно бути таке, щоб воно забеапечувало
їм nростір і час длн виnоготовлення до бою і ви
конання необхідних пересувань. Кожний аванrард
від себе виставляв сторожову охорону.
В головних силах вживається заходів сторо
жової охорони для забезпечення суnроти
ворога в обхід висунутим аваю·арда.м.

руху

132. ІОнним частинам. та загонам (армійська

r<іннота), що чинять окремо, при розпоголові на
відпочинку, вигідніш аванtардів не виставляти.
133. Між всіма частинами, що окремо роа·
nоложені на відпочинку та А\іж сторожовою охо·

роною

й начальником охороюtємоrо війська, по·

винно
.має в

встановити
своєму

звязок тими засобами, що він

розпорядженню.

134. Для розпологv на відпочинок старший
начальник (начальник кольони) видав наказ (до··
даток VI), в якому вказується:
1) відомости про супротивника;
2) відомости про своє сусіднє військо;

З) в якому районі розположитися всій час
тині (загонові);
4) місце розполагу свого штабу;

5) райони (пункти) розnоложения частин без
посередньо nідлег л их;
б) від якої частини наряд на розвідку;

7)

приблизне визначення місцевими прL'дме

тами фронту

смуги

сторожової

на сторожову охорону; час,
ставити

8)

сторожову

охr,рони;

наряд

на який повинно ви

охорону;

наряд чергової ча{;тини

і

де їй

розполо-

житися;

9) наряд чергового по всій частині (загону);
10) заступників старшого начальника.

Старшин начальник більшої частини (загону),

яка стає на відпочинок кількома tрупами, що
значно віддалені одна від одної, видає в наказі
тілько те, що зазначено в точках 1-б та 10.

Ha.n; усе, старший начальник (начальник кольо
ии) дає вказівки про встановлення звязку зі своїм
безпосередмім на•шльником та з сусіднім військом.
На підставі цього наказу nідлег лі начальники
видають свої розпорядження.
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135. Прибувши в район розположення, ·стар
ший начальник (начальник кольони) повинен озна
йоttштися з місцевістю і потім зробити наступні
роапорядження

:

1) призначити збірні пункпт військові, як ви
ходні для розгортання до бою на випадок воро
жого наступу, і обозам, а також шляхи руху до

збірних пунктів;
2) вказати, які й кому п~ревести роботи для
усунення

перешкод

рухові

частин

в

бік

ворога

і в сторони флян(ів ;
З) вказати, кому та які саме місцеві предмети
треба nі~rотовити, як опірні пункти, на випадоr<
бою;

4) поділити між частинами раіtони беапосе
рєдньої охорони.

Решта начальників, прибувши на відпо•шнок,
видають свої часткові розпорядження на підставі
розпоряджень, одібраних від стіІрших над юши
нача.Ін.юrків.

11.

Poзnonor на відпочинку.

Т а б о р.

136.

Вибіраючи місця для табору, треба мати

на увазі:

1) не зосереджувати на одному спільному
таборі значних сил ;
2) можливість вільного маневрування війська
для розгортання в бойовий порядок;

З) можливе укриття, щоб утруднити ворогові
розвідку табору;

4)

.

близкість погожої води і в достатній кіль

І<ості;

5)

Аtісце для табору ПОВІІННО

бути просторе,

-42сухе й не на nіску; бажано, щоб поблизу було
паливо.

137.
до

Фронт табору повинен бути звернений

-

ворога.

Роаполог війська залежить від розмірів
і фор~ш поверхні вибраного місця, від доступів до

138.

води й до головних шляхів.

В залежности від ааана•Іених умов, військо
можна розположити в одну линію, ешелона.\ш й
уступами.

В

арматі

nарк

ставиться

на

линії

фронту

частин, сусідних з нею і що безпосередньо її при
І<ривають.

139.

Таборові порядки: в

nixomi:

а) сотня

четовою кольоною; чети розводять на 20 кроків
у глиб; люди у 2 кроках за складеними в тагани
.'іушкетами; намети-виходами в біІ< супротивника;
б) курінь-n резервній кольоні або в линії чето
вих кольон. <tле, в залежности від місцевости, ди
станції та інтервали можна відміняти; старшини

за куріне.'і ; в) в полку табор складається зі сполу
чення ~<урінних таборів, які стають в порядкові,
з огляду на мkцевість; старшини при своїх. ку
рінях;

І<улеметна

сотня

між

кулемеп1их коней, прислуга

курінями,

та

І<оновязи

їздові -за І<уле

метним парі<оІІ\; штаб полку, музиканти, нестройові
та обоз-в тилу полку.

2)

В кітюті:

а)

·

сотня- в четовій І<ольоні,

розі.'.\кнутій на ЗО І<років дистанції ~\ЇЖ четами.
або розгорнутим страєм; в І<ожній четі, на про
тязі 35 І<рОІ<ів, ставлять І<оней- паралєльно або
перпендикулярно до фронту табору, як зручніше
з огляду на спад .\\ісцевости; за кіньми сІ<ладаєть
ся муніцію, далі-отаборюються люди; старшини
при сотні; полІ<-реаервною кольоною; б) кулеметна
сотня-між кінними частинами.
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табору

кінноти,

перед

його

фронтом;

nризначається особливе місце для збору.

.

З) Л ар.маті: а) легка, ~.:інна, гірна, мортирна

1 важка батареї-розгорнутим строєм, маючи гар

мати на передках, дишлями в поле, на інтервалах
в 12 кроків; по одній зарядній скрині всовуєтьс·я
між гарматами; за 12 кроків від парку, nерпенди
кулярно чи паралєльно з його фронтом, в зdлеж
ности від спаду місцевости, розположується І<О
новязи, ~Іуніцію та людей; старшини- за батареєю;
за ними-нестройові, обоз і конавязи обозних ко

ней; б) на таборі дивізіону батареї стають в одну
линію, можна уступами, залежно від місцSJ; стар
шини-при своїх батареях; в тилу- командир ди
візіону, нестройові, обоз і кононязи обозних ко

ней; в7 табор бригади складається зі сполучення
дивізійних таборів, поставлених в pSlд уступами
або один за одним.
Поблизу від ворога корисно на ніч призначати
до

армати

окреме

прикриття,

яке

виставляв

по

льові варти і секрети.

4)

В іюkенірно.лtу війську: а) саперна сотня

розгорнути,\\ строєм; за сотнею старшинський
бор; далі обоз; вози з підривни.\\ майном стають.

по можливости, окремо і збоку від табору; б) во
єнно-телєфафна сотня-розгорнутим страєм; не
стройові й обоз - за своїми роями; в) в сапериому
куріні табор складається зі сполучення сотенних
таборів, які стають в певному порядку, залежно
від .місцевости; в І<Ожній саперній сотні і в І<ОЖ

ному телєфафному відділі
обози й нестройові
стають за таборовим розпологом людей своєї
сотні чи свого відцілу і нскрова сотня-в резервній
•ш четовій кольоні, маючи спереду інжевірний обоз
стацій; за ним - коновяаи, паралєльно •1и перnен
дикулярно до фронту, з нестройоними І<озаками;
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по:Jад їх-стройові козаки й старшинський табор;

д) rюнтонний курінь: спереду-понтонний парt<; за
ним, перпендикулярtю чи паралельно до фронту,
коновя3и, муніція і їздові; далі-сотні розгорнутим
строєм, обоз і нестройові,
5) В повіпроплавній. сотні: спf'реду став стро

йовий склад; за

н~м. обоз, кононязи і нестройові

козаки.

б) Ар.матні tlарки. стають табором подібно до
того, як зазначено вище для батарей.
В nольоно.ІІtу іюkенірно.му паркові спереду стає
стройовий склад парку розгорнутим строєм, за
нJІІм обоз, за обозом. коні і нестройові козаки.
7) Днвізіііні, корпусні, а такоЖ окремі обоан:
стають табором перпендикулярно чи паралельно
з фронтом табору, розбивається коновязи для обо
ЗtІИХ коней; зовні за коновязами стають обозні
козаки, а між кононязами стають в кілька рядів
вози; на кожний віз припадає по фронту б кроків.
Коли обозові може загрожувати напад, то

його і збирається і встановлюється бойовим табо
ром, сторони якого складається з возів, обернутих
дишлями в середину; конавязи й обозників розміщу
ється в середині. Прикриття отаборюється поблизу
того боку, звідкіля можна сподіватися небезпеки.
140. Піхота став, по можливости, ближче до
в"ди; кіннота, хоч і далі, але там, де водопій до
статній і зручніший і, коли можна, де вона при
крита

місцевими

nризначать

предметами.

Місця

для

кухонь

ближче до водк і, по можливости, не

далечко від своїх частин. Місце для гуртів

убійної

худоби та для різниць призначається в тилу, по
:3а районом табору.
141. Відх:одки (рівчаки) роблять не ближче, як
за 100-150 кроків від розположення людей, в тилу
або на узбіччу від табору, залежно від місцевих

-45умов; ніколи не можна робити їх між линіями та
борів. Рів•tю<и с.'Іід частіше ааІ<оnувати.
142. Вrюдовж ріки nризначається місц11: вище
всього-місце для nиття людей і nриготування lжм;

за ним в nорядку: водоnій, місце для І< у nан ня людей та
коней і нарешті, в самому ниау, місце для nрання

білизни.

143. При розnологові табором дозволяється
розміщати хорих в найближчих сеJtитьбах.
144. Вибір .лtісця nід табори для війсьІ<ових
частин і розпо;tіл їх між ріжними родами війська
й частинами, покладається на старшого з старшин
кватирврів, висланих

начальниками

частин,

яким

дано райони старшим начальником.
145. Для намічення таборищ на місцевостк,
висилають линійних, по одному від сотні і по .два
від батареї, при старшинах-кватирєрах від кож
ного а піших та кінних полків і від кожного ар
матного дивізіона.
Линійних висилають завчасно з роапоряджен
ня начальників кольон. коли можливо, до головної
охоронної частини,

де

вони вс7упають до розпо

рядження старшого з кватирєрів. Вони повинні
скінчити намічення таборищ до прибуття своїх
частин. Після скінчення підготовчих робот ~о за
ступлення табору старшини зустрічають свої ча
стини і вказують ї.м призначrні місця, а також і
місця для водопою, кухонь, ріанмц .. , відходок, куА•
посилати аа дровами, соломою і т. •·

148. Чtргову частину прианачається старw••
н!!чальннком (начальником кшtьон•), але, колu
в!Ісько розміщено tрупа.ми на аuчніІё віддалі о,/ІІІа
ВІА одвоІ, то. на

поrJІІЩ cтapworo мачат.нuка, 88місць соіJІьної 'І~рrовоі частина •оже бути прІІ
значено в кожнііі rpyni свою
черrоау часТІІИ'J
з роsnоряджt' ння

начаJІьнпа

rt.

--
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147. Силу й склад чс>рговщ частини визнача
єтьс~ тим

начальником, що П 11рианачає, в залеж

ности від степеня небезпеки ві,'t супротивника.

До

склаі~У чергової частини призн<t•-шється приблизно:

в аванrарді та арєрtарді до 1/ 1 - 1 / 8 , а в головних
силах не більш, ЯІ< 1 /нJ від їхш.ого складу. До чер
гової ча.:тини t<орисно додаватіІ куле:11.ети.

В аuанtарді та в арєрfаJ.ці чергову частину
може бути висунуто вперед на можебні шляхи та
підступи з боку ворога.
В головних силах чергоuу частину зосеред
жуєтnся і залищаєтnся на таборі, розташовуючи
· їі ближче до фронту.

148.

Люди чергової

части;нs повинні залиша

тися збірно й бути, як вдень, так і вночи, завжди
одягнутими і в муніції, але без ранців (мішків)
і без шинелів, коли їх згорнуто; дозволяєтnсІt на
пкнати походні наА\ети.
В арматі коні чергової частини повинні сто
яти в хомутах, в кінноті коні посідлані, але без
байраків. Коней водять до водопою частками.
Половина лю,~~ей чергової частини може спати.
149. Для підтримання внутрішнього порядку
в таборі сукупно розположених частІ(н, признача

ють чергового по табору і в кожній окремій ча
стині чергових, стійчиків, варту і старшин, наr ля
даючих за поліційним порядком, згідно з вказів
~<ами для таборової служби, вміщеними в Статуті
Внутр. Служби; в кінноті та арматі задніх варт
н~

призначається.

Великість таборової та задньої варти визна

чавтьс~ числом виставлявмих бекетів (до знамена,
намету

начальника,

до

грошової

скрині,

парку,

общ~у. колодязів, до арештованих і т. и.) і числом
.а.озорів, що будуть ВІ(Слані в найближчий яо та
бору район. Від армати дозорів не висилається.

-
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150. Внутрішнє життя 1:1 таборі і ріжного роду
сіrналн: зоря, зустріч і проводи знамен, і т. и.
укладається стосовІю до таборових порядІ<ів, згідно
з Статутом Внутр. Служби; так само дозволяється
nодавати ріЖІІі сіrнали, гасла, музику й співи. Ко
люк, 1:1 з<ілежности від бойової обстанови, визнано
буде необхідним додержувати особливої укритно
сти, щоби не виявити табору, то для цього вида
ється необхідні розпорядження.

пост і й.

151.

НачальниІ<и розподіJІШоть райони постою

по мапі між безпосерев.ньо підлеглими їм части
нами і ВІ<азують їм збірні пункти для війська та
обозів.
152. Частию1 війська, що заступають фронт

постайового раиону; щоб прискорити збір, зви
чайно стають тісніше; ті, що заступають тил ра
йону, - вільніше; кіннота де є більше надвір
них будівель, де є добрий водопій і можна мати
фураж; армата стає в селитьбах разом з пішими
та кінними частинами.
Гармати та вози батарей стають на майданах

та пустирях (вигонах) в середині селитьби, лиша
ючи проїзди; І<оли не можна по-за селитьбами;
люди, коні й муніція в поблизьких дворах під
дахами.

153. АрА\атні, обозні, пантонні та инші парІ<И
стають, по можливости, по-за селами і безпечно
від nожежі; людей і коней розкватправується по
близу.
Возів, яких військо що-дня потребує, розмі
щається при

154.

частинах.

Для призначе·ння кватир висилавтІJся ква

тирврів: по одному

старшині від кожної окремої

частини (в арматі-від кожного дивізійону) і по од-

-- 48Н?МУ підстаршині

та

•ютнрі рядових козаків

no

вщ кожної сотні, батар~ї та обозу. І<о.\\анди ква
тирєрів від кількох частин війська, що будуть сто
яти в одному засел!'ному nункті, nідлягають стар
шому з кватирврів. І{ватирєрін висилаєть~я началь
никами кольон остільки завчасно, щоб до nр11буття
війська було скінчено розnоділ кватир ддя nостою.
155. І<натирі н кожно.му заселеному пункті
JЮзnоділявться А\іж частинами старши.'оІ з кватир
єрів.

156.
селеного

Старший з кватирврів, nрибувши до за
nункту:

1) оr.1ядав його й збирає нідомости npo са
нітарний стан, про кількість кплодяаів (криниць),
про придатність до пиття та кількість води в них
і про текучі води nоблизу;

2) nоділяє його на участки й відnонідно до чи
сла й складу частин, розподіляє між частинами
колодязі й місця водоnою;
З) вибирає місця для розnоложення арматних
та обозних nарків;
4) вибирає доми для роал\іщення лазаретів,
штабів та кватирь для начальників;
5) коли мешr<анці настроєні ворожо, - вжи
ває захоАіВ жля

охорони ко;юдяаіts (криниць) від

забруднення чи отруїння.

Решта

кваткрєрів

продовжують цю роботу

для своїх частин: розnоділяють доми й признача

ють число людей та конtй, яке nовинно бути nо

ставлено в кожному подwіррі.

157.

Кожну

частину,

підходять, розводиться
тирвра.ми.

158.

м

міру

тoru,

по кватирях

як

вони

своїми

ква

ОJІ.НО'Іасно з заступленням свого району

постою кожниІі начальник повинен:

1)

ветановкти

звявок

в

начальником,

я~еому

-49він

nідлягає

безпосередньо,

і

з

сусідніми части

нами;

2) знати, якою дорогою, куди і в якому по
рядку повинно йти війсьІ{О та обози на випадок
збору;
З) обдивитись і по змозі виnравити шляхи,
мости, греблі і т. и.;
4) на перехрестях

шляхів виставити nокаж
чики з наnисом, куди кожний шлях веде;
5) подати свойому безпосередньому началь
никові докладний розnис постою вh:лючно до окремо
розположених сотень (додаток VIII). При розnо
лозі nостаєм на ночівлю або на днівку допо
віщається лише про заступлення району постою.
159. Місця ро2по.1оження штабів, сотенних та
ба'rарейних дворів, а також
телє(рафних стан
цій, лазаретів і пр:Ійолших nокоїв відзначається:
вдень npanopa;\ш, а вночі ліхтаряАш (до
даток ІХ).
/60. Щоб указувати місця розполагу штабів
та кватирь начальників, корисно виставляти при
вїздах до заселених пунктів і на майданах особливі

·

б~кети.

В кожному селі чи місті старший з на
•шльників пастою заступає посаду начальника за
логи; на його обовязок покладається видавати всі
розпорядження, що до безпечности й підтримання
внутрішнього порядку.
.
162. Щоб забезпечити військо, що стоїть по

161.

стаєм,

від ,\\ожливого нашщу, в кожнОJІ\у заселе
ному пункті:

1) займається виход.и, укріплюється околиці,
встановлюється службу дозорів і виставляється
дозорні бекети;
2) призначається збірні пункти і вказується
шляхи

прямування до

них;

•
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З) nризначається чергову
в дільниці

села

частину,

яка стає

(міста}, найближчій до супротив

ника; гармати чергової частини nовинно розмістити

так, щоби могли обст;Jілювати шляхи й приступи
до селитьби.
Силу, склад, місце розnолагу й ступінь ·бо

йової

nоготови

чt:ргової частини

в"азуєтьс.я на

чальником їі, в залежности від віддален11я, вели
чини заселеного пун"та, І<ількости розпаложеного
в ньому вшська та від того, як станиться до нього
місцеве населення.

163.

Для підтри.мання внутрішнього порядІ(у

в кожному заселеному пункті:

1) призначавться чергового по залозі;

2)

в кожній окремій частині призначається
чергових, підчергових і старшин, що наглядатимуть
за поліційним порядком, згідно з Статутом Внутрі
шньої Служби;
3) вживається заходів до охорони громадських
установ; для упередження та усунення непорядків
в 1\ожній окремій частині, виставляється варти й
~д них висилається дозори;
4) коли мешканці непевні, то утворюється
нагляд за ними й береться закладників;
5) вказується місця, де брати воду до пиття,
аготування їжі і т. и.;
коли неh\а текучої води,
то вживається заходів, щоб упорядкувати кори

стування

водою

з

колодязів

(криниць),

до яких

виставляється підчергових;

б) призначається

місця

ється заходів до закопання
місця для відходпк;

7)

для

різниць; вживз

нечистот; вказується

видається розпорядження на випадок по

жежі.

До присмерку І<ожний вояк повинен зі
біля себе зброю та споряд в такому по-

164.
брати

-51ряд~о:у, ЩОО І

ПОНОЧЇ легко

б)<JІО НИПОГОТОВІПИСЯ

до вирушення.

Т а б о р

- n

о с т і й.

165. Розполог табором·постовм єднає в собі
вигідність що-до відпочинку й бойову готовість, а
також утрудняв ворогові розвідку.
166. При розnологові табором· постовм на
самперед звертається увагу на умови безnечности,
потім --на охорону сил, здоровля людей та коней.
167. Що до розміщення під дахом, то пере
вагу дається штабам,
лазаретам, амбуляторіям
і кінноті з арматою.
Армата став на майданах та пустирях (виго

нах) в середині села або по-за селом: людей, коней
та муніцію розміщується в поблизьких дворах
під дахами.
Обози та парки на майданах або по·за се
лом; люди, коні й муніція по можливости в hо
близьких дворах під дахом. На майданах повинно
бути залишено досить місця для вільного руху
війська.
·
168. Призначення й заступлення табору-постою
виконується, як зазначено в nоnередніх артикулах
про постій т::t табор.
169. Заходів для підтримання внутріщнього
порядку й для звязку, що встанов;Іювться nри роз

пологові війська табором і постовм, вживається
і в цьому виnадку.
Заходів що до охорони від небезnеки вжк
вається в залежности від взаємного розnолагу за

ступлених військом

сіл (міст) і суміжних з ними

таборів.

ІІІ. Сторожова охорона.

170.

Сторожов<t

охорона,

в

залежности

від

--52віддалення до суnротивника, від величини частини

(загону), яка охороняється, і від властивостей мі
сцевости, може складатись: з cmopo;komtx загонів,
окре.шtх заспюв і окро.tих польотtх варт. Иноді,
в додаток до них, виставляється дозорні бекети.

Приапачення сторожової охорони:
І) в разі ворожого наступу, дати

171.
відсіч,

а· при

натискові

-

затримувати

йому

сrількк

часу, скільки потрібно • нійську, що охороняється,
на випоготовлення до бою і Н!\ виконання необхід
них

пересувань;

2)

затримуючи ворога, вияснити поділ і склад

його сил, що наступають;

З) заважати ворОЖИlt\ розвідчика,\\ збирати
відомости про наше військо, відбиваючи й захоп
люючи, як поодиноких розвідчиків, так 1 цілі чати;

4)

не допускати обстрілу війська, що охоро

няється,

арматним

вогнеlt\

-

при охороні сторо

жовим загоно." та окремими заставами, й дійсним
мушкетним
льовими

ногнем

-

при охороні окремими по

вартами.

172. В Т()МУ випадку, коли небезпека загро
жує війську, що відпочиває, з кількох сторін, сто
рожову. охорону

що

в

шд

виставляється

аагрозою;

коли

при

в

кож~l'

цьому

сторону,

вшсько

роз

nоложена для відпочинку кількома фупа;~\и, то о
хорону з флянrу виставляється від фупи, розпо

ложеної на цьому флянtу.
173. Охорона відпочинку в за..1ежности від
властивостей місцевости в смузі сторожової охо
рони і величини частини (загону), яку охороняється,
може складатися зі сполучення сторожових заго
нів і окремих застав.
174. При всіх виглядах сторожової охорони,
части П розміщується так, щоб по можливости їх

не було помітно з gоку ворога.

-53175. КожниИ начальник в сторожовш охороні
відповідає за охорону в дорученому йому районі
(участкv).

РозвідуваннSІ в біІ< іуnротивника за ме

176.

жами нагляду сторожового загону покладається на

І<інноту, додану до сторожового загону, яка зали
шається після поділу їі між частями загону.

Коли охорона складається з окремих застав,
то розвідування провадять самі застави.

Всі

177.

части

сторожової охорони повинні

встановити і підтримувати ІІ\іж собою звязок, ви
І<ористовуючи для того не тілько І<інноту, але й
технічні засоби.

·. На чальники сторожuвого загону й кожної
окремої застави повинні встановити такий же звя
зок з начальником війська, що охороняється.
С т о р о Ж о в и й

178.

з а г і н.

СтороЖові загони виставляється:

І) при віддаленню

ворога

від охороняємого

війська на відстань одного переходу на місцевості,
всюди приступній;

2)
І<оли

при віддаленню ворога на більшу відстань,

можна

сподіватися

від

нього

особливого

завзяття;

З) при охороні не менш, Я[{ полка піхоти.
179. Сторожовий загін складається з сотенних
сторожових участків і сторожового резерву, коли

виставляється більш, як один сотенний участок.
180. У склад сторожового загону призначається піхоту з кулеметами.

ІОнноту додається;:

а) для нагляду

за

межІ<ами між сторожовими 3агонами, коли

кілька

й коли

в,1ни

між

собою

не

пере
їх

де

стикаються;

б) для виставлення окремих польових варт і

до

зорних бекетів в пунктах, хоч і віддалених од роз-

-54положення

сторожового загону, але важливих для

охорони або стеження з них; в) для звязку; г) длsr

розвідування спереду й по-за

флянrаА\И розполо

ження сторожового· загону; д) для пересилання
доповіщень.
В залежности від кількости кінноти в усьому
загоні й від завдань, покладених на неї, в · сторо

жовий загін призначається від одної чети до однієї
сотні на курінь піхоти.
Армату додається лише в випадку необхідности
уперто утримувати нкий небудь місцений предмет,

що знаходиться в районі розположення сторожо
вого

загону.

/81.

Сила сторожового

загону залежить

від

протягу фронту, Уарактеру
місцевости
раіІону
охорони і від того, як довго перебуває військо на
місці відпочинку.
Слід ,\\ати на увазі, щоб певної охорони вій
ська на відпочинку досягалося при наЙ.\\еншому
розході його для сторожової служби.
182. СтороЖовий аагін cmat в зазначеній

йому

смузі

сторожової

охорони,

в

залежности

від обстанови та від завдання, покладеного на
військо, що відпрчиває; він повинен перехоплю

вати дороги й найважливіші підступи з боr<у во
рога до свого військ:а.
183. Фронт смуги сторожової охорони вка
зується

начальни"ові

сторожового

загону

пр•

близно місцевими предметами, тим начальником,
що висилає загін. Остаточно фронт охорони виби
рається

начальником

184. Начальник

в йому є де-кілька

сторожового

сторожового

сотень,

поділяє

загону.

загону,

коли

смугу сторо

жової охорони на сотенні стороЖові учасmІ<И,
протягом по фронту від 1 до 2 нерстов. Межі со~
тенних

сторожових

участків

Еідзначається,

ПQ
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(шляхи не можуть

роамежовувати участків).

185.

Коли по-за флянrами

або

перед розпо

ложенням сторожового загону знаходяться місцеві

предмети, надто зручні для наглядання (окремо
вrtсочина, будівля), або такі, які утриr.шти бажано
(міст, гатку, греблю), але включити в розполо
ження

сторожового загону неr.южливо через їх
віддалення, то на та І< их пунктах на чальник сторо

жового загону виставляє дозорні беІ<ети й оІ<ремі
польові варти від піхоти або кінноти.
186. Начальник сотенного сторожового участку
поділяє його на у частки стороЖових застав і при
значає на кожний такий участок сторожову заста
ву, силою не менш, як в одну

не менш, як двох вершників

щень

(шляхи

чету, до якої додає

для

дастави

доnові

не можуть розмежовувати участків

сторожових застав).

Сотня виставляє не більш, як чоти рі застави;
одну

з застав

187.
яке

вони

називається

головною.

Віддаления стороЖових застав од війська,
охороняють,

nогоджується з часом,

nо

трібним для випоготовлення цього війська до бою,
тоб-то: воно повинно залежати від величини ча
стини, а також від ширини та глибини розполо
ження на відпочинку; але в усякому разі застави
ці висувається в сторону супротивника на стільки,
щоб забе:.шечити військо від арматного вогню
при наступові ворога на сторожову охорону.

188.

Головна застава

в підмогою для

своїх

сторожових застав ; вона стає там, де з обстанови
виявиться найбільш можебною необхідність під

моги; у виключних вИпадках їі можна
на линію инших застав.
189. І<ожда застава виставляє

висунути

бекет (варто

вий і підвартовнй) для в;шсної охорони, який вка-
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треба пройти на заставу.

190.

Сторожові застави стають біля

коли вони є на їхніх участках,

сцеві предмети,

зручні

для

і

шляхів,

заступають

мі

оборони, укріпляючи

їх; коли таких місцевих предметів нема,-копають
шанці, замасковуючи їх.

191. Для охорони свого участку сторожона
застава виставляє польові варти, які стають на
.місцях, з яких зручно споглядати .можливо більшу
просторінь, і на такому віддаленню одну від одної,
щоби кожна варта, по змозі, бачила вдень всю міс
цевість до сумежних з него варт і щоб з край
ніх варт було видко. місцевість до найближчих
варт сусідніх застав. І{оли через місцеві умови
виконати цієї вимоги не можна, то пrремежки
між вартами наглядається дозорами, які висила
ється з застави.

Коли польові варти

виставляється

на висо

І<остях, в темні ночі, коли знизу вгору видІ!іше,
ніж згори вниз, то слід розставляти 'Іх на обніжжу
високости або на спадах ії, причому, І<оли варти

спускаються на ннутрішній спад високости, то не
обхідно на зовнішньому спаді, зверненому до су
противника, виставляти секрети, щоб забезпечити
за собою перевал. ·
192. На місцевості відкритій та рівній польо
вих варт на день .можна

не

виставлять;

в

цьому

разі сторожона застава виставляє тілько бекет
для власної охорони й нагляду за всім участком
застави.

193.

Польові варти висувається вперед
від застави.
Кожна польова варта складається

% верстви
194.

.менш, як з

7

до

не
чоловіка, в тому числі й начальника

варти.

195.

Крім польових варт, в

місцях

пересіче-

-57них, спереду й на відкритих флннtах розположення
сотні, на
секрети,

сторожовому

участку

розпорядження.r.\

можна виставити

начальника сторожового

участка.

196.
огляду

Застави висилають від себе

лежачої

спереду

з сусідніми заставами і

місцености,

для

перевірі<и

доJори для
для

звязку

пильности

nольових варт; крім того, головна застава висилає

дозори. для звязку з головними заставами сусідніх
сторожових участків.
197. Вночі, в Jавірюху і n туJнан польові вар
ти слід згущати, для чого виставляють проміжні
варти від сторожових застав, я"і для цього, коли
треба, підсилюється розпоряджt>нням начальника
сторожового участч; дозори висилається частіше,

збільшується також число секретів. При цьомх
склад сторожоuих участків може бути підсилении
від сторожового резерву.
198. СтороЖовий реаерв служить підмогою
сторожовим участкам.
Він стає в залежности від
властивостей місцевости за 1-2 верстві від сто
рожових

При

застав.

охороні невеликих частин (полк, брИ-

rада) сторожового резерва можна не виставлять,
і тоді його призначення, в разі потреби, виІ<онує
чергова частина загону, що відпочиває.

О кр е l't\ і

з а с т а в и.

199. Окремі застави виставляється:
1) при віддаленню ворога від нашого

війська

біля двох і більше переходів, на місцевості всюди
приступній;
2) при віддаленн·ю ворога менш, як на два
переходи: а) на місцевості, приступній в де-яких
nунктах і за перепонами (велика ріка, гірний кряж);

б) в тилових ешелонах, при глибокому розполо-

'
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а

також

коли висунуто аванrард;

в)

в

при

голоІших

силах,.

охороні частини

меншої нід полку.

200. В склад окремої застави nризначаєтьс~
піхоту, й, J<оли вимагав обстанова, з І<улеметами.
ІОнноту додається : для нагляду за перемежками
між сусідніми охоронними частинами; для розві
дуІіІання; для звязку з сусідніми
частями сто
рожової охорони і для посилки доповіщень.

Армату до окремої застави додається тілько
тоді, коли необхідно вперто утримувати обсаже

ний nункт, ЯІ<ИЙ мав важливе значіння.

201. Відд<шения окремих застав од війська,
яке вони охороняють, залежить від

вимог,

зазна

чених для застав сторожового загону (арт. 188).
При цьому в головних силах, коли в сторону во
рога висунуто аванrард, і в тилових ешелонах та
ке віддалення стосується лише до застав, висланих

на відкриті флянrи; на фронті ж і на флянrах,
забезnечених иншим військол\, їх виставляється
ближче, або їх може й зовсім не бути, зважаючи
на віддалення до аванrарду та розположених спе
реду ешелонів і до сусіднього війська.

202.

Сила

окремої

застави

залежить: від · їі

призначення; від важливости того пункту, до якого
її виставлено; від можебности настуnу ворога та

від віддалення сусідніх застав. Менш як однієї чети
призначати в заставу не слід.

203.

Окрема застава став в пункті, зазначе

ному розпоряджtнням
що

вона

начальника

того

війська,

охороняв.

204. Кожній заставі зазначається місцевими
предметами межі охорони й нагляду по фронту,
205. На лtісцевості, пристуnній тільки в де
ЯІ<их пунктах, застави виставпяється до проходів.
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206.
до

зазначеного

окремої

nункту,

застави,

уважно

nрибувши

вивчивши

око

лишню місцевість і підступи з боку суnротивнмка,
розміщує застави відповідно до поставленого зав
дання та до обстанови. На випадок наступу воро
га опірні пункти укріпляється.
207. Застави виставляють польави вapmst, до
аорні бекети й секрети, а такпж висИлають доаори
для огляду місцевости, для звязку з сусі1І,німи за
ставами і для перевірки nольових варт.

Перемеж'<и між окремими заставами на

208.
глядається
вважаючи
вони одна
заставами

пішими дозорами та кінними розїздами,
на те, яка місцевість і як віддалені
від одної.
В перемежках між окремими
може бути виставлено дозорні бекети:

209. Дnя вчасного відібрання відомостей про
наближення ворога-необхідно розвідувати дороги
та підступи з боку ворога
по
всьому у•шстку
окремої застави. Флянtові застави повинні надто
старанно розвідувать по-за зовнішніми флянtами
всього

на

розположення

меті

вчасно

охоронних

попереджати

частин,

про

маючи

обхідний рух

ворога.

Зазначене

розвідування

поюшдається

пере

важно на кінноту, додану до застав.

210. Підмогою для окремих застав є чергова
частина охороняємого війська. У випадку відда
лення застав на значну відстань, .можна висунути
стороЖовий реаерв, начальник якого відповідає за
ввесь район охорони; застави, що він підтрнмує,

йому підлягають.

О кр е м а

Dол ьо ва

в а р та.

211. Окремі польові варти вяставляєнся длR
охорони частини, меншої від куріня.

212.

Окрема

nольова

варта

сІ<ладається

не

-60~енш, як з 9 чоловіка, в тому числі начальник
варти й двоє посланців.
213. Такі варти стають в місцях, з яких зруч
но зорити й обстрілювати можливо більшу про
стnрінь, на такій відстані від охороняємої частини,
щоб їі було забезпечено від дійсного вогню в разі несподіваного нападу ворога.

214.

Перемежки

між

окремими

·
польовими

вартами, доглядається дозоrами, які висилає на
чальник, що І"Іиставив польові варти; крім того,

той же начальник може вислати й секрети.

Ох орона

п о б л и з у в і д с у п р о т и в н и к а,
б о 6 м а б о після б ою.

перед

215. Коли ворог стоїть на віддалі кількох
тільки верстов, безпосередньо перед боєh\ чи після
бою, то військо відпочиває, розположившись відпо

відно до розподілу свого для майбутніх чинів.

216. Найближчі до ворога частини прикрива
ють решту війська, що відпочиває. Вони, вико
нуючи

призначення

чергових

частин,

заступають

опірні пункти в зазначеному їм напрямку; в бік
ворога вИсувають окремі застави, окремі польові
варти, секрети і висилають дозори.
Віддалення цих охоронних частин залежить

від відстані до ворога, але найближчі до нього
орtани охорони повинні бути в безпосередньому
з ним дотикові, щоб мати можливість стежити
за всім, що діється у нього.
217. Військові частини, що заступають опірні
пункти, стають збірно, укритно, заховуючи повну
поготову заступити свої місця для бою, а для на
гляду за найближчими підступами до ·цих пунктів
виставляють варти й бекети.

Решта війська, що відпочиває, став по змозі,
7акож укритно, в постійній поготові швидко ви-
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ковостей також охороняються окремими заставами.
окремими

nольовими

вартами, виставляють дозор

ні бекети й посилають дозори,
218. Місцевість nо-за зовнішніми флянtами всього

загону доглядається, як і nід час бою (арт.

454

й

455).

БезпосереднR охорона війська на відпочинку.

219.

Безnосередня охорона війська

чинку (арт.

129)

на відпо

полягає у виставлянню окремих

польових варт від військових частин на найваж
ливіших підстуnах до табору, табору-nостою та
до

заселеного

nункту,

заступленого

nостоєм

-

з фронту, флянtів і тилу.
Польові варти виставляється від частин в райо
нах, зазначених начальником війська, сукупно розnо
ложеного на відпочинку, а коли війсьІ<О розположена
nостоєм, то полІоові варти виставляється по-за кож

ним з;~селеним пунктом, який заступлено. Від варт ви
ставляється бекети й висилається дозори. !{оли вій
сько стоїть табором і табором-nостоєм tрупами. то
старший начальник 3азначає місцевими nред.r.\етами
межі безnосередньої охорони між сусідніми tрупами.

Під час чинів у країні, населення якої ставить
ся до нашого війська ворожо, безпосередня охо
рона мусить

Охорона

триматись

надто

пильн~

кінноти, що чинить

окремо.

Для своєї охорони при розnологові на
відnочинку, кіннота, що чинить окремо (армій

220.

ська, корпусна), виставляє переважно окремі аа
стави, а, коли треба, й сторожовий загін, стосовно
до виложеного в арт. арт. 178-210. Малі частини
кінноти (нanJ'. полк) ·охороняється окремими аа
ставами; сотня (кінна)-окремими сnішеними по
.'Іьовиr.\и вартами (арт. арт. 211-214).

-62-

221.

До сторожового загону та окреА\ИХ застав

висилається частини в кінному 'строю.

Сотні,

що

-складають сторожові участки, посилається також
в кінному строю.
У сторожові застави призначається кінні че
ти, коли є укриття для коней ; коли місцевість,

де стає застава, рівна й відкрита, або коли тра
ПJІяються зручні умови для чинів кінним строєм,
коней цих застав можна лишати на головній за
ставі. Польові варти в кінній заставі виставляється

"кінними,

коли коней

можна

поставити

укритно,

а коли цього не можна, то коней від варт шнна

єтьсн на заставах.

Сторожеві

бекети

(вартового

та підвартового) завжди виставляєтьсн пішими.

222. Для зменшення наряду

на

сторожову

охорону, кіннота, коли є змога, повинна прикри
ватися місцевими
рубіжами, використовуючи_ їх

так, щоби вони, утрудняючи супротивникові під
_ступ до А\ісця відпочинку, разом з ~И~\ не звязу

вали волі її маневрування, коли їй доведеться
підвестись з відпочинку.
223. Крім сторожової охорони, під час роз
полагу кінноти на відпочинку, повинно вжити за
ходів

до

її

в артикулах

безпосередньої

219,

охорони,

зазначених

причому всі части цієї охорони

виставляється пішими.
В і д н л и н

224.

т а

n

р о

n

у с н.

Для того, щоб одріжнити своїх од сто

ронніх людей та переодягненого ворога, частинам,
яких призначено відбувати сторожову службу, по
відомлюється двоє таємних слів- відклик і пропуск,
-які призначаються старшим начальником війська

(загону),

що

чинить

окремо, на коЖну добу осо

бливо.
Вони починаються з однієї літери; відклик-
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-

предмет з воєнного вжитку

побуту (напр: Київ-куля).
225 Пропуск є засобом впізнавати своїх.
ВідІ\лик служить для начальниІІ"ів ріжних сто
рожових частин для перевірки осіб, що прибувають
з важливими розкс;зами чи дорученнями від старших
начальників, а також засобом для начальників розїз
дів, дозорів і команд, при зустрічі з иншими таки
ми ж частинами,

випадку,

J{С>л•

остаточно впізнати своїх в тому

запитання

"який

пропуск"?

було

зроблено начальни~:<ом зустрінутої частини раніш.
Тілько нід того, хто правильно скаже відклик,
начальники частин сторожової охорони відбирають
те повідом 'Іf:'НІfЯ, що той подає.
226. Відклю< та пропуск передаються в запе
чатаній коперті: начальникові сторожового участ
ку

-

начальником сторожового загону; начальни

кові окремої застави та окремої польової варти

-

начальником, що їх висилає.

227.

Відклик

повідомлюється тілько старши

нам і тим підстаршинам. яких призначається ви
конув•пи обовязки старшин, а також начальникам
застав, розїздів та дозорів; пропуск повідомлюється

всім чинам охоронних частин.
Розпорндженн11

дпА

сторожовоТ

охорони.

Загальні розпорядження, що стосуються
до сторожової охорони, тоб-то, приблизне зазна
чення фронту смуги сторожової охорони, наряду
на сторожову охорону й часу, на який її повинно

228.

бути виставлено, видається в наказі для розполагу
на

відпочинок (арт.

139.

війська, яке охороняється.

п.

7)

начальникам того

.
По-за тим, начальникам сторожового загону
І .~<ожної окремої застави зазначається: а) яку роз
ВІДку покладається на кожного з нИх і яких за-
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ужито

д.1н

роавідки

кіннотою, що не вхо

дить у склад сторожової охорони; б) зага.'Іьні гадки
що до чинів охоронявмого війська у вишщку на
стуnу норога, щоб стосовно до них охорона ор
rанізувdлаб свої чини; в) д~ тpt6J злучатись або
увійти в звязок а сусідними охоронними •tастяr.ш;
г) чи можна nркймати nосередників.
229. На nідставі всіх зазначених розnоряджень
начальник сторожового за:-ону видав наказ, а nід

леглі йому начальники
став
на

Ішдають

іі нач"льники окре,,шх за

свої роаnоряцження після nрибуття

участок.

230.

Наряд

війсьІ<а до сторожової охорони.

при розпологові на відпочинок після переходу, ро

биться від частин,
при настуnові

-

що охороняють походний рух;
від аванrарду; при відстуnові

-

від арврrарду, при флянrовому рухові від боко
вого аванrарду. При цьому необхідно, щоб части
аванrарду чи. арврrарду,

що охороняють

їх самих

nід час походу, не нарюkалося на cmopo>koвv охорону.
Сторожову охорону вистанлявтьсн під nри
І<риттям

nаходних

застав.

Підходячи до місця, де загін мав стати на від

nочиноІ<, начальник а ва нrарду (арврrарду) видає роз
nорядження, на якій люtії повинні зупинитися по
ходні застави. На цій линії застаеи несуть далі
охорону війська, аж поки не скінчиться розполо
ження частин сторожової охорони.

Головний та боковий загони, в залежности
від обстанови, можуть бути відюІИІ<аJІИМІІ, або далі
охороняти,

лишаючись підмогою

своїм

паходним

заставам. Походні застави (головний та бокові за
гони, коли їх не відкликана) відходять до своїх
частин. до аванfарду, арєрrарду чи до бокового
загону після того, як одберуть повідомлення від

НqЙближчих до них нача.1ьників сторожових участ-

-- 65ків або окре.мих застав про те, що вони заступили
свої участю1 охорони.

Коли
rарду

не

при

розпологові

виставляється,

то

на

відпочинок

наряд

на

аван

сторожову

охорону робить старший начальник частини.
Служба частин сторожовоІ охорони та обовRзни
начальнинів.

231. Військо сторо.жового загону, окремі за
стави та

окремі польові варти виходять а підлег

лости своїм прямим начальникам а того часу, коли

цими начальниками

буде одібрано розпорядження

про висилку їх; начальники сторожового загону та

окремих
що

застав

підлягають

охороняється;

коли

аа

начальникові війська,
окремими

заставами

виставлено сторожовий резерв (арт. 210), то на
чальники застав підлягають начальникові цього

резерву.

Окремі польові варти та дозорні бекети

nідлягають начальникові, що їх вислав.

232.

Частини, що знаходяться в сторожово

му роаположенню, nошани нікому не віддають, але

начальники їх, кояи прибуває до них старший
начальник, доповідають йому про стан частини й
про все, що їм відомо про ворога.

233.

Начальник стороЖоrюго загону й. началь

нnк стороЖового резерву, виставленого аа окреми
ми заставами,

виконують накази

начальника того

війська, що вони охороняють, а також накази його
начальника штабу.

234. Начальник сторожового загону, одібрав
ши наказ і точно ознайомиашись по маnі з хара
ктером місцевости в зааначеній йому приблизно
смузі сторожової охорони,
остаточно вибирає і1
фронт, поділяв смугу охорони на сторожові участки
(місц~вими предметами) і намічає місце розполо
ження сторожового реаерІ'!у; потім видає свій на-

5
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письмовно

1)
2)

чи

словесно,

в

якому

зазначав:

відомости про супротивника;
де розппложене охоронявме

та сусіднє
військо;
... ,.. З) яке завдання покладено на сторожовий за
гін (напрямок по фронту й крайні пункти смуги
сторожової охорони);
1
4) наряд сотень на сторожові участки з по
ділом кінноти по участках, номер кожного учасrі<у
й відповідну смугу охорони; наряд на окремі по
льові варти й на .цозорні бекети в пункти, відда
лені від розположення сторожових участків;
· · .- 5) заггт,т:і ю~::~ 7 ;·.·:и для чинів охоронних
частин;

•····· < 6) начальника, склад і місце розположення
сторожового

резерву;

розпорядження

про

на сторОї;;:овий загін;
8) розпорядження

про

' ; :, 7)

розвідку,
звязок,

покладе ну

куди

надси

лати доповіщення;

9) "ІИ приймати посередників;
10) чи дозволяється запалювати вогнища;
11) порядок постачання, коли ч::еба;
12} .заступника начальника сторожового

за

гону.

І<рім того, начальник
сторожового загону
повідомляв, кому слід, відклик та пропуск в запе
чатаних

копертах.

235.

Одібравши доповіщення від начальників

сторожових участків про розстановлення охорони
на їхніх участках, начальник сторожового загону
посилав про це доповіщення начальникові охоро

нявмого війська, додаючи відчитну картку.
238. Для розвідки в сторону ворога і на флян
rах сторожового розположення по-за районом на
гляду

дозорами,

начальник

сторожового

загону
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висилає розїзди або піші розвідчі дозори (чати),
зазначаючи кожному роаїздові та дозорові (чаті)
завдання й відомости, що треба здобути, а також
час, на який бажано їх мати.
Коли район розвідки доходить до сторожової
охорони ворога, то розїзди та розвідчі піші до

зори (чати) повинні підтримувати безперестанний
дотик з

супротивником.

237.
диться

Начальник сторожового

при сторожовому

резерві,

загону знахо
а коли

цього

резерву не!'.\а, то при головній заставі одного з сто
рожових участків. В разі відсутиости начальника
сторожового загону, відомости, що надходять на
f.c..i·L· шя, прочитує начальник сторожового ре

зерву (сторожового участка), й відсилає їх до
місця пробування начальника сторожового загону,
зробивши, коли треба, належні розпорядження.
238. Сторожовий резерв завжди повинен бути
готовим підтриr.1ати сторожові участки, що є в ра

йоні сторожового загону. Він стає табором, або
табором-постоєІ\1 зосереднено, поблизу від голов
ного шляху до ворога; підтримує поготову, зазна

чену для
Для
зерву. з
вляється

239.
накази

чергової частини (арт. 148 і п. 4 арт. 163).
безпосередньої охорони сторожового ре
розпорядження його начальника виста
окремі варти й висилається дозори.
Начальник стороЖового у частку виконує

начальника сторожового

загону

нnка охороняємого війська.
240. Прибувши на свій участок,

та началь

начальник

сторожового участку:

1)
2)

намічає місця ·для застав;
зазначає завдання, покладене на сотню, і як

поділяється для цього чети;

З) нагадує людям найголовніші
виконанню сторожової служби;

обовязки по
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видає всі необхідні

з наказом

новлює

розпорядження u згідно

начальника сторожового загону и

умовні

знаки

для

попередження

вста

про не

безпеку;
5) nовідомляє, кому слід, відклик і проnуск,
nазви nоблизьких сіл та куди ведуть шляхи, що
є

на

участку;

6)

вказує заставам їхні участки, а також, які

місцеві nредмети,

що є спереду,

треба

оглядати

дозорами; призначає кожній заставі номер в nо
рядкові їхнього розположення й наказує началь
никам застав вести застави до помічених для них

місць, показавши їх на місцевості; nотім, коли за
стави стануть на місцях, особисто перевіряє роз
положення їх;

7) коли треба, висилав секрети.
241. Коли всі части сторожового

участку за
ступлять призначені їм місця, начальник його по
силав начальникові сторожового загону письмовне
доповіщення про всі свої розпорядження, додаючи
відчитну картку.
Начальник ~rорожового участку повинен га
разд ознайомитись з місцевістю між заставами,
перед ними й на флянrах сторожового участку;

він зазначає начальникам застав, які зміни треба
зробити на ніч.
242. Начальник сторожового участку знахо
диться при головній заставі; на разі його відсут
ности, на головній заставі nовинно бути відомим,
де його знайти.
243. Всіх · людей, яких спроваджується на го
ловну

за~таву..

розnитуєипотІм

нача:'Іьник

сторожов,ого

вирtшав, кого nереnустити

у~астку
и кого,

як такого, що викликаr=; сумнів, спровадити до на
чальника сторожового загону.

Посередників, яких сnроваджується заставами,
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начальника

виряжає

сторожового

загону,

під конвоєм до
причому

посе

редникам завязує очі, розмов 3 ни·ми не заводить
і на запитання не відповідає.

244. Одібравши від сторожових застав відо
мости про появлення супротивника або почувши
вистріл, наказує головній заставі випоготовитись
і посилає на застави старшину чи підстаршину до
відатися, в чому справа.

245.

В ра.зі ворожого наступу негайно дав

знати начальник9ві сторожового загону й сусіднім
сотням і чинить згідно з зазначеним нижч~, в арт.
арт. 280-289.
.
246. Начальник стороЖовоі· ааспіавп виконує
накази начальника сторожового участку й началь
ника

сторожового

загону.

Начальник окремої· аастави виконує накази
начальника війська, яке він охороняє, та розкази
начальника його штабу, а І<оли висунуто сторо
жовий резерв, то й накази начальника цього ре
зерву.

247.

Ознайомившися з місцевістю

по сторонах і позаду застави,

поперед,

начальник застави

(сторожової й окремої) вказує всім людям: звідки
сподіватися ворога, де розположена сусідні застави
і де головна застава, куди ведуть дороги і які на
зви мають сусідні села, а також свого заступника,

чи дозволено приймати

nосередників і

розводити

вогонь.

ПотЇJ\і, в з<І:Іежности від одібраних nриказів
та обстанови, виконує наступне: І) особисто ви
ставляє на учасшу, дорученому Заставі для охо
рони, польові варти; починаючи з одного з флянrів
участка застави; кождій варті призначає }'& в nо
рядкові, перевір~н; чи знають начялJ..ники варт свої

обовязrш; зазначає,

на що

треба

звернути осо-
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дозори

для

звязку

з

польоЕі
сусідніми

варти;

посилає

заставами,

для

огляду місцевости перед заставою і для перевірки
пильности

2)

польових нарт;

для охорони самої застави виставляє

кет на такому місці,

звідки той

бе

мігби наглядати

за підступами до застави і, коли місцевість при
пускає, бачити можливо більше число своїх по
льових варт; встановлює порядок .зміни людей на

бекетах (вартового й підвартового).

248. Люди, що залишаються від наряду до
польових варт та дозорів, розпоміщаються : в nixomi всі люди знімають ранці (мішки); потім по
ловина застави,

поставивши

мушкети

шається в повній поготові стати до
половина застави відходить трохи

в

таган, ли

зброї; друга

назад, ставить

1t1ушкети в таган і може спати, одначе-ж не зні
маючи муніції; в кінноті люди злазять з коней,

яких розбайрачується; половина людей лишається

в повній поготові всісти на коней,

тримав їх за повід;

а для цьоtо

друга часть застани

кормить

коней і поодинці водип. їх на водопій.
Коли біля самої застави є помешкання під
дахом, то застава може використати його. ІОнні
застави можуть ставати під повіткамп, але коли
їх не огорожено.

Начальник застави відповідає за пра
відбування служби й пи:Іьність польоних

249.
вильне

варт, за готовність застав до чину проти ворога,
а також за вчаснісп; в попередженню начальника

застави,
якому він підлягає,
про небезпеку, що загрожує.

250.

та сусідніх

застав

Роаставивши варти, начальник застави:
н~ча.1ьнш.:ові сторожового у•;асп<у,

1) посил::~є

а коли зас гава окрема,

няємого

війська

або

то начальникові

начальню<ові·

охоро

сторожового

..
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доповіщення,

дода

ючи, коли потрібно, відчитну картку;
2) робить розпорядження про утворення сіt
налізації, згідно з відібраним розпорядженням.
251. Всіх затриманих вартами поодиноких

людей начальник застаю: розпитує й дозволяє пе
репуст~ти їх, або, в разі сумніву,
головну

заставу,

а

коли

застава

спроваджує на

-

окрема

до

начальника охороняємого війська або до началь
ника сторожового резерву, коли його виставлено.

252. Для прийому затриманих вартами ко
манд і перекиньчиків начальник застави висилає
конвой; після того, як вони прибудуть до його,
він виряжає їх також під конвоєм на головну за

стану (посередників з повязаними очима),
Еастава окрема,

війська

то

до

(сторожового

начальника

коли

резерву, І.: оли він є), ствер

дивши конвоєві про заборону
редниками розмови

а

охороняємого

та

провадити

відповідати

на

з

посе

їхні

заnи

тання.

253. Відомости про супротивника начальник
застави негайно nередає на головну заставу й су
сіднім заставам.
254. Одібравши доповіщення про появлення
ворога, а також nочувши ви стр і n, начальник за
стави наІ(азує всім :1юдям випоготовитись і чинить,
керуючись вказівка.•.ш,

арт.

наведеними нижче,

в

280-289.

арт.

,

255. Коли начальник застави і ніхто иніпий
з чинів застави не знає місцевої мови й мови во
рожого війська,-корисно мати певного товмача
з місцевих мешканців ..
256. КоЖна польова варта для нагляду та
для власної охорони виставляє сторожовий бекет
в складі: вартового-для безпосереднього нагляду,
й nідвар тового- для доnомоги вартовому

та

ne-

редачі начальНІшові
помітить вартовий.

72 --польової

варти

всього,

що

257. Вартовий і підвартовий стают~ поруч,
поперед польової варти, на місці найзручнішому
для огляду місцевости спереду й по сторонах:
вони повинні бути непомітними з боку супротив
ника; тому в залежності від місцевости, "можуть
стати по вказівці начальника варти: вартовий -стоячи чи сидячи, а вдею,

і

лежачи,

коли

стати

укритно инакш~ не можна, або вилізши на який
небудь високий прtдмет- на дерево, вежу, дзві
ницю і т. и.; підвартовий - сидячи або лежачи,
причому, коли вартовий сидить на дереві, вежі
і т. и., тu підвартовий стає внизу біля них.
Щоб краще скрити бекет, можна зробити
окоп, обовязково замасковуючи його.
Вдень бекети повинні бачити один одного;
вночі за пере Мб;шами між бекетами наглядають
дозори, яких висилається від застав.

258. Вартовий і підвартов>1й виконують при
кази начальника

польової

варти,

начальника

за

стави й наqальника сторожового участку.
259. Вартовий повинен :
1) не залишати свого місця;
2) пильно и гостро зорити за тим, що діЄть
ся у ворога й по сторонах, нічим не відвертати
своєї уваги й про все помічеве доповіщати на
чальникові польової варти через nіднартового;
З) нікого не пропусІ<ати, ЯІ< до охоронявмого
війська, так і в сторону ворога, крім дозорів та
секретів своєї сотні й своїх прямих начальників,
коли знав їх в облич'Іа; всіх инших люаей, що
наближаються до бекету й проходять повз нього,
зупиняти закликом: "стій" за 50- 100 кроків,
а вночі скоро тілько вгледить їх; н!яких розмов
з

зупиненими

людЬ\\11

не

заводити;
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4) коли на вимогу вартового ~упинитись,
той, що підходить, не зупиниться, то шсля закли
ку "стіі1", стріляє, спершу попередивши знаками;
в людей ворожої армії, що підходять до бекету,
вартовий може стріляти, не відкликаючись до них,
І<оли не можна, підпустивши їх ближче, захопити
людьми варти; крім того, вартовий стріляє, щоб
попередити про несподівану небезпеку;

5) будучи на видноті у ворога, вартовий дає
знати начальникові варти про всякий рух на беке
тах супротивню<а, про їх підсилення чи ослаблен
ня

;

про всяку зміну у вnpora, напр.: про збір, рух,

прибуття, відхід війська, про збільшення або змен
шення вогнів; коли буде помічено порох або ста
не чутно стукіт і гуркіт возів і т. и.
260. Підвартовий допомагає вартовому в на
r ляді і по його вказівці допові ща є начальникові
польової варти про ломічене з бекету або подав
умовний знак, щоб викликати начальника варти.
261. Вартовий і підвартовий від піхоти

знімають мішки (ранці) і залишають їх в польовій
варті; від кіннот1і-спішуються, залишаючи коней
при польовій варті. Мушкет, набитий повним чи
слом патронів, з курком, поставленим на обе
режний звід, люди бею~ту повинні тримати в ру
ках і нікому не віддавати його.
Вони додержують повної тишини; палити ци
гарки їм забороняється.
262. Решта людей польової варти стає по
заду, скритно або в окопі, за 10-50 кроків, в за
лежності від місцевости й часу доби; вони мо
жуть: в піхоті- знімати міuнш (ранці) і, сидячи
або лежачи, відпочивати, але не спать; в І<інноті
-вони розбайрачують І<Оней, годують їх і поодинці
водять до

водолою.

На приказ

начальника

варти,

люди

випого-
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І'

товляються до чину, тоб то: в піхоті

---

надівають

міШІ<И (ранці) й стають до зброї, а в кінноті
забайрачують коней і сідають верхи, коли варту
виставлено кінну й гадається чинити кінним стро
єм: коли до бекету

підходить з ворожої

сторони

яка-небудь команда, коли вартовий вистрілить
або подасть знак, попереджуючи про небезпеку.
263. Начальнпк польової вартп виконує при
кази начальника застави й начальника сторожо
вого

участку.

Начальнпк ОІфемої польової вартп
прикази

того

виставлено

начальника,

з

виконує

розпорядження якого

варту.

Начальник кожної польової варти відповідає
за поготову їі т<t ппльність своїх бекетів. Він по
винен:

1) підтримувати на варті повну тишу й по
рядок (забороняється голосно розмовляти, свистать,
спать; вдень дозволяється палити цигарки);

2) виставляючи бекет, показати вартовому
й підвартовому, в який бік повинно зорити і на
що звертати увагу, де сусідні бекети, а також, які
подавати умовні знаки;

З) частіше перевіряти пильність бекетів; змі-·
няти

вартового

й підвартового

людьми польової

варти в чергу, не раніш, як через годину й не
пізніш, як через дві годині (сам до черги не вхо
дить);

4)
через

на

виклик з бекету

підвартового,

уl.ивним знаком

а також,

почувши

або

вистріл,

підходить зі зброєю в руках до вартового й, до

. відавшися

в чому справа,

робить відповідне роз

порядження;

5)

посилать доповіщення на заставу, коли по

мічене вартовим буде хоч трохи важливим,
кож про всі зміни, помічеві у ворога;

а та
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6)

при наступові супротивника чинить згідно

зі вказівками, поданими в арт. арт.

280-289.
264. До зупинених бекетом людей начальник
варти підходить з 1-2 людьми варти. Поодиноr<их

людей,

що належать

до

складу

нашого

війська

і своєї команди, він стиха запитує: "який пропуск".
Коли скажуть певно і сумнівів

нема,

то наказує

вартовому пропустити їх; коли ж пропуска не зна

ють або є сумніви, то посилає на заставу за кон
воєм, в супроводі якого й відсилає їх. Коли про-·
пуску не знав той, що везе доповіщення, то щоб
не затримувати дастави його, начальник варти по
винен відіслати його, спішивши, на заставу, під
конвоєм одного з людей варти.
265. Перекиньчикам начальник варти наказує
покласти зброю, одійти назад і чекати, обернув
шись лицем в сторону ворога, а коли прибуде
конвой, за яким посилає на заставу, передає їх
конвоєві.

266. Коли прибув посередник і нема забо
рони приймати їх, то начальник варти наказує
йому злізти з коня,

обернутисfІ

лицем в бік су

противника і почекати, а сам посилає доповіщення
на заставу.

Коли прийде конвой, посередника відсилаєть
ся на заставу з завязаними очима.

Ніяких· розмов

з посередником

не зачинати

й на запитання його не відповідати.
Коли приймати посередників заборонено, то
начальник варти обясняє це прибувшому й про
nонує негайно повернути наза~
Примітка. За пасередників визнається осіб,
що мають білий праnор (або який иншиіі білий
знак) і сурJІ.шча.

267. На дозорний пуюст призначається не менш,
ЯІ< З чоловіки. Беr<ет проводить нагляд черговими
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На разі появлення ворога дозорний бекет чи
нить, відповідно до обставин, маючи на увазі, що
головне завдання бекету- наглядати з nризначе
ного пункту і вчасно доповістити начальникові,
який його вислав.
268. Дозорп для огляду місцевости і для
звязку визначається силою від 2 до 5 чоловіка;
для повірки пильности, звичайно, складається з 2
чоловіка.
Коли є змога, то дозори для звязку висила
ється кінні.

Одного з чинів дозору призначається за

269.

начальника; він підлягає особі,
що
вислала до
зор. Начальникові дозору вказується напрямок
руху й ціль, для якої вислано дозор, а також по

відомлюється "відt<лик".

270. Під час руху доаори повинні тримати
себе, ·яко мога обережніше й пильніше, щоб не
дати захопити себе ворогові; їм не дозволяється
палити й голосно розмовляти.
271. Дозор, якого висилається для звязку, по
винен дійти до застави, на яку його-вислано; на
чальник дозору зявляється

до начальника

застави,

доповіщає про все ломічене дорогою й питає до
зволу повернути назад. Він повинен доповістити
про все то.му начальникові, який вислав дозор.

Дозор, висланий для перевірки варт, по

272.
винен

переконатися

-

чи

гаразд

пильнує

варто

вий і чи в належній поготові решта людей польо
вої варти.

273. Дозори, яких висилається для огляду
місцевости перед смугою охорони, відбирають ви
значаІі вказівки

участку,

який

що

треба

до

пути руху,

оглянути,

часу

огляду

і на що ЗВt'рнути
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оглядають

всі знкриття,

часами зупиняються й прислухаються.
274. Зустрівшись під час обходу з поодино
кими людьми ворога, дозори захоплюють їх, при
ставляють ;1,0 найблизжчої польової варти чи до
застави й далі йдуть обходом; зустрівшись з роз
'їздами та пішими партіями супротивника - скри
тно слідкують за ними, даючи знати на заставу;

те ж саме й тоді, коли виявлено ворожий наступ.

275. Секрет складається з кількох ~юловіка
(не ь1енш, як 3), розположених скритно. Иоrо ви
ставляється для збільшення нагляду за ворогом
вночі, а в д~яких випадках і вдень.

276. Люди, призначені до секрету, старають
ся скритно пробратися на призначене їм місце,
додержують тиші (не палять, не розмовляють),
nрислухаючись, чи не наближається ворог, нікого
не запитують і нікого не зупиняють. Про все, що
помітять секрети, повинні доповіщати на застави
чи на варти, подаючи який-небудь умовний знак
або

посилаючи

одного чоловіка до варти

чи на

заставу.

Для секретів обирається людей відваж
певних, проворних і з добрим зором та

277.
них,

слухом.

278. Коли ворог напореться на секрет, на
паде на нього,
або коли секрет виявить настуn
значних ворожих сил в такому близькому відда
ленню, що в инакший спосіб не встигне подати
знr.к, то повинен від"рити вогонь, щоб цим спо
вістити про появлення ворога.

279. Секретів ніхто не nеревіряє, і їх не змі
няється. Вони залишаються на своєму місці такий
час, який їм наказано, а потім повертають, не че
каючи на зміну.

-78Загальний характер чинів

сторожової

о х о р о ни п р и н а с ту п о в і в о р о г а.

В разі наступу

280.

ворога

на

сторожову

охорону, охоронні .частини дають ворогові відсіч;
при натискові ворога затримують його, щоб
дати тому війську, яке вони охороняють, час ви
поготовитись

ДО

ЧИНу.

Коли підходять окремі люди або неве
ликі партії ворога, то польові варти стараються
захопити їх, або відігнати своїми силами.
Сусідні польові варти допоr.шгюоть одна одній,

281.

для чого люде;

могу,

або

що

відпочивають,

чинять вогнем;

ідуть на допо

вартові та підвартові

лишаються на своїх місцях.
282. СтороJkова застава, д~ючи відсіч воро
гові, чинить відповідно до обстанови, купно з по
льовими вартами, не гублячи звязку з сусідніми
заставами.

!{оли сторожова застава не матиме сил, щоб
відкинути ворога, то її може підтри!Аати головна

застава свого участку. Сторожова застава без при
казу

начальника

залишити

283.

сторожового

участку

не

може

свого участка.

На разі ворог наступав на ввесь сторо

Jkовпй участок, то начальник цього участку керує

чинами своїх застав, відповідно до обставин і в за
лежности від місцевости; без приказу
сторожового
участка.

загону,

сотня

не

начальника

залишав

свого

.

284. Сторожові участки, яким не загрожує
безпосередній наступ супротивника, далі провадять
виконання сторожових обовязків на своїх участ
ках, подаючи ааатакованим сусідам можливу до
помогу.

285.

Начальник стороЖового загону,

в разі

-- 79необхідности, nідтримує сторожовий участок, на
який ворог наnадає, щоб по11юrти відкинути його;
І<ОЛИ супротивник має такі сили,
що аупинити
його на заа такованому участку вияІ:Н:ї ьсн немо
жливим, або коли ворог напирає
!іО всьому
фронту сторожового загону, то вперто затримує
його наступ в смузі охорони,
щоб охороняєме
військо могло випоготовитися до бою і виконати
необхідні пересування.

Сторожовий зягін

286.

може одійти тілько

з приказу начальника охораннємого війська.

287.

Окремі застави та окремі польові варти,

в разі ворожого наступу,

обставин,

шити

у взаємному

обсаджених

чинять,

відповідно

до

звязку і не можуть зали··

ними пунктів,

коли не маІГ, rь

на те приказу від того начальника, що їх вислав.

Коли за окремими заставами виставлено сто
рожовий резерв, то начальник його чинить згідно

285.
288. В

з арт.

чинах проти ворога, всі части сторо

жової охорони повинні старатися внаначнтн й.ого
снли,

іх поділ і а якпмп саме частинамн

доводиться

289.

мати

ворога

справу.

Відбивши

ворога,

заступають попередні місця,

сторожові частини
коли не надійде роз

порядження про инший поділ їх для охорони, в за
лежности від наслідків сутички з ворогом.

Зміна сторожових ·частин.

290. Сторожові загони зміняється кожної
доби й не більш, як через дві добі. Сотні сторо
жових участків, окремі застави та окремі польові
варти повинно зміняти кожної доби. Наколи сто

рожовий загін виставляється на 2 добі, то його
сторожовий резерв повинен складати не менш, як
половину сторожового загону.

291.

Частини,

80 --

призначені на зміну

вого ре<Jерву збираються до

сторожового резерву

й

місця

сто;:;ожо

розположення

по відібранню

розпоря

дження від свого начальника сторожового загону,
заступають участки охорони. Окремі застави та
окремі польові варти з місця відпочинку йдуть
просто до пунктів розположення тих окремих
застав та варт, яких вони зміняють.
Начальник
кожної частини сторожової охорони, яку зміняєть

ся, орієнтує

відnовідного

началhника

рожової охорони в усьому, що
противника та про місцевість.

292.

3!'1-інені

сотні

він

нової

сто

знає про су

сторожових участків,

не

доЖидаючи на зміну инших сотень, ідуть до місця
розположення свого

сторожового резерву,

а

коли

його не11ш-до своїх частин, розnоложених на від
почит~;·.

о:. і]емі

застави

та

оІСремі

польові

варти

після прилучаються до свого війська, що відпочиває.
Перехід

від охорони на місці до охорони
на поході.

·

293. Коли військо, після розпологу на відпо
чинку (ночівлі), відновлює рух, то аванtарди, що
охороняли на місці (коли треба підсилені в
своєму складі), обертається в аванtарди (арєр
tардиJ на поході.

Коли з початком руху гадається охоро
військо '!астинами стороЖового загону, то

294.
няти

сторожові застави, підсилені в разі потреби з сто
рожового резерву кіннотою обертається в паходні
застави; сорожовий резерв в залежности від

сили походної кольони - в головний загін або
аванtард (під час наступу), в тильній загін або арєр
tард (під час відступу),-в боковий загін або бо
ковий аванtард (під час флянtового руху).

--

Зl

-

295. коли висувається паходну охорону від
війська, що відпочиває, сторожо~ий загін повинен
додержувати

1)

наступного:

під час наступу

- - польові

варти і сто

рожпні застави
лишаються на своїх місцях до
того часу, доки паходні застави не проминуть тієї
линії, що вони заступають.

Після цього сторожовий загін збирається до
місця, зазначеного начальником кольони, на шляху
руху аванІ'арду або головних сил, до яких і при
лучається.

2)
ється

під час відступу, а також, коли відбува
флянtовий рух, паходні застави зі своїми

дозорами просуваються в бік ворога трохи аа ли
нію передових частин охорони або висуваються
до цієї линії;
під прю<риттям цих застав частини

сторожової
арєрtарду

охорони
чи- до

відходять

бокового

і збираються

аванІ'арду,

до

до

якого

й прилучаються.
296. Окремі застави також можна обернути
в паходні застави або прилучити їх до аванrарду
чи арєрrарду після того, як паходні застави, ви
слані від того вій~ьІ<а, що охороняється, просу
нуться в бік ворога.

297. Окремі польові варти завжди слід замі
няти частями паходної охорони від того війська.
що відпочиває.

В І Д Д І Л

lV.

П о х о д н и й р у х· т а й о г о о х о р о н а.

'

І. Загальні вназівни.

298.
на увазі:

Орrаніаовуючи походний рух, слід мати
мету руху, можебність сутички з воро
б

-82гом, пору року й час доби, погоду, стан доріг і ве
личину переходу. Відповідно до цих умов повинно
зробити· поділ іlійська по кольонах і точний обра
хунок

руху.

299.
1) 3

Походні рухи бувають:
огляду на мету- наступові й відсту

пові;

2)

3 огляду на напрямок- фронтальні й флян

rові.

Під час

300.

виконання

походніх рухів

по

винно вжити заходів:

І) до бистрого, коли буде потреба,
тання боввим порядком;

2)

розгор

до зJбtзпечення від небезпеки й до безу

пинности

руху;

до можливо більшого збереження сил лю
дей і коней.
301. Бистроти розгортання бойовим порядкоw

3)

досягається:

1) рухом значних сил кількома кольонами,
щоб зменшити глибину походиого порядку;
2) таким поділом родів війська в кожній ко
льоні, ЯІ<ИЙ відповідав би можебним чинам в разі
зустрічі з ворогом, нластивостям місцевости й від
даленню

до

супротивника;

З) скороченням глибини кожної кольони, ру
хом піхоти й кінноти по боках від дороги, лиша
ючи на ній армату та обози; також збільшенням
фронту кольон;
4) скороченням фронту походиого порядку
через зближення кольон, для чого їх направля
ється не тільки

дорогами,

але,

коли

можна,

то

й навпростець, без доріг.
В цьому останньому разі, коли в змога, утво

рюється кольонні шляхи, т. є. місцевість, по якій

-83.має відбуватися рух, nриводиться

до стану,

який

пропускав би рух гармат та обозів.
302. Беапечність та невпинність руху війсьІ<а
забезпечується належною охороною походних «о
льон та розвідуванням.

303. ЗбереЖення сил досягається :
1) строгим додержанням порядr<у під

час руху;
вчасним призначенНЯ;\\ переднівок, велиІ<их
та малих опочивків;

2)

З) послідовнИм аниманням з ночівель та збо
рів у кольону на маршу,
ремно

не

чекала

на

щоб одна

частина

да

другу;

4) вирушенням, І<оли можливо, не раніш як
удосвіта;

5) зміною частин, що йдуть в голові кольон,
а також зміною в чергу курінів у полках;
б) дозволом розстібати комірі, й, коли не ви
магається

скритиости

руху,

то

дозволом

палити,

розмовляти, співати і т. и.;

від
в

7) І<Оли відбувається рух великих частин дажко
ворога (3-4 переходи) поділом війська

кольонах

на

ешелони.

Шд час походиого руху повинно підтри
мувати постійний і міцний авяаок між головними
силами та військом, що охороняє рух, а також

304.

<JВязок

кожної

кольони

зі старшим

начальником

сусідніми кольонами.

11.

Розрахунон і винонання походних рухів
війсьна.

305.

Корпусам призначається для пересувань

306.

Дороги для pvxy вибирається

переважно визначений район (смугу).
3 огляду на зручність керування краще всього
вести однією дорогою не більш, як одну дивізію.

по мапі.

-84приймаючи до уваги обстаноЕ~ властивости доріг
та місцевости, яка до них прилягає.

307. Коли військо йде І<ільІ<ома дорогами, то~
коли рух наступовий, то дороги не повинні розді
лятися

трудиопроходимими

винні

бути

дуже

віддалені

перепонами

і

не по

одна від одної;

коли

відбувавться відступовий рух, то взагалі вигідніше
йти кількома дорогами, хоч би вони були й відо
кремлені одна від одної труднопроходимими пере

понами; коли рух флянrовий -·вибирати не менш,
як три дороги: для бокового аванrарду, для го
ловних сил і для обозу 2-ro розряду.

308.

Коли вюшнувться рух кількома І<ольо

нами, то кольони треба вести на такому відда
ленню одну від одної, щоби в разі сутички з су
противником було забезпечено nідмогу і вчасне
розгортання до бою.
309. Роаподілюючи військо в кожній кольоні,
слід:

1) близqе до ворога вести т.ой /рід війська,
який, зважаючи на властивости мІсцевості, люже
зручніше чинити;
2) армату вести між частинами піхоти та кін

ноти в такому місці кольони, яке найбільш відпо
відав цілі та обстанові руху; коли паходна кольона
армати мав значну глибину, то до неї признача
ється

окреме

прикриття

з розпорядження

началь

ника кольони; прикриття йде так, щоб певніше ви
конати

свов

призначення.

З) до складу кожної кольони призначати хоч
невелику частину кінноти.
310. Телвфафні, повітроплавні та пантонні
частини, арматні та інжrнірні парки йдуть окре
мими ешелонами там, де, з огляду на потребу
в них, буде визнано потрібним. Телвфафні, пові
троплавні, а иноді й пантонні частини можуть вхо-

-85щпи також до складу військових кольон, причому
їхнє

місце в кольоні визначається в залежности
від обстанови.
Коли ці частини йдуть окремими ешелонами,

_то до їх можна призначити приІ<риття.

311. Розраховуючи час потрібний. для руху,
приймається за підставу:
1) для піхоти та загонів з усіх родів вшсь
ка- скорість руху

ючи

малий

4

опочююІ<;

верстви на годину, включа

добовий

переход

20-25

верстов;

на

2) для кінноти - скорість руху 5-8 верстов
годину,
в залежності від покладеного на неї

завдання та якости доріг; добовий nереход
верстов.

Скорість руху обозів

312.

Скорість

руху

-

та

30--35

З верстві на годвну.
величину

переходу

зменшується : зі збільшенням числа війсьІ<а, що
йде спільною кольоною, а також, коли дорог~ nро
лягають по горяній та болотяній місцевости, а та
кож по мягкому та ліскавому tрунті; в спеку,
вночі і в негоду.
Величину переходу, в разі необхідности, мо

же бути збільшено проти аааначеного в nоnеред
ньому артикулі для невеликих частин, а коли
умови руху сnриятливі- то й для більших частин.
313. РоарахуноІ< глибини лоходних кольон
вІ<азано в додатІ<ові Х.
314. Всі части І<ольони витягується на дорогу,
якою І<ольона nовинна йти, проходячи через ви
значений вихідний пуню.п, який лежить на цій до
розі, в призначєний їм час.
315. Час впступу з ночівлі погоджується з ме
тою руху, величиною переходу, зі станом доріг,
nогодою, з віддаленням до вихідного nункту.

316.

НаприІ<інці переходу части кольони звер-

-86тають

з дороги

для

руху до

призначених

на

но

чівлю пунктів найкоротшими шляхами.

317. Коли рух відбувається кількома кольо
нами, то його повинно вирівнювати.
Під час наступу вирівнюється голови кольон
у головних силах; під час відступу- їхні хвости;
під час флянtових рухів серед11ни кольон у го
ловних силах і середини обозів 2-го розряду. Ви
рівнювання

руху

досягається

призначf.нням часу

для виступу з вихідного пункту й з великого опо
чивку, одночасним прибуттям до місцевих рубіжів
або пунктів, що мають важливе значіння, а також,
коли треба, зупинками кольон- з розпорядження
начальника на поході.

318. Опочивки робиться: малі - на 10 хви
лин кожної години (50 хв. руху, 10 хя. відnочинку)
і великі- на 1-3 годині, в залежности від вели
чини переходу, трудности руху, вирівнювання руху
і т. и.

Переходи до

15

й менше верстов, коли нема

умов, які утрудняють рух, робиться без великого

опочивку. Довгочасні переходи можуть иноді ви
магати nризначення й більш ЯІ\ одного великого
оnочивку.

·

Для кінноти, що йде окремо, малий опочивок
робиться, коли вона пройде 3-4 верстві після
виступу.
Число й довгочасність дальших перехо
дів

-

залежить від величини переходу; при цьому

треба мати на увазі, що коли відбувається зви
чайний переход, то кіннота у великих опочивках
не потрібує.
319. Для малих опочит<ів військо зупиняєть
ся, з розпорядження начальників аванtарда (арєр
J'арда) й Г()'JОr.них сил кольони, на дорозі, займа
ючи один бік її.

Для ВЄЛИКНХ ОПОЧНВІ(ЇВ ВЇЙСЬІ<О СХОДІІТЬ :? ДО•

-87роги,

залишаючись

в походиому

строю іібо стя~

гуючись в резервний порядок по полках. Піхота
анимав ранці (мішки) й складав мушкети в тагани,
а в кінноті та арматі ослабляють підпруги та роз
байрачують коней.
Місце для великого

опочивку

призначається

поблизl від води і, коли ч~стини стягується в р:
зервнии
аору

порядок,

то,

осюлько

мога,

скрите

ВІД

супротивника.

Під час опочивків, коли проїздить начальник,
то люди

320.

не

встають.

Місця для ночівлі прианачається

чатку переходу тільки в тому разі,

коли

до по
nід

час

виконання його не п~редбачавться сутички а во
рогом. Коли ночівлі не призначено до початку пе
реходу, то всі необхідні розпорядження для цього
повинно зробити вчасна під час nоходу, щоб вій
ськові не довелось чекати після прибуття на місце
ночівлі.
321. Коли кольона в значних силах, то ко
рисно ешелонувати її ночівлі вздовж дороги.
Коли сили невеликі, то авіініард ночує вкупі

3

головними

322.

силами.

Переднівки nризначається, коли бойоні

вимоги не заважають, після 2-3 переходів; в про
тивному разі в .\\ірі змоги.
323. Зважаюсш на ширину дороги, частини
йдуть кольонами: ~.:уріні- рядами, ройовими і че
товими; батареї- гарматною кольоною, коли до·
рога вузька скрині за своїми гарматами; кінні
сотні по три або n~ шість. Військо йде доро
гою, тримаючись правої сторони дороги, або ли
шаючи вільною середину їі.

324. Щстанції між частинами:
між сотнями та кулеметними командами
" курінями, кінними сотнями, б<1тареями

10 кроків,
25 "

-88між nош<ами та арматними дивізійонами

"
n

бр~r~дами

ДИВІЗІЯМИ не менш, ЯК

Для

325.

nідтримання

•

.

75
100
200

кроків,

"
"

внутрішнього порядку

під час nоходу кожна частина робить наряд служ

бових особ, встановлений Статутом про Внутрішню
Службу.

326. Орtанізовуючи походний рух, не слід до
nускати nерехрещування кольон. Коли, зважаючи
на місцеві умови, уникнути цього не можна, то
повинно

встановити

порядок

переходу

кольон

че

рез пункт зустрічі.
При випадІювому перехре
щенню кольон та війt:ькових частин це робить

старший з їхніх начальників.
327. Коли під чаG руху трапиться випадкова
зупинІ<а, то частини, що йдуть ззаду, щільно на
суваються на хвіст тих, що йдуть апереду; а по
новленням руху частини беруть встановлені дистанції.
.
Повинно стежити аа тим, щоб кольони не
розтягувались. Тому, що цього иноді зовсім уни
кнути не можна, то поновляти порядок слід зупи
нивш;; голову і наказа~ши підтягнутись, але не

дозволяти, щоб nixoma добігала.
328. Прохgдячи через міста, села а також
мимо заселених місць та колодязів, звертати осо
бливу увагу на те, щоб ніхто не виходив з рядів.
329. Проходячи через тіснину або на пере
nравах, стежити: 1) щоб військо, входячи в тіснину,
не стовплювалось, а, переходячи через неї, не роз

тягувалось. Для ц~оого у великих зrtroнax допуска

ється переводити
рядження

військо

через тіснину з розпо

начальника кольони.

перекотами:- поки

першу частину перестроюється в узький стрій для
nереходу через тіснину, то частину, що йде за
нею, відводиться в бік на опочивок, щоб дати мо-
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жливість слі~уючій частині йти без затримки і т. д.
Ті частини, що звернули в бік, піднімається після
того, як перейде хвіст кольони;
2) щоб під чнс перевазу на судах або r.юро
мах кожна частина знала свою чергу, а їздові в ар

маті та обозах не злазили з коней та возів;

·

З) щоб під час переправ у брод вози спуска
лися тільки тоді, коли передній віз встигне відї
хати на де-яке віддаленнн або навіть виїде на про

тилежний беріг.
В разі потреби, на місцях переправ залиша
ється для нагляду за порядком особливих стар
шин, виставляється варти, а на допомогу арматі
та обозам призначаєтьсн nіші ча_стини.
ІІІ. Поділ і рух обозів.

Військові обози поділяється на mpn роз
ряди. Полковий обоз складають 1-й та другий
розряди, дивізійний 3-й розряд.
J-5рім тuго, в корrусах 6 І<орпусний обоз (кор

330.

пуснии продовольчии транспорт).

ЗЗІ. До 1-го розряду належать вози з майном,
необхідним для бою та для пода чи першого поря
тунку хорим та пораненим, тоб-то, патранні двох
кошш чи часть їх, заводні старшинські коні, спе
ціяльні вози для арматного майна, телефонне

майно, заводні арматні коні, санітарний обоз, по
ходні кухні.

Обоз 2-го розрЯ.І\У складає решта возів, пай
кава

скотина,

а також

маркітанські

вози,

де

вони

6.
Інженірний обоз, зважаючи на обставини,
може бути призначено до 2-ro чи до 1-ro роз
ряду.

Пріtмітка: Власні повази (екипажі) тих осіб,

кому

вони

належать,

~ю-

ідуть

з

обозом

2-го роз

ряду.

332. Начальникові загону або кольони нада
ється nраво, зважаючи на обставини,
вози

з

одного

розряду

до

другого,

новлювати той чи инший порядок
у кожному розряді.

а

переводити
також

вста

для руху возів

333. Обоз 1-го розряду йде безпосередньо
за своєю частиною (за 25 кроків). Коли nередба
чається

сутичку з ворогом,

то безпосередньо за

своїми частинами йдуть: кулеметні двохколю1, па
тронні двохколки, телєфонні двохколки і санітарні

линійки; решта обозу

1-ro розряду -

в хвості ко

льони, з призначенням над ними спільного началь

ника. В кінноті ж увесь обоз

1-го

розряду

виді

ляється в хвіст кольони.

.

йде

Коли рух відступовий, то обоз 1-го розряду
в голові своїх часгин або ж в голові всієї

кольони.

334.

Оооа 2-го роаряду всїх частин, що йдуть

однією дорогою,

виділяється в особливу кольону

і йде за військовою кольоною - коли рух насту
повий. і поnеред неї- коли рух відстуnовий, в то
му ж порядкові, що й частини кольони. Патранні
двохколки та вози з пальним припасом, що йдуть
в обозі 2-го розJ::яду, відокремлюється від решти
обозу і з них складається в кожній кольоні осо
бливий відділ: nри наступові- в голові обозу 2-го
розряду, а при відступові в хвості його.
Над колЬоною обозів 2-го ..,розряду признача
ється особливого начальника.

Иому підлягає при

криття.

335.

Час для ви~тупання обозу 2-го розряду

призначається з таким розрахунком, щоб при на

стуnовому рухові голова обозу підійшла до місця
великого

опочивку

кольони

не раніш

того часу,

-91коли з опочивку зниметься хвіст кольони, а при
рухові відступовому можливо раніше, щоб не
затримати руху військової кольони.
336. Обоз 1-го розряду штабів іде з обозом.

1- го

розряду

однієї

з частин

кольони

ГО.ІJОВІ:ІИХ

сил. Обоз 1-го розряду штабів при наступові в голові кольони обозів 1-го розряду, за відділом,
складеним з патронних двохколок і возів з паль
ним приnасом; при відстуnові в хвості обозів
і перед відділом з пальним припасом.
337. Обоз 2-го розряду аванtарду при насту
повому рухові йде в голові обозів 2-го розряду
головних сил,
за відділом з пальним припасом
і перед обозом штаt)ів; коли аванtард відійшов від
головних сил на півпереходу,
а віддалення від
нього до супротивника не менше від двох пере
ходів, то обоз 2-го розряду аванtарда йде безпо
середньо

за

ним.

Обоа 1-го роаряду арєрrарду при відступові
йде в хвості обозів 1-го розряду головних сил,
між відділом з пальним припасом і штабовим
обозом.
При флянtовому рухові, в кольоні обозів І-го

розряду місце пального відділу й штабового обозу
визначається старшим начальником в залежності
від обстанови.
338. Обоз 3-го розряду, при великих пере
суваннях іде окремо від війська, на віддалt>нні, при
близно біля півпереходу. Корпусний обоз-- в тилу
дивізійних.

339. Дивізійні лазарети та польові шпиталі,

зважаючи на потребу в них, ідуть або окремо від

військових обозів, або тимчасово прилучаються до
2-го чи до 3-го розряду обозу.
340. Дистанції між возами - З кроки. На кож
ного ноза розраховується н глибину: на парного,
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трівчного і четверикового
кового,

запряженого

двохколку

-

з

б !<років;

-

9 кроків, на четвери
- 15 кроків; на

нинасом

на кожну пару чи трійку

ючних або заво.н.них J<оней - 4 кроки. Обоз кож
ної ОІ<ремої частини йде на дистанції 25 кроків за
тим, що йде спереду.
341 Обози йдуть в один віз, а коли в змога,
- по два вози в ряд. Запасні ючні й заводні коні
йдуть по двоє чи троє в ряд.

Всі вози й;::уть

на своїх місцях, додержуючи

встановлених ди~танцій, один одного не випереджу
ючи й не зупиняючись; поламаний віз не повинен
затримувати

загального

руху.

При перехрещуванню та зустрічі з вшсь
ком обози пропускають військо. При перехрещу
ванню чи зустрічі обозу з обозом, обози санітарні

342.

та продовольчі пропускають обози з бойовим при
пасом,а обози продовольчі - обози санітарні; обо

зи молодших по ffi }(§ частин обози старших.
343. Обози, що йдуть окремо, при звичайних
переходах можуть

не ставати на опочивок; але при

збільшених переходах І<орисно робити зупинки для
папасу коней. ОпочиВІ<ів не прианачається в се
лах, містах і тіснинах, а не доходячи чи перейшов
ши через них. Н:оли опочивок довгий, слід по мо
жливости, зїхати

з

обоз зупиняється
можливо ширший
ся робити в ночі,
під час руху, так

на дорозі, причому треба лишити
проїзд. Н:оли опочивок доводить
то обоз з дороги не зводити. Як
і на зупинках, повинно триматися

дороги,

а коли це трудно, то

правої сторони дороги 1).
344. Щоб охоронити кольони військових обо
зів,

їм

додається

І) Подробпці

прюсриття, величина якого аапро

порядоt\

полковому обозу (наказ В. В.

руху обозів

1907

р.

N2 229).

-

в наказі
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~

лежить од ступіня небезпеr<и, довжини обозної ко

льони й стану дороги (приблизно від однієї сотні
до одного ~.:уріня на обоз 2-го розряду дивізі'і).
Призначення прикриття до обозів З-го розря
да, в залежності від обстанови, робиться кожного
разу з особливого розпорядж<:ння старшого на
чальника. Прикриття підлягає начальникові обозу.
Для прикриття призна<шється піхоту, коли
можна, з додачаю хоч би кількох верховців, а коли
треба, то й саперів.
345. Зі сюшду прикриття виділяється r<оман
ди; вперед для виправлення доріг, і н хвіст для хагляду за відсталю,ш возами і для полаго
дження

тих,

що поламались.

Решта прикриття йде в голові або в хвості обо
зу, дивлячись по тому, в якій стороні супротивник,
або пnділяється
вздовж СІбозної кольон~ коли
місцевість пересічена і при великій глибині кольони
обозу. Прикриття висилає по шляху руху і в сто
рони паходні застави, які охораняють себе .-озо
рами, або одні дозори.
Верхівців, що входять в склад прикриття, рос
поділяється по одному на 10 ·-15 возів для нагляду
за пСІрядком в обозі.

lV.

Охорона паходного руху.

Охорона

348.

наступового

руху.

Для охорОfІИ наступового лоходного ру

ху виділяється : в ·сторону ворога аванtард
і в тил арврtард.
При рухові значних сил кількома дорогами

кожна кольона має свій аванtард або свій арврtард.
347. Аванtард прпвначаеться:
1) прикривати рух кольони головних сил,
дві якої його вислано;
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2) відперти ворога, що перегорожує шлях;
З) забезnечувати головним силам розгортання
й найвигідніші умови до встуnу до бою.
348. Коли рух відбувається І<ількома кольо
наАш, то аванrарди сукупними чинами забезпечують
розгортання всіх головних сил.

349. Віддалення аванtарда від І<ольони голов
них сил залежить від ціли руху, від r либини по
ходної кольони, від віддалення до ворога і від мі

сцевости. В усякому разі аванrард повинен забез
печувати кольону. ЯІ<у він охороняв, від ворожого
арматного вогню nри сутичці з ворогОh\.

В залежности від віддалення та мети руху ви
значається силу ава::rарда. llpи звич;с; й них умовах
в сІ<лад аванrарду призначається приблизно від lj,
до 1/6 всіх сил кольони.
350. В склад аванrарду призначається всі ро
ди війська, відпоJідно до завдання та місцевости,
на якій має відбуватися рух. До невt>лиІ<их аван
tардів, нзпр. до менших, як у 2 куріні, армати
І<раще

не

додавати.

До піхоти

аваиtарду

корисно додавати І<уле

мети.

ІОнноту призначається в достатній І<ільІ<ости
для нарядів у охоронні частини і для звязку.
Коли І<інноту, призначену для розвідки, стар

ший

начальник

визнає,

відnовідно до обстанови,

потрібним включитп до складу аванtарда, то краще
висилати її в сторону ворога за межі охорони,
відповідно до тих завдань, які вона повинна вико
нати. Взагалі, висунута вперед І<іннота, розвідуючи

й відпираючи стрінуті нею частини ворожої кін:..
ноти і заважаючи їм проникнути в район паход
ного руху, може в зна'Іній мірі допомагати скри
тиости маршу й успіхові його виконання.
До аванtарду,
крім того, додається салерів

-95для усунення тих перешкод, які можуть трапитися
на

шляху

351.

руху.

Для аабе3nечення

свого

власного

руху

аванrард висилає: 1) головний загін, ні;t пкоrо ви
діляється вперед і в сторони паходні з:, пави, а від
них ще далі вперед кінні або піші (!(оли нема
кінних) дозори, і 2) бо1Сові загони, які йдуть узбіч
ними дорогами; для забезпечення себе вони ви
силають вперед і на зовнішню сторону,
а
коли
треба,
то й в обидві сторони, паходні застави
й ві,1 них дозори.
352. Невеликі сил.}І (піший полк, бриrадіІ. кін
ноти) охороняють себе під час руху тільки аван
rардом, паходними заставами та дозорами; загони

ще меншої сили
лають

на

(1-2 куріні, полк кінноти) виси

віддалення

дійсного мушкетного вогню

(біля одної нерстви) тільки походні застави і від них
дозори. Піша або кінна сотня охороняють себе
тільки дозорами.

353. Головний загін є аванrардом від аван
rарду, чому силу й віддалення його від аванrарду
визначається глибиною кольони аванrарду та ме
тою

руху.

354. Бокові загони повинні йти на такому від
даленню від аванrарду, щоб забезпечити його від
обстрілу арматним вогнем, тоб-то, біля 2-3 вер

'tтов на зовнішніх флянrах, в залежности від вла
стивостей місцевости.

35~.

В склад

головного та бокових загонів

призначається піхоту ta кінноту.
Коли передбачається сутичку

з ворогом, то

бокові загони повинні мати до.статню силу, щоб
чинити рішучо на флянrи супротивника. В цьому
випадку до загонів, надто до бокових, корисно до
давати

кулемети.

356. В походні застави призначається пере-

-96важно кінноту.

Коли походна застава від піхоти,

то призначати до неї хочби кількох в:-рхівців для
пересилки доповіщень і, коли можна, для дозорної
служби.

Для найближчої охорони застави висилається
дозори..

3аставп висувається, приблизно,
на відда
лення дійсного мушкетного вогню.
Дозори висилається від походних застав на
прямий вистріл, тоб-то, біля 1/ 2 верстви. Дозори
повинні

знаходитися

на

тш<ому

ніддаленню

між

собою, щоб не губити один одного з очей.

357.

Коли провадиться

в розпорядження начальника

наступ,

то

арерtард

кольони призначаєть

ся визначної сили:

1)

щоб наглядати за

порядком

в

тилу

ко

льони;

2) щоб прикривати тил кольони від ·несподі
ваних нападів ворожих партій.
358.

Арєрtард іде на віддаленню біля верстви

аа кольоною головних сил і висилає дозори назад

і в сторони.

359. Крім наведених заходів До охорони з роз
порядження начальників кольон головних сил, хоч
і прикритих аванrардами, висилаєтhся для безпо
середньої охорони вперед і на зовнішні флянrи
походні застави, від яких висувається дозори. Коли
віддалення між кольонами значне, то застави мо
жна висилати й на обидва флянrи.

360.

Підчас

наступу

стеЖку .міЖ кольона.мн не

ані одну

повздовЖну

повинно залпшати без

нагляду.

Охорона відступового рух~··

361.

Для

охорони

відступового

походиого

-- 97 -руху виділяється в
біІ< супротивника арерtард,
і вперед, в бік руху.-· аванtард.
Коли відбувається рух значних сил кількома
дорогами, то

кожна

кольона висилав

tард і свій аванrард.
· ·
362. Аванtард призначаеться:
1) для усунення перt>шrюд, що

свій арєр-

l>южуть

тра

пипісь в дорозі;

2) щоб заб"зпе'ІИТИ від несподіваних нападів
ворожих партій на обоз 1-го розряду й на голову
кольони

головних

сил.

АJ:чнард наjJНЖавть~я нсаначної сит:; коли
треба, то додається саперів; він висилає від себе
вперед і в сторони дозори.·

Віддалення аванrарду

таке ж, як і арєрІ'<tрда при

наступові,

холи

не

справний стан дорІг н~: виюшче його більшого від
далення.

363.

Підчас

відступу арерtард має призна

ченням пр~шривати рух головних сил і, в разі во
рожого

наступу значними силами,-

його такий час, який буде

потрібним

решкодного

Сі1Л.

руху

головних

затримувати

для безпе

364. АрєрІ'3рд повинен мати достатню силу
й самостійність; щоб бути в стані витримати
більш-менш довгочасний бій, тому його взагалі
утворюється дужчим, ніж авансард підчас наступу.
До складу арєрtарда призначаuться саперів для
робот. які можуть затримати рух супротивника.
365. Віддалення арєрrарду не може бути по
стійним, тому що з r<Ожною зупинкою його, для
затримання суnротивника, віддалення його від го
ловних сил збільшується; в усякому разі )Юно по
винно бути таким, щоб головні сили не могли підпасти nід арматний вогонь ворога.
.

366.
крити

Щоб забезпечити свій рух і краще при

головні

сили,

арєрtард

виділяє

від

себе

7

-98тпльнніі і бокові загони.

В свою чергу, ці загони

охороняють себе nаходними заставами, які виси
лають від себе в сторону супротивника доаорп.

Склад і відJJ.алення тильного й бокових заго
нів, а також паходних застав та дозорів зазначено в арт. арт. 353-356 для руху

як це
насту

повага.

387. Невеликі сили lПіший полк, бриrада кін
ноти) охоронябться тілько арєрtардом, паходними
заставами та дозорами;

загони

ще

м~ншої сили

куріні піхоти, полк кінноти) охороняється
тілько заставами та дозорами. Пішу та кінну со

(1-2
тні

--

тілько дозорами.

КріА\ наведених заходів до охорони з роз
порядження начальників кольон висилається без

388.

посередню охорону в тил і на флянrи, згідно з за
значеним в арт. 359.

Охорона фnянr'ового руху.

389.

Щоб забезnечити флянrовий рух, в сто-

рону ворога висувається боковпй аванtард.
Він повинен:
1) прикривати рух головних сил;

2) в разі ворожого наступу затримувати су
противника такий час, скілько потрібно для того,
щоб головні сили встигли без перешкод скінчити
своє

пересування.

І<оли кольона голанних сил має значну гли
бину, т·о иноді висилається кілько бокових аван
rардів одночасно або послідовно.
370. Силу й склад бокового аванrарду визна
чається тими ж міркуваннями, як і силу арєрtарду

підчас відступового руху (арт. 364). Віддалення
його від найближчої кольони головних сил зале··
жить від віддалення до ворога, глибини кольон,

-99властивостей 11\ісцсвости, але воно повинно забез
печувати голевні сили від арматного вогню.

371. Для власного свого прикриття боковий
аванtард висилає від себе головний, тильний і бо
кові загони. Від головного та тильного загонів,
а також від кожного бокового загону, висилається
в бік супротивника паходні застави, а від них
дозори.

Силу, склад та віддалення частин, що при
кривають боковий аванtард, визначається вимо
гами, за;значеними в арт. арт.

372.

353-356.

Боковий аванtард з ви~ланими від нього

частинами може прикривати гол')ВНі сили:

1) ідучи з частинами, що його прикривають,
рівнобіжно з рухом головних сил;
2) ідучи рівнобіжно і разом з тим завчасно
висилаючи від себе бокові загони для поступов
ного заступлення важливих шляхів та підступів
зі сторони супротивника, щоб утримувати їх до
того часу, доки не пройдуть головні ситш; вислані
в таІ<ИЙ спосіб б01совї загони прилучаються потім
до бокового аванtарду дорогою чи на ночівлі.
373. І{ожна кольона головних сил, щоб без
посередньо прикрити свою голову та хвіст, а най
ближча до ворога кольона, коли треба, nонад усе,
і в сторону · бокового
аванtарду, висилають по
ходні застави, а від них дозори.

374.
вого

руху

Щоб прикрити обоз, що підчас флянtо
складає

окрему кольону, призначається

осібне прикриття, яке· також висилає вперед і на
зад паходні застави, а від них дозори.

Особливі заходи до забезnечення винананнА
паходних рухів.

375. Крім виложених вище заходів до .охо
рони походиого руху, в залежности від обстанови,

-
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можна вживати особливих заходів,
чити

щоб

забезпе

рух.

Ці заходи полягають: а) в обсадженню пере
прав та гірних перевалів, коли рух провадиться
рівнобіжно з річкою чи гірним кряжем, коли з поза
них можна сподіватися появл~ння супротивника;

б) у висилці особливих загонів для утримання ва
жливих опірних пунктів у стороні від доріг, якими

відбувається рух; в) у висилці вперед J<інноти для
обсадження переправ Til Ішших вnжливих тіснин
на

ШЛЯХУ

руху

КОЛЬОІ!.

Розnорядження дnя походного руху.

376. Наказ для виконання походІюго руху видає старший начагьнн•(:
В накааі зазнач"ється (додаток ХІІ):

1)
2)

відомости про супротивника;
відомости про своє сусіднє війсьr<о;
З) мету руху;

4) розподіл війська на кольонп з nризи~ ченням
для кожної кольони: начальника її, час виступання
з вихідного пункту, шлях руху і линії, що роз
межовують охорону, вислану від кольон; час пе
реходу через рубіж і; час виступання з великого
опочивку; район ночівлі, коли район ночівлі може
бути визначено зарані, з зазначенням місця, де

сторожо ва охорона кольон повинна зійтися а бо
увійти в звязок;
5) заходи до розвідування, коли І<інноти не
розподілено між кольонами;

6) особливі заходи, щоб забезпечити виІ<о
нання походиого руху, коли це потрібно;
7) розпоряджени <І про обози 2-го розряду;
коли обози кот,он ідуть разом, то спільного на
чальника над ними і прикриття до них;

-
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8) куди надсилати допоніщення; терміноні до
повіщення, як що їх ветанонляється;

9)

заступників старшого начальника.

Над усе старший начальник (начдльнИІ< ко
льони) дав вказівr<И про вст<..:ІЮВЛl'ІІНЯ звязку зі
сво·Ім безпосереднім висшим начальником та з су
сідними кольонами.

і

На підставі цього наказу начальники кольон
підлеглі їм начальники видають свої роапоря

дження (додаток ХІІІ) 1).
Обовязни начаnьнинів і служба охоронних частин.

377. Крім обовязків, що походять а виложе·
ного в арт. арт. 306-329 і 34о-З74, начальники
повинні вживати віх захопів, щоб ш:конати рух
відnовідно до мети його та обстанови і до підтри
мання порядку на поході.

378.

Старший начальник повинен:

'1) збирати відомости про ворога тими засо
бами, які в в його розпорядженню, ксли цього не
було зроблено раніше;

2) збирати відомости про дороги та про мі
сцевість, що до них прилягає, а, коли в змога, то
розпорядитися про огляд доріг;

З) коли частина йде однією кольоною, то ви
значити порядок переходу від сторожової охорони
,1,0 паходної і зробити наш:жні розпорядження до
цього;

4) розподілити ві~СЬІ<О на кольони й зробити
точний розр~хунок руху;
5) видаrи наказ про рух;
6) підчас руху бути там, де визнає сною
бутність найбільш необхідною, зважаючи на мету

') Час, що
СТОСуВаТІІСН ДО

вказано

згідно а n.

КОЛЬОШІ ГOJ10l!HIIX СИЛ.

4

наказу, nовинен
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рогом, то біля нього мусить бути старший з ар
матних начальників.
Старший начальник повинен завжди знати- не
тілько, де може бути кожна І<ольона по розра

хунку часу, але й де вона дійсно в даний час в.

879. Начальник кольони видав наказ змістом
однородній з наказом старшого начальника, але
такий, що в подробицях визначав рух Rійська та
обозів кольони з заходами по охороні;
розпорядження

про порядок

жової охорони до походної,

він видав

переходу від сторо

коли

цього

не

зро

блено старшим начальником, а також, коли тре
ба, про підшукання провідників.
Начальник кольони повинен підтрияувати звя

зок з сусідами (арт. арт. 24-26) і посилати допо
віщення: 1) про ворога; 2) про досягнення до зна
чних рубіжів; З) про час прибуття на великий
опочивок; 4) про прибуття на ночівлю; 5) про всі
непередбачені обставини.
Підчас руху начальник кольони повинен пере
бувати там, де визнав потрібним; передбачаючи
сутичку з ворогоJ"' повинен, разом зі· старшим
а арматних начальпикіn кольони, бути при аван
tарді.

880. Начальuиk· головних сил кольоии видав
розпорядження про послідовний перехід частин
головних сил через вихідний пункт для вступу
в кольону;
про висилку безпосередньої охорони
до кольони (арт. арт. 359, 368 і 373). Підчас руху
він перебував там, де низнав
своє
перtбування
найбільш
необхідною,
де найскоріше
можна
сподіватися пспорндку (напр., на переправпх, ~-:оли
станеться п~рехрещення кольон і т. и.); Ш< що треба,

висилав на переправи варти й робочих, на ч"с пе-

103реходу через

заселені

місця

призначає варти та

дозори.

381. Начальник аванtарду підчас наступу ви
значає силу, склад і шляхи руху для головного
й бокових загонів і висилає їх а таким розра
хунком, щоб не затримувати виступу аванtарду
в призначений накааом час.
Підчас руху він:
1) вживає заходів до Полагодження доріг
і взагалі до усунення всіх перешкод, які можуТh
забарити рух головних сил;
2) збирає відомости про ворога та про мі
сцевість, що лежить спереду;

З) дорогою забирає зсяку кореспонденцію;

4)
J'ард,

доповіщав начальню<ові, що вислав аван
про все, що замічено з боку ворога, про

всяку зупинку, що сталася й про прибуття на мі
сце великого опочивку або ночівлі;

5) переслідуючи ворога, енерrійно тисне на
ньоr;о, одн~че, не наражуючи себе на небезпеку
напоротися на його засідку; в усякому разі не гу
бить його з очей і стежить за всіма рухами його.

382.

Виявивши супротивника, начальник аван

J'арду мусить:

1)

вияснити .моЖливо точніше його сили, склад

і:Х, розполо;kения Чї напрямок руху;

2)
його чи

в залежное rи від обстанови: а) атакувати
б) прю<рити й забезпечити розгортання

головних

сил.

.

Для ночівлі та для великого опочивку він роз
міщає своє військо в районі, зазначеному йому
начальником кольони, дбаюtш про те, щоб аван
J'ард по змозі був СІ<ритий від зору супротивника
і щоб не був стіснений у маневруванню, на ви
падок, що ворог появиться. І<оли доводиться зу
пинитися біля тіснини, чеР.,.tЗ ЯІ<у предл=жить рух,

то

аванrард
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розташовується,

перейШовши

че

рез нtї.

383. Начальник головного та бокового вагонів
БАаначає силу й склад походних застав, вказує їм
напрямок руху. Підчас руху начальник виконує
обовяаки, вказані для начальника аванrарду; на
чальник бокового загону також, аа вин>Іпюм
обовязків, зааначених в п. 1 арт. 381.
!{оли трапиться сутичка а ворогом, началь
ники цих загонів намагаються вияснити сили й СІ<лад
стрінутого ними сунротивника; в такому разі бо
кові загони повинні, швидко висунувшись вперед,

об хв а ти ти його флявrи й одночасно дог ля дати аа
флянrами аванtарда, аж поки не прибудуть осо
бливо для цього призначені частини.
384. Начальюш арерtарду підчас відступу повинен:

І) прианачати чнстини для його охорою:;

2)

збирати відомости про ворога;

З) доповіщати начаJІЬНИІ,ові, що вислав арєр
rард,

про

всяку

зуnинку,

яка

станеться,

та

про

прибуття на місце великого опочивку або ночівлі;
4) звертати особливу увагу на свої ф.1янtи
та на бокові дороги, якими ворог мігби обJіти
його, і справляти ними, коли треба, більш сильні
боr<ові загони та застави;
5) затримуючн наступаючоrо ворога, розмір
ковувати свої чини так, щоб дати головним силам
можливість відійти без перешкод,
не наражуючи
себе на окрему поражку.
·
В разі затримання руху головних сил, арєр
rард повинен встуnити до рішучого бою і, коли
необхідно, Жертвувапт собою;
6) загаювати вороже переслідування псуван
ням р;оріг, нищенням мостів, аавалюванняJІ\ тіснин
і т. и.

-
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385. Начальниrш тильного та бокових загонів
виконують, ·відповідно до свого призначення ті ж
обовязки, що й начальник арєрrарду підчас від
ступу.

386.

Шдчас флянrового руху начальник боко

вого аванtарду виконує зазначен~ в п. З арт. 381
і в п. п. 1-3 арт. 384.
Начальник бокового аванrарду повинен роз
мірковувати свої чини так, щоб не втягнути до
бою головні сили.
В рааі ворожого наступу начальник бокового
аванtа р~у

повинен:

1)

ІJЮ!снити, Jtto>kлnвo точніш, вороЖі сплп,
сkлад, роаполоЖення чи. напрямок їхнього руху;

2) в залежности від обстанови: а) атакувати
ворогn або б) затримувати його наступ, аж поки
не пройдуть головні сили, що він охороняв.
387. Обовязки начальника боrювого аванrарду
стосуються й до начадьню<ів бокових загонів, в ме
жах їхніх чинів.
388. Начальники nоходшtх застав, висилаючи
від себ~ дозори, повинні дати їм вказівки,-в яко
му напрю.шу
йти, на якоА\У приблизно відда
ленню триматись і на які предмети та місця звер
тати найбільшу увзгу.
На відкритій місцености висилається менше
дозорів і на більше віддалення; на місцевости за
критій, пересіченій і в туман число дозорів
ібільшується й їх тр.имаєrься
ближче до за
стави.

389. Паходні застави, входячи в тіснину, в ліс
чи село, збільшують пильність і обережність.
Досліджуючи, як найстаранніше А\ісцевість,
вони повинні не затримувати руху війська, що
йде позад них; для цього, коли предмет огляду ве-

-
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ликий, висилавться завчасно нових додаткових до
зорів.

390. Начальники паходних застав, одібравши
від своїх дозорів яке-небудь доповіщення, стара
ються перевірити його особисто, надто коли воно
містить в собі щось важливого; вони надсилають
свої власні доповіщення, переконавшись, що оді
брані відомости певні.
391. Підчас опочивків паходні застави прова
дять далі охорону; для цього вони зупиняються
біля місцевих предметів, зручних для оборони,
і стають укритно від зору супротивника.

392. І<оли появлявться ворог, застави тиснуть
на нього і переводять розвідку. Коли ворог нати
скує,
вони заступают1о місцеві предмети і суку
пними

чина.ми

одна з

одною,

затримують

супро

тивника; при найменшій змозі паходні застави nо
винні далі провадити рух.

393. Дозори. повинні виявляти ворога завча
сно і тим забезпечувати застави, а також і загаль
ний рух війська від несnодіваного нападу. Вони
повинні оглядати місцевість, що лежить спереду
й по сторонах на можливо більшій nросторіні,
звертати особливу увагу на такі предмети, що·
можуть скрити ворога (ліси, чагарі, яри і т. и.).
394. Для того, щоб дозори встигали оглядати
місцеві предмети, слід мати кінні дозори, висила
ючи дозори від піхоти тілько в разі
недостачі
кінноти.
395. Людей, що зустрічаються на шляху, до
::'Ори затримують і спроваджують для розnиту до
начальника застави, ю<ий вислав дозори.
Помітивши куряву,
огні, блиск зброї, появ
лення ворога, начальник дозору негайно доnовіщае
про це начальникові паходної застави,
або на-

-
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чальникові частини, що вислала дозор, а сам далі
провадить нагляд для вияснення заміченого.
Дозор дав знати про появлення ворога ви
стрілом у тому тільки разі,
коли наскочить на

нього несподівано й не має часу, щоб послати до
повіщення.

396.

Підчас

опочивків

дозори зупиняються

в тому самому порядку, в якому йшли, вибираючи
при цьому місця, з яких зручніше оглядати око
лишню місцевість, не виявляючи себе.
397. Дозори йдуть від одного пункта, зру
чного для огляду, до другого,

заступаючи

їх

по

слідовно.

Люди дозору йдуть нарізно, не гублячи один
одного з очей; коли сила дозору дозволяв, то двов
з дозору,
решти

в тому числі

й старший,

ідуть позаду

дозорних.

398.

Про все ломічене дозори передають че

рез посланців або ЧЕ>рез умовні знаки; щоб ці
умовні знаки було помічено час rиною, від якої
дозори вислано, необхідно призначати в цій ча
стині людей для нагляду за сиtналізацією дозорів.
399. Начальники окремих частин війська, на
підставі одібраного наказу по кольоні, визначають
час

вистуnання

з

ночівлі

з

таким

розрахунком,

щоб їхні частини вчасно проходили через вихідний
пункт і вливалися до спільної_ кольони без дарем
ного

чекання.

Начальники

окремих

частин відповідають за

додержання порядку на поході;

часами вони про

пускають по~з себе свої частини, доглядаючи, щоб
кольона

н~

розтягувалась.

V. Рух на вистріли з почину начальнинів ноnьон.

400. Коли рух відбувається кількома кольо
нами, то н:1чальник кольони, з<J.чувши перестрілку

-
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в стороні руху сусідньої кольони, висилав роз
відку і, відібравши відомости, що там зачато бій,
не дожидаючи

ника,

на розnорядження старшого началь

приймав рішенець в залежности

від обста

нови.

1)

Підчас наступу: а) коли бій зачато в аван

tарді сусідНЬОЇ І<ОЛЬОНИ, ТО Д<JЛі nрОВ'~ДИТЬ рух,
дожидаючи на вказіВІПІ від старшого начал~ониІ<а;
б) коли бій зачали головні сили сусідньої кольони,

то nідтримує її частиною свого війська або й усім
своїм військом, висунувшись вперед для чинів по
ворожо~1у флянtу, або підкріnлює сусідню І<ольону,
посуваючись в наnрямку до неї,

лишається
льони,

але аванt<~рд за

на шляху, який вказано

до

розпорядження

до того ж начальник

повідомити

для

старшого

середньої

про зачаток бою

руху ко

начальника;

кольони

в одній

повинен

з бокових

кольон начальника другої бокової кольони і вжити
заходів, щоб підчас звертання на вистріли не було
порушено звязку з цією боковою кольоною.

·

2)

ззаду,

Підчас відступу на вистріли,
йти не слід. Колиж будь-яку

що чутно
з бокових

кольон буде втягнута до серйозної справи з во
рогом, сусідня кольона з власного почину може
підтримати її частю війсьІ<а, але вся кольопа звер~
тав лише в разі конечної необхідности.
З) Підчас флянrового маршу, коли боковий
аванtард встряв до бою, головні сили на вистрілк
не

повертають.

401.

Начальник кольони,

що рушила на під

могу сусідній кольоні, мусить негаііно доповістити
про це старшому начальникові, повідомити су
сідні кошюни і завчасно дати знать про свій рух
начальникові кольони, на поміч якій його військо
вирушило.

-- 109 VI. Особливости походного руху вночі.
402. Одним з засобів скрити рух є персведення

його вночі.
.
Вночішній рух забарливий, та втом
ний: ПОР.Ядок швидко порушується, легко збитися

403.

з дорогИ і загубити звязки l'tiiж частинами;

тем

рява

руху

сnрияв

зменшується

пошире?.ию трівоги;

хуткість

вдвічі, а коли дорога трудна, то рух

буде й щ~ 3і!барливіший. Т11, разо,'tі з TИl't\, вно
чішніИ рух,
не виявляючи ворогові руху нашого
вінська~ дав злtогу, н.:сІюдіІшно длн йо1 І), поста
вити своє військо в вигідне що до ворога поло
ження й цим з'Іб~зпсчити успіх чинів.

404. У суне~шя незручностей, властивих вно
чішнім рухзм, досягr1ється вживанням ві;:щовідних
заходів. До них належа.ть:
1) Яко мага старание шtвчения шляхів. За
вчасно слід зібрати самі точні й певні відомости
про дороги, якими доведеться йти та про пере
шкоди, що на них J.\ожуть трапитись, які, в міру
можливости, усунути; ознайомитися з шляхом руху
на місцевости вдень і вночі.
2) Підшукання певних провідників. Коли рух
відбувається непевними й не досить дослідженими
шляхами, або й бr:з ;:оріг, то н<t ці заходи слід
звернути особливо пильну увагу.

З) Охоронні орtани складається з піхоти; вер

ховців можна додавати· тілько для пересилання до
повіщень. Бокових паходних застав краще не ви
силати, в разі їм доведеться йти без доріг, а вза
мін їх, коли треба, висилати застави, що служи-,

ли б заслонами, і в напрямках,. що мають значіння
для забезпечення з флянrу руху.

4)

Відповідне поділення війська на

···
кольони

і розподіл й.ого в кольонах. Військо йде більш 30'-:

-
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середжено. В разі наступу армата йде ближ•1е до
хвоста кольони, кіннота- за піхотою; в разі від
ступу- навпаки; до

ар мати

призначається

окреме

прикриття.

Коли рух переводиться

з

м~тою

нападу

на

супротивника, або коли можна сподіватися зустрічі
з ним, то ні одного воза не повинно бути в се
редині паходної кольони міЖ частинами війська;
обоз 1-го розряду йде: коли провадиться наступ
в хвості всієї кольони, а коли відступ

-

в голові.

Для міцнішого звязку віддалення охорони
від паходної кольони зменшується, віддалення між

5)

орІ'анами охорони також зменшується; паходні за
стави, що висилається для безпосередньої охорони
кольони, робиться дужчі; звязок паходних застав
з частинами, що прикривають ці застави, підтри
мується ланцюхам невелюшх дозорів, люди яких
ідуть вкупі.
Щоб військо не збивалося з дороги, на роз

доріжжах виставляється людей (маяки), які вказу
ють частинам, що проходять, чи відсталим напря
мок, в якому пішла кольона; маяки зміняється
маяками частини, що знову проходить, nісля чого
вони прилучаються

б) Скорочення

до хвоста.

опочивків.

Великих :опочивків

не призначається зовсім; для малих опочивків тре
ба вибирати місця переважно на низинах і в нія
кому разі не на гребенях; люди при цьому сідають,
але не випускають із рук мушкетів; верховці в кін
ноті та в арматі спішуються й тримають коней

за поводи; найближчу до ворога частину признача
ється за чергову. Час опочивків корисно збільшу

вати до

7)

години.
ДодерЖання строгаго порядку іі тпшини
1/ 4

підчас руху.

Забороняється

палити,

розмовляти,

голосно

подавати
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команди,

подавати

сиtнали

та

бити в барабани.
Щоб уникнути нещасних випадІ<ів і непорядку
безумовно ааборон.яється стрілян.н.я, не одібравши
на те особливого приказу від начальника загону.

В місячні ночі, на відкритій місц:·вости й на
переправах мушкети нести на ремені або при нозі.
Коли кольона потрапить
слід лягати.

під промінь прожектора,

8) Коли вночішній рух робиться з метою на
паду, то треба обрахувати його в такий спосіб,
щоб підійти до ворога вдосвіта.
405. Засвічувати ліхтарі, без дозволу на те
старшого начальника, не дозволяється;

для читання

та писання доповіщень вживати потайних ліхтарів.
Коли буде дозвіл світити ліхтарі, то їх несуть
в хвості кожної сотні так, щоб світло було видно
своїм частинам, що йдуть ззаду, а ніяк не ворогові.

VII.
слід:

Властивости руху в спеку та в холод.

406. Щоб зменшити шкідливий вплив спеки,
І) призначати ранній час для

виступу, щоб

скінчити перехід до півдня, або поділити перехід
на дві части, уникаючи руху в найбільшу спеку,
або, нарешті, робити ввесь рух вночі;
2) коли обставини дозволяють, зменшити ди
станції між частями кальон;
З) збільшити час великих опочивків і збіль
шити число їх;

4)

головне

--

вирішити

питання

з питтям

води; для: цього слід: а) стежити, щоб при внету
панню баклаги з водою у козаків були повні; ви
силати вперед старшин з конвоєм, які наказувалиб
мешканцям

придорожних

сел

виставляти

воду

-
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в відрах та в діжках у можливо оІльшш кількости,
по сторонах від дороги, в місцях зупинок для опо

чивків; б)
війську.

в країні маловодній возити воду при

407. Проти шкідливого впливу холоду самим
дійсним засобом в збільшення харчової nайки; ду
же важливо nід ч::tс зупинок не давати людям сі
дати і особливо 3асипати; взагалі, слід дбати про
те, щоб люде більше рухались; великих оrючивків

краще не робити.

.

В І<інноті .часами слід спішусttти

::юдей.

Ве

лику уаагу повинно ;~вернути на т•·, щоб ~апобіrти

відмороженаю рук, обличча

й

особливо ніг, а та

кож, щоб зберегти людей від простуди. Для цього
вживається заходів, зазначених Статутом Внутрі
шньої Служби~

VIII. Особливости паходного руху в горах.

408. І<о:Ли рух відбувається в горах, то ва
жливе значіння має завчас~rа розвідr<а доріг.

409.

Коли військо йде кількома кольонами, то

кожна з них, що

до

свого

сющцу,

повинна

бути

цілком самост;йною.

410.
рогом,

Коли будь-яка ЗІ<ольон зустрінеться з во

то підмоги

від

инших І<ольон

краще

над

усе досягається енерtійним рухом вперед, з вихо
дом у флянr і в тил супротивника, що чинить су
nроти сусідньої І<ольони.

411. Щоб встановити звязок між кольонами,
найбільше nридобні : І'еліофафи, сиtнальні лямпи,
ліхтарі, ракети, сnалахнення, заnалені віхи, вогнища.
412.
гальних

1)

Рух кожної кольони виконується на за
nравилі:Іх,

з

настуnними

особливостями:

охпронні заг.-1ни з .::аnерами висилається

вперед на таке віддалення, щоб

вони

могли

усу-

-
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нути в~:і nepenO!iИ на шляху

до

підходу головних

сил;

2) допомагати арматі та обозам nризначаєть
ся достатньо
сильІtі
nіші
частини,
nриблизно
сотню на батарею;
З) 1:1 ко;Іьонах значної сили нійсько ешелону
ється а таким обрахунко,\1, щоб
підчас руху не
було. стовпища війсь"а на nідйомах, при чо,\\У
кіннота йд~ окремим ешелоном, а ар11шту поділя
tПься J\\іЖ частями нійська.

413.

Обози йдуть окремо

від

війська одним

або кількома ешелонами і nочинають рух після
переходу через гори чи оr.:ремі гірні кряжі ко
льонами війська. Разом. з частинами можуть іти
тілько обози 1-го розряду, та иноді лише те, що
можна nідняти на нюках.

414.

До охоронних частин

корисно додавати

вючні кулемети; кінноту призначати тілько в стро
го необхідній кількости.
Висші пункти, що знаходяться на віддаль дій
сного мушкетного, а иноді навіть арматного вогню,
1:1 один і другий бік від шляху, яким іде аваurард
арєрrард) слід, коли це буде nоблизу від ворога,
:Jаступати заставами, які залишаються на цихпунктах

аж поки їх не nромине хиіст аванrарду (арєрrарду).
Такі ж застави висилається в сторони й від
кольони

головних сил.

ІХ. Особnивости прходного руху в степах.

415.

Коли рух відбувається в стеnах,

то

все

необхідне, не тілько всяке постачання, але навіть
воду й паливо, військо мус1пь возити при собі,

nричому охорона: обозу (на колесах чи вючноrо)
повинна складати предмет особлиної дбайливости.
416. Загін, зважаючи на величину його та на
ті засоби, що ,\\ожуть тралитись дорогою в розу-

8

-
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мінню води та І{Орму,
менше

число

417.
армата

-

кольон,

поділяється
а

кольо1ш

Кожний ешелон іде
в дві гармати; за

на

-

більше

в такому
нею

-

чи

на ешелони.

nорядку:

обоз

кілько

ма рядами возів чи вючні тварини; сnереду, по
сторонах і ззаду від армати та обозу піші ча
стини. ІОннота переважно йде окремо.
418. Для охорони висилається в усі сторони
походні застави з дозорами.

Взірцеві схеми походиого порядку в степах
вказано в додаткові ХІ.
Надто важливого значіння в степах набирають
оазісп та колодяаі; оазіса11ш визначається напря
мок руху, а числом колодязів, криниць, кількістю
води в них і віддаленням між ними величину
ешелонів, довжину переходів, місця ночівель і пе
реднівок.
419. Запас води повинен бути завжди при
війську, а витрата її під строгим контролем
начальника. І{ористуватися водою
з
колодязів,
І<риниць, що попадаються дорогою, треба обережно;
треба спершу розчистити їх і переконатися, що
вода в них добра для вживання. Те ж саме після
приходу на ночівлю. До вияснення ж якости міс
цевої води обережно витрачати привезений з со
бою запас.
ВІДДІЛ V.

Б і й.

І. Основні nоnоженнА.
Бій в головним актом, що вирішає війну.
Підчас бою успіх буде на боці того,
хто ясно уявляє собі JІ\ету, якої хоче досягти, й
хто ~-:раще орієнтований в положенню свого вій
ська та ворога; той, хто чинить рішучіше, сміліше

420.
421.

-
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та з більшою умілістю; хто здат~н виявити впер
тість v досягненню мети.
422. Самим дійсним засобом для rюражки
ворога буде напад на нього. Тому змагання до
наступових чинів повинно покласmІt в основу при
всякііі зустрічі з ворого.JІt.
423. Завжди належить намагатися до захо
плення ініціятиви в чинах і, забезпечивши за со6ою волю їі, змусити ворога чишпи те, що нам
корисно.

424. Підчас бою зусилля всього війська по
винно направляти до однієї спільної мети і кожний,
до звичайного козака включно, повин~н знати цю
загальну мету, а також часткові завдання, що до
нього

стосуються.

Всі роди війська повинні підтрн.мувапш
і'і визволяти один одного, а також розвивати успіх,
досягнений яким-небудь з них.
Головна роля підчас бою належить піхоті,
всі инші роди війська повинні всіма силами та за
собами допомагати їй в досягненню баєвих цілей

425.

та самовідреченно визволяти

Ії в тяжку

хвилину.

Взаємно, й піхота повинна жертвувати собою для
визволу инших родів війська, надто ж армати.

426.

ПриЙА\аючи рішенець,

винен коритися

волі

до досягнення своєї мети,
супротивника

тілько,

начальник не по

супротивника,
як

а

обраховуючи
перепону

на

намагатися

протидію
шляху

до

здійснення її, яку треба енерІ'ійно поборювати.

427. Начальник повинен дбати не тілько про
вчасну вщ1,ачу приказів, але й пильнувати за вико
нанням їх; від начальника вимагається також безпе
рестанного, всестороннього вивченнясупротивника

та обстанови взагалі, що дає можливість вгадувати
події наперед, отже вчасно вживати відповідних
заходів,

-
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428. Ніlча:Іьник часто не буде ,\\аПf повних
і точних відомостей для вияснення дііісної обста
нови, але це не повинно бути перешкодою до того,
щоб він прю"іпяв вианачениіі рішенець, бо саме най
гірше на віііні не зпа>kюттся ui на що.
429. Часткові начальшши, виконуючи поста
в:Іені завдання,
чинять ca."'ocmiiiuo і повинні по
кладатися тілько на ті сили та засоби, які в в їхній
розпоридимості.
Старші начальники, нідтримуючи підчас бою
часткових начальників, повинні мати на увазі го
ловну мету чинів і загальну обстанову.
430. Підчас бою І<ажний начальшш пОВІПІен
пробувати там, зиідкн йому зру•шішс керувати
nідлеглим йо.му військом.
431. Частини, уведені до бою, як nравило,
залишаюп.ся в йому до кінця.
432. Під•1ас .миогодеиних боїв, частини, що
найбільш по·rерпіли, слід вчасно зміняти, щоб дати
Ї't\ .можливість поповнитись і впорядкуватися.

433. 3 цією метою, для переведеннн довго
часного бою, більші такпІ•Іні обєднання

підсилю

ється з розпорядження ниеших на чальників із ре

зервів, що 6 в їхній розпорядимості.

Змінені

••астини,

в

залежности

стану та обстанови, відводитьсs1
д!Ія
або відLилається на пасивні учасп<и.

11.

від їхнього
відвочинку

Бойовий порRдон.

434. Бойовий порядок повинен:
1) давати змогу всім родам війська повно
розвинутн свою чинність д:ІЯ поражки

ворога;

2) забезпечуєати піхоті доnомогу від инших
родів війська в досягненню бо€вих цілей і вза
€мний ІНІЗВі:І;

-
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. З) СJ<Jtа,ІJ,атисІІ з частин досить сильних і са·
моетійних для виnовиення дору•1ених ім часткових
завдань;

4) давати можливість uідміннти його відnо
відно з одмінами в обстанові і вчасно зосереджу
вати в потрібному напрнмконі найбільше число
війська·

·

· 5} 'доІюмагати обхвату чи прорину ворожого

розположеюrя, а також протидінти його
nрорвати чи обхватити нас.

спробам

435. Бойовий nорядоІ< складається з боііовпх
yчacпlf(iiJ і .югальиого резериу (резерву старшого
начальника). Кожний боііопщ"і учасmОІ( складається
з дрібніш~х бойових участків та •tасткового ре·
зерву (резерву начальника у•tастка).

436.
ненюt

Бойові участки nризначається для досяг

часткових

завдань,

що

випливають

з

за

rальної ~\ети чинів. Сила кожного бойового участка

залежить від nоставленого завдання власrивосrеИ
місцевости та положення супротивника. Найдуж
чим повинен бути той участок, який nідчас на
ступу

nризначається

для

нанесення

головІюго

вдар}' суnротивникові, а nідчас оборони має най

.

важливіше значіння.
437. Загальtшй резерв призначавться для роз
винення успіху або проm11дії вороЖому вдарові в са
Ащму небеJnечному напрямкові. І<рім того, з загаль
t~ого резерва .мо~кна впділяпт часпитп для підси

.Лени!f

бойових учаспсів і протидії несприятливим

ВИП8ДКОМОСТRМ бою.

Розпоряджатися
загальним резервом
nраво один тілько старший нача,1ьюtк.

438.

Часткові резерви

служать для

мав

.

підси

лення частин свого бойового участка, що nровадять

?їй, а також для розвинення удару свого участка
та АдЯ

uротмдії

обхватові

та 11рориву в районі

-
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участка. Ці резерви nробувають в розnорядженню
начальника бо~овоrо участка.

439. Відношення в силах між бойовими участ
ками та заrальн.zм резерво~t залежить від мети
чинів та від обстанови.
Можебне розвинення чинів на флянrах, неви
значені відомости про суnротивника, донrочасніст&

- вимагають дужчого заrальноrо резерву;
в nротивних виnадках резерв може бути слабішим.
440. В кожному бойовому участку відношення
між А\еюними бойовими участками та частковим
резервом nідлягає тим же міркуванням і, крім того,
залежить від міри необхідности в розвиненню во
гню;
зважаючи на завдання та обстанову -- де
які участки можуть і
tІе мати частІшвого ре
бою

зерва.

441. І<ожний на•шльник, nоділяючи підлеrле
йому військо для бою, nовинен унюшптпорушmня
істнуючої орtанізаціі:

442.

В кожному боііовомуучастку роJnоділ вій

ська по фронту не nовинен бути неодмінно безnе
реривним; одначе, nриймаючи nереривчате розпо
ложення, необхідно,
щоби нео(;саджені військом.
перемежки були nід rfерехрестниlІ\
огнем арматк
й піхоти.
443. 3 метою повного ви~;:ористання могут
ности арматного вогню ~ самого nочатrу
бою,
армату внс}•ваеться на позиції відразу; залишеtІІІJІ
В резерві, у BeЛtli{HX ПІОЮІlИЧННХ ОVЕДНGННЯХ, АОПу
СК<ІЄТhСЯ,

ЯК

ВИНЯТОК.

Армата, що нходить .ао складу дивізії,
скJ1адає або окремий арматний у•шсток, за.І1иmа
ючись в підлеглості начаJ1ЬІІИІ\а дивівійноУ арматм.
або їі всю, чи nочасти розподіляє·rься між бриrад:..
ними (полковими) участками, з nідпорядкувакня.а

444.

нача.'1ьниюІм цих участків.

-
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Армату, що не входить до СІ<ладу дивізій
(корпусну), розподіляється між дивізіями або за:ш
шається

в

445.

розпорядженню

В невеликих

І<омандира корnусу.

тактичних обєднаннях

ap-

lt\aтa, 'ІК правило, складає осібний арматний участок.

448. Розподіляючи
зіонів та батарей

армату між участка111И, диві

без коне•щої

потреби,

не дро

бити.

447. Вибираючи позиції д.1я армап1 з метою
найкращого виконання поставлених їй завдань, мо
жна не стисняти себе межами свпго участка, а за
ступати позиції в сусідніх участках хочби й юІшої
армії. Перевага у виборі позицій належить арматі
більш важливого участку. Для кращої nоражки
цілей, ар.мату повинно поділяти так, щоб 1\\ЗТи мо
жливість обстрілювати їх флянtовиJІІ чи хочби
навскісним огнем. Цій вимозі найбільш відnовіда
тиме обхватне розположення армати.
При виборі nозиції для аріати першорядне
значіння повинно мати успішне виповнення нею
бойових завдань, а потім уже зручність технічного
значіння.

448.

Армату забезпечується всім розположен

ням піхоти й безпосередньо сусідних з нею nіших
частин. Коли піхота підчас наступу відійде далеко
вперед, то у випадках nотреби, при ар.\\аті зали
шається особливе nрикриття, nриб,1изно, по одній
сотні на дивізіон. Прикриття це nідлягає началь
никові

арматноr

Воно повинно
вогню ворожих

частини,

своїм

огнем

стрільців

і

до

якої

додано.

забезnечувати їі від
відбивати

напади JІа

ар~ату.

449. Армійська кіннота, коли вона nриймає
участь в бою, в .мірі зближення з ворогом, пере

дає розвідку на фронті

І<Орnусній кінноті або nі

хоті А зосереджується для ЧИtІів на ф:ІЯнІ"ах та на

тил ворога,
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відбираючи завдання від начальни~~:а,

до розпарядимости якого П дана.

Юнната, що входить до складу r.:opnyciв, чи
нить суt<ушю, або їі може бути поділено r.\іЖ ди
візіями. В обох випадках r<інноту.
за винятком
невелию-Іх частин для безпосередньої служби при

піхоті (не менш, як одну сотню на

дивізію), вигі

дніше тримати зосереджено.
На близькому віддаленню

від супротивника,
кошІ розвідку на фронті висунуто від піхоти, ча
стюш цієї кінноти, залежно від обставин, далі nро
вадять розвідку ворожих флянrів,
забезпечуючи
свої ф.1янtи, й помагаюТІ. піхоті в досягненню за
гальної мети бою, чинячи в звязку а не1о. ІОннота
чинить кінниr.\ чи пішиr.\ стровr.t. Кулеметів, доданих
JІ.О кінноти, вживається при чинах спішеної кінноти
і для підготовки кінної атаки, І<оли місцевість при
пускав
висунення їх для обстрілювання ворога
у флян~
•
ІОнні частинІІ, призначені для безпосередньоJ
служби nри піхоті, розnоділяється по бойових участ
ках і до загального резерву: для звязку, для на
ряду на застави, що наглядають за флянrами, а коли
треба, то й в тилу розположення.
.
·
450.Інженірні!та технічні частини розподіляєть
~я по бойових у•шстках та до загального резерву, в
аалсжності від обстанови та мети чинів. Іх вжива
ється відповідно до їхнього призначення; по вка
аіВІ(ах начальників, яким їх підпорядковано.
451. ІІротяr бойово1·о порядку по фронту по

винен відповідати меті чинів, величині частинИ (за
гону), власrивостям місцевости та степеневі укрі
nлення позиції. Норма для обрахунку: курінь під
час наступу може заступати до 1/ 2 верстви, підчас
оборони до І верстви.
Приблизно .можна· рак-увати:

··

121 Під4ас наступу:
длR полку до 1--2 верстов
,. бриtади 2--4
.,

"
.,

дивізії
корпусу

3--6
5--10

"
"

Підчас оборони:
до· 3 верстов

,. б
" 10.
" 20

.,
"
"

Для атак укріплених смуг розрі!ховуєтhся на
І<ОЖІІу дивізію прориву 1--2 верстві.
Вкааані норми протягу фронту дається, ЯІ(
rтхідні дані, яких повинно прикладати в аалеЖно
стн від обстаиови.
452. Віддалення часткових резервін від фронту

бойових участків повинно погоджувати:·
· 1) а .\\ожливістю вчасно подати підмогу у ча
сткам;

2)

з умовою забезпечення

флянrів участків

від обхватін;
З) з властивостями місцевости.
453. Загальний рtаерв підчас наступу три
мається поблизу від на11ря.мк~·, обраного для рі
шучого вдару; підчас оборони його становиться
за найбільUІ важ•tиви.м бойовим участком, а коли
протяг участк:1 Rначний, то його розосереджувться

по фронту. Поtш не- виникне потр~би· в заrаль
Іюму рез~рві, його треба тримати по-за арматним
огнеJ\\ ворога.

454. Резерви, аагальний і часткові, слід, по
змозі, ставити укритно й до того так, щоб. їх н~
.МuГJІи легко відкрити ·земні та повітрові дозорці
супротивника.

455. Для нагляду га флянtа.JІЩ бойового ІІО
рядку а роапорядження старшого начальника ви
сувається кінні частини достатньої сили и -зале
жності від значіння флянtів. Від цих частин виси
павться розізди та дозори (иноді виставтtв1·ься
доаорні ·бе-кети) для нагляду в сторону ворога .та

за місцевістю по. всій rлибині бойового роаnо.ло-

-
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ження, на такому віддаленню від флянrів, щоб вони

могли вчасно поnередити нійсько иро обход, коли б
до його вдавсн ворог.
Начальники кінних частин, що наглядають за
флянrами, доnовіщають про нее nомічене стар
шому начальникові та начальникові найближчого
а ними бойового участку або. начальниі'ові загаль
ного

рРзерву.

Над усе,

начальники

загального

резерву та

І<райніх бойових участків висилають для безпосе
реднього нагляду за флянІ'ами кінні та піші за
стави чи окремі дозори;
такі застави чи дозори,

коли було б nотрібним, можна висилати й ДJJЯ на
r.'Jяду

за

тилом.

Для забеаоечення від обходів, крім від
nовідІюго розположення кінноти й вагального ре
зерву, nри чинах •mачними силами, иноді можна
вживат11 й инших заходів, напр., висунення осо
блнвнх аагонів а усіх родів війська, обсаджении

456.

nроходів через nереправи,
флянІ'амtt та в тилу і т. и.

які знаходяться поза

457. Начальники всіх бойоuих участків nонипні
встанов~Іти нагляд за полем бою в сфері сво'іх
чинів, НІІСТаІ!Ляю•ш дозора~ів а біноклями на зручні
длн

цього

пункти.

· 458. Фронт бойового nоряДJ(у

підчас руху, поки

не uислано стрілецьких лав,
охороняється до
зорами, а nідчас розпологу на місці -- окремими
з.1стаиами,

польовими

вартами,

секретами

та

до

зорами.

45\J.

Начальники всіх степенів nовинні твердо

nамятати, що

підчас

бою

постінннн

та .Jttіцннй

JHJliJOK між Чі! стинами бойового порядку та між ро

да.ми
війська в однією з найважлииіших умов
vcпixv чинів. Вони відповідають аа uравильне при
к:шдаиня способів до підтримання звязку та засо-

-- 123бів яля ветанонлення його, вказаних у відділі І-му
цього Статуту.

460.

Звязок у глиб бойового порядку встанов

люється від старшого до молодшого, а по фронту

-

зправа наліво.

Встанон:Іення звязку між резерваJ,т та вій
ськом, що знаходиться спереду, лежить на обо
вязку нача.11-оників резернів.

ІІідтри.мання
Іш.мн для ишляду

звяаку

Ja

.111i>k

частнпа.ми,

висла

флянtа.ми Tf\ для забезпеченн~

флянrів, зі старшими начальниками та начальн:ихом
ф.1янrового бойовпго участку, лежить на обовязку

_

начал~-оників цих частин.

3вязо~< між піхотою та арматою-встановлю
вться роаnорядженням арматних началмІИків; звя

зок '"іж кіннотою та піхотою

-

з розпорядження

на чальників кінноти.

В кожному полку І')ойової лині'і повинно вста
новити звязок під дивізіона, який його обслу
говує, до кожного куріня

-

uід батареї.

ІІІ. Розділ в бойовому поридну nального nрипасу,
nеревизочних пунктів та обозів.

461.

Роагортаючи бойовий порядок, патранні

двохt<олки, що знаходятьсs1 в обозі

тримати

при

їхніх полках;

1-го

розряду,

до курінних бойових

участків прианачається необхідне число двох!юлок,
які Аюжна nоділити міЖ сотнями.
Натронні .:tвохколки, що знаходяться в обозі
2-ro розряду, підтяrубтьсІІ до поля бою, де вони
встуnають до розпарядимости начальників частин
по належності.

462.

На поющіях

при гарматах

знаходиться

по одній риштункові й скрині на гармату; решта
Риштувковtrх скрннь ножної батареУ входить ,цо
ск~аду батаре~ного рrзерв~ ·
·

124Бш~шреіші. ре.Jерви. дивІзю на, з роапоряди<ення
t<омандира дивізіону, може бути розположена під
началом однівІ особи, або їх залишавтІ,ся в без

n9сеrедньому розпорядженню командирів батарей
і розставляється по їхніх вказівках.
_
Передки розставляється батареями, недалеІ<О
.від гармат і окремо від. батарейного резерву.
Місця ДJІЯ передків та батарейних рt>аервів
обирається так, щоб вони були, по можливості,

.укриті й могли швидко й без шр~:шкод ·зноситися
-3 гарматами.

_463. Арматні 11арки розподілявться розпо
рядж~ннSІ~\ відповідних арі\\атюtх начальників. Місця

д1щ

головних парків- признач~бться

відnовідними

.загальновійськовими начальниками.
. . .464. Обози 2-го .розряду зі своїм прикриття,,\
стають від усього війська, яке провадить бій, на
таком}· віддаленню, щоб не стисняти маневрування
в. любому напрн.\\ку (ст. 334).

465. Перевязочні пункти .утворювться: пере
,ІІ.ові в районі чинів піших полків та арматних
.бриrад (оІ<ремих дивізіонів); головні засобами
иеревязочних загонів у районі чинів дивізій, по-за
.сф~рою ворожого вогню;
в
засоtлених
пунктах
иа шляху евакуації поранених.
. . І{рім перевязочних пунктів., які утворюється·

війсь1швимк засобами, закладавться додаткові пе
ревязочні та годівельні nункти засобами ~ервоного
Хреста та громадських оріанізацій, як у . районі
JІередових так і дІtвізійних і в глибшому тилу.
. .
Д11Я евакуації ІІаранених вибиравться. шл11хи
іі на цих шляхах розІюділяGться перевяаочні засоби,
п.ереважно

при

nеревRзочних

~tунктах,

для .еваку

ації поранених .на з:1лізничні стації. Передовим
!1~ревRзочиим nущ~том завідув старШий полковиfі
або бриіадний (окремого дивізіону) лікарь; голов-

ним

-.
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Дивізійний :JіІ<арь. Ці ж таии особи заві,!І.у

ють евакуацією nоранених і обєднують

діялЬtrість

закладів невійсьt<ової офіції, що працює в їхніх
районах. Заг11льне керування санітарною службою
під час бою на:Іежить корnусному або диьіаійно-.

му (в окремій дивізії) :1ікарю. Місця для всіх
ревязочних пуt~ктін та дороги

ne:

д.1я ~вакуації nора

нених обиравться відповідними .1ікарями й затвер
джувться військоними нача;Іьникалtи, яким їх під
порядковано.

lV. МаневруваннR війсьна nідчас бою.
466. Мета всякого .маневрування - поста
вtшт військо в наіівигідиіше поло>kення для чинів
ПрОТИ ВОрога, не ВИЯВЛЯЮЧИ, ПО .МОЖJІИВОСТИ, СВОЇХ
пересувань

і

не

донодячи

війська

до

даре.мнмх

утрат.

lІри підході до по.1я бою цього досягаиьсSІ
відповідним націлюванням кольон, а на полі бо1о

-

застосувавням

строю,

в

за:1ежности

вІд

огню

та місцевости, бистротою та скритністю руху.
467. Точие ви.трнмання даного напря.Jtшу

-

в головною умовою успішного ."dаневру.

З. цією м.етою
напря.мковою,
з

а

одну з

решта

частин

-

призначаєтьсSІ

погоджує

свої

рухи

нею.

468. УтворюІОЧИ обходи та обхвати, слід по
i.J флянtо.w, що Jаходить.
469. Hanpя.JtoK та район (смугу) руху вІ<азу-

годжувати їх

·

вться

місцевими

предметами.

Щоб досягти

одно

часноепт чи ну та впорядкування керуванням, корисно

призначати час, на ЯІ<ИЙ бойові участки повинні об
садити визначені рубіжі, а в сфері
ворожого
вогню наnружувати всі зуси:Іля, щоб висувати
ся ріннаючнсь на nередніх.

470. Рухів флянtом до супро-rивню<а треба
всіляко уникати, надто в найближчих до його ча

стинах;

такий

рух

заміняти обтtчними

рухами,

наnравляючи частини з глибини бойового порядку.
І{оли необхідно удовЖити боііовніі trорядок
в сторону флянtу, слід утворити н сторону цього
фланtу новий бойовий участок висилкою части сил
із загального резерву, а в бойовому участку з часткового резерву. І{ оли треба усунути стов

nлеttн.Я або шшротнтн бойовий порядок, то це слід
зробити, відтягнувши зайві частини до загального
або часткового резерву.

471. Просунення бойового nорядІ•У в сторону
флянtу досягається у довженням його зі сторони того
флянtу, куди треба просунути бойовий порядок і,
одночасно з цим. - укороченням його 3 протилеж
ного флянtу.
472. Щоб nеремінюmt иапряJІюк байоного по
рядку всім бойови,\1 участкам указується напряr.\о
вий участок і новий напрямок місцевиr.ш предметаr.tи,
а потім, зробивши переміну напрямку в напрямо
вому участку, слід висунути решту бойових участ
ків

у

новому

напрямку.

І{оли в бойовоJ'"-У порядку станеться роз
рив, то його треба заповнити 3 найближчого ре
зерву. Надто корисні в цьому відношенню кулемети.
474. Обхват сполучається з фронтальною ата
кою, при чому частинам, які виконують обхват,

473.

ю1rідно завчасно висунутись уступом вперед, а по

тім, ш:ремінити фронт у потрібному напрямку для
обстрілу та атаки ворога у флянt.
475. Протидії обхватові досягається висунен
ням частин із резервів, щоб самиl't\ атакувати у флянt

частини супротивника, які чинять обхват. В край
ньому разі, при небутності резерва можна від
кликати в устуn частину, призначену для .обхвату

-
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щоб 3 уступа мати можливість уаяти з фланrу су
nротивника, який робить обхват.

476. До обходу вдаються, коли для того в

достатні сили

або коли тому сnрияє обстанова.

При :~начній nеревазі сил можна вчинити об

Х!д а обох флянrів; коли nоведеться, то такий об
ХІД може спричинитися до оточення суnротивника.

Умовоюусnішного:обходу є: відnовідне обрання _на
nрямку,

обрахунок часу,

бистрота та

скритюсть

руху, правильне що до ворога орієнтування й під
тримання міцного звязку зі своїм військом, що
чинить проти фронту ворожого розnоложеннн.

·

477.

Щоб виявити обход, треба старанно на-

глядати аа флянrами,

(арт.

щоб завчасно його викрити

455). Потім, в залежності від обстанови та

сплн загального резерва, можна: або атакувати во

рога,

який обходить, а метою відкинути його від

частин, що чинять а фронту, або, направивши часть
резерву для чинів суnроти обходу, атакув.зпІ су
противника, розrюложеного nеред фронтом. Дру

гий спосіб більш рисковитий і вимагає особливої
витрималости

війська

й

уnевнености на•1альника

в своїх силах.

Крім того, для протидії обходу, в залежності
від обстанови, можна вдаватися й до пасивних спо
~обів: 1) nереміни фронту флянtового у частка

І 2) висунення устуnу з резерву.

478. Укрюпностп 7lересувань досягається при

стосовуванням до місцевости,
яке виражається
в користуванню закриттями та в бистрому пере

ході через одкриті місця.

.
В nixomi стрілецькі лави повинні nросуват11ся
в~д однієї стрілецької позиції до другої, резерви -:в~~ одного закриття АО другого; при
цьому шд
дІненим ворожим огнем

слід

удаватися до наби

рання на нових стрілецьких позиціях і аа новиr.ш

-
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закриттями шляхо.'\\ бистрих пересувань частями,
які повинні бути меншими, що дужчий вогонь.

Ар.мата

для виїзду на позиції використовує

укрнтні nідступи, хочби для цього їй довелосм
йти м._анівними шляхами.
Всі роботи по розвідці (арт. 114), обранню
позиЩй та дозорних пунктів повинно виконувати
скритно.

Переход з однібї по::шції на инщу слід робити
ешелонами й знімати гармати з позиції неnомітно
д.ая

ворога.

ІОнноті трудніше днигатися укритно від су
протюІника, ніж піхоті, але й кона, пересуваючись
від одного, зручного для себе з;шриття, до другого,
може бистротою руху в значній мірі ослабити не
вигоди переходу через відкриті місця.

Обір строtо nід час пересувань, з метою не
доводити війсьюt до даремних утрат, залежить від
місцевости та від норожого вогню.
479. В піхоті - н сфері ворожого вогню на
відкритій місцевuсті гаразд вживати одпошере(()-!

вого і1 роаведеного строїв.
Ар.матпа та кітюта nовинні уtшкати відкри

тих місць. які сильно обстрілюбться.
дности

ж

руху

rю

них

вдаються:

при

необхі

ар мата

-

до

розгорнутого строю а великими інтервалами, а кін
нота до розведених строїв.

Кошt )',tісцевість дае певиі укриття від огню,

то всі родн війська .моЖуть прнкладатн іі
строї~ відповідно до іJаt(рнттів.

V.

ннші

Постачання бойовим nрипасом.

480. Сучасний бііt ви.магае від війська, надто
від Зf>Мати, величезного бойового напруЖення. Добре
керуємий та вміло направляємий огонь зберігає

-
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Жтзу сплу й стинtпь жертвн, які вона приносить,
відповідно до осягнених наслідків;

і! ле енерrійна

вогнева робота, зважаючи tш скорострільність су
часної зброї, .може вш<ликати величезну витрату

nатронів (надто армапшх риштун~<ів), якої не .шl

llllt.Ate

спролюгІt поповнити ніяке постачання

s

mІtлу.

Тому всі висші начальни~<и, не зупиняючись,

в разі потреби, перед великою витратою бойового
припасу, повинні раховуватисн з неможливістю nо

повнення беауттноївитратп його тазполучений зве
JІикою скорістю стрільби знос матеріяльної части
армати, надто ар мати великих калібрів;
вони не

мають nрава бути .мариотраттt.мн,

повинні вжи

вати ІНІТрату в тих випадках,

це

вати всіх заходів для розумної еконо.лtіі: зменшу

обстанова

і

завжди

мати

коли

на

увазі

припускає

велнчнну

запасу.

481. ВійсьІ<оnі частини, що

безпосередньо

провадять бій, повинні бути вільними від побою
на~ня за недостачу бойового припасу, і їх повинно
увІJІьнити від турботи поповняти їх.
Це складав

обовязок паркових частин, які працюють під про
водом і· контролем сtарших арматних начальників.

482. Пар"и повинні проникнутися енерtійнн.м

аJІ.tаганням

вперед,

всяких умовах,

рішучістю

вчасно

ська, яке провадить бій.

за

всяку ціну,

при

подати риштунки до вій
Парки повинні

тримати

міцний і ~певний звязок з частинами, яких вони по
стачають, повинні розвивати широкий почин і не
зупинятися перед самою напруженою роботою.

483. Як правило, кожній дивізії призначається
свою лшtію постачання, яку визначається місцем
розположення головних nарків дИвізії та тиловим
складом, що поповнює парки. Линія ця дуже ча~~~
не буде вівпадатп а тиловою дорогою дпвzвІІ;

9

-

ІЗО

--

вадож цієї :шнїі ешелонується парки роапоряджен
ням відповідних арJІtатних начальників.
Коли линії постачання довгі, то доведеться
для дивізії одного корпусу призначати спільну лн
нію постачання, даючи паркам вздовж неї спільне
ешелонування.

484. Щоб забезпечити скорість та певність
постачання й полегчити роботи парkів, необхідно
вживати всіх заходів до можливого зближення
тилового складу до війська та використовувати
тягарові авта, кінні транспорти та инші тилоаі
засоби задля по,11.авання риштунків.

VI.

Наступовий бій.

Основні поnонсення.

Рішенець розбити ворqга nоштен бути
беаповоротни.лt і доведеним до кінця. Змагання до
перемоги повинно бути в голові і в серці коЖного
началЬІаtКа; начальники nови11ні впоїпт цю ріши
мість в усіх своїх підлеглих.
486, Супротивника можна розтрощити тільки
дужим ударом у чутливе для нього місце. Тому,
атакуючи ворога,
повинно дбати про те, щоби
бути дужчим від супротивника в напрямкові рішу
чого вдару і підчас завдавання його (принцип част
кової псреJІшги).
487. Плян бою зводиться до вибору пункта
{участка) атаки й напрямку її. Пункт (участоІ<) для
атаки повинен бути важливим (вести до найбільш
рішучих наслідків) і приступним (зручним для чину
війська).
488. Підготовку до атаку повинно доводИти до
найвнешого ступіня достиглости.
489. Всі окремі до'( (чини), на які ровпада-

485.

-ІЗІ-

єтьс11 бій,

повинні бути звязюtі основною ід,евю

~УМ«ою, заміром) бою та змаганням усіх родів
ВІЙсь«а до взаємного визволу.

Перехід до боRового nорRдну.

490.

чальників

В nередбачанню бою турботи нсіх на

nовинні

зосереджуватися

на вчасному

обиіркуванню й виповненню заходів, які забезпе
чують умови найвигіднішого встуnу до бою.

491.

До заходів

цих належат1;>:

чини передової кінноти

частин);

2) заходи,

ЯІ<і

й

аванrарду

1) доцільні

(охоронних

забезпечують

скорість

розгортання бойовим порядком (арт. ЗОЗ); З) вчасна

та uсnокійна видача розпоряджень для розгортання

боновим порядком і для бойових чинів; 4) безпере
станне арівнтування про положення супроп,вника,
свого війська та сусідів.

492. Наблизившись до суnротивника, аван!а~д

f'азом з висунутою вперед кіннотою повинен: 1) рІ
шучими чинами забезпечити за собоіо володіння

рубіжом і рядом nпірних пунктів, які мог ли-б слу
жити вигідною линією для

сил ;

розгортанш1 головних

2) вияснити ворожі сили,

що знаходяться

прот11, склад, напрямок руху та розположення їх;

З) забезпечення розгортання головних сил.
493. Виконуючи ці завдання, аванtард пови
нен чинити рішучо, намагаючись заволодіти пунк
тами, важливими для заступлення виходного поло
ження головних сил і для арАштного нагляду.

494. 3 метою заступлення важливих пунктів,

авашард н·е повинен вагатися обсадити більш ши

рокий фронт з перемежками,

які обстрілюється

мушкетним та кулеметним огнем, головним чином,

Фллнrов11.м. Підчас цих чинів істотну допомогу аван-

rардові можуть
церні самоходи.

495.

дати

132 -са.мокапті частиюt

та пан

ІІіхота аванtарду чинить при енерrійній

допомозі ар мати, роля якої виразиться:
І) nрм
криттям розгортання піхоти, 2) допомогою атаки
рубіжів та важливих місцевих предметів та допо
могою в утрил\анню їх, З) забезпеченням розгор
таннн армати головних си:1 і 4) викликаншІ.\\ огню
ворожих батарей.

496.

Р()згортати війсhко бойови.'t\ · порядком

слід на такому віддаленню від супротивника, щоб
не підвести його під ар.матний вогонь в глибоких

та зосереджених кольонах. Вчасне розгортання:
бойового порядку забезпечує також частковим на
чальникам час для виконання свого орієнтуванюІ
тими засобами, що вони .мають.
497. Розгортання бойового порядІ<У можна nе
ревести:
І) безnосередньо з лоходної кольонк,
2) nісля зосередження кольони в резервному по
рядку і З) з nоложення на відпочинІ<у.
498. До попереднього стягування в резервник
порядок вдаються ненеликі загони, коли не nеред
бачається негайного вступу до бою.
499. Розгортання полягає в промінясто.м.у
розведенню ІJастин війська та nерехід їх на рубіж,
обраний за вихідну линію. Підчас цього руху слід
можливо

довше

додРржати

паходного

строю.

Армата переходить в район своїх пози
в разі потреби, піхота дає їй дорогу. Пере.v;

500.
цій

;

висуненням армати переводиться

них пунктів та позицій (арт.

1 14),

розвідку

дозор

вибір Яких пе

рf'водиться на підставі вказівок, ЯІ<і вчасно дається
старшому арматному начальникові.

501. Перехід

до бойового порядку закінчується

Rисилкою стрілецьких лав та встанов.'Іенням захо
дів звязку, нагляду та охорони.

133502. Рrогортання та нстановле1ш" додаткових

О)Нанів бойового порядку (звязку, нагляду та охо
рони), nідготовча робота армати та зрозуміла ви
.~~:ача розпоряджень часп<оІн1ми начат,никами зі зя
суванням їх людяІІt вимагають значного часу, який

повинно обраховувати,

призначаючи час для на-

.

ступу з вихідної линії.

.

503. Розпорядження про перехід до б()йового

поряд"У та наступу в більшости внnадків видаєп,ся

и формі окремих часткових наказів,

при чому,

І<оли є досить часу, то ліпше спершу зробити всі
розпорядження для розгортання та · вшикування

бойового порядку' а потім видати загальне розпо
рядження для наступу з заступленої вихідної линії.

504. В розnорядженнях для розгортання бойо
1) завдання пере
,цовій кінноті та аванrарду; 2) призначення участків
(линій, фронтів) для розгортання частин, призна
вим порядком передбачається:

'Іеннх до бойової линії, та місць розположення ре
зервів; З) райони розположення ар.uати й місця

бойових машин; 4) заходи до охорони флян(ів; 5) аа

ходи до встановлення звязку; б) розпорядження
nаркам, nатронним дІЮХІ<олкам, санітарним уста
новам, обозам і т. и.

505. Наказ про наступ видається вільною
формою й nовинен бути можливо коротким, віль
мим від усяких частковостей.

506. І<оли нема часу, то розпорядження про

розгортання та наступ можна сnолучат11 в одноr.\у
наJ(м!.

ПіАrотовна бою.

507.

Бій повинен бути

ПІдготовленим всім~

~асобаІ"Аи, які можна прикласти в д~ній_ обстановІ.

До цих засобів належать: 1) несподІВанІсть.

2) ма~

невр, З) огонь,

4)

134-

інженірні засє>би.

5)

демонстра

ціУ, частІ<ові атаки.

Несподіваність є самим дійсним засобом

508.

для підготовки атаки; Тй повинно давати перевагу
перед всім иншим, раа обстанова припускає ви
користати її.

509. Несподіваність, являючись наслідком
скритиости та нааальвого розгону чинів, повинна
бути однією з конечних цілей та решти способів
підготовки 'ІИ комбінації їх.
510. Маневр, обєднаний з рішучими чинами,
по.1егчує досягнення метІУчимів і приводить до ба
гатих наслідків.

511.
та

до

Маневри аводнтьсн до обхватів, обході&

оточення.

512. 3 огляду на трудність, забарливість та
nорівнюючу бідність наслідків фронтальної сутнки
в сучасному бою 1 слід переносити голов11і чини на
флянtи, коли один або обидва з них відкриті.
513. Оточення, зважаючи на те, що воно даа
найповніший результат наслідків бою, 6 ідеалом.
підrотовІоСи, але до його можна вдатися лише nрИ
значній nеревазі в силах і при вигі,'\ному поло
женню їх.

514. Пі;J.час настуnтюrо бою вогиева підго
топка лягає головним чином на армату, але треба
намагатися до можливо найширшого вююристанtm
н цій цілі й мушкетного та куле.метtюrо вогню.
515. Інженірну підготовку прикладається, го
ловним

чином,

коли

укріплених позицій,

переводиться

згідно

атаки

до вкааівок

11

сильно

ч. ста

туту (позиційна війна).

516. Коли атакується польові окріnи, то ін
женірну nідrоrовку аводиться лише до абуАування
самим вШськОА\ r~ослідовних линіІі окоnів з Х(\Дами
~носин в період зближенн~.

517.
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Демонстрації (фа.1ьшиві атаки) утtюрю

еться а .ме·rою відвести увагу супрQтинню<а й утри

мати його резерви від зосередження Проти .місrщ

головного вдару. Демонстрації полягають: в огне

вій підготовці,

зближенню

а суnротивником

та

в рішучих атаках на другорядних наnрямках, nри

чо.му, в останньому разі,
ріжющя в чинах буде
nоляr~ти лише в представленню менших сил та

засобІВ,

порівнюючи

а тими,

нкі збирається на

ГОЛОВНQМу напрямку.

518. Часткових атак нжинається н тих вииа.-
ках, коли для досягнення успіху наступу, необхідно

заздалегідь заводоДіти яким-небудь nушпом,
участком ворожого роаnоложення.

абQ

·

Чини війська.
Піхота.

519.

Чини

піхоти складаються зі Jблюkення

3 супротивником та руху для ааволодіннл вopoJku.At

роаполо:Женнлм ударо.лt в баrнетн.

520. Останній рішу•Іий акт бою називабться

атак_ою або

штур.лю.м. Назву атшт засвоюиься

инод1 наступові ддя нідріжнеuня від оборони.

521. Зближеннн пареводиться вдеtІь або вtючі.
522. Підчас зблиЖення вдень вживається та

ких способів: 1) рух усього байоного поряДІ<у з зу
пинками на нказаних ру6іжах, або без зупинок,

2) перебіги, ·з) набиранtІя і 4) сполученюх цих спо
собів.

523. Вно•Іішнє зближевня виконувтьсн рухом

б?йового порядку з наблиЖt:!fНЯ.м. резервами на РУ:
б1ж, вибраний та заана•Іении вдень. В аадежност1

від віддал~ння до супротивника зСілиження можна

заt.:інчити в одну або кідЬІПІ ночей. Пройдеву про-

-

136-

сторінь :за'<ріплювтьсSІ утворенням окопів з ходами
зносин.

Вибір способу зближення залежить від
чинів та обстанови (віддалення до сvпротив

524.
ціли

ника, властивостей місцевости, стану погоди, сили
вогню і т. и.) і поклцаєтЬся на виконавців.

При

цьому треба памятати,
що перозваіkнніі наступ
вдень по піДІ<рІtтііі .ІІtісцсвості з далекого відда
лешtя проти ВОрога, OJVjJOCIIO.!O CJ''lGCІtOIO JOIJOЄ/0

.llfaifike Jаюkлн провалиться й ціли не досягне. Про
тивно, коли чини переводиться на закритій про
сторіві, в туман чи метелицю, nроти розстроєного
супротивника,
І<оли супротивник мае слабеньку
армату, несподіваними флянtоВИJІ\И атаками, ата
І<ами непідготовленого до них супротивникз і т. и.,

один енерrійний та скорий рух забезnечить най
більший успіх.
Чшш піхоти вд~нь супроводиТhся ~\) шІ;:етшш
та

кулеметним

525.

огнем.

Зближення доводиться

до найближчого

віддалення від супротивника (приблиЗно до

300-500

І<років).

526. Одначе, коли наблизитисн на таке від
Аалення трудно або з метою неспоДіваної атаки,
можна по'шнати рух і а дальшого uіддал~ння, але
при умові переважної підмоги арматою.
· 527. Атаку чи штурм переводиться безупинно
кр о ~о.: ом або бігом, в заJІt'жності від віддалення до
супротивника.

528. Заволодівши окоnами супротивника, ча
стини, яt<і атакували, ні в якому разі не затриму
ються на здобутій позиції, а далі тиснять вороrа,
маючн остаточною метою лосягпт до його ар
.матннх по.:тцій. Тілько змусивши ворога аняти
армату або заволодівши нею, можна бойовий по-
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рядок зупинити, впорядкунати його

й пристуnити

до ~кріплення здобутої nросторіні.

.

529.

Обмежене заво:юдінни nіхотною пози-

цібю суnротивника

(однією чи кількома линіями

окріпів), без загtюзи захоnлення його армати,
в більшості випадків викликав риск бути вибитиl\\
зі здобутого у•tастка армнтним огнем ворога й ста
вить атакуюче військо н тяжке полоЖt'ШІИ обо
Р.опи на непідготовлених позиціях з ус!:~нt· невп
гІдними наслідками.

А рм аа.

. . .. 530. Чини арліати повинні відповідати основній

l~el бою; їх повинно вповні погодЖувапш а чинами
шхоти.

531. Бойова робота армати мао Jа?ал1-ною ме

тою усунути, н усі фазиси бою, всі ttl•pt·rюни до
еуху ІІЇХОТИ ВПеред; !ІОН<! СІ<JІ<1ДС16ТЬСЯ СІ ТНКJіХ OO-

ItOBIIX ;;авдань:
І) боротьба R ворожою арматою;
2) допоl'Іюга в ~nс1пженню nіхоти :; супротив
ником;

З) лідтримання в атаці nіхоти (штурму);
4) забезпечення просування піхоти 1:1 глиб
здобутої nозиці"! та закріплення П за нами;
5) ПОЗбав;;ення НПРОТИВtІИКа СПОКОЮ та ІЮ
рушення нормального nеребігу тилового життя.

532. В своїй бойовій роботі, армата, уникаючи
безсистемного, випадкового обстрілювання nозицій

супротивника, nовинна нирішати визначені вогневі
3авланнл,
намагаючись
паралізуваmІl всі засоби

оборони.

До таких завдань належать:
І) знищення батарей суnротивника або по
давлення вогню його армати;
2) приглушення мушІ<етноrо та кулеметного

-
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1:югню на всьому фронті атаки,
ловного вдару особливо;

3)

паралізування

а на y•tacТNy го

вогню флянківних уqастків

та nунктів;

.Іt) утворення вогнеuих загород;
5) зруйнування штуLJних перешкод, сnору
джень, окопів;
f)І поражка тилових цілей.
533. Боротьбу з арматою супротивника nо
ІН1нно

вести з менту

nершого

ниїзду

армати до

кінця бою. В цій боротьбі всі зуоілля армати nо
винні бути направлені до подавлення вотю супро
п;ІІвншт та до знищення ііого батарей. Досягти
успіху о цьому можна лише при доnомозі літаків

(аеропшшів)

та

привязних

аеростатів;

сnівпрацю армати та помїтрових
налагодити

до

взаємну

засобін поннннg

автомаmІlчностІІ.

Велику витрату риштунків, внкликану бороть
бою а ворожою арматою, внправдуtться ваЖЛJt
пістю вирішаемого завдття; її ІJОІ:!инно вчасно по
повнювати

534.

з

тилу.

Підчас наближання піхоти дu супротив

НІша загальне завдання армати міститься в утво
ренню вогневої защити, яка дозволяє піхоті про
суватися вnеред без великих утрат.
ПогодженнR
•шнів nixoпr та армати n цtй період ВІ-tражавтьс~
н прави.'1і: армата стріляє, піхота настуnає. Попе
редньоr арматної "підготовки зближення''. як окре
моr·о

аІ\ту,

не

допускається.

Вночішньоrо аІ'ілиження, з метою найбі.1ьruої
скрІпности, слід уникати переводить а допомого.ю
армати.

535.

Підготовка

до заволодіннл

заада:1егідь

укріпленою позицією вимагає довгочасної ар.матноІ
роботІt, стосовно до Jttетодів, яких вживається nіА
час nоаиційноУ війни.
Ця "арматна пjдrотовка"

139атаки може нимагати, в залежності иід и:Іастиtю
стей місце~~ости та арматних завдань, щп з неУ ви
nдивають, і кількох днів.

В разі подавлюючо'і переваги в арм~ті, з ~е
тою досягнення несnодівавости, довгоqасюсть ПІ.ІJ.

rотовки

атаки

таких

позицій може бути

зttачно

скороченою.

536. UJтyp," польової позиції з мало роз~м
неними штучtІими перешкодами або без wих Ш.Іt
готонлюється обєднаним огнем всієї армати н мо
жливо короткий терJІіін.

В даному разі завдання армати noляrat: в АО

вершенню зруйнування, досяп1еного підчас зб'Ім
жання та 1:1 морt~льно..vу струсі супротивнют, ЯІ<иЙ
не дозволяє йому 1:1искочити на бруствер і зустріти
атакуючого мушкетним та куле,\\етним огнем .. а ці
єt~ метою, безnосередньо перед у даро.'fІ mxorм,

B~l батt~реї провадять огонь з наростаючою (1(0-

pzcmю, поволі доводячи ііого до иаіібільшою ттру
Ження.

537.

Супровід атю<уючої піхоти rар,'t\атами

має головним завданням Jноральну підтри.АfІ(У nі
хоти; до такого суnроводу можна 1:1даватися при
вн'!лючно cnpstяmлnвІtX умовах; пtреводити його
С:1ІД невеликими •1астями (гармати, чети)
ВІдно підготовляпІ (розвіцка).

і

відtІО-

.

538. Після захоплення атакуємої nозиції, щоб

з~безпечити володіння нею та дальше просування
ПІхоти, що вдерлася до вtї, армата ставить о?н~ву
загороду наперед і на флян(ах здобутого участ~<а.

~ мірі просуваню1 піхоти, ц~й аагороДІш/1 во

гонь ВІДПОВіДНИМ '1!!110.\\ rІrрсміЩЗбТЬОІ.

Незалежно від цього, армата ставить опtt-ву

загороду на напрямч

найбільш

можебноrо

пои

влення ворожРІх резерFІів д:ш контр"'атш<.
В цей період бою оборона піхоти !fіД контр-

ата1.;

і

боротьба
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~:~ батареями

бюrь 110 здобутому в
llafi!a ,1013/JЇUШХ сЮlJДШ/Ь
539. Заnорукою
підчас усіх зазначених

•
супротивника,

що

юtх у~астку, складав двое
ар:11ати.
успішної боротьби армати
нище чинів (арт. 538) е аа

.бе.теченнл певпого нагляду та Jвяаtсу d атакую
чимІt частина.мп. Засоба11ш для uього служать:
І) в•шсве, заздалегідь підготовлене, висунення ар·
матних дозорців на здобуту позицію; 2) відана
чевня місця піхоти ко:~іровим.и ракетами, прапо

рами і т. и.;

З) літ<tІШ для звязку;

4)

аерофото

tрафія.

540.
вого

Порушення нормального перебігу

життя

суnротивника дося1·авться

тило

обстрілю

ванням залізничних стацій, таборів, складів, ва
жшших ааселених пушпіи і т. и. цілей. Таке об
<:трілювання пронадиться протяrоА1 усього бою,
вдеиь і вночі, в залежності від значіння цілей, а та
J(ОЖ від повІюти та точности uідомостей, які в про
тил

супротивника.

541. Виконання аавдань поділявться А1іж ро
дами армати відповідно до нластивостей їх:
1) леші батареї: а) nриймають участь в бо
ротьбі а арматою; б) тушать огонь стрільців та
кулеметів, пригинаючи до землі все живе; в) атівю
метою ведуть огонь по флянкірних участках;
г) руйнують штучні перешкоди; д) етамять во,
гн<:ву загороду і е) ведуп, боротьІ'іу з літаками.
2) лещі гапбиЧІІі батареї: а) руйнують оnірні
nункти та фляю<ірні збудування;
б) допомагають
nараліауванню мушкетного та кулеА\етноrо вогню;

в) приймають ·участь у боротьбі а арматою;
3) ва;kкі гавбичні батареї: а) руйнують надто
міцні спорудження та опірні nункти; б) допомага
ють аавдаватн супротИвІІІ1І<ові мораJІьного струсу
(.в,одер~<уватн о'бережности у витраті риштунків);

-
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вa>Jori ap ..uamui батарсі": а) боропба з ар

матою і б) обстrіл тилу.
542. Бойова роб()та арr.шти, що не м.ає ин~ІІІ~
цілей, uрім допомоги в досягненню загальн~х ~ІЛе~

І>ою, тищ,ко тоді принесе ту І<Ор~кть, ЯІ<ОІ вщ неl

можна сподіватись, коли піхота та армата буду~ь
чинити

в

найтіснішому

внутрішньому

та

зовнІ

шньому звязку.

.

543. Внутрішній звязок -

сnрава tІачальни-

~ш. та змагання до взаємного визволу арАШПJИХ
І шших частин; зовнішній поІ<ладається на ар
мату, але й піхотя, в потрібних випадках, повинна
депомагати їй нсіма засобами, які вона має.

Ніннота, інженірні та технічні частини.

544. ІОннота З кінною арматою, кулеметамк

та ИНІlНtr.\и, доданими до неї частІІнами допомагав

наступові

енерrійними •Іннами

супротивника,

надто,

коли

на флянtи і в тил

піхота

веде

рішучу

атаку, діючи І<інннм чи пішим строєм. Коли во
рога п_овалено, кіннота невідступно переслідує його.

В разІ невдачи, кіннота чинить рішучо, з .метою
зупинити чи хочби ватримати супротивника,

щоб

дати піхоті час упорядкуватися.
. 545. В усіх випадках, коли помітить розстрііі
У ПШІИхu чи арматних частинах супротивни,.ка,

ви

І<ликании нашими успішними чинами, вона атакув

їх, розвиваючи досягнений успіх, або чинить проти
контр-атак супротивника.

546.

При

чинах на

флянtах корисно дода

вати до кінноти панцерні самоходи.

547.

На фронті

кіннота може чинити неве·

·ликими частина~и.

548.

Інженірні частини допомагають .иншим

Родам вііііська в залежності від

своє'і спе•.\ІЯльно ..

-
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сти; вони но,\\агають розві.'\увати окріnи, иноді до
помагають в зруйнуванню штучних nерепон, буду

ють м.оспt та nереходи д:1я инших родів

війська,

nідготовлюють матеріяли для закріnлення,

знищу

ють штучні перешкоди на ~добутих позиціях і ке
рують будуванням нових nозицій.
549. Панцерщ самоходн та бронtrотягн да
ють :стотню доnомогу nіхоті, додаючи їй завзяття
й сnравляючи сильне моральне вражіння на супро
тивника.

550. Панцерні самоходи з кулеметами та
.дрібнокалібровою арматою підчас атак повинні на
магатися виnереджати свою nіхоту з метою своїм

огнем вибивати супротивника

з окоnів.

Пушечні

са~tоходи доnомагають атаці, обстрілюючи супро
тмвwика з близьких дистанцій. Крім того, панцер
них са.моходів nрикладається для вогневої допо

моги зовнішнім флянrам нашого війська, надто тих,
що чинять обхват чи обход флянrів суnротивника.
551. Панцерних самоходів уживається пере
важно на шосе, але в сnриятливу погоду їх можна

пересувати

не

й цілиною,

що дає їм можливість користуватися

тільки

tрунтови.ми дорогами,

але

складками місцевости для не сnодіваного появлення
перед суnротшшиком. Величезну доnомогу дають
пікоті повзуни (танкп), які можуть пересуватися
не тільt<и цілиною, але й nереnовзати через nере
шкоди,· в тому числі через окоnи та дротяні пе
решкоди. Повзуни (таюш) йдуть поnеред nіхоти,
nрокладаючи· їй 1uляхи для вдирання до ворожої
позиції.

552. Найголовнішою турботою авіяції підчас
Ііою є забезпечити собі Панування в nовітрі, з ме
тоІо

роавяаання

таких завдань:

1) далека й близька розвідка;
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2)

в"азання цілей й

етрільби;

коректування

арматної

З) підтримання звязку між передовими части
нами та начальникаАНІ;

4)

бомбометання та кулеметний огонь

no

ба

тареях nідчас атаки.

553. Вогнеметних частин вживається ДJІЯ під
силення штурмових частин, переважно на з;н<ритій
місцевості

- заnорука успіху - несподіваність.
554. Доцільно комбінована з головннми ро

да.дш віі'іська ЧІtнність технічннх частнн забеJf!ечуе
досягнепня цілІt а наіі.меюии.МІt втратами.

Розвідна nідчас бою.

555. Протягом усього наступу повинно про
вадити б~зупинну, саму енерrійну розвідку, всіма
можливими засобами.

Піхота провадить розвідку

перед фронтом, намагаючись захопити полонених,

а розnиту яких виясняється, які нові частини пе
рекинуто супротивником до nункту вдару, власти

вости його позиції і т. и. Розвідчі авіяційні загони

працюють в близькому й далекому тилах, спогля
д~ючи рух по сіти доріг, рух потягів, рух на за
ЛІаничних стаціях та в заселених пунктах, появ
ле~ня нових таборів і 't. д. Повітрові загони до
слІджують найблизший тил. ·юнноту може бути
в~ито тільки на відкритому флянзі, де найголо
ВНІшим завданням її буде викриття сил супротив
ника. які він направляв з метою протидії нашим
'ІНнам. на флянtах.
.

.556. Всіма здобутими відомостями сусщи по

ВИННІ сист~матично й можливо частіше обмінюва
т~ся, щоб І<ожний начальник, nриймаючи рішенець,
lrlir І(еруватися не тільки частковою обстановою
свого участка, але й положенням на можлив<J ши-
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ро~о:о.му фронті, що сами.'tі дійсви.\\ способом буде
допомагати єдности чинів.
Пересnідуеа:-іня.

557.

ВдапJу атаку повинно закінчувати енер

rійни.'fі переслідуванням супротивника та закріnлен
ням зіl собою того, що від нього здобутп.

558.

Ослабмння

супротивником

вогню, як ознаку того, що

арматного

він відводип, ~:вої ба

тареї в тrІл, повшrно без загайки використати на
шою арматою. для найближчої підмоги своєї пі
хоти й для переїзду на нові позиції.
559. Переїзд цей мусить бути підготовлений
завчасно й виr.:онуватися ешелонами, а u випадках
особливої поспішности повинні кидати ввсрt> д чети
И навіть окремі важкі гармати.

560. Частини, що заволоділи позицією супро
тивника, nідтримані своїми часткnвими

резервами

й бойовими машинами, ПL винні безупинно тіснити
норога, вибиваючи його з опірних пуш.:тів і !tіісце
вих предметів і захоплюючи його армату. Дося
гненням арматних. позицій супротивюша й закін
чується атаку й nочшrається nереслідування на
полі бою.
ІІереслідування на полі бою перево
диться резервами, кіннотою та бойовими машинами.
561. Переслідування суnротивНІіка поза полем
бою переводиться в nоходних кольонах і безпо
середньо nокладавться на аванІ'арди та кінноту.
До аванtардів корисно призначатn чети й навіть
окремі важкі гармати, а до кінноти доданати пан·
церні самоходи.
·
562. Аванtарди та кіннота повинні чинити
обходами, нам<Jгаючися вести паралвльне переслі
дування. Юнноте1, роблячи паралєльне пересліду
вання, понинна наnравляти вдари в голови відсту-
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паючих кольон; щоб забарити їхній рух, uон~ nсує
переправи й робить засідки.

563.

Літаки чинять бо.\\бо.\\ет<ШЮН.\ та І<уле

метним оrне,\\,

відстуnають.

564.

вносячи замішання в частини,

які

Слід чекати на те, що 11ідчас відстуnу

широким фронто.\\ суnротивник буде затримуватися
на ~устрічних Іюзиціях з яких його слід вибивати,
о
прикладаючи не тільки денних, але и вноч:шнtх
'

а·.r:-к.

"'

•

В п~редбачанню цього слід зосереджувати

~Іись~о, яке nереслідує суnротивню<а на найва
іЮІИВІЩих наnрямках, не побоюючися заступати
перем~жки між окреми~ш кольонами. Пересліду
вання 'tювинно провадити вдень і вночі, t<Ористу
ючися для відпочинку тим•шсовими зупинками, ви
ЮІИІ<аmІ:.\и вночішніми чинами і з.міняючи аванrарди
з го~овних сил. Особ.1иву увагу звертається _на
негаине "?лагодження мостів, щоб армата не ВІД
ставала вщ сІюєї піхоти.

Забезnечення успіху.

565. Військо, що веде бій, повинно бути за
безпеченим з флянrів і з тилу. Забезпечення до
сягається: 1) сусіднім військом; 2) уступами; З) ар
матним огнем і 4) місцевими рубіжами.
566. Заходів до забезпечення флянrів та тилу
підчас 6ою не повинно упускати з уваги ні на одну
хвидину, беа риску не тільки втратити плоди nе
ремоги, але й поставити своє військо в критичне
nоложення.
Чини в разі невдачі.

567. В разі невдачі, трудно буде ра~увати на
успішне повторення загальної атаки в тон же день,
10

-
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аяе слід намагатис~~: утрим.ати за собою адобуті
в ворога опірні пункти та вихідну линію з тим,
які
що,
змінивши
протягом
ночі
частини,
що найбільш потерпіли, поновити атаку. Завдання
армати в цей важкий період прикрити вогнем
відступ піхоти, не допустити супротивника до пере

ходу до зaraJtьнoro

протинаступу

й

забезпечити

від контр-атак висунуті вперед частини, які утри
мують участки позиції, здобуті в супротивника.

Коли повторні атаки будуть невдатними, то
доцільніше перенести вдар на инший участок во
рожого розположення, надавши невдалому бою
значіння демонстрації.

VII.

Вустрічний бій.

Основні nonoжeнtJR.

568.

Зустрічним називається бій, що виникає

при суптчці супротивників підчас маршу.
569. Зустрічний бій може бути умнений або
вюzадковий, в останньому разі -- для оДнієї чи
обох сторін.

570. Випадковий зустрічний бій є наслідком
лихої розвідки одного або й обох супротивників,
які не виявили один одного до встановлення бойо
вого

дотнку.

571. Особливости
1) невизначеність

:jустрічного бою:
і неясність обстанови й над
мірність випадковостей;
2) боротьба за захоплення почину з метою
змусити супротивника перейти до пасивних чинів;
З) надзвичайне значіння внграшу часу, яке ви
магав рішучости іі бистротн в~іх чинів;
4) можливість атакувати супротивника прн
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внгідюtх умовах його непрнготованости й, навпаки,

б.ути змушеним. приняти бій при таких же неви

гІдних умовах.

572.

У мови успіху зустрічного бою:

1) упередження супротивника в розгортанню,

як аванtарду, так і головних сил;

2! що найскорше введення до бою перева

жно\" армати (офіруючи техніку

тактиці).

-

З) вміле 1\\аневрування й зокрема енерtійне

~атиснення піхоти на флянrи, а кінноти на флянrи
и на тил супротивника;

4)_ найкраще й найскоріше орієнтування в об-

·

станова;
·u

5) рішучість і здатність начальників до само

стшного приймання смілих рішенців відповідно до
загальної мети чинів у тій обстанові, як вона скла

лася.

Провідні аназівни для чинів.

573. Юннота, що чиюпь поперед аванrарда,

.

тш~ки в рідких

випадках

може

вчасно відібрати

бонове завдяння від начальника кольони.
57~.

ТоІ\\У начальник кінноти мусить гаразд

~утн ~р1єнтованим у замірах старшого начальника

и приимати самостійні рішенці. не дожидаючи на

nрикази.

575. Утримання· І<іннотою рубіжа, вигідного
для розгортання головних сил до надходу аванrарду,
значно полЕ-гчить чини останнього.

·

576. Дуже важливим є вчасне вияснення кін-

нотою крайніх точок на флянrах супротивника,
наnрямІ<у руху та сил його І<ольон.

577. Попередні розпорядження начальника
аванrарду й кольони будуть часто будуватися лише
на nриблизних відомостях про супротивника; одначе

-

148 --

неnовність і неточність uідоlІюстей не повинні за
три,,tувати рішенця цих начальників що-до чину.

578. Першорядного значіння nідчас зустріч
ноrо бою набирає захоnлення й утримання аван
rардом

зручних

для

розгортання

місцtвих nред

метів, а також дозорних nунктів для забезnечення
найвигідвіщих умов встуnу до бою головних сил.

579.

Підчас виконання цього завдання аван

rард розгортається на широкому фронті, заступа

ючи найважливіші пункти М!сцевости, не вагаючись
залишати в сво6му бойовому порядку nере.межків,
які обстрілюється мушю~тним та кулеметним огнем.

580. Присутність у аванrарді великого числа
кулеметів полегчить пристосування цього способу
чинів.

581. ІІ'~вцерні самоходи, які додається до кін
ноти 1<!. аванrарду,

доnомагають

nереводити роз

відку, захоплювати й утримувати важливі пункти
й затримувати частини супротивника, що насту-:
паютh.

582. Широюtй фронт, rнерrійні чини всіх ро
дів війська аванtарду й додача важких гармат
(гавбиць) будуть допомагати уведенню супротив
ника в блуд що до сил, які чинять супрот11 його
й спонукатиlІ\уть ного до пасиююго роду чинів.
583. Головні сили розгортаються бойовим по
рядкО.\\ безпосередньо з походної кольони й більші
частини (до nолку включно) можуть відразу відбк
рати й свої бойові завдання.
584.
все

Уводити до б,)JО головні сили краще за

одночасно,

амагання

після

з:1хопити

скін<Іення

зненацька

розгортання,
неготового

але

супро

тивник:>, а також необхідність в деяких випадках
nодати підмогу аванrарду ~ може вимагати вве-

.а.еннSІ вііІська до

1-і9

-

()('Ю ча..:тинами, в мірі надходу

І<ольон.

585. Начальник кольони ііде на чолі аван
rарду або головних сил .. Знаходнчись на чолі анан
rарду, з метою кращої та найскорішої орієнтовкИ,

старший начальник обмежvвться поставленням на
чальнико&і аванrарду завдання, не втручаючись до
часткових чинів аванrарда.

586. Загальна невизначеність обстанови зу
стрічного бою вимагає збільшення заход~в роз
відки зараз після відібрання відомостей про наступ
супротивника.

До цих заходів належать: 1) осо
биста розвідка начальників аванrарду та кольони,
2) висилка додаткової розвідки, З) розвідка на са

моходах, матоциклях та самокатах штабових осіб,

4) п~:шітро·ва розвідка з літаків та привизних аеро

статІв та чини винищуючоІ авіятики з метою зава
жити повітровій розвідці супротивника.

587.

Чини аванrарда, розвідку, розгортання

таІ(,

щоб вони не затримували один одного .

rоловних сил і висування армати повинно nерево

..цити

.588.

Упередження суnротивника

в розгор

танНІ, в зв.язку з енерrійними '-Іннами І<іююти на

флянrах і в тилу суnротивника, розвинення відразу

подавлюючого арматного та мушкетного (кулеме

тноrо) вогню -- утворять вигідні умови для чинів

суnроти ворога й можуть прю~ести його до рі
шенця оборонятися, чим t5уде розвязана neprue Jа
вдаNня аустрічного бою - захоплення почJщу й по

збавлення супротивника волі чин.ів.
589, Захоnивши ініціятиву, слід розвязати
друге <Jавдання,- атаrувати іі розбшпь неготового
до оборанн супротнвннка.

590. З цією м.етою підчас зустрі'-Іноrо бою

tt_алежить nрикладати найІ1ільш рішу~шх та е-нер

tІВІІих сnособів чинів.

-
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Коли супротивник

виnереди-rь в розгор

танню, то завдання аванrарда буде поляr(ІТJІ в за

триманню його наступу в ціJ".ІИ забезпечити с"ої~ го
ловним силам місце й час для пер~ходу 1\О бойо
вого порядку. В rакому разі инор.і буде об~режніw
відтягнути аванrард назад. Виконавши розrортаин~.
начальник nовинен

намаrат••ся розвязати завдання,

вказані в арт. арт. 589 та 590, коли обстанова,
склаВШІ!ІСЬ невдало, не пр:аведе його .цо ШІСИВtІQГQ
сnособу чинів.

VIII.

Оборонний бій.

Основні поnоженни.

592.

Обороню:й

бій nровадиться

о метою:

1) відсіччу вдару утримати свов розположення,
2) яко підготовчий до nереходу до настуПQвих ЧJІ
нів і З) для виграшу часу.
593. Ніхто з оборонців nозиціІ

не nовинен

залишати окопів без nриказу, яким би си;1ьним не

був арматІНІЙ вогонь супротивника.

594.

Завдання ворогові що-найбільших втрат,

nри умові збереженнн своїх сил, повинно бути
прові:шою метою всіх заходів nідчас оборони.

595.

Підчас оборони треб._ бити, а ие тільки

відбиватись. Найліпший сnосіб оборони -напасти
С;,\М О •\\У.

598.
чим

Піхота повинна вживати не мен-ш лопати,

мушкета.

587~ Перехід до загальноrG наступу робитьсSІ
з наказу

старшого

нача.rtьннІ<а.

Вибір та унріnІІення позмціТ.

598.

Позицію наміча6ться по маnі іІ вибкра

~ться на місцевостr.

Коли з nеребігу чинів поnе-
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реднього огляду позиції зроб•пи не можна, то nci
роапорядження понинпо зробити по мапі, а позицію

повинні оглянутн найблизші начальники (до ко
мандирів полків включно) під самий час засту
плення ії

війсьІ<ом,

першій можливости.

а висші

на•1альники

--

при

599. Під•mс вибору позиції найго;юввішу увагу

звертається на зручність арматних позиціи, вла
стивости дозорних пунктів та зносини з тило.м, що

забезп~чують nересування та .маневрування війська

.
. 600 .. Стрілецька позиція повинна бути .мало
по~ІІmною для ворожого нагляду. 3 цією метою
в тилу

слІд уникати заступать різко окреслені місцеві
предмети й не добиватися невідмінно мушкетного

обстрілу. В деяких випадках можна допустити роз..:.
положення піхоти на зворотних ~падах протяглих

високостей.

601.

'

Вогонь піхоти буде досить потужним.,

коли його забезпечено хо·чби на nрямий вистріл.

602. Одібравши завдання згори, а вирішивши
оборонятися, старший начальник .мусить, з1·ідно

з_гадками про чини, дати завдання безпосередньо
ПІДлеглим йому начальника," (участків загального
реае~ва, ар.мати, кінноти, технічного війська та
инw.
;;азначити межі учасп,ів (роз~~ежо11уючі

тrнії , вжити заходів для нагляду, охорони флянtі.u,
а коли треба, то й тилу, заходів звязку і т. и.

803. Свої рішення старший начальник НІН<..lа
XIV).

дав в наказі (Додаток

804. Начальники бойових участків видають
такі ::.к розnорядження військові своїх учасtr.:ів. ·
805. Одноча~но з заступленням позиції ІЮ
иинно ttегайно nристуnити. до ії укріш&еи.ия чи до
удо~кона.1ення, коли nозицію було укріruІено аа
РаНі.

606.
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У_~;ріпмння поз1щії повинно відповідати

м..:-ті чинів, обстанові та основни~ положенню\\ про
провамження оборонного бою.
607. Мета чинів вnливає на загальний харак
тер окріпів. 1\о:tи позицію з<1ступлено для виrрашу
часу, то досить буде збудувати тільки стрілецькі
окопи з ходами зносин, А\іж tрупами залишається

значні необсаджені перемежки. Для впертої обо
рони nо:щція буде предстю~ляти складну систе.\\у
суці.'Jьних окопіu, збудовану згідно з усіма прави
лами інженірної умілости.

608. Обстанова (сила, час, місцевість, моля
супротивника і т. и.) впливає на форлш, ступінь
розвинення й удосконалення акріnів та їхніх скла
дових

Ч3СПІН.

609.

Щоб

задовольннти

основні

положення

оборони, nкріпи повинні:
а) обсрегапт z:ііісьІ.;о під втрат і .~ІVJІUЛЬІІІtХ
струсів до хвuлют amaюt. 3 цією метою погли6
~пуєнся
и

рови,

утворюється

прикладається

вітровоrо нагляду.
r.) спомагати
кетпого

зах~сти,

замаскування

вІд

роав11щuню

та І<улс.м.етного

ходи

земного

uайдуЖчого

зносин
та

по

мущ

иогию;

для цього позиція повинна мати в пляні таке
нарисування, Іі.щб спередулежача місцевість зна
ходил:tсь ІІ,!д перехрестним огнем кулеметів та
мушкетів.
Ії повинно заосмотрити фланкірними

збудув<~ннями та гаразд захищеними бліндажами
для ку.'1:мrтів. 3 ·метою як найдовше затримати
супротнвюша під оrне.'і і забезпечити позицію від
штурму без попередньої підготовки, утворюється
штучні перешкоди (дротяні сіти, аасіІ\и і т. и.);
в) спомагати впертій обороні та поверненню
втрачетtх участків;

для цього поа1щію роавивавться

в Глиб, до-

--- 153 повнюється нідтюша.юr, ОІ<ріп;нш в

тилу

(вогневі

точІ<и) й гаразд оборудованими дозорними пунктами.

.

Позадлежачі

окоnи

повинно

по змозі

при

стосувати до обстрілу всієї простороні між ними
та передніми окопами, а також місцевости поперед
nозиції, --- мушкетним та кулеметним огнем.

г) nозицію
укріплюється
нерівномірно по
всьому фронту, а вона nовнина складатнея з сильно
укріплених иузліи onopv та перемежків.

6:0. Збудована на виложених вище основах

п.озиція, з зовнішнього вигляду, буде складатися
ЗІ сполучення паралвльних линій окопів, які пере
тинаються м.іж собою (відтинки), розвинених надто

гл~боко в узлах опору. Між фупами окопів не

СЛІД залишати значних розривів. І<олп ж з власти

востей місцевости залишаться необ~..:.1;tЖЕ'ні псре

межки, то вони повинні знаходитись 11і,1 сильним
перехрестним та фронтальним огнем і бути гаразд

видимими з nіших та арматних дозорних пунктів.
611. 1\pi.'ll збудування окріnів, !\t1JІІІ треба,
розчищається обстрі:r та усувається ІН'Рt:'ІЮНИ до
руху н середині по:~rщ;ї.

для ліnшого чину вогнем ІІl'обхідно виміряти
вщд_алення до рубіжів та ріжних місцевих пред
метІв, що є перед фронтом та поза фланtовими

..

участками поаиції.

. І<оли виявnться, що корисно заступити пере
дОВІ пункти, то їх обирається так, щоб їх можна
було обстрілювати з Позиції xo•t би дійсним армат
ним огнем і, взагалі, щоб вони не зиважали •шнам
решти війська оборонця.

~12. . Степень розвИнення та удосконал_ення

n~аицtї буде аалежати від часу, матеріялів, що є
ntд руками, tрунту. пори року й від умов обст~~
~ови: Тому робопt треба переводити в строгІЙ

І'fОслtдовности, поЧинаючи з більш важлквntс.

-
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вrз. Перебіг робіт, ЩО ДО ЇХНЬОЇ важливости,
наступний:
1) збудування окоnів nершої линії та ходів
зносин на вузлах onipy;
2) утворення штучних nерепон перед фронтом;
З) сполучення сусідніх окопів і додаткові хо
ди

зносин;

4)

утворення захистів першої линії;

:))

ухосконалення

нсіх

споруджень

першої

линії;

6)

збудування другої линії в тій же пос.1ідов

ности;

7)

утворення відтинків та пристосування ходів

зносин ~о оборони на два боки;
8) зміцнення окріпік у вузлах опору;
9) дальше розвинення позиції в глиб та уТJ.о
сконалt>нвя вже збудов<:них линій.
614. Військо обсаджує призначені йому участю!
й nриступає до укріплення nозиції після одібракІtЯ
завдань, стаючи в окопах. Коли позицію заступа
tіТЬся заздалегідь, при значному віддаленню супро

тивнш<а, nрипускається розположення війська по•
близу від nоаиції, нвідки війсhко наряжавться на
роботи для і1 укріплення.

Чини війсь«а.
Піхота.

Рттоділ піхоти а куле.мета-ttи на ІJО<нщії.

615. Розподіл піхоти на позиції, як і укріnленкя
n6нинно відповідати меті \шнів, обстакові та
основним положеннЯ?.\ оборони.

11

618.

Старанно обміркованиіІ та вміло

uере

веденuіі розподіл піхоти та ку:ІеметіІ! ск.'Іад<:є за
поруку усп!шноУ оборони.

-

617.
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Оборону першої линії будується голоЕНІІІ..Іt

чином на арматному та кулеметному вогні. То.му
н nершій линії треба розміщати строго необхідне
ч~сло сотень, а решту ешелонувати в резервах
РІЖНІІХ ПрИ3lШ'ІеНЬ.
-

618. В першій линії розміщується сотенні ку

JІемети, nідсилені, коли треба, курінними та ІJОJІ
кови.ми; їх ставиться таІ<, щоб усю мkцевісп.
nеред участJ.:ами обстрілювалось переважно флян

rо~Jим та перехрестним огнем.
619. Що більш є кулеметів, то менше може

бути в окопах стрільців. В середньому на кож- ного стрільця вираховується чопtрі кроки no :Іиt!П
вогню.

820. Розnоложення кулеметів та nровадження
ними вогню перевіряється командиром полку.

621. В nередбачанню бuю атакуємі участки
noвwu_нo підснлнтн, а другу й третю линії, нідтинкм
та ошрні пункти найблизшого тилу обсадити ча
стинами з резервів. Без цих заходів ешелоковані
в ГJІИG окріпи можуть стати некорисними тому,

що вчасне заступлення їх буде здогадальннм.
822. Військо, розпо"1ожене в зцніх :1иніях,
~риимає у•1асть у відсіч~ атаІ<и вогнем; воно nо
к ІІнно буt:и готови.м до негайного переходу до
u

онтр-атаки.

6

Бі~Іьш віддаJІені резерви, підчас бою, Іювинмі

.ути ПІд мушкетом, також у помній поготоьі до

І(онтр-атаки.

ок . 623. Треба твердо памятати, що якої 6 силн

ж РІПJІ не були, вони самі себе боронити ве .моуть.

~·
824. Позиції не nовинно обсаджувати рівІtо
~ tрно по всttом.у фронту: найдужче обсаджуєтьс~

ч~з..1* опору, слабш~ стин,

перемежки, з дода'К:'ю дG

що'- ці перемеж ки застуnають

велиІ<оrо

-
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числа кулеметів, курінні резерви заступають другі
линії окопів; решту лин ій, або. І<оли їх нема, укрп
тю ,'1\ісцн по.1коnі резерви.
625. В період арматної підготовки супротив
ню<а передову линію окопів обсаджується лише
вартовими,

дозорцями,

черговими

та чергоuими частин:1ми;

куле.мtтчиками

решта залоги nередової

линії ховається до захистів, і тільки в той мент,
1<оли супротивниt< переносить сній вогонь важкої
та легкої армати в тил і його піхота рушає до
штур~1у, стрільці вибігають із захистів і заступа
Ють :tІнtію вогню.
626. Резерви повинно ставити укритно й за

-безnечувати від втрат від огню. Слід уникати
окремнх будівель, гаЙt<ів, лощин та бало11:, які зви
чайно притягують tta с~бе вогонь супротивника.

627.

Необхідно

забезпечити залогами найва

ж;швіші окріпи в глибшому тилу, надто відтинки
та опірні пункти проти зіткнень участків. Без цієї
остороги не можна бути певним у вчасному засту
·пленшо їх, отже й в обмеженню успіхів супротив
НИІ<а, що

628.

nрорвався.

Всі окріпи,

знаходитися

під

заступлені в тилу,

відповідальністю

повинні

особливо при

значених коменданті в.

629. Дозорні пункти nіших начальників (ко
мандирін бриtад, полків та кvрінів) повинно оби
рати з таким обрахунком, щоб ці начальники моrли
робити особІtстий вплив на підлеглі їм частини.
Необхідно. щоб з цих дозорних пунктів мо
жна булоб споглядати околишню
місцевість і
бути в звязку з першою линівю, резервом та
сусідами навіть підчас найдужчого вогню супро
тивника.

' ~·х

630. Маючи відкриті флянtи, треба прикрити
КіННОТОЮ Т3 ОСОбЛИRИl\ІИ загонами, ВідПОВіДНО

до сил війська, що nронадить бій. З:1rальний ре
аерн у такому разі став11ться устуnом за найва
Жливіш&ІМ ф,1янtом, виділяючи частину за инший,.
м.енш важливий, корисно мати хочби один ф;tянt

забезпеченим ,\\ісцевістю; найкращий сносіб чинів
Уступу

--

атю<а.
Відсіч атанм.

831. НайдуЖчу атаку буде відбито, ІШ.1Іt обо

Ро~~ець вмтрююе вороЖий вогонь і зустріне ворога
ар.матниАt, кулеметнши та лtушкеmнІІм огне.JІt.

832. До цієї .мети й треба намагатися, памя

~аючи, що всяке проюtкиення ворога в окопи ро
ОІtmь кризу і, в літи о .му разі, виклпкае великі втрати.

. . . 833. Відбиваючи атаку супротивника вогнем,
~~исьІ<о бойових участків nови1шо користуватися

<и сnриятливих нагад для nереходу до настуnу
проти розстроєних частин або таких, що зарва

лися. У спіх, досягнений частинами переходом до
~ac:ryny, слід закріnляти й розвивати доnолюгою
-.усщнього війська, коли захоnлені участки лtісце
вости. nоліnшують наше становище або nолегчують
nерехІд до настуn~.

.

834. Коли віисько кри6ться в захистах (арт.

627), то необхідно орtанізувати такий наг шtд за
nолем бою з окоnів, nозад них або з ф:шнtів, щобк
вчасне обсадження линії вогню стрільцями та ку
•lе.метами було беау.мовно забезnеченим.

835. Нев-ідмінний підчас сильного вогnю виві.о._
людей з окоnів, при недостатній орtанізації на
гляду за суnротивником та вживанню заходів до
швидкого виводу назад людей на линію воrню,
:~ж.е довести до втрати позиції з заnалоненням

а СІє\ за.-юrи окопів, чому до цього заходу повинно
даватJІся з осо<1лtшою оба'lністю.

-

636.

Rогою,

158

важкої

армати

супр<НІ1вника

може досягати до такої сили, що люде не будуть

в стані зн1йти укриття ані в окопах, ні в захистах,
мі в ходах зносин. В цьому разі дозволявться в.ца
ватися до тимчасового очищення участІ<ів окопів,
які надто сильно обстрілюється ворогом, виводячи

оборонців вперед або на флянrи. Найліпше вису
ватися вперед, де найл~гше вийти зі сфери сильної
поражки.

При такому маневрі заходи до встановлення
нагляду за полем бою о•Іищеного участка набира
ють особливого значіння.
637. Коли, не зважаючи на вогонь, супротив
никові пощ?.стить вдертися до окопів, армата по

винна }'ТВорити

вогневий

барєр

(загороду)

між

частинами ворога, що вдерлися до окопів та ре~
зервами,
що йдуть їм на підмогу, а піхота роз
стрілювати тих, що вдерлися, з флянrів та з фронт_у.
Частини,. що набралися на флянrах І<упно з нан
блнашими підмогамн повинні використати трудне

nоложення атакуючого й негайно перейти до контр
·атаки проти ворога, який не встиг упорsщкуватися,
не

дожидаючи

на

прикази,

з

метою

повернути

втрачені окопи й відкинути ворога.
В наступній потичці треба користуватися ру
•шою фанатою та баtнетом.

638. Щоб цей спосіб чинів був успішним,
треба, щоб армата та піхота з величезною увагою
безупинно зорили аа полем бою.
639. Таким чнно.~ боротися треба не в пер
шій лннn: а iJa першу лннію і біля неї.
640.

І{оли військо першої линії з найближ

чими підмогамн не буде

в стані

відкинути чи зу

nинити супротивника, то слід атакувати його ре
зервами внеших обеднань переважно iJ флянtів,
.:nоки він ще не встиг закріпитися,

і в наш111х

ру-

159~.:ах моrJІи залишитися деякі оnірні пункти та уча
стки позиціІ.

641. Кожний бойовик nершої линії nовинен
твердо памятати, що тримаючись за. всяку ціну,

будучи вже оточеним з усіх боків, ВІН спомаrає

заrа,!Іьні~ справі, nолеrчуючи контр-атаку, яка
nрииде ного визволяти. Він nовинен битисн, доки
в стані тримати в руках зброю.

.
642. У спіх контр-атаки залежить не стільки
ВІД числености частин, скільІ<И від їхнього бойового
заваяття, умі;юго сnолучення всіх бойових засобів
та скорости чинів.

643. Коли не пощастить негайно відновити
nоложення, то nри необхідности nовернути назад
8 !Рачений участок, nовинно вчинити наново зарані
ПІДготовлену атаку, що вже nриведе до наступо
вого бою.

Звязон підчас бою.

644. Звязок між бойовими участками та тилом
.має
головною
метою
передачу до11овіщень
начальникам та арматі. Підчас сильного та довго
часного арматного вогІJю підтримання звязку в
надто трудним, але необхідин.м. . 3 цією метою
треба частіше пе~евіряти дозорю бекети, кори
стуватися перервами вогню для передачі допові
Щень, невпинно працювати над полагодженням те

лєфон~их линій, прикладати сиfналізацію при до-

110Мозt літаків, ракети, та орfанізувати звязок СІШ

Рохоzю,Jtн.

-645.

.ІtЛЯ ЗВЯЗІ<у.

Піхота й армата обмінюються людьми

~46. Цими шлях01.ми забезпечується відібрання
Jtоnовнцень про nеребіг бою· що до загального
становища, то висші начальн;tки можуть орієнту-

·-
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ватися в йому краще за вс~ розиідкою

а літаків

та аеростатів.
дрмата.

647.
ропи

-~

Загальне
зуттиmІ-І

завдання
піхоту

ap,\tamn

підчас обо

супротипшtка, яка на

ступqє.

Jй ставиться часткові завдання:

1) по раж ка піхоти

суnротивника

nротягом

усього часу зближення її з 11ашою позицівю,

по

'ІИН<lючи з вихідного полож•:ння до наступу;

боротьба в вороЖ,)Ю іірматою;
З) участь в одсічи атаки (штурму) позиції;
4) знищення бойових машин супротивникапанцерних самоходів та повзупів (танків);
5) підмога контр-атш<а.\\ своєї ніхоти;
б) поражка тилош1х ціжй та шляхів зносин
в тиловому районі суnр:JПІ'.ника.

2)

648. Щоб протидіяти наблиЖенню піхоти су
противника до

нашої

позиції,

армата

оборони,

зірко аарячи за всіма рухами ворожої піхоти, на
магається поражати П підчас п-ереходу нею через
зарані пристріляні рубіжі, дефілє, мости і т. п.
пункти, коли вона набереться в укритих лощинах
і т. n. місцях, стараючись захопити їі в можливо
зручних для поражки строях. Користуючися а мо
жливости завчасної орtанізації та підготовки вогню,

батареї оборони повинні

широко пристосовувати

вогневу аагороду.

649. Систематична та рішу•ш боротьба, на
правлена до знищення батарей, боротьба з арма
тою супротивника вимагає значного часу, великої

витрати риштунків і доnомоги
та аеростатів.

численних літаків

Тому nідчас маневрової війни таку боротьбу
.'\Южна здійснитн лише nри затяжних чинах вели-

-- 161 ких сил. Одначе, й підчас зьи•Ізйrrих, не те1к АОВ
гочасшсх боі'в, 3рмата оборони поьинна на.мзrатиси
можJнtво більше ослабити ар.матний вогонь супро
тивника, ко.'Ін не знищенням його бa·rapeff, то.
ts уснкому разі, доведенням їх до мовчанки.
Ддя
цього а усnіхом можна прик:~адати rазові (хе м.і"RІі)

Риwтункu.

~

850. При відсічи ammot прикладаєтІ,ся. JШород

ІUІІt ~оzонь на участках, де військо суnротивника

найбІльш енерtійно або з найбільшим успіхом про

сува6ться вперед. Загородний вогонь відчинявться
3 nочину армати або на вимогу піхоти.

651.

Головним засобом боротьби з nанцер

ними самоходами та з повзуна.4tu (танками) в ар
мата всіх родів. Щоб вивести ці ціли зі строю,
nеобхідні прямі влучання риштунків, хочби й не
ве.rшкоrо калібру. НеобхідІІа підготовІ<а до цівї

боротьби полягає в завчасному розnоділі .1ежачої
сnер~ду місцевости між призначеними для цього

бат~р~ями та в точній пристрі:rьці до визначених

РУбІжtв. Иноді, І<оли є досить часу, І<орисно nри

аначати для такої боротьби окремі гармати, аа

~алеrідь поставивши їх ва ниаJІачені nунІ<тн, аро
ОИІн.uи nід1·отовку їхнього ногвю й тримаючи їх
укритно до хвилі чинів:

Підчас боротьби з панцерниІ<а."и та nовау-

1!_амн армата nовинна па.\ІятапІ, що найбільш не

t)еаnечним суnротивником нашого війська є во

рожа піхота, що йде за бойони.'tш машинами.
652. Іlідтрил.\ую•ш ~t·onmp-amш,н, армата обо

Рони підготовлює вдар піхоти, а nотім переносить
огонь. н тил, щоб затримати резерви суnротивника.
Звязок армати з піхотою мусить бути вста
нов!Іено так. щоб не бу.'rо стрі;rьби 110 своїх.
653. Обстрілювання тнлу nереводиться да
!Іекострі.lьними гарматами з м~тою позбавити су-.
11

-
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противника вол1 пересу11ань та сnокою в тиЛу шля
хом

ппражки

штабів,

резервів,

парків,

скЛадів,

залізничних вузлів, с.тацій і т. и.
·
Ця стрільба буде до речи і ВІЮ'ІЇ, коли голов
НІfМ чнном оживає тилова ді>Ільність.
654. Для боротьби J повітровою фльотою
суnротивника призначається спеціяльні nротиаеро

·

плянні батареї; при недостачі <ш J:іідсутности їх
призначається батареї з· загального складу армати
військових обєднань.
·
·

655. Віддалення арматних поsпцНі від пере
дової nіхотної линії залежить від вимог успішного
вnІ<"Оtюння поставлених ар маті боіі.ових завдань. Нор
.мувапия цього віддалення аабороняеться.

656. LЦоб можливо краще сповнити своє за
rащ,не призначення,

армата

оборони

мусить мо

жливо повніuіе ІІnкорпстатп час, який буде підчас
завчасної оборони, а cah\e:
1) можливо с1·араrшіше вивчити місЦевість,
як 11.1 позиції, так і поперед неї;
2) · можливо повніше цю місцевістІ. викори
стати, яr< що до підвнешення сили сІюІ·о вогню,
так і присrосування до неї для кращого укриття

від вогню суnротивниJ<а;

3) орrанізувати обвднану і згідну вогневу ро
боту ріжних арматних фуп; забезпечити необхідне
зосередження

вогню;

4)

забезпечити обстріл укритих підступів та
участків
шляхом доцільного розположення rpyn
батарей з широким. застосуванням. флянrовоrо,
навскісного,
перехресного
вогню; забезпечити

обстріл бJшзьІсих підступів, щоб паралізувати штурм
позиції;

• 5)

орrанізувати широкий і певний звязок;
ti повітровий нагляд;
підготовити стрільбу; розробити й нала-

6) орrанізувати земний

7)
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rоди_ти загородний. вогонь по рубіжах, пі,;(_с,_тулах
та МІСЦ'SІХ можливоГо скуn•Іеннн ворожого вшсьщt;
· · 8) оборудувати доаорні nункти й уІ<ріпити
nеа1•Ції армати.

НіІінота .

. 657. ІОнноту понпнно І:НІкористати: О для
ч~шв на нідІ<ритих флянrах, 2) як рухливиіt р~ерн
ПІДчас . глибокого прориву суnротивника,. 3) ,'\ЛЯ
nер~лщування в разі переходу до аагаj1ьноrо на
ступу. На відІ<ритих флянtах завдання кінноти по
лягає н прикриваrшю їх та в розвідцї з метою
вчасно виявити й затрнм:зти но підходу резерву
І<ОJІьон,~ суnротивниІХа, · що роблять обхід. Обе
ронне завдання І<іннотн не виключав· аІХ1ивного
сnособу виконання його. До кінноти корисно до
давати nанцерні частини.
В разі переходу до зага;Іьного наступу всіма
силами або частинами охороняємого І<іниот~ю

Флянtу, вона повинна енерtі1іно чинити на флянrи
та тил супротивника.

Інженірні та технічні частини.

658. Діяльнісп, інженірного війська виявлн
~ться ГОЛОІШИМ ЧИІ\01\\ у період Пі!ІГОТОВКИ Оборо~.~
и 8 ~ражається в "сруванню укршлсвням позиц11,
ПОЛІnшенням Ш!ІЯхів, утворенню звязку, роботах
no зруйнуванню, освітленню місцевости nрожекто
Раt.\И та в инших сn~цінльннх роботах.
659. Підчас бою інженірне нійсша далі nро
вадить свою діяльність; допомагаючи своїми зас.о

бами иншим родам війська, для чого воно ~усит.''
6 У!И обмірковано розnоділеним і відібрати. ВІдповІ

дІіІ завдання від начальників, до яких його додано.

-

164-

Паuцерні самоходи rtрмзначавтьси:

660.

а) А-1Я заміни нашого арматного .вогню, nptІ
п.иtttиoro

бtаnос~редньо nеред йтакою в нac;tiAQK

:Jближення сторІн, для поражим суnротивника б.JІВЗІо
~им, r~ереважно флянtови.и (навскісним) огнем;
б) д.!ІЯ пі~тримки контр-атаи;
в) мя rюражt<и супротмвника,
кашу nоаuцію:

r)

для

обстрілюнання

суnротивникн,
а

метою

що

полеrІ1ІИ1 к

вііkьІlа;
д) для протидії

що вдерся ка

дійсни» огнrм

ВJІСУНУ~'Іися
пt:>рtход

части•

чи відокремилвси~
до

каступу

нашого

обхватам та обходам суаро

mвnика і для допомоги обхватам та обходам, о::і
чинить· наше нійсько;

е) д..чя переслідування відс·rупаючоrо супро
тивника-н разі удачі й rrриІlрнття нідетупу своrх
частин --- в разі нещ\ачі.
Бронепотяrи доrюмаrають нідсічи атаии на
участки, які при.1ягюоть до залізниць; вони віябк
рають nриказн від тих нача,,ьникін, яким підляга
ють в опер<Іпшному відношенню.

661. Авіяційні загони допомагають піхоті та
ар маті:
І) виконуючи блиаьку та далеиу розвідку;
2) заважаючи ворожій розвідці;
З) коректуючи стрільбу армати;
4) відтри,\\ую'ш ;шязок :Іо\іж передніми .щнія.мк
та

начальниками;

5) бомбардую•rи резерви та обстрілюючи ку
леметни.\\
огнем війсьr.:а та батареї суnротив
ника.

Аеростати провадять
б;шзьку
І.:ореRтуюп. стрі:sьбу армати.

розві,11.ку

та

-
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Особяиві в.иnадк.и

862.

oC:Sopotttt. ·

І{оли остаточною мt=тою бою в переход

наступу, а оборонних •Іннів вжиnавться лише,
ЯR засобу підrотовк11, з ,,1етою никористати вигідні
Умови оборони для завдання втрат та розстрою
супротивника, то, розвязанши це завдання, оборо
нець nереходить до наступу. згідно зі заздалегідh

Jto

зробленими старшиА1 начальш1ком розrюряджен
мямц. Розпорядження ці полягають в постанові
нови.х завдань бойовиА\ участкам, арматі, кінноті та
техНІчному війсь1.:у та в юшравленні загального
резерву та1.:, щоб, зважаючи на місцевість та nо
ложення супротивника, він міг чинити й атакувати
8 напрямкові, який найбільІШ' забезпечув успіх
rолоІ!ного вд(!ру. Ар,\іаті . в цьо.~у випадку слід
УНикати передчасного відчинення Іюгню.

883. Маючи на меті тільки тимчасово затри
мати суnротивника, оборонець не nонинен дово
АИти сnрави до неможлшюсти спокійно вийти з бою,
а ьиrра1нш1 потрібний йому час, вчас1ю нідtйти на
нншr nозицію. Відхід починавп,ся. ~ армати й ре

аервн~.

Вихід· з бою.

664. Вихід з бою відступом слід І<раще ~сьоrо

РОбитн зі смерt<анням і тільки тоді відходити вдень,

J<олн обстанова складається надто прикро. ·
665. Вихід з денного бою складає дуже важку
оnерацію; його никонується під прикриттям армат
ного ~оrню можливо скритним І!Іідходом дрібнимн

час~.~иами, я"і збиравться на nризнач~: ні в тилу nо

зицн, ~абезпе•Іені резервами.

с·

Армата, затрим~ ю<Іи супротивника, який на-

l,Цае, и nрикриваючи нідход. може бути змушеною

3ЗJtИІUити деякі батареї на позиції до останш,ої

-
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хвилини, наС;Іід..:ом чого може статися втрата гар
мат. чого не Іювинва бонтисн армата, ЯІ(а сповпила спіІї обовлJОІ{ що до піхоти до кінця.
. _

666. Вночішній відхід утворюється одночасно
н зазначений н·рмін. Сотні збираютьсн на збірні ку
рівні пункти, а І<уріві на rюлІ<аві. ПоJІЮf вливаються
до загальних походІІИХ ІЮ •Jьон або йдуть окремо,
ше буде вказано.
667. Арматн звимається з nозиції раніщ ніж
nіхота й чекав на підход nіших частин, до яких
"іі додано.
Обози та тилові установи вирушають
в

тил

завчасно.

ІЦоfі скрити відход, на позиції до сві
танку :-щлІІІІJаються розвідчш<и,
які ведуть огонь,
ревітлюють місцtвість ракетами і, взагалі, стара
ються підтримати картину зви•rзйного вно•tішнього
життя позиц~'і.

668.

ІХ. Особливости вночішніх бойових чинів.

669. Вночішві •шни спомагають неснадіваному
шн1адові й підхо;~оні до супротивника без втрат
від огню; nоз6нвлнють супротивника змоги судити
nro наші сили.
670. ;~ друt·ого fіоку вночі військо надто ера
зЛине, оріtштушнши та иеруващш бовм -- трудні,
маневруванІІя

неможливе,

допо.\юга

армати

дуже

обмl'>І\t·tщ н ІІітьмі ріжноrп роду тертя виюtІ<ають
легше, а НИШІДІ<ОНОСТИ набираЮТЬ ВИІ<!ІЮЧНОГО ЗНа
ЧЇІІШІ.
Тому ІІЛЯІІ пночішІtьоzо бою повююІ бутн

ПJJOcmsцt, а ІІШІОІЮНІІЯ іtого спшраюю підготовленн.v.
671. 3амір~Іючн тючішнііі напад, тptfia по
переду гараад озІІайпмитися з розположенним су
противника

і

вивчити

не

змозі й уночі, місцевість,

·rільки вдень,

але при

на якій доведеться

чи

нити. Ра.йон, недоступний військовій розвідці, по-

-167uинно нинчити по мапj іІ розпитам місцевих меш-

1\анціІі.

Треба

n~рсшкода

намагатися до того, щоб ni одиа

на шляху

Пlисьtш неспvдіваною.

наступу

не· явилася б для

672. Трудність вночішнього бою вказув, що

напад в пітьмі зру•шішt' nровадити вевt·лю<ими си
лами. Коли сили значні, то nіп.му краще викори
стати Для зближенни з нороі'О~\ з тим, щоб ата1\увати його на світанку.

673. Голанна роля у вно•Іішньому бою нале
Жить піхоті; ар мати та кінноти додаиься в мірі
n~треби, коли можна рахувати на розвин~ння бою
ЗІ снітанком.

·u
674. Коли супротивник далеко, то nідход
Іниська до вихілних пунктів атаки виконуєтьси nо
рядком, встановленим для зближення з суnротив

ником уночі (арт.

524),
675, Вихідний пункт (линію) для атаки оби

рається

.\\ожливо ближче до супротинника, але
разі на таІ<uму uіддаленню uід ньогс;>,

8 усякому

Щоб розгортання бойового nорядку могло статися
укритно й безпе•Іно від ворога.
676. Коли вночішнііІ напад складає продов

~ення денного бою, тg липіrr, якої досЯІ'Нено на

І(~Не_ц,, денвого вастуnу й буде вихідною :\ЛЯ вно
ЧІщньої атаки.

На вихідному пункті атаки частини слід зу
пинити для розгортання.
677. Іlіхота перешнковується сотнями на збли
жених інтервалах та дистаtІці~Іх. Сотні, переважно,

8 зnедених строях або в строю четами.

3Rаду, на неве.r.ИІюму віддаленню Й,'\е. рез~рв.
678. Ар.мата, кіннота, Іюзи та верховІ кош не
nовинні йти з піхотою аа JJинію розгортання, не
великі кінні часпІни може бути виділено для чині!!

У ф;щнr та тил суnротивника.

-
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671. Всі частини бойового порядку ав~ауються
по фронту й углиб дозорами або ланцюгом з окре
мих людей. Для звязку в тил проводиться телвфон
і ВСТ<НІОВJІЮЄТЬСЯ rонецJ,ку ПОШТу.
.
Фронт бойового порядку прикривавться дозо

рами;

флянrи, иноді

й тил,

заставам11 та до

-

зорами.

!\озори складаються з людей, що мають го
стрііІ зір і добрий с.чх.
Для визнавання своїх, корисно встановити
ясно видимий зовнішній знак у вигляді біло\ по
вяаки. nрапорів і т. и. або вживати сеІlретних слів.
680. І{оли оДночасно атакувться кільки nунк
тів, то кожну атаку пrреводиться самостійно. Звязок
чинів між ними встанов.,юється призначєнняr.і 'tacy
виступання або часом штурМ}'·

681. JІідчас розгортання

бойонш1

nорн;ІІ\0.\\

та дальшого руху до;~,ержувться nовної тнші; сн
rналів tte нживається, команди подаtпhся півго
лосом.

Додержання вірtюt·о напрямку повtІНІ\0 бути
nрtдм.етом особлиної турботи. Краще аз uce мати
nронідників, що дot>pr. знають міспеuісп.. Можна
наnравляти рух потайними ліхтаря.\\И, що світятt,
назад, або

no

створу двох ОГІJів, запалених ззаду;

нарешті по евітлячому кО.\\ШІС).

· 682. Коли війсLко Іюrрапшн; під промінh про
жектор<І, трt'(іа негайно лигати.
683. Прожепори uopot·a можна підбити ар
матнпм

о:--нt>м.

ІІі..1час нзстуnу слід, 'іас від часу, пере
свід'штися в пройд('ному віддаленню; І<оли орівн
туватпся неможшшо, треба вести .1ічбу кроків.
Без цієї осторогп ІНІстріли ворож11х бекетів .можна

684.

пришпн за вогонь з nозиції.

685.

· ·

Вночішня обстанова взагалі не сприя€

-

ІбQ-

nровад}І\~шю армnтноr·о вогtІю. Приюtа.Іншня його
~tожлмв~ у виключних виnад ..:ах, до того Ж не
ІІRІІІІ:ше, як дJtЯ вирішення визначених ·тактІfчних
аавnань, що ~.·nомагають атаці.
Стрільби

686.

nіхоти nідчас иастуnу ІН' до

nусІ<ається. Відnовіддю на вогvнь супротивника
nовинен бути прискорений рух.
Наrюровшись Ііа ворожу партію треба ани
Щити ії без шуму або захопити.
687. Атаку nереводиться переважно части

нами бойовпх участків; резерв слід витрачати обачно.
.
Удар· в баrнети робиться беа крику "сл;ша"
І, по можшшості, без шуму.
688. Збииши супротивника, наJІt'ЖИТh с1.:оро
вnорядr.:уватІІ ча·стини, що атакунали й негайнп

пр~стушпи

J(O

наJ;ріnлення здобуто•·о участю1.

689. ІІt'реслідунаншr nісли ндатної атаки мо-

_

Ж.lив~ JІІіШ~ 11р11 .внключtю сщннІТ;1І1ІНІХ умош~х.
ма r.:оротке відд<!;tеннч і, ао того, п ·ренажно сві
:жимн частиніІми. В усяко,\\ у· рnзі сл до.\-\ аа супро
тиrsником, ЩО ВіДСТ\fІІІВ, Нt'ГЯЙНО ПOHIII!IIlJ t!ИС."ІііТН
роавідку, щоби Н'І&(:но uюt ьи"ІїІ ко11 rp- n гаку. ~кбн
ІІона сталася.

R рааі щ:вдатно'f атаки слід ааІ<ріnитисн М(>
:~иво ближч(: до супротивника, щоu продовжити
ІЯ вдень або новторити атаку ІІасчпної ночи.

690. Підчас вночіюнього нападу ,\\ОЖН<t добре
скористуватися а прожекторі в: дш1 освітлІ:'tнtя ата
t<уємих nунктів, для осліплення супротtшниІ<а, длн
nротидії tюрожю' пrож(•r.:тоrам; Т<!І<ОЖ д-'tЯ снrна-

ЛІаації.
f)

.

691.

· ·
В ясні ночі. або коли ,\\ЇСЦ('Ність си.1ьно

R С~tт лювться

суnротивником., атаку доведеться нести
~.\tсвах, близr.кнх до денного бою. !Іри цьому

~о ба використовувати перерви в освітлен11ю для
Poro nросування вперед.

-

1-70 -

692. Підчас оборони, І<О:І·и можна сnод,іватися
нночішнього

наnаду,

нrобхідно

завчасно

скласти

до1-~ладний пллн відсічи amaюt. В оснону його по
винно ІJОЮІасти відомости npo
місцевість, зібрані розиі.Цкою.

суnротивни~<а

:ra

Детш підготонка rювИшІа rю;шг<tти іЗ утво
реtшю пристроїм для вночішньої стрі:Іt>би, ·у ІШ

значенню віддалень

до

місцевих предметів перед

фронтом; в nідготовці арматою за городного tюrt~ю,
в установці кулеметів та мушкt>тів . длs1 обстрілу
підступів; у підготовці ш rуч~юго освітлtншІ місце
вости; в точному нідзвачt'ННЮ шляхів для пі;t.ходу
резе-рнін;
в упюрІ?нню хочби найпростіших шту
чних

переnон.

Коли обстанова приnусІ<ає, дуже корисно зро
бити реnt>тицію нідсічи атаки.

693. Зі смерком пильвість охорони збільшу
ється; Чі!Стіше ниси;шбться дозори,

иистаюJЯбться

сеІ<рети: місцевість, час иід часу, оснітлювться.
694. }{ля в•tасного виявлення оорожого під
ходу, користно прикладати прожекторів і можуть
дати допомогу самодіючі сnо:шхнеющ дзвінн:и на
спо.'Іох і т. и.; істотну послугу можуть· дапt сто
рожuні собііКИ.

695. !\оли 'Іt:'иаєп,ся на наступ супротивннка,
то бойову лшtію заст} 1шється черговнми •tастинамп;
найблизші резерви присуиається; на флянrах ко
рисно м<~ти усту11и для забезпечення в!д обхвату.
Кінноту, не розположену на флян(ах, трНА\автьсн

ш·реважно

в

тилу.

.

Обоз, що в при війсІ,J\У, з~вчасно иідсувається
й тримавтьси в запрнжці витнгнутим 110 ш:tяхах
у тиJJ, дишлями від .суnротивника.
Як тільки
виявиться
настуІІ супротиuІJика,
,,мнію tюrню обсаджується .11Н1ами, НІ<і щільно
3ГУІІІУ6ТЬСЯ.
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Освіт.1сння мkце1.юсти збі:tьтуєтьоІ.

вщчинщ З1Ігородю;й ногтіь;

.

(.

· Армата

ванблнзші рt'зерви

виnоtQтоІ:!л:юються до бою.
698. МуІІІ~етвий та ку.1еметний вогон~ ~ід
чинявтьсн, IO)JIIf ;пш<у'tо•tі •1астини буде нюш;Jен·о

беаrюсеред111->0 лер('Д фронтом.

. Бмнетну

атаr\'у зручніше
Clllptлeцмcvгv pOІJ"r' (трав ше ї).

·
зустрічRти

:roJaд

.

абиті нороГом частини, нко !\ЮГа СІ'йріше
Вnорядr<онується, зю<ріnляється й вrшоготовлюється
до контр~атаки.

Против~rика, що nрорвався, ш·обхідво tІеrайно

ви~итн, вс даючи йому "І:tсу вnорндкуватисІJ й заІ<рннпися.

·

Контр-<Ітаку І:!игідІю наnравшпи у флsш(.
Ві;(бив.ши напад; слід ніднонпти охорону й Rи

~унутІІ розвідку нслід аа суnротивником, Щt) ~і;tстуnнн, на ВИІЩ].ОІ< ловторної атаки.

Х. Бій ва місцеві предмети.
Зеггnьнї вназівнм.

697. Підчас бою аанданни, :шич:tнно, аво
дит?ся до атаки або ~о оборО!!И )\Їсцrвих пр~д

м~тщ які заступається, яr< опірні вункти. Та~<:ими
м_rсцени:.ш предметами є: нисота, ліс, Сt'ЛО, окр~.мий
дІМ і' Т. и .
... 698. Orripнi nункти, які застуnавтьсн н nepuшr
ЛИНІJ, дають МОЖ.'ІІШіСТЬ із Mt.'HIUИM\1 СИЛі\МИ утри
М.tВати нороrа на шнрnІ\0,\\У фро11т:, :=н'kреrаючи
вrисько дJІя активних чинів.

no ~~9. Місцеві предмt>ти, розnо:южеві н rли~у
• анцrt, можуть набрати значіння опірних nунктrв.
І<олц бій переноситься в середину nозюtії; noma

172·сnома!'ають уn<-'рrостн оборони і, в ра3і потреби,
nоRеrчують вихід війська s бою.

700.

Підчас боротьби

ирикладавтьсІІ

ааrалмtих

аа

місцеві

пОJюжень,

nредм~ти

встановлених

АJІЯ: бою, але cnoco611 виконання муся:ть бути при
стосонаними до таt{ТИЧІШХ НJtастииостей місцевого
Rредмета.

701. У спіх оборони місцrних nредм.етіи за6езnеч;·tпься не тільюІ ЧІtслом оборонців, а ще
в значно більшій мірі ~шістю війська, рішучістю
начальників та доціJJІ.Іtістю вжитих заходів.

3

другого

боку,

місцеві nредмети

додають

стійtшсти війську, слабому якістю.
702. Значіння місцевого nредмету вияи;н1ється

тільки на близьких дистанціях;

тому відс~·пtіСть

І(адеІ<ого обстрілу не грав меликої ролі.
· 703. Мяю<tк на увазі, що місцеві прrдмети
притягують на ceGe вогош, арлшти, слід уникати
заступлення невелю<их nунктів,
надто в першій
лиttії, щоб уникнути швидкого анище11ня оборони
арматою

супротивника.

704. ·3

тіt:ї ж nричини не слід у нодити в се
ред~шу мі-:ценого предмету иадто багато тйсьk·а.
Вели~.:с скуnчення r.ійська, не зміцнюючи істотньо
оборони, nровадить до збільшенІІІІ втрат. До тогож
оороп.бу аа онірний пунп частіше за все тzріша
_rтьсн пи-аа НІ1 -~1, -- носліІЩVА1· суптю-І аа прнлпkачу
.місцепість.

ТоМ}' І<ористно

нкmо•шти

.а.о одного бойового у'шстка
пістю.

·
метів

з

місцеві

nредмети

прилеглою

.\\Ї..ц~

705. ІІр~tдобнісп, до оборони місце1шх nред
можна

Іі

значній

мірі

зміцнити

польової фортифікації.
7 06. Як аагальне вр<нш;ю,

'nредмt'тів

не

nовинно

н~ре~:одити

3асобами

атаки

місцевих

без

старанної

-

)'{~

--

J>OaьiJ((ltt 1·а НВ.'Іtжкої ар.'t1атної nідrотuв~<и, <і тіікож3 ИеАОстатпіми силами.

707.

До властнвостеИ t'Юю аа мІсцtвІ

пр,•-::

мети стаються Поrо хиткий характер, під вnЛJІВОМ

~ілоf беадічn випадковостей. Цим вбільшуетьсп ана
ЧІ !іня в.мілоrо використання ревервів.

708. д.'ш успішности бою ЗІ:І місцеві пред.мt1'И
.,uae рішуче аначіннл. Надто це

cno.;щ)zu ap.ІttamІl

стосуе;тьсJІ до ama,.u місцевих предметів, fl.кa ми·
СJtнма JІИше при умові найnовнішої армаnюї піА·

rотоRкн чи nри сnриятливііі обстанові.
Nіннота

piAJ{o

може анайти наrоду для чинів

ІІе;tикими сиm11ии, в:tе невеликі кінні частини, укриті
nобди<tу від місценого nре.ІІ.мета, можуть з усnіхом
приймати участь у блидькому бою.
СпоJ\!ога інженірних частин мав широке за
стосунаnня, надто підчас оборонИ'.

~ Сагатьох випадках буде користвою помі"І
техтчннх ;шсобів. На першому місці сто~ть пові·
трова роавідІ<а з аерофотоtрафіею.
Особnивости бою за _заседекі пумнти.

709. Від nоложення. аЕІселеноrо пуюпа та ха·
РаІперу бу дівr.'Уь буде аалежати, чи включити ioro
цо :tинії оборо&ш, чи сІюристати його дш1 ct<pJtтoro
Роаnоложення нійська .

.Не бажано заступати дяя оборони села з тісно
РОЗ.\\ІЩени.\ш деревляннмІІ будівлями.

т , 710. Обираючи .:шнію оборони, слід намаrа
н "'ся,. аби ця :1инія мож.'ІиІ!о менше виріжtІяласи
а а МІсцеІ:Іості й була скритою !!ід зору во"рожоУ
Рмати.

І< оли можна спо~іІ!атнся, що селитьба nір,паде
~ІД . ду_>киіі арматний воrон.,, то nередню лин!ю
0 ~~ІВель І<орисно залишип1, яко )llQCKy, а -'ІИНІІG
Рон.•, утв\)рити в середІtні ce..za.

1 •,

-ІН--

.... Кибір. а~ .-:шні!о оnороІ!Н ~амої о6rtямішщ села

nри~-::Іадається н· роді недо'ст&чі Час·у або К:ош!'.об

ляміuка .t=> за.оdаскоuщш розJ1олрЖеtінми tnepeд)' Де
рева,11н, О!<ремими ДОА\а.ми чи складками місІ(еіюсти.

,: 'Внсуненн~ ~шнї( обор.шш вперед від обЛЯмівюt
сn~магае 3менщенню в.ч:іат,· aJie збіль._іuує он:опні
р~юотн.

·.

.

.

.. .

.

.

711. КоЛи ч.ас д:ш nідготовки оборон~r об,"е-

жений,. то насамперед забезnечується allocnюt ~ ее~

реДині CCJja і в тил, а. потім слід прІtсту~;~іrи ДО
сnорудження .юt(jJИIJlllliв та аа.•,tасkувания. f{оли Часу
є. досить, то утворюет~ся. и_шzучні_ т:решtшдп.

..

·

)й)JJи линії uборонц не вИноситьс~ вnёред, то

ду'же. ~орисно

утверДити· поп~ред. сt>ла фальшиві

01\0flfl'

.

712. Міцність застуЇtjJеннЯ села- збільwувться
упіореннвм в середині його са.мостіііного опірного
пую;та (редюїту), а . також підготовкою другої
лннtr о.боронп.
·
·
· 713. /(ля редюїту обІ-tрається окрему міцну
будівлю або груну ·будіuель, більш забезnечені від
зруйнування арматою. ){ля оборони його призна
чаєтьса Qкрему залогу~ Редюїт nовинен бути ізо
льованим од иншІІХ частин ее ла, даючи оборону
в усі сторони, й бути забезnеченим nатронами та
всяким · припасом. Завдання його і~олегчити
контр-атаку в разі втрати села.

714. Друга линія оборони, де таку обрано, nо
винна бути пристосавана до оборони завчасhо.
Для обсадження її повинні бути nризначені осо
бливі ·частини та куле.ІІ\ети.
715. Забезпеченнє села від обхватів краще
всьоrq досягавться

утворrннєм

п~ сторонах від

ньог.о уст.І по вих флаюсірних поаиціи.
.
· В сnрияючих випадках ралю фланкірних збудо
вані:.. МОЖУТЬ . ВИКОНаТИ Окремі ДОМИ nершої ЛИНЇЇ.

-
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Аtаєтьсн до

, ,.;яи положення села на місцеоости,

вели'Іина його, харак:rер будівель, я~.:ісrь віііська
та бойове завданttя (уnерта чи тимчасова оборона).
...
Залога . заступає линію стрілецької оборони
и виділяє частини для заступлення другої ли.нії та
редюїта, військо, що зіtлишається, складав резерв
о~орони.

.

717. Підчас. арматного обстрілу· залога сеJш

к~~ється в закриттях, які там є, залишаючи в пер
ІUtи линії дозорців та.-· чергові частини. В деяких
виnадках. може статися З!~tога вивести 3 села ча
стину залnrи. ·
11

718. (І(Оро буде вsІявлено атакуючу піхоту,
зустрічаєтnся арматним огнем, до якого на

близьких дистанціях приєднується муш"етний та

І<ущ~~~тний воrонь 3 ;шнії стрілецької оборони.
719. Ворога, що вдерся до середини села, слід
викинути атакою внутрішнього резерва. Ця контр
атака nо!Jннна бути ешфfічною й короткою, обме
жую<Іись серединою села. Розрі:-тені вилазки мо
жуть довести. до .нтрати позиції.
?20. Окре,\\і доми села обороняється лише
8 разt необхідности рішу<іого утримання села. При
ц~ому треба рахуватися з неможливістю вивести
0 оронців З бою.

е .!21. Коли опускається все село, то залога
Р дю~т<t все ж. мусить провадити оборо!іу далі,
до останньої "Райности.

!22. Коли ворогові пощастило уфунтуват,1.1ся
..
'"'ити Іюго дальшому поширенню.
,
._
В цьому випадку нові контр-атаки, до при6
8

.,. селt, то лишається зосередити всі зусилля, щоб

uaвau.·

уттн достатніх підсилків, звичайно, будуть да

Ремними.

723. Перед атаІ\ою села повинно перевести

-
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crapaшty poaвiJUo:y, надто попітрову, 3 аtрофоrо
анuмко.м. Завдання повітрової роввідwи, крім ви
яснення СНСТІ!!МИ оборони (видимі яинії обороІ'Іи.,
місця батерій і т. и.) містяться ще в устаномеи
ню наслідків арматпої підrото1:1ки, що tJ необхіА
ни.м А.'ІЯ RІІрішення питання про час штурму.
Фронтальну атю<у необхідно сполучати з об
хватом.

Підчас безnосерРдньої атаки се.1.а,

724.
шк.м

завданнвм

в

-

nроникнути

н.а

nер

облямівку

(царвну). Після цього частини, що вдер.1ися, nо
винні пробиватися на плечах ворога до nроти
лежноJ облямівки. ІJросування nерево.о.иться не
тільки вутщями, а також і садами, задвірками і
'tерез проломи н домових стінах.

725. Перед атакою піхоту слід звільнити віА
споряду, тому що вулишний бій вимагає ведико.l
рухл.ивостн й фізичного наnруження.
3аволоді нш1

726.
мами,

що

залишилися

редюїтом та
н

руках

O!lpe Mlt... tІ

до

супротивника,

до

ру'fається особ;Jивим частинам. Длs1 :шищенн)І обо
рони nрикладаеться: обстріл з прилежа'Іих домів,
nідnал, nідривні засоби, невелю<і арматні частиІUІ
та гармати близhкоrо бою.

727. Дарt>мно поспішати з просунаtІням н се
редині села, коли· боротьба навколо його не дала
переваги

атакуючому.

Перейшовши Чt'рез усе сt'ло, ІІерt'доні частuнм
закріпляються на протилежній обля.\\інці. Не

слід випускатн виходу ва обляміщ<у части11, що за
хоnилися nереслідуванням.

728. Після скінченшІ бою за сели, слід при
значити залогу й вивести зайве військо.
Перші

nередбачати

розпоряджrннн

ор(аніаt~цію

!lоменданта

nvмм.ниі

обо,Jони, системі!ПІ'іІ'ІНЙ

-
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:ТРУс. села, приnинення ложгрін Т<І встановлення
аовшшнього порядку в селі.

Особnивости nіснсго бою.

729. Виложене више про бій за заселені
пункти (арт. 597 --728), н осtювах своїх, стосуєть
ся й до лісного бою.
730. Ліси ще в більшій мірі, ніж села, при
до~ні ДЛЯ ТЮ\\Чі!СОВОЇ оборОНИ: ВОНИ даЮТЬ ШИрО

КИИ ОГ;JЯД вздонж уЗліссь і .можливість обходу
111 Ироким фронтом, надто, коли ліс рідкий.
Для Іщертої оборони придобні ліси середньої
величнш1, які припускають підмогу піхоти инши
лщ родами війська.
Обширні ліси більш придобні для оборони,

Що має н<t меті виграти час, або nрикрити відстуn.
.

7~1 Заступаючи линію оборони, слід уникат.и

РШІюмІрнпї густоти розnоложення. Узлісся nодІ
л~вться на участки ріжно·і вели•ІИни, в залежности
81 д з.нttчіння їх. Участки, що найбільше підпадають
атац~, У НИХЇДІІИХ вуглах, або ПрОТИ зруЧНИХ ПЇД
стушн, повинІІі бути нанбільш короткими. .
. 732. Межами А\іж участками повиннІ служи~и нхідні вуг ли, або місця, що найменш підпа
nад~ють атакам, але ні в ЯІ<()Му разі не виходи
3 JIIcy.

. !'33. llpи різко оІ\реслено;ч узліссю чи, коли
~~с Р 1 ДІ<нй, стрілець"у линію ліnше відносити до
~Р~дини лісу. В деяких випадках .~оже бути ви
rtдНІlІІим ІJИНtСТИ їі Bnepe Д.

с

. 734. Оборону середини лісу полегчується приУТІ~Істю Вt-ЛИІ<их прогалин, вnоперечних просік,
до~~~. РУЧаїв або нрів, нкі можна використа'tіf, яко
~ослtдуючі линії оборони. Велику користь можуть
8РіНІести бльоІ{гаван та дротяні загороди, які легко
латІuувати А\іж деревами.

12
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735. Під•шс оборони обширної лісної просто
ріні, в разі недостатку вШська, доводиться обмежу
ватись заступленням вистуnів узлісся та виходів, при
чому заступлені участки відділяється на фланrах по
перечними зaгopoдar.tft. Незаступлсні перемежки
узлісся флянкується вогнем з заступлених участків.
736. Під час лісного бою підтримання звязку,
додержання напрямку· й керування військом, ста
вить надзвичайні труднощі, надто кошІ ліс великий.
Просіки, прогалини, дороги та стежки
по
легчують орієнтовку і в густому лісі дають єдину
можливість руху зведених частин.
737.
середини

Коли атакуючому вдалося вдертися до
л.ісу, необхідно його відкинути настир

ливими контр-атаками з фланrів.
В де-яких випадках перед контр-атакою можна

перевести

несподіваний

вогневий

напад з пселі

повинно

направляти

дуючої линії оборони.

738.

Атаку

лісову

на

випшуті частини лісу.

739. Велику спомогу атаці може дати обстріл
середини лісу химічними риштунками.
740. Ввдсршись до лісу, треба негайно впс
рядковувати військо. а для звязку з відступаючим
супротивником внслать сильні дозори. Тим часом
обстанова вкаже: чи подати допомогу своїй су
сідній частині чи йти на зустріч або у фланr но
вого супротивника, що зявився, чи переслідувати
частину, що відступила,
741. Дальший рух частин лісом перев~1диться
не дуже широким фронтом, маючи за лав~ми
близькі зведені підмоги і забезпечуючи фланrи ре
зервами, що йдуть уступовим порядко&t. В густому
лісі найзручніШІІІ\\ буде стрій четами, рядаl\ш.
Всі заходи повинні бути направленими до
того, щоб при зустрічі з супрот~tвником застукати

Його зненацька, випередивши відкриттвм вогню

вдаро,\\ у баt'нети.

742. Додержання вірного напрямку в лісі в
тр~дною справою, але надто важливою. Частини

gоиового порядку звязуються ланцюжком дозорів .
.аrальний напрямок перевірявться дорогами, про
СІками, а коли орієнтовних предh\етів нема, компаса,\\,
·
743. Частини, що не мають проти себе су
Противника, помагають сусідню.\, чинячи у флянt
суnротивникові, який затримує просування цих

частин.

.
744. Коли зусил.1я атакуючого проти лісу уРІВноважено опіром ворога, то краще припинити
1:tальш1 атаки й виждати наслідків бою, що точитьсн
по сторонах від лісу.

Особливости бою за висоти.

.. 745. Висоти с1-:ладають головну частину вся
ко, nозиції. Підчас атаки та оборони їх приклада
ється загадьних положень, встановлених для бою.
Висоти набирають значіння головним чином
в звчз~.:у з вигодами огляду, Я І< і вони дають.
746. Під час оборони висот на розположення
nерщої линії будуть впливати: характер леж~ч()ї
спереду місцевости, крутість спадів. присутшсть
на них рослинности. розміри верховини.
.
Коли місцевість перед висотою рівна та від

~рита, то вигідно стрілецьку линію розположити
Іля обніжжа, шоб мати настильний вогонь. І(оли
на Пt.'редньому спаді в ліс, то стрілl'цька линія за
~:ГУПаt:; його узлісся. Иноді буде вигідним віднести

11

на задній спад, але не дуже близько до верхо-

фв~ни. Розположення стрілецької линії на топофа
ІЧному гребіню можливе при дуже крутих спа:

)\ах, а на самій верховині - коли вона має значнІ
Р OЗft\i ри.

'

Дуже часто
ваннн

може

пльонтрового

180 бути

нагода

до

зі\посу

вогню.

747. І{оли спади дуже круті, то набирае зна
чіння ф:ншкуваннє підступів до них вогнем сусід
ніх участІ<ів оборони.

748.

Невеликі гостроверхі

висоти

заступати

11 е с;Іід.

Особливости бою за тіснину.

749.

Тіснини (мости, греб:1і і т. и.) набирають

особливого значіння в тому рnзі, коли J'ІІ.ісцевісrь
ло сторонах нід них дійснu неnриступна для руху.
750. Поодинокі тіснини більш вигідні для обо
рони, то~\У що суІ<упність їх на одній перелоні
дає <JТЮ<уючому мо;юшІ'Іість підходити до перепони
на
широІ<ому
фронті
і виІ<ликає
розкиданіст~о
оборони.
751. Під час оборони тіснини можна ставати,
маючи її ntpeд собою, позад себе, або ж засту
ШІІШІІІ позицію в crpl' дині тісни ви. Розпо~1оження
nоаад тісшнш відповідає пасивній обороні, тоді
як з:,стуnлення позиції перед тісниною пtресліду6
активне завдавнє й бажаннє зберегти можливість
переходу через тіснину. Розположеtшє в середині
позиції люжс мати 111.ісцс нід час
тіснин.

оборови

довгих

752. \Під час атаку тісннн рішуче значіннІі
.має вогонь армати. Для форсування необхідно ві
дігнати від веї ворога, або паралізувати оборону
арматtІим огне:<~. І{оли нема змоги цього доснгти,
то треба шукати обхідних шляхів.
ХІ. Вулишний бій.

753. Бій у містах з пасе:Jею!ЄМ, що повстало,
маб багато

схожости

з польоним бовм

за

засе-

-
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.лені nункти, але й істоп1ьо відріжнявться від нього,
rо.1овним чином, в наступному : 1) бій в містах
nочІsнається й кінчається в середині їх, тоді як
центр ваги польового бою з~ зас~лені пункти ле
жип. по за ними, 2) раЙ"нами •шнів під час по
встань являються звич~йно столиці чи які инші
великі міста, тоді яr< під час польового бою дово

диться битись тільки в невелиr<их заселених пую<
тах, і З) вулишні бої переважають польові бої
своєю довгочасністю.

754. Бій в містах зводиться до апzаюt аакри

тнх micнmt (вулишний бій) і до заволодіння опір
ІІИ~и пунк01а.~tи (громадські будинки, залізничні
двtрці, ,'1\анастирі, старі фортеці, цітаделі і т. и.)
В обох випадках особливе значіннs1 належить

Ув:~енню до чину великої кількости технічних за
сооrв І.арматн ріжних родів, кулеметіs, панцерних
само_ходів, сампкотних частин, літаків, ручних фа

нат

1

т. и.) і доцільно/· коJнбінацПусіх засобів з чи

ІІа.ІJщ війсьтт.

755. Прикладаючи технічні засоби та живу
силу, слід керуватися нластивостями супротивника

.

не~рrанізован:сть, недІсціпл!нованkть, вражли

Вtсть 1 легковірність мас.
756. Наиесення несподівштх, сильтrх ударів,
3
11 прикладанняJІt mcxuiчmtx засобіи, що стлтюють
а УЯl,у -- ст.;оріш усього доведе до цілі.
ти 7 57. Маючи на увазі ці ж властивости супра

на ВііІІІ<а, ~ також з метою не давііпІ йому часу

3

~Рr.анtаув<tннє

оборони, -

необхідно чинити

наибtJІьшою рішучіспо та скоростію.
охо 7 58. _уреба вжити всіх можливих заходів для
Ре . Рони вщська !!ід впливу повстанців. Для цього

бо~~мендrвться: Ізо.1яцію війська в касарнях, за

кро ."У ПІдпускати натовп ближче, як на 100-200
" 18 •

не допускати промов і відозв до війська.

182759.

Перемішаннє

війсьІ<а з натовпом

довести до самих небажаних наслідІ<ів,
до переходу війсьІ<а на біІ< натовnу.

може

ВІ<лючно

760. Розміщеннє війська розІ<ид::tю · посеред
повст~:~нців, а надто по привптвих домах, не повин
но

ДОіІУСІ<аТИ.

761. Першорядне аначіпне для успіху адушення
повстанпя має особа начальюша, яко.ІІtу довіряється

комапду:зшшя військом. Рішучість та залізна воля
повнині бути його головними прикметами. Цьому
началмшкові повинно бути надано повну владу;
ніхто не повинен втручатися й крмпІІ<увати його
розnоряджень.

762. Орtанізуючи загони для здушення nов
стання, слід звертати увагу на національний склад
повстанців, -- краще всього призначати частини.
з мешканuів шшюї ,\\ісцевости, навіть ІІНШОЇ на
ціональности.
763. До формуємих оІ<ремих загонів чи ко,
льсн призна•шється: піхоту з І<улеАо\етами, ар.\шту.
панцерні самоходи, саперів, технічні та звичайні
засоби звязку.
Розрахунок на

4

гармати,

1-2

1 курінь піхоти: 8 кулс:.tетів,
панцерних са:\\оходів, І рій сале

рів і .команда зі струм.ентом та nідривним мате
ріялом (поми, мотию1, соІ<ири, І<аменярські молоти.
драбнни, пірокенлівові дашки та инші вибухові

матері яли).
Піхоту заосмотрюється ру•ши.\\W
фанатами.
Для орієнтуванш1 війСІ,ку нидається
[L"ІЯНИ
міста й додавтьсн частини мійської міліції.
764. В разі виявлення ознак новпання чи.
під час виникнення його, коли-б воно нибухло
несподівано, ,\\і сто ()Голошувться на воєнному стані
й nрианачавтьсн начальниІ<а над усім військом, що.

-

183-

стоїJь у місті, з додержаниєм зазначено~о в арти
І<уJІі '761 в усьому, що стосується до чишв війсt-.ка.
765. ІV1істо nоді;іяється на участки. Оборону
І<?Жного участка доручається загонові з усіх ро
ДІВ війська, •1исло й склад яких визначається в за
JІежности від величини участка, його значіння та
инших даних обстанови.
. Призначається військо для аІ(mnвннх чииів
шд час адушення повстання і загальний. реаерв до

безпосередньої розnарядимости старшого началь
ника.

766. Обовязки війська, що охороняє участки,
на які поцілено місто, полягають в охороні най8~Жливіших будинків і споруджен!> (їх застуnабт~ся
ПІхотою з кулеметами, а иноді з tарматами), в ПІд
триманню порядІ<у в своєму участку висиланням
снльтtх дозорів та панцерннх са~оходів, в недо
nущенню й розніванню зборищ і н допомозі вій
СЬІ<ові, призначеному до активних чинів.
767. Між начальниками участкін та старшим
начаJІьшІІ<ОА\, а також між участками встановля
f:~ся міцний звязок,

незалежно від істнуючого

J't\ІИського, ПОЛЬОВИМИ телефонами

і телєtрафом,

а також мотоциклял1и, самоходnми, кінними орди
нарцями та иншими засобами.
768. Звертається увагу на необхідність ,\\ати
одначасно кількох линій звязку ріжними сnособа
ми, н~ випадоІ\, що зрадить який-небудь з них.

Тел6фониі та теJІєфафні стації повинні бути nід

охоро.ною особливих варт, а проводи nід охороною
дозор 1 в.

6

769. Бій на вулицях доводить до необхідности
ратн штурмом барикади і прилеглі до них доми.
770. Силу оборони бр,ується не на барика

дах. а на прилеглих ..1.0 них, частіш усього, вуrло-

184вих домах.

3

цим слід погоджувати чини

пІд

час

атаки.

771.

Атаку може бути перtведено двома спо

собами: 1) обходом через доми, а та1юж через
подвіррє на сади. що 11рилягають до домів і 2)
наступом по вулиці.
Перший спосіб більш пе-вний і супроводиться
меншими втратами, але він є забарливим; другий
-:-- більш скорий.
В зашжности від загальної обстанови та кіль
кости технічних засобів, що в до розпорядимости,
вибір сnособу надається виконавцям.
·

772.

В обох виnадках треба цілком

викори

стати технічні засоби, надто армату, намагаючись
до того, щоб ногонь ар:\Іати, чишІ ланцерних само
ходін, бомбометаннє з "rітаків, І<улrмстниіІ вогонь
і застосуваннє инших ТС'Хнічних засобів. -·набрало
ue тіл6кн підгоmов•ю<о, але іі рішучого аІІа<tіннл.
773. ІІід час атаки обходо,\\ війсJ,ко проникає
в доми, що по обох сторовах вулиці. 1\о:ш двері
буде запrрто або зnва:н•но з середини, то їх ви
ламується
саперами, або nixoтn вш.зип, через
вікна. Прианачена для цІ.ого ocul'5a, в суnроводі
20-30 козакін, піднімавт~>ся по внутрішніх сходах
ІІа верхній поверх, звідки оглядав, що твориться
в
нин-.:ніх поверхах протилtжного дому. Після
цього пробивають стіну сусіднього дому і влааять
туди. Пробиває nролом J(ОМ<Інда з струмеttтом під
керува~швм саперів. При цьому бажано пролаr.tу
вати стіни

з задніх І<імнат, тому що при цьому
nовстає можливість чинити зі двору без перешкоди.

В передніх же кімнатах, біля віІ,он залишаються
бекети, які нnглядають за тим, що твориться на
вулиці, й обстрілюють цілі, які зявляться. В такий
слос!І) просуваються з дому до дому.
В тих же випадках, ~оли 3 задньоі

сторони

- 185до ,1,омів прн.1яrають сади та ІЮ,1Р.ірря, --- наступ
nереводиться черtз них, проробляючи П('рсходи
в парІ<анах.
Ко.1п буде доснгнено до дпму, що панує над

барикадою, загін підтягується и завдає вдар. Про
суваннє чt·рез доми супреводиться

вогневою

nід

готовкою. яку nогоджується з рухом nіхоти.
774. Під час руху через доми користно обса
Д}{{увати дахи кvлеметами для обстрілювання дахін,

ЯJ<і може обсаДити супротивник.
. 775. Другий cnociG атаки - наступом по ву

ЛІЩt --- nереводиться або-ж одночасно з атакою
8 ДО~\ах нбо самостійно.
.
776 Явною атакою, яку суnроводять ве:tикі

втрати, можна, одначе н останніх стаJі~х бою,
nрисІ\орнтп адушеннє nо вс rання.
Настуn ПL'реводнться кольоною. І Іоrн.·~н· :1 ко
льонн вастуnають 1-2 панцер ні· самохо;\Н. в за
лежностн від шири. и вулиці.
_777. Обома сторон;jми вулиці, ІІt,і''НІО 110 при

~~мн,. non<:::pt-д І<О.1І.С,іІН повинні йти с- r ріJtьці. Вонн
., стрtлюють вікна, Д;JХИ та ю~гr~лі ~;сі ціли, яt<і
оSІВmно

~->
.
.
.
'•
ст
ТІ,сн . .:за стршьц>J,\\И, І<рокш ::~а иu, идс закра ва за якою на такому ж віддаленню йде кош.она,
ni ИІочи~я ві,'\ вистрілів ПІ) обох сторонах вулиці,
І<од ІЮрtтьми, tанка.юf та за вуг:1а.\Ш доміn у бо
І<о~их вулиц11х. По обидві стороІш від застани та

за ьони Іідуп, пішоходами стрільці і наглІІдають
no nротилеrли,,ш домамн. І<оли заставі, що ІІдс
nept:д ко ЛІ,ОІШ, U)'
- де Ді! ІЮ LІУ
- ;~ь- ИJ{t: і>а!.:ДаІіНІ!, ТО
зараз ж
.
Т
u
ГiUJe
е замшяється иншою.
реоа ЯІ< нанстро-

'Н

з

0 ,nильн~вати ~а тим, щоб з кольони не було

n~в~-Іе~о

ltl

одного вистрілу. Стрільці же, нявпакн,

стан н_нt бути готовими стріля rи по головах повЦІ в. Стрільців призначається з числа добірних.
778. І<о.1и настуn по ву.1иці зуuпцає з рухом

185 -·
nіхоти через доми, то необхідно звертати увагу
на зuязІ, чинів і щоб не скоїлося стрІльби no своїх.
ДшІ цього встановлюється умовні знаки, які від
значають, що дом ааступлено,
ється

наприклад

вивішу

nрішор.

779 Панцерний самохід nідїзжає щільно до
барИІ<ЗДИ Й обстріЛЮЄ їі В обидна бОКИ 3 J<УЛе
метів, Вслід за цим піхота кидається в баrнети.
780. Наступ nіхоти по вулиці, заступлений
бунтовниками, повинно nідкріпити рухом кількох
сотень n<Іралєльнимн вулиця,~и. щоб забезпечити
флянrи й nоставити між двома вулицями, тнкож
і на Ішnадок бою в бачних вулиц~х,
781. В коJІьоні не повинно бути ніяких коней.
782 Lllтypм міцних будинків повинно засно
вун:пи на досягненню повних наслідків арматного
вогню. В біJІьшості випадків цього буде досить,
щоG з.~уситн бунтовників покласти зброю.

783. В рСІзі, що бій затягається на кілька ;~.нів,
то заступлені під вечір позиції закріпляється, а
на рЮІОІ< біЙ ПОІ'\ОВЛЯ6ТЬСЯ.
784. Не слід упускати нагоди для утворення
вночішніх наnадів, чому часто може сприяти об
станова.

785.
ш~нюІ

Бій

nовинно

доводити

до nовного зду

IIOBCT<JHIOI.

786. Під час бою слід звертати увагу на до
СтатІІє хСІрчунання частин. що провадять бій, орrа
Нізацію санітарної доnомоги, невпинне постачанне

бойовим nриnасом та потрібним матеріялом.

ХІІ. Особливости боевих чинів у горах.

787. ІІід час бойових чинів на горнній .!'t\ісце
tюсті особ:.иву користh для досягнення успіху мо
жуть дати ооходu і до тогож значними си.1а1tш.

-
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Обмеження огляду вимагає старанної розвідки,
нагляду, часто й забезпеченнє ф.1янrів піхотою
з кулеметалш, а иноді з невеликими частинами
армати.

. І<ерування
НІсть часткових
надто цінні д.1я
надто придобна

й звязок утруднені; тому самодільначальників та надмірна упертість
успіху в горах; з засобів .звяз1.:у

оптична сіtна;;ізація.
Під час роавідкп ворога ве.'Іике значіннв мо
}!(ут~ мати спостереження а повітроплавннх ana-

Panuв.

· 788. Під час гірного бою дуже важ11иво за
хошпи пануючі висли для оuстрілювнння 3 них
воrн~м армати та кулем~тів прилеглих дО.'ІИН та
спащв, а також для встановлення дозорних пунктів.
Зважаючи на труднощі в зносинах, резерви

~?~инно тримапr ближче до війська, що nровадить
vJИ.

?89. Під час атаки окремих висот (опірнмх
11
ї!НІ<ТІІ~) тре?а звертати головну увnгу на обхвати

сі та nаралізування вогню, що проводиться з су

вид;их онірних пунктів супротив:Іика. Коли гаразд
т

Рано дозорні пункти й уміло розположена :1рма

д~' то JІ\ОЖна користуватись спомогою останньої
самого вдару в баtнети.

стрі Ф,~янrовий вогонь навіть н~значного 'ІИСJІа

за

'1 ЬЦІВ може прине«;ти велику користь.

~ахоnлені висоти повинно негайно закріпляти

, со ою кулемепtми та арматою.
чис 7 ~0. Під час обороюt, зважаючи на пелике

ф ~10 _непоражних nросторіней, підступи на всьому

f

НТІ повинні бути під флянtовим або навскісним
до~ем куJі~JІ\етів та ар.шпи, яку д:т цього часто

0

едеться ставити невеликими частинами.

nот .~91. Загальний резери часто може вия1штися
РІ НИ.\\ nоділити на <Jасти.

-792.

Повинно

аампсrсувзння
висотзх та

T<l

18і

-

зн~ртати

рnорrшш

спадах та

увагу

на

фальшивих окопів

особлнву

на

на тверде заступлення

висот,

sші з;н!езпечують ф:ншtи всього розположения.

793. Коли ворог атакув, головний засоб
у оборонцн мушкетний вогонь і, коли атакую·
чий, стомлений підйомом буде нn близькому від
даленню ві,'!. стрільців -- ручні фанати. Арt~шта,
що ф:rянкув підсrупи, чинить у флянt атакуючому
ворогу; решта арм.ати -- ПЕ>реважно no ворожій
арматі, яка cnOJІ\araв атаці сІювї nіхоти та по
резервах супротивника, як що їх можна обстріляти.

ХІІІ. Роапорядження для бою.
794. До nриказу про бій (додаток XIV) включавп.ся:

І) відомости про суnротивниr<а;

2) відо:\юсти про своє сусіднє військо;
З) аагальну піль чинів; напрямок

або

район

наступу; зазначення фронту позиції на всьому про
тягові її під час оборони ;
А) поділ війська no баєвих участках з ук<l
заннєм прианаченого на них війська та шtчальників
участІ<ів; ці:tь чинів війська на кожноl't\У участr<у;

завдання армап1, що не ввійшла до сrсшду б()ЙО
вих учасп<іu; окреме нои)(рипя,

.коли

йоrо

при

аначавться·

до

б) nо~іл і мета чинів кінноти, що не ввійшла
cr.::ra;ty бойових участків;

7) 11ар~д Ш!. розвідку; завдання для розвідки;
заходи що до нагляду та забезnечення
флянrі 1>, а коли треба, то й тилу;

8)

9)
10)

заходи що до звя:щу;

розмежовуючі линії;

J1} місця армаших парків (головних та ИІШІих); ·

-- 189 -місця перевязочних пунпів;
ІЗ) місце обозів 2-го розряду; спільний на-,.
ча.аьник та прикриття до них;

12)
14)

розnоложення про ріжного роду

техмічнJ

Роботи;

15) ку ди надсилати доповіщення;

16)

3

застуnниІ\ІІ начальника загону.

ціеї перелічи коЖнніі начальm1к ВІ{.-7ючае до

свого накаау те, що потрібно
Ісладеного на нього завдання.
В І Д Д І Л

для шшонают nQ~

VI.

Партизанські чини (війна загонами).

795. ПартизансhІ\І1Х чинів усnішно можна прк:.:

І<дасти:

а) І<оли театр воєнних чинів обширний, над

тож, "-Оли він .'\\ало засt:лений і мало культурний;
~б) коли театр цей, хоч і обr.tежений, але rо

Рянни, пер~сі•Іt'ІІИЙ і не пропуска6 чинів великимм
масами·
.

С . і В)' і{О:ІИ населення
с

R

rнвчунає нашому війську.·

запі:ІЛЮ cynpOTИbHMKQ

796. 1\-\стою nартиаанських чиніn ь завданн'І

/~1 Ротивнш<у можливо більшої матеріяльної шкод11

міt;оUJирсннн у нього в запіллю непорядку та аа
ІUJІ~а~ІНя, а т;щож nсування його комунікаційн•~
тягнХІВ для припинення підвоз у до фронту й від
охорtввя мо:кливо більших сил суnротиnника ~ЛІJ
они аашлля.

cnoc 769 7. Партнзансhкі чини орrанізубТьсн трьо.мОіІ
о амн:

11010

а) нисиланнвм ветших кінних частин з кін

nро _арматою, ЯІ<і, відриffаючись від своєї армії.

су 11 ~ 13 УЮть можливо r.•шбше увесь тил і заnілл~
отиввика, де ниділяють від себе цілий р~

-
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дрібних ааrонін та парпи для аруйнув<Jння та зни·
щеинн всього тorn, що має значіння для армії су
противника; після виконання цього завдання ча
стини ці швидко повертають на злуку до своєї
армії з другої сторони, вступаючи, де буде потріG

ним, до бою, щоб прокласти собі дорогу.
б) висланиєм особливих загонів кінних чи nі
ших, силою від однієї чети до кількох сотень, які,
лроникаючи можливо глибше в- запілля супротив
ника укритно гніздяться там довший чи коротший
час, переходячи з місця на місце; вони чинять або
в повному складі, або дрібними партіями, зважа
ючи на обстанову і nпвертають назад, коли даль
ше пtребуваннє їх на ворожому запіллю стане
неможливим, або після виконання покладеного на
них завдання.

і в) орrвнізацією в заnіллю супротивника окре
мих партій з місцевих мешканців під проводом
вксланих чи зарані посажених на місцях досвід
чених особ: nартіІ ці також чинять скритно, пере
ходячи з місца на місце, міняючи одежу, зовнішній
вигляд і всілякими способами заміеаючІ-І сліди.
798. Партизанські загони складається з до
бірних людей, міцних, витревалих і сnритних, що
з доброї волі побажали вступити до загону чи до
партії.

799. Особливу увагу повинно звернути на
відповідний вибір начальників партизанських за
гонів та партій, від енерrії яких, а та~<ож від їхньої
таланоuитости та їхнього знання воєнної вправи,
надто тактики партизанських чинів головним чи
ном заJіежить увесь успіх замірів.
800. Предметами партизавських чинів можуть
бути: а} залізниці, штучні спорудження на шосо
вkх та tрунтових дорогах, телєtрафні та телвфонні
лині'і, б) етапні пункти, в) всякого роду склади,

-
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г) обози, тр .::спорти й

парю:, що ци~:жулюють

в тилу кожної армії, д) ворожа почта, е \ окреlІ\і
Ворожі загони і е) слабо обсаджені ворогом засе

JІені nункти.

801. Не тільки начальники, а й увесь склад
загонів та окремих партій повинен бути докладно

знайомий зі способом чинів під час нападу на кож

НІІЙ .з указаних предметів. Партизани nовинні знати шдривну сnраву.
802. Крім встановленого

.

.

озброєння та· ПІд
РИвних засобів, партизанам корисно мати револь
вери, ручні фанати та ножиці, щоб різати дроти.
803. Партизани не повинні перевантажувати

Себе харчами.

бранцями та воєнною здобиччу.

Все необхідне для прохарчування вони беруть
У мешканців.

804. Успіх партизанських чинів фvнтується,
головним чино.)і, на несnодіваності нападу, тому
nовинно вжити всіх заходів до додержання тайни
та обдурення місцевого населення.
805. Вистуn партизанів для виконання будь
якого заміру nереводиться, по змозі, непомітно.

Нач_альник повідомляє підлеглим завдання і плян

чинш лише в мент вистуnу або під час маршу.

І<ол_и нема nевности у відсутиости шпігунів, заго

НОВІ І<раще виступати дрібни.)іи партіями в ріжних
наnрямках з тим, щоб зібратись потім скритно
в Призначеному для виконання завдання пункті.
806. Партизани пересуваються скрито, уника
~чи великих доріг. Навіть під час рухів на великі

ВІД~алення слід іти тільки вночі, скриваючись у день
У. ВІдокремлених оборах чи в лісах. Останній ноч
ЛІ»<ний nункт вибирається по за приступним райо
ном в.исилки ворожих дозорів; вступати туди слід
:о СВlта_нку, вживши заходів, щоб ні під яким приодам НІхто не міг звідти вийти; охорону, коли
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І<авців. Ш.а. час руху, щоб не І:ІЮІВІПИ себе, не сліА
вжинати
великого

великих

заходІв

головного

до

загону,

охорони,
а

ще

місцевого мешканця. Стрінуті на
бекети чи :озори слііl неnо.\\ітно

доснть

краще

не

nевного

шляху ворожі
обминати або

без шуму і без стрілів, зні.'!іати.

807.

Краще всього nереводити Н?.Пад у

ночі

з тим, щоб у ночі ж і відійти; але це можливо
лише nри докладному знайомстві з місцевістю та
з розnоложенням супротивника, або коли є добрі
й nевні nровідники. В протинному разі краще nе
реводити наnад вдосвіта.
Коли ж наnад наміч(·но в районі етапін, то
найкращим часом для нього буде пінІІіч, тому що
на

етаnах

уже

з

раннього

ранку

починавться

жи

вий рух.

808.

Плян нападу повннен·бути гаразд обмір-

кований.

809. Щоб зняти зоннішві ваJ:тИ та бt'кети
супротивника та щоб заволодіти потім внутрішни
.ми, а також, щоб захопити старших і уперr.дити
nодачу сиrналів на спо:юх, слід nризначити пса
блнво добраних людей.

Коли відомо,

що ворожі

гармати або обози розположена парком по за
селом, то для заволодіння ними висилавться спе

ціяльну частину загону.

Щоб збільшити

заміша

нину ссрец супротивника, вигідно П!!реводитн

на

стуn одночасно з J<ільІ<ох боків, але всіляко треба
уникати складних nлянін чинів. Щоб не з<:блудити
й щоб забезпечити одночасність удару, частинам
загону слід розходитися на самому близькому від
даленню від ціли.
810. В разі невдачі, за:щqлегідь nризначавть
ся збірний пункт. Коли після нендачи ворог почне
переслідуваннє, ·то краше нсьоrо розвіятись в ріжн
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сторони й зібратись nотім на аарані nризначений
nункт.

D

S CJ

Навчання перед боем .
. І{ожний вояк повинен твердо засвоіти собі
таю загальні провідні nравила до бою:
1) Сам загибай, а товариша визволяй.
2) Пробивайся наперед, хоч би nередні били,
Бог н~ без милости, а коа<tк не без долі.
б

З) Не бійся

уло; напrвн~

загину, хоч

переможеш.

як би

скрутно

не

4) Як що тобі трудно, то й ворогові не лег

Че, ~ може ще гірше ніж тобі; лише свої труд

но~! тн бачиш, а ворогових ні, але ці тру~нощі
У ...иогu також в. Через те ніколи не витрачаи на
дІІ, а будь завзятим та нпертим.
u
5) І{щн боронишся, бий, а не лише відби
ваиси. ЛіпuнІЙ сnосіб боронипн.:н самому наnасти.
6) Маєш зброю в руках-ще не вмерла ко
зацька мати.

u
7) В бою nеремагає бі.ііЬШ упертий та завая
~ии, а ие дужчий чи спритніщий. Перемог не адо:
~уваtпься враз; ворог теж буває з~взятим; инод1

i t ~ющастить nеремогти й аа два и
1 : 0 дІ треба дертися в четв~ртий раз,

за три рази;
аж доки сво

ного не здобудеш.
. .. . 8; Бі;Іьщ або менш у.\\ілі роопорядження по
'1'· 1 Іuують осяrн~ння мети а м~:нши.ми втратами,
;ід·~ тількн nоменшують; а досні:'не її лише той,

хто зважився скоріше загинути, ніж не дооитися,

'toro

бажає.

9) Які несподівані переnони не повстали б на

UJляч до .'1\ети-требn думати про те, щоб їх по
дОJІ<Іти, а н.: про т~:, що сnрава стоїть зле.

ІЗ

10)
флангів

У

-

194-

порядної частини нема ані
всюди фронт, звідки ворог.

11) Як несподіваноб

не зявиD.ся

тилу, ані

ворог,

не

треба забувати одного: що його мижна бити або
багнетом, або вогнем. Вибрати одно з двох -не
важко, а стрій-остання справv Ворог близько
завжди багнети; далеко - спочатІ<у вогонь, потім
багнети.
12) Нема такого становища, з якого не можна
булоб вийти з честію.
13) Під час бою нема зміни. Встряв до бою,
то залишаєшся
зміни-ніколи.

в ньому до кінця;

підмога буде,

14) Доки бєшся, визволяй здорових; лише
подолавши ворога, згадай про поранених. Хто
про них турбується під час бою й залишає ряди
той страхополох, а не жалісна людина. Для до
помоги пораненим є санітари.
15) Як що ти-старший, не втручайся в справу
молодшого, коли бачиш що їі добре провадятh,
під час бою і своєї досить буде. Хто вганяти
м.еться за тим, що другі понинні робити, пропу
стиrh своє. Кожний чин повинен мати свое поле

са.мостійностн й відповідальностн. Не визнаючи
першої, зносиш другу. Але старший повинен сте
жити, щоб кожний робив свою справу й не по·
турати нікому.

-
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а) БnRнок дnА доповіщеннR.

Ному

19
ч.

(місяця),

р.

.

з

год.

(звідки вислано)
Мапа

--

Біля

4'/,

цалів.

хв.

.
в цалю.

-

------>

-
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б) Ноnерта.

Ному
Нуди
ч

.....

Хода
Одібрано

19

(ІІІЇОЩІІ)

р.

год.

хв.

Підnис

Конерту повертабться подавце~і.

---

~---

-

--Біля

4',',

ца.1ін.-~-

- ----

Ч 1о1 т а в:

Ходу зазначабться:
х nt:рсмінною ходою.
хх
як мога швидче.
Пр 11 м і r ка: Блянки і копер ти
111,0 не боїться нох кости.

--

робит11

Слін, уміщенкх в дуж~>ах не друкуsться.

ё па пер

-
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до арт.

11.
51.

Гонецьна почта

І. сотні І-го Імені Гетьмана Богдана Хмельницького nолку.
БЕКЕТ

Г

NQ 4.

І Місяць і

І

брано слано 1

1

І. Ве-1

.

Від І( Ого одер- І чисдо та ~асі з !<І'!м[яД~о Ск і ль- При
жано, чи ким ~І вІДІ-І
ко па- мітка
nривезено
Оді-І Ві ді- [слано. 6:;у \кетів

1---- __

Дубогрій

І

ресня ІІЗ г. Крав-

Головатий

13rод.

---.
35

хв"!

42

хв.

І

чук

к

І

N!! 4

3

------ --

~----~=-

17 г.j 17 г.І па- NQ 2
5 · хв. ненко

4

~--·-- _____ ,___ і ___J___ _I __ -1-1---

Петренко

1

І

:

год-12 rоц. /{о15 хн. 25 хв. наль

12
І

і

NQ

З

І

І

!
11

І

r----___ - -- __ І_ _ , _ - - - - - - - - - - - - - - Примітки:

І)

2)

Прн одбірцнню пакетів д я відсиш••• в І-інІ-рафі
ІІІ;ставшн;тьс~І И

N2

;~:::! пак.:-. ів

Прн адачі пакетів на місцІ прианачення вима

гати від адресатів росписок на копертах па
Rетів, які і поRертаnться останнім бекетом
назад, на бекет, що їх приняu, одночасно з пе
ресилкою пакетів.

-
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до арт. 54.

Принмети, по Rних можна судити про сиnи, поnо
женнR

та

про

чини

ворога.

Прикмети часто зовсі~\ незначні, коли уміло
використати їх, ведуть иноді до викриття обставин
першорядної ваги; тому відомости,
що їх Аобу
вавться ріжними

шляхами,

повинно

старанно за

писувати й приводити до системи.

1.

Необхідно стежити аа настроеІІt населення

ворожої країни та взагалі, за населенням нам во

рожого.

Стурбованість

та

послужливість

його

nоказvє відсутність ворога; навпаки, хвилювання,
сnинення праці й торговлі, залишення сел та міст
,І,ав підставу гадати, що воно чекав на бійку. По
гордливе відношення nоr.:азує наближення дужого
ворога.

2. Як що ворог став на одпочинок табором,.
nостовА\ або по таборам-постали треба заува
жити: напря~юк дротів польового телеграфу, місця
Ае поставлено щогли іскрового телеграфу, дозорні
пункти; форму одягу й головного убору; ріжні
відзнаки уніформи; дим та заграву вогнищ, uorнi,
намети; час І$Ирядження та наnрямок
патрулів,
кінних
дозорів,
реко(носцірних загонів;
ріжні
сі(нали й години. ко:ш їх подається; появлення
нової уніфорАіи; збирання машин, дерева, човнів
і т. и. Важливим в запримітити також місця, де
розnоложився супротивник, і т. и.

Коли стежиться за ворогом під час його оуху.
тv треба звертати увагу на довжину кольон, кіль
кість мас, що різко відріжняються одна від одної.
рід війська, обоз, хуткість руху, височину стонба
куряви, вилискування зброї.

-
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З. Необхідно зауважити всі роботи,
що їх
nровадить суnротивник для спорудження окріпів
У заселених пунктах та на місцевих предметах;
nересування його робочих команд, утворення те
леграфних і телефонних линій та инші чини суnро
тивника, що вказують на його nриготавання до

бою.

Під час сутики дуже важливим в заnримітити

форму одежі та відзнаки на ній на забитих та аа
JІИШtних ворогом поранених. 3 забитих та пора
нених треба забірати записні книжечки, листи,
мапи та инші документи.

4. Під час переслідування ворога звертати
увагу на величину місць одпочинку та на відда
J.ення їх одного од одного; на те, що було зали
Шено ворого,'\\ по селах та таборах; кінські та
обозні сліди (напрямок і свіжість їх); дивитися,

.чи нема по дорозі поломаних возів, дохлих коней
1 могил; кінські труnи-ситі чи худі, напружені у

них сnини чи ні, чи зруйновано околишні села,
згарища свіжі чи давні, числені чи ні, великі чи
маді, чи знищено мости, чи лише барикадовано .

.

Додаток lV
до арт. 54.

Роспит місцевих мешканців, полонених та пере
ниньчинІв.

Шляхом розпиту місцевих лн:шканців,

поло

н~ни.х .та ntрекиньчиків часто можна здобути
~ 1 н!н ВІДомости про ворога, але сліnо довіряти
ІХНІм виказам не треба, особливо, коли мешканці
вороже настроєні або коли це nолонені.
1) 3 .місцевих .мешканців переважно допи
тувться: телеграфних, почтових службовців і за-

-2СОJІізничників, лікарів, священиків,
учителів, кра
марів.
Для того, щоб роапит дав як найповніші ві
домости, їм пропонубться, наприкла~. такі запи
тання: :'tІ!сце Мt:ІІІІ<ання; авідки й куци простує, що
бачив. чув про сунротивника: по нких сt:л.,х СІОЇІ'Ь

його військо;

де

його

перЄ:дові пости, кінні

до

зори; скількu кінноти, піхоти, армат, воз~в обозу;
чи живе військо в нам~тах чи по будІtнках; хто

його вн•tальник, де він живе;

чи нема часом над

будинками військових прапорів, якого вони ко
льору, з нкиlІ\И цифрами чи літерами; куди йшло

війсн<о

іі скільtш

часу воно

йшло;

чи

3

зупин

ками, чи ні; як убрано було військо, які мундури,
кашкети і якого кольору, погони, комір, петлиці,
які цифри, літери на погонах. комірах; у яtrому
стані 3::tлізниця, чи багато потягів проходить ;la
добу; що перt>важно nеревозиться; чи tJe помітнІ)
часом будув11ння окріпів, де й скільки; між ЯКІВІН
селами прохпдsпь дроти військового телеграфу;
де склади харчу й фуражу; Щ\) їдять жовнірк; ttil
справно платять гроші за продукти, 3а що· й
скільки; чи не чинять кривди місцевому н..~.:~·лснню,

як що була бійка,

то чи

багато

забитих і пора

нених, куди їх одво3или.

2) Від полонених та перекиньчпків відбнра
етьсл всі доку.менпт іі лнстн та иегайно відпра
вляеться до внщнх штабів на розгляд.
Полонених

та tJ(·реtпшьчиків

розпитують по

одиниц; П'J\)івнання більш м..:нш однакових вкааів
дав ~.ожливkть зробити правдиві висновки.

Іх розпитують: у якій частині служив (огля

нути відзнаки на .мундурі, кашкеті, на зброї, вла
сний ~нак, заnисну книи<ку; адреси на копrртах
листів, що отримано від родини), хто командир.
хто старший начальник; до складу якого загону

20і-

iioro частина )>ходить;

щ.:і

частини в т;-~ скі:ІЬ!{И

~дей 1:1 загоні, скільr.:и Г.'Ірмн; д~ та нк poзno
J10Жt:'HO військо; де була ост<НІІІЯ ночівля; що чув
npo м:,іJбутні nересування та 'ІННИ загону; чи пра
вильно ВІtд:ає1·ьсч х11рч і який він, чи д~ють nлатню;

~iOMj МЗЮТІ• Нt'СТіПІ<И, ЯК ІІОІ:!ОД>ІТЬС;І СТарші;
СІ<rльюr людей та коней у сотні; ЧІt баг:іто мо.1о
.І{Их T;t запасових; 110 с"ільюJ n .тронів у жовнірів,
чи б~гато хорих. або поранених; чи 6 запаси
8

.Харчу й фурс;жу. та які вош1. Треба замітити уні

форму та стан його обмундурування. зброї, який у
Мього аовнішrtій вигляд бо:1ьорнй, стомлений, си
тий '1!1 голодний.

•
Оглнд

місцевих

Дод:~то"
до ііrт.

У.

79.

предметів

.
1. Огляд сел та .шст. Головна частюш роз81дІ<и н '~ входить у с~ ло (місто І, доки його та

наІіблнзчі околомці не оr:1януто дозорами.

Д:rя огля:у с~ла кіннші д•Jзір зуnиняєтм:н дt.'

Ііtбудь недаJtеко, сховавшися, але так щоб за се
.11ом можна було стежити.

І<ількість до3орів необхідних для огляду села,

залеиопь од величини йоrо (кію,кости в ньому
8 У·'1ІfЦь}, його фор.'\\И й напрямку, в якому росnо
~О}І(ено ..:аме село відносно шляху руху кінного
...оао ру.
При значній протяглості села в ширину,
0
r ляд його робит~>ся кіщ,ком :1 дозорами. Село,

ІЦо тяг_неться вузкою лин'єю поперек напрямку
РУху І(Інного дозору, оrлядавться лавою до;юрів.
Дозори висишівться по більшйх вулицях та

ма І<утки села. Оr.ІJянувши сt>ло, дозори аупиня-

-202ються

на протил~жній

його облямонці

та дають

анати начальнику розвідки про наслідки умовним
знаком, при потребі посилають йому доповідь. Як
що ворога нel\ta,
"інний дозор хутко проходить
через

с~ло.

У ворожій країні, при ворожому настроУ
насrлення, при нt>великій кількості І<інного дозору,
а також у ночі, корисно брати заручників. Для цьогu
призначається дозір (не менш 3-х чо;ювік), який
у найблизчі хнті б•."З галасу хватає кого· небудь
із мешканців і веде до начальника розвідки. Там
бранця допитують та затримують до кінця огляду
села

окремими

дозорами.

Докладний огляд сел пров.1диться цілим кін
ким дозором, нк що він має досить сил для цього.

При ЦЬfJМу, після попереднього оГляду села О!{ре
ми.ми дозорами та ЗіІступлення всіх виходів із
села, цілнй дозір входить в село, виставляє, де
треба, В<Ірту, після чого начальник розвідки
по
ЧИІІ<tЄ розnит м(·шканців (головним чино.м пред
ставників місцtвої влади), захоплює поштову та
телеграфну кореспонденцію, скарбниці и т. п. Під
час огляду із села нікого не випускають, а козаки
дозара тримаються в баєвій поготоні.
2. Порядок огляду лісу залежить од його
вещt•Іини, ступеня

проходимости

шляхм.\и

та про

сіками.
Невелю(ііі ліс або гай оглядають дозори все
редині та на узліссю.
Як що ліс неиелню:й, але такий густпіі, що

пройти можна лише шляхами й стежками, то його
оглядають дозори, що проходять головною та най
близчими боковими дорогами, а також уоліссями.
Для огляду велІtкого але рідкого лісу, дозори

прохо,цять йоГо давою.
Як що потрібно, можна

розсипати

й весь

-
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Роаїад. ІОнні лави, проїхавши ліс риссю, зупиня
tоться на протилежному узліссю та збираються на
знак начальника розїзду.
_
Як що ліс великий та густий, так що трудне
иого проііпш по боках від дороги, що йде через

ліс,

то його оглядається дозорами в головному

lіаnрямку, а по дорогах, що йдуть від нього ві;~.но
rами, лише на кілька сотень кроків. Дозори, що їх
1НІслано на ці дороги, стежать за ними лиш·~ доти,

доки роаїзд не промине їх, а після того прилу
Ч:!ються до ньuго. Перед тим, як розїзд має вхо
JІ,Іни в такий ліс, узлісся, як що розміри лісу не
дозволяють, по1шнно оглянути на кільІ<а сотень.
кроків у глубину як у напрямкупосування розїзду,
так і в боки.
З. Оглядаючи тістши, один дозор хутко про

ходить через тіснину, а другі роблять те cal\\e, ко
Рнстуючися найблизчими манівними шляхами, а
Розїзд зупиняється біля входу до межигірря. Як
що вороrа не буде, то оповістивши про це розїзд,
дозори роблять ·так само, · як це було вказано

т. І·ій цього додатку, при огляді села. Розїзд
nовинен проходити тісниюі, ЯІ< найшвидче.
4. Яr< шо по дорозі зустрінеться високість,
то один дозор іде на гори, аж на шпиль та огля
дає околиці спереду й усі боки, стараючись, щоб

8

80 Рог.

не запримітив його, а инші дозори, "к що
внсоюсть н~ велю<а, обходять її сторонами .
.. Як що високість тягнеться з боку від руху
Роз1зду, то він іде ниaOltl, а дозори горою, хова
ІОЧись за верхом високости а боку ворога.
й
5. Перепони, що Ух розїзд зустрічав на сво
о ОА\ у шляху, як от болота, мочарі, річки, іі балкн
бrлядавться дозорами, оскілько це необхідно для
, е~nечноrо руху чеJ:ез них розїзду. Дозори зви
Іаино оглядають їх по головному та найблиЗ 1ІИХ

-204-бокових шляхах, що прnходять через них.
Коли потрібувться докладного or ляду
на
певному протягові одного
а місцевих предметів,
що їх перелічено вищЕС", то це виконубТься лавою
АОЗОрів.
Я•r що бя.'!ка (річ1щ І') ол ото) тя,..н"п.сн збоку,
то

за

нею

наr лядають

вздовж балки (річки).

дозори,

яких направляється

-205Додато.- VI.
АО арт. 134.

Н А К А З

"

" n і w і ~ ди в і зІ r.
(Мапа

3

верст.)

Ч. І.

Велнкніі опочиво1;

10. Вересня 1912 р.

11.

І(оло села Гречан11.

г. ЗО х. ранку.

1) Відомості про ворога.
2) Відомости про розположеннн сусідних частин.
3) Район розnоложенлн дивізії.
а) ШТАБ ДИВІ311.
а) Місце розположення.
б) АВАНГАРД.
~
·~
. .
Начальник ...-. . . . .
о) Сnосю х) 1 МІсце (абоСклад.

район) роаположення.

н) ГОЛОВНІ СИЛИ.
Начальник
Склад.

в) Сnосіб

...

r) І< І Н Н О Т А.
Начальник

Склад.

. . . . . . . .

х)

і місце (або

район) розположення.

іІ

r) Сnосіб х) і місце (або
район) розnоложення.

. 4) Місце розnоложеннн арматньої паркової бриrадк,
сан•·rарних установ ·ra дівізійноrо обозу.
5) Від якої частини наряд на розвідку.
б) В якііі смуаі виставити аванrарду, сторожову охо
р
ону

11

і

3 RЯі!ок

РО;І.-оної
7)
8)
9)

на яюtй час. Біля я1mro місця злучити чn увійта

а охороною сусідніх частин нііііська. 3аходи сто
охорони, ЯІ<У виставляють І·оловні сил11 (арт. 131).

Наряд чергової частини И міс~tе їі poannлory.
Наряд чергового по дивізії.
3аступники.

Нічальню: Дивіаіі"
Начальник Штабу.

Час відсІІJІки наказу (година, число, місяць, рік).
ІlідпІtс того, хто висилав наказ.

і1.,
• ПРИМІТІ(А: Начальників. тuа заступи•!< ів аааначаеть:1~1- ~~~~_2'І<_Ости лише по ранзІ и по пр-навІщу.
х) Табором, тобором-nостовм, nостоем.
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с

с

nо

с т о ю.

ОО ДнвіаіУ.

Місця

Збірні

розположення

пунктІІ

м. Харьків

j

м.

)

.

XapJ.IOB

.
1

)м. 13ЮМ

~

ПрІ! ввхІ,ІІІ
А~Р~~:ап~.
(ПІвнІчна

о коnиця).

І j околиця І'
. м. Іаюм, і

південа І
кла-

с. В.І<омишеваха!

}

Воnчанськ.

довища. ,

м. Чугуїв

~
{

!
і

м. Чугуїв f

-Jl

площа.

-~ с. Цареборксовоj \

r

с

Комарінка

І

!

•

І •· Куnян<.. І {А_1. КупяJІсd
і

j

м. 3 мІ.йов

ntвІІІЧJtаШ('__ ,

І липи. ш!их :

м. Волчанськ

І на ВмухкІ!. 1

с. Балаклея

па JV~ipeцa!_
І даБАJtан_,
---~

і Пдоща. у вихі~

! ----

)
~ м.
с.

Сумх

Б<~ лаклея

1

І\ м:--сrми~

!{ пів:J~еаа.- _;-~

!)~~~~-і

""" ·-j
ник

Штабу.

Додаток ІХ.
до арт. 159.

МАЛЮНКИ
Д.ІА зазнаІІення

ПРАПОРІВ

місць рсзnоАоження

штабів, управІІінь

та ІІаетни вІііська.

Ро3міри прапорів для штабів та управлінь: ширина

40 цалів; довжина 60

цалів. Прапори виготовлявться

а авичайної матерії <Іа3наченого кольоrу. Штаб

національний

прапор

державним гербом.

3

-

армії

-

Штаб дивізії

- національний прапор без державного герба. (Рис. 1.).
lUтаб бригади - національний прапор 3 малиновим че
тирьохкутником,

нашитим

з обох боків посередині, рог

міром 20 ,х ЗО цалів (рис. 2.).

Рис.

1.

Рис.

2.

<--- 30 аl.ал-.>

<:---бО ~f!l/1-~-)
л
І

",...

~'

1
І
,·~

!
І

~

с

r#-

Розмір

JV.З.

І

І

v
прапора

для

курrнш

та технічних полкік

(Рис. 3.): ширина 23 цапів; довжина 48 цапів. Внготовля
вться а авичайної матерії аааначеного кольору: Піwиіі
І<Урінь-прапор жовтий, ромб блокітний. ІОнний J(урінь;..

nрапор б:юкітний, ромб жовтий. Арматний курінь-прапор
)І(овто-блокітний; ромб червоний. Технічний полк-прІtПІJ1У
ІІ(овто-бпокітний, ромб чорний.
----

-- 208 Рис. З.

Рнс.

4.

На nрапорах з обох боків нашивається з чор

ної стрічки завширшки

1/ 2

цалі; j{j бригади, ку

ріня, або технічного nолку, а на nрапорі штабу
;~ієвої ар.\\Їі і Державного Герба.
В з~nасових частинах та штабах, ОІ<рім )6,
нашивається ще й nочаткові :tітери назв цих шта
бів чи частин. Наприклнд:

Штаб lV. дивізії
lV.
Штаб ІІІ бригади . .
. ІІІ.
Штаб ІІІ. заnасоної бригади
. ІІІ з.
11 І<урінь
. . . . .
11.
5. заnасовий курінь .
. 5. 3.
Учебний курінь 4 заnасов. бригади 4. У.
З. арматний курінь
. З.

•~ля

зазна•н·ння

місць розпо:южеtІНЯ

штабів,

~;';:~mінь та частин в ночі, встаtІовляєтьсн .1'хтарі,
а ;.ильоровим шкло,\\ по коліру прапор?. для

штабів та управдінь і ромба для частин uійськ.
На шклі повинні бути такіж сам~ ,,fi та :tітt>ри,
які Нdшито й на прапорах.
_ Сотні в частинах відЗначається теж врапорами (рис. 4) а.1е меньшого розміру ніж дш: ч=·стнн.
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24 цалі.

Кольоt~

прапору: ширина
поапора

16

цалів, довжина

встановлюється

по

роду

зброї з нашитою повадовж, по середині, стрічкою

Шириною в J цалі; кольора стрічки встановлявть
сн червоного кольору для І сотень, зеленого для

2 сотень, бiJ:oro для З сотень, крапового для 4
сотень і чорвого для 5 сотень,
.М та ЛІ гер

на сотенних прапорах не наши

вається.

Шпиталі та курінні
ється

біли.\\

прапором,

а.,tбуляторії
розміром

-

відзнача

для

шпиталів

23 х 48 цал. і амбуляторних покоїв 10 х 24, з
червоним хрестом, нашитим з обох боків. В ночі

---

ліхтарем на білому шклі

-

червоний хрест.

14
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nохІАИИХ но11ьон вІіісьна та обозІв.

І<ольони частин війська

Гл"·>ина
U

та обозів

І<jІОКаХ

І. ПІхота.

. (В кольоні роями чи рядами):

КурІнь

.

Кулеиетна сотня

Полк

(4

.

.
.

.

'
1

350

.
•
.

.
.
•

.1
.
'ІІ

2030

'j

куріня, кулеметна сотня і обоз

1-го розрЯІІУ)

Бриtада •
.
Дивівія (без армати)

11.

,

•
•

І

rлибнна
у

верствах

(nрв
блвано)

І

150
4140

8.170

Кіннота.

Попк в кольонІ по три (в обозом І. ро~ряду) 1
Полк в кольонІ no шести (а обозом І. роар.)
Брнrада в кольоні по три
ДмвІ<ІІЯ (а кулеи. сот11.) •

ІІІ. Армата.

Батарія в кольонІ

по І гарматі

1410
8)()

2900
6150

зі всіма·

ришт}·нковими СІ<ринями й обозом І-го І

розряду:

Легка батарія
•
Мортирна (гавбична)
Кінна
.
.

690
690
610
2170
1460
1270

Легкий ДІІВІвіон .
Мортирниіt дивізіон
КінииІt дивізіон

lV. ТехнІчне вtисьио.
(В кольоні роямк чи рядами):

Інженірна сотня

.

,

Інженірин\1 курінь (бев телеtр. сотні)
Телеtр. сотня аі всіма обовами •
Поктонний курінь аІ ЕСіІІ обозом

V. Обози 2-ro розрRАУ·

.
·.

І'

120

11
І

·.

Кінного nолку

.: : 1'.

Кінної дивіаії
.
.
ЛегкоІ та .'І!ортирної батарії
Кіннuї батарІУ
.
.
Легкого арматного

дивівіону

Мортирного
.
•
Кінного .
.
.
.
ІнженІрної та те.,єtрафн. сотні .
Інженірного куріня (без телвrр. сотні)

r•м6МИ8 ІОА~ОНМ niu:Oi А•аІІІЇ І арМ&ТНОІО

1,

Обози З·rо

2:5

620

1415

650
90
95
3ЗО

250
250

IRO

540

8

poapRAY·

ДивіаІІІнчІі обов лІшої дияівІї
Дввіа. обо" кІнноr днвІ~Ії

І І

2700
120

6pRf8A010

VI.

1,2
!2

2200

11

Пішого nолку
ПІшоУ днвівіі

4!0

1000

.
.

3220

10:10

нерет

-

211Додаток ХІІ.
до арт. 378.

НАК ЛЗ

..

" арміАсьному корпусу .
(Мапа 2 верети).
ч.

2.

Uimaбy Корпусу

2 Березня 1912 р.
4 г. 20 х. дня.

м. Ракнтна.

1) Відомости про суnротивника.
2) Відомости про свою І! сусідні частини війська.
З) Загальне завдання корпусу (мета руху, якого чи

<:ла, місяця й куди перейти).

а) І<ІННОТ А.
Начальник . . . .

а) Час вирушення а вихід
ного пункту •).

Склад.

--------------------

Завдання кінноти.

Разом: ОО сот. ОО гарм.

б) ПРАВА І<ОЛЬОНА.

--------

Начальник . . . . . . . . .

б) Час вирушення з вихід

.

ного пункту*), шлях пе
ресування. Місце велІІ

Склад.

кого відпочивкуй до я
І<ого

часу.

Разом: ОО кур. ОО гар.
ОО кін. <:от.

в) ЛІВА І<ОЛЬОНА.

в) Час вирушення з вІІхід

НачальщІк . .
СІ< лад.

почивкуй до якого часу.

------------------Разом: ОО кур. ОО гар.
_

ноt·о пункту•); шлях ру

ху. Місце великого від

ОО кін. сот.

•)Вказувться вихідний пункт.

-2124)

Розорядження

5)

Роапорндження

про обози 2-І·о розр>l/1.;::.
що

до арматн11х парків та сані

тарних установ., (днвіз. шпиталь, польовнй рухомий шпи
таль уст. Червоного Хреста).

б) Лшtін,
СІІлають

що

роамежоьує похідну охорону, яку ви

кольони.

7)

І<уди надсилати доповіщення.

!:!)

3аступникн.

Командір корпусу.

Начальюtк Штабу.

Ч,1с відсилю1 накаау (година, число, міснць, рік).
Підпис того, хто відс11лав наказ.

ПРИМ/Т/(А: І) Як що сутшш а вороГІ.>м не предба
чаєтьс<І, в в<шазі можна !lризначити ночів:Іі. В цьому ви
падкові треба

чи увій·rи

ВІ<азатІІ

в звязок

пункт,

кr>ло якого має злучитися

сторожова охорон.> кольок при роз

пологові їх на вщпочинок, окремо одна від одної.

2)

1-Іачальнш<ів і заступників для короп-ости зазна

ється лише 110 _ранзі й по призвіщу.

З) До наказу, І<олн потрібно, вноситься й инші вка
зівки та відомости,
виконання

руху.

що

стосуються до організувания та

-213 Додаток ХНІ
до арт. 378.

НАКАЗ

nівій кольоні

"

армійського корпусу.

"
(Мапа

верети).

2

ч. з.

Штаб "

" піш. див.

9.

с. Антонівка.

Березня

1912 р.

б г. Х О х. вечора.

І) Відо,,Іости про ворога.

2) 3агальне завдання корпусу й І{інноти. Відомости
npo частинн війська, сусідІfі а лівою кольоною.
3) 3авдання лівій ко,1ьоні (мета руху, якого числа
й І<Уди перейти).
а) АВАНГАРД.
Начальнпк

а)

...

вирушення

з

ви

пересування. Місце ве·
ликого відпочинку й до

СІ< лад.

якого

Р<Ізом: ОО кур.ОО гарм. ООt<ін. сот.
--~----

б) ГОЛОВНІ СИЛИ.
Начальник

Час

хідного пунктух)й шлях

б)

Час

часу.

вирушення

а

ВІf

хідного пункту х) И шлях
руху. Місце великого
відпочинку й до якого

...

-----Склад.

часу.

Разом: ОО кур. ОО гарм. ОО кін. сот.

в) АРЄРfАРД.

р
1

в)

На

якому

віддалемию

посуваеться аа голов-

1
Си.lа його.
ними силам11.
4) Обози 2-го розряда: загальний начальник; прк
криття до них; час вирушення з вtfхідного пункта й шлях
1

РУху.

~--

Х) B!>~'<}'6CbCR ВІІХЇДНВЙ ПУНКТ.

-214парків,

дивізій

ного шпиталю головного і инших, що до дивівій

їх при

5)

Роапорядження що до арматних

JІучено (куди, яким шлихом і на який час скінчити перехід).

б) Лінія (по напрямку руху), на якій похідна охорона
має увійти 11 звя;юк із опорою сусідних кольон.

7)
8)

І<уди надсилати доповіщсння.
3аступники.
hачальннк лівої кольонн.
Начальник Штабу.

Час відсилки накаау (година, чис.1о, місяць, рік).
Підпис того, хто відсІІлав наказ.
ПРИМІТІ(И: І)

Начальників і заступників

для

ко

роткости аазначаеться лише по ранзі й по приавіщу.

2)

Склад головних сил перелічується в порядку руху

в кольоні.

З) До наказу, як що потрібно, ІtІ<лючавться

й инwі

відомости, що стосуються до орrанізування та виконання

похідного руху, та особливі вказівки ~о розвідки
рони.

й охо

-215Додаток XIV.
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НАКАЗ

"

"

Армійському

(Maua 2
ч.

Hopnycy.

верети).

4.

Штаб Корпусу

10. Береаня J912 Р·
5 год. дня.

-"·Полтава.

1) Відомости про ворога.
2) Відомости про сусідні частини війська.
З)

Загальне завдання корпусу.

а) ПРАВИЙ БОЙОВИЙ УЧАСТОК
Начальнпк

. . . . . . .

СклСІд.

І

. . . . . . .

__

І

б) Завдання війську
на участку.

'

Разом: ОО кур. ОО г~рм. ОО кін . .сот.
в) ЛІВИЙ БОЙОВИЙ УЧАСТОК.
Начальнпк

на участку.

І

Разом: ОО кур. ОО гарм. ОО кін. сот.
І
б) СЕРЕДНІЙ БОЙОВИЙ УЧАСТОІ< .
Начальюtк
Склад.

а) Завдання війську

І

в) Завдання
на

. . . . . . .

війську

участку.

Склад.

Разом: ОО кур. ОО гарм. ОО кін. ~~~~
r) ЗАГАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ.
Начальнпк

. . . . . . . .

'-.:клад.

t

г) Напрямок наступу
на місце розпопо
ження.

---------Разом: ОО кур. ОО гарм.

11.) І<ІННОТА.
Начальн11к
Склад.

р---------

ааом: ОО сот. ОО гарм.

д) Завдання кінноти.

---------

-2164)
5)
6)

Наряд домрів для наг,1яду за флянгамп.
Розпорядження що до арматних парків.

Розпорядження

що до пере11язочних пунктів та

польових рухомих шпиталів.

7)

Розпорядження про обози 2-го робри;.~.з.

8)

І<уди надсилатп доповіщення.

9)

Заступники.

Командир Корпусу
Начальник штабу
час відсил1ш наказу (година, число, місяць, рік).
Підпис того, хто відсилав наказ.

ПРИМІТКИ: І) НачальниІ<ів
роткости зазначається

2)

До

наказу,

і

заступників для ко

лише по ранзі й по призвіщу.

ЯК ЩО

ПОТрібно, ВКЛЮЧІ'6ТЬСЯ таІ<ОЖ

инші розпорядження, що стосуються до бойоних операцій.

··- 217 -ДІ)даток
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XV.
653.

Служба старшини r'енеральноrо Штабу.
І. Началник

ш габу корпуса (дивізії,

загону)

безnос<'·rедт.п пі.'ІШІгає нінnовідному начальникові
(І<ом<~нпірові h:Opnycy, начальникові диві~·ї. загону).
Все, що скааано про началtшша штабу, стосуеться
до старшпии tенерального штабу, що впконуе його
обовяжп.
2. РозпорядЖення На'Іальнпка штабу, які ви
даєтьс>І в імени начальника обовязІ<аві, як персо
нальні ншшзн начальника.
З. Начальник штабу мусить завжди мати до

ІСладні і точиі відомости: про nоділ війська підnо
рядкованого начальникові: про склад, число та місце
Ро~nrJJюження кожної частив!t та про стан боііо

вогu. nрипасу (3f:іроя, арматві риштунки та муш
ІС~тнt nатрони й т. и): п~ч1 ритолагові вiйcf,f{tt для
Вt~починку. під час перепванLІЯ та бою- складати
~tркування й розрахую{и, що до засерсднt>ння
Іtого в тилу, чи иншО.\\V ~іаnрямку. Він подає, на
вимогу начальника доnоніді про це, відчитні кар1ки,

Розрахунки й т. и. Для збирання необхідних відо
~остей звертається до військових начальників
езпосередно.

4,

·

Нач<Jльник Штабу_повннен .мати:
І) Відомости про положення сусіднього
війська;

·2)

Ві;юмости

про

.місцевість,

що

на

ній

відбуваються чини;

5.

З) Як найповнійші відомости про вороГ-а.
Для збирання відомостей про ворога юки

ває всіх необхідних заходів і нросить наказу У
свойого начальника про переведення.
У важливих випадках начальник Luтабу про-

•

-
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вадив розвідку у ворога та розвідку місцt>Іюсти
особисто або признач<Іє для цього підлt-глих йому
старшин rен~.>рального штабу.

б

3

відомостей здобутих про вороrа, він по

винен складаmІt міtжувштя про силу, склад та по

діл ворожого військ?., заносити це на мапу та до
повідати про те начяльнику.

7. На його обовязок поюшдено повідо.>ttлення
частин війсьr<а про сусіднє військо, про ворога й
про місцевість.
8. Зі шrазівки начальника він складає накази,
поправн та доповіщеиня; відповідав за точність
усіх розрахуНІ<ів, що містяться в цих розпоря
дженнях.

9. НачальниІ< штабу повинен за своею відпо
дальпістю вжи1вти заходів для своєча·сного одер
жання військом. усіх розпоряджt-нь, що видається
через шта(), заряжав всілtа засобами для авязку,
які в nри штабі. Він повинен дбати про вчасне й
певне встановт·ння технічних засобів звязку А\ЇЖ
частинами, підлtглими начальнику.
10. Під час бою н:tчальник штабу стсжить аа
чиніН•\И війсьr<а, щоб на вимогу начальника, до
кладати: в якому положенню в даний час знахо
диться кожна частина, де знаходяться сусідні війсь
кові частини й що можна гадати про чини ворога~
Він повинен зібрати відомости для вияснення не
лише сил тn складу ворога, що чинить nроти частини

військ і! підл~.>rлої начальникові, але й для вианачення,
які саме часпіни супротивника брали участь в бою.
11. Начальникові вищого штабу доставляв
доповіщl'ння, відчитні картки, розрахунки, а також
документи, що їх відобрано від nолоненних, пере

киньчиків, поранених та вбитих старшин і звичай
них жовнірів вороrа.

12.

Після скі1l'tення бою, виконавши розпоря-
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для

дальших

штабу повинен

чинів

війська,

начальниІ<

як Іюйсkорше аясувати собі стан

б_ойової сили та бойових заспбін загону й допо

ВІсти про те свойому начальнИІ<ОВі.
Повинен вчасно аазначІtти .місця для відnочин
ку війська й після ватвердження ндчальниІ<ом, за
здалегідь повідомляти прр те військо.
14. Одержавши доnовіщення від війська, скла
дає як наііповиіше доповіщення про п~ребіг чинів
та негайпо подає, з підписом свого начальника, до
вищого штабу.

15. Старшини

8

tенерального

штабу,

що

є

штаGі військової частини (загону) І(r,ім началь
~ика штабу повинні допомагати йому, виконуючи
ного накази.

ДодатоІ<

XVI.

НАКАЗ

війську npo закони та звичаІ війни на суходолі х).
І. СТАРШИНАМ.

/.

Кого вваЖати аа боііовника.

І. Під час війни, стороною, що воює, виана

еться: вороже війсьІ<О посполите ру шення та
охочі загони. ·
'
2. Охочі загони та посnолитих рушенців по

вин~~ вважати лише в тому юшадкоu;, І<оли на
Ч?JІІ Іх стоїть начальни•<, одповідальний за своїх
n~длеглих, коли вони мають зовнішні ясно нидимі
81 дан~ки; одкрито носять зброю та додержують
У СВОІХ чинах законів та звичаїв війни.

----5

•) Складений на грунті конвенції, ааюJюченої в Гаазі

·Жовтня 1907 р. про закони та авичаї війни на суходо.ІJ!

та Женевської конвенції 1906 року про поліпшення дола
nоранених та хорих вояків.

-- 220 З. Стороною, що воює,
можна
уважати
1'акож і населення ворожої країни, що взялося
до зброї при наближенню нашої армії, але не
встигло щ.~ об'єднатися у охочі відлілн, як що
воио носить зброю та в своїх чинах додержує
заr<онів та звичаїв

2.

вій11и.

Кого внзиаеться

невтралt>НІІ.ІІ.

4) Нсвтральннми (не войовника:~t.и, недотор
каними) визнається польові та військові шпиталі,
але лише доти,

доки в них

перебувають

хорі та

поранені.

Нсвтралhність перестає бутн таrюю, коли
шпиталі охоронявтhся військовою силою.
5) Правом невтра:ІЬностп користуюп,ся тран
спорти nоранених і всі особи, ІІt·обхідні для су
проводу їх.
б) Привилеями невтральности,

під ч:-tс нико
нання своїх обовязків, користуються IJci чини
особистого скла.ду польових шпиталів, ЯІ<: лікарі,
урядовці, санітарні1 обс~ луга, ті сл у ж боРці в тран
сnортах ппр.:~ нrнпх, віЙСЬІ(ОВе духr.fшrщпю.
7) Особи, що їх згадано в ІІОІН'JН:'дІІьому ар
тикулі, прп заступленвю ІІсдш І<р<l"ІНи супротивника,
.можуть nродовжувати никонання своїх обовязків
по шпиталях або повертаються Jt') своєї армії.
Доз~л на повернення цих о~іб мав nоходити
від одповідного командира корпусn; їх доставля·
ють на перrдоні б~:кt>ти иорога.
Рухоме л1айно шпиталів лишається на ко

ристь армії, що окупувала місцt'вість, то.му особи,
що служать по цих лікарських установах, зали·
шаючи їх, r.южуть брати із собою лише речі, які
їм особисто шшежать.

А брати із собою рухоме майно ворожого
походиого шпнталю циhІ особам забороняється.

-
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8. Військові шпиталі й транспорти пораtІених

nовинні .мати ознаку Ч:срвоного

Хреста.

Весь .І't\едичвий та с;;нітарний склад цих уста
нов повинен маrи білу нарук<-1вну повязку з чер

воним ·хрестом.

З. Права та ибовл3ки сторін, що nоюют:·.

9. Військо nовинно ш.1нувати життя й честь

мешканців ворожої країни, їхні родинні пран ;, та
права в:ш~ности а таі.;:ож рел:гію 1а обр}І,ЦИ ніри.

~0. Дозволяється заб!рати ВL'іляку рухо.~у
ВЛі!СИІСТЬ ВОрОЖОЇ держави, НК<і слуЖИТЬ ДЛН BJИ
Chf<OUИX цілей, як: гроші, цінні nапери, ск:І<Іди

зброї, та харчу, перевязочні засоби й. т. и.
І<рі.м того, війсь~<:о

може заволодіти

.

:іJЛІЗ

ничним ,\І.атерія;Іом, тrлєгра фа .ми, телєфонами.
пароп~а~.1ЛІ.И та нІІшими суднами, так само 11 скла
дщ,щ оононих та rшших припасів, що на:н·їкать
товариств<~м або лрив:пни.\1. особам.
11. Під час нійськових чинів заборон>Jьться:

а) Вживатп отрути, або отруєної зброї з ме
Т?Ю ушкодження ворога, а· також зброї, р:шпун
І<Ів та матеріялів, що_можуть спричинити зайві
СТрі\ЖДЗІІНЯ.

.

б) Вбивати чи ранити норога, який СІснвши

~брою, або не м?.ючи більш засобів до оборони,
vезnерєчно піддався.

в) Оголоrщзати, що ніко1"У не буде nо:.шлу·
г) Незаконно користуватися парляме!Ітар
С~І<Им або няціональним праnоро.м, військовими
вання.

ВІДзнаками або уніформою ворога.
д) /{ористунатися для обдурення ворога біли.І'tt
nраг.оро.'І\ із Чt'рnоним хрестоАІ або санітарною
nовязкою.

е) Знищувати

або

аахоплювати

вороrову

-222власність, за винятком випадків; а) ука3аних у
арт. 10, та б) тоді, коли це є військовою необ
хідностю.

Ж) Атакувати або бомбардувати міста, села,
оселі або будинки,
що не заняті супротивником
або його складами предметів, потрібних для цілей
війни.

з) Дозв,1ляти до грабунку

\Залюднені пункти,

що їх взято штурмом.

12. Всяке грабіжництво суворо забороня
ється під загрозою найтяжщоІ кари (аж до кари
на горло включно).
1З. Захоплення, руйнування або навмисне
псування майна установ, церковних, благодійних,
просвітніх, художніх та наукових, так само істо
ричних памятників-забороняється.
14. Начальник загону дбає про те, щоб меш

канців було
вання

С[Jовіщено про майбутив

заселеного

пункта,

військовій необхідности

як

що

це

бомбарду

не перечить

(наприклад: при несподі

ванноА\У нападі).
При облогах та бомбардуваннях
належить
уживати всіх заходів до можливого захоронення
від зруйнування храмів та будинків, де містяться
музеї, просвітні установи, притулки, шпиталі, по

мешкання для поранених і т. и., але при тій умові,
що ці місця не служать одночасно теж для вій
ськових цілей ворога.
Всі вказані будинки належить зазначати особ
ливими відзнаками. про які заздалегідь сповіщати
того, хто обляІ'а6 місто чи село.
15. Забороняється примушувати населення

окупованої місцевости до співучасти у військових
чинах супроти

рідного

краю,

а також примушу

вати до присяги на вірність ворожій державі.
16, Військові хитрощі та вживання заходів
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та про місцІ?вість визнається дозволеними.

17.

Контрибуцію

(збирання

братися лише нп основі

грошей)

може

лисаного наказу коман

дуючого армії. Про одержання контрибуції військо

обовязково дає розписки.
·
18. Реквізиції (обовязкове постачання) нату
Рою чи повинності .-.южна вимагати від населення

лише з дозволу командуючого армією, або на
чальника військово-крайового управління (тимч.
командуючого військовою округою), а у випадках

негайних-із дозволу командира корпуса або на
чальника дивізії.

19.

Повинності не мусять бути такими,

вони наr<л~дали на

брати

місцеве

населення

участь у військових чинах

. щоб

обовязок

супроти свої

батьківщини.
20. РеІ<візиція й повинності по можливости
о!l...лачується готівкою, в противному випадкові
ВІисьІ·~о повинно видавати розписІ<и а підписом та
nечаттю начальників окремих частин та команд.

4. Про пораненІtх.
21. Поранених і хорих вояків та инших осіб,

Що офіціяльно перебувають

nри армії,

nідбира

ється якої (і армії вони не належали. Вони, ко
. ристуються опікою та доглядом а боку влади воиовника, під якою вони опиняться.
·

22. Сторона, що воює, змушена залишити
nоранених та хорих ворогові, повинна а ними аа
лишити, оскільки дозволять військові обставини,
частину свого санітарного персоналу й матеріяль
них засобів для догляду аа ними.
23. І<ористуючися необхідним доглядом по
Ранені й хорі, що опинилися під владою супро
тивника, вважаються полоненими, й до них при-

-
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rсладабться прави;ш, щп стосуються

до вНkьково

tю;юнt·них.

24.

Об.\\ін поранени.\ш мо;ке

робитися

.'ІИШе

:J доі:Іволу командуючого арм:єю, та :!Jнue rю вва

t:мній згоді обох сторін, що воююп.. Поранені й
ХІ)рі ворожої армії, що перебуІJають у нас на лі
І.:уванвю, пов•·ртаю-rься нkюІ одужаню-І на бать
ювщину,
як що їх буде низнано
ІІtздатниJІ\И до
служби; ИІІШИХ мпжна відr:усr;ати mнuo:> з умовою.

щоб вошІ не бра:t::ся до аброі п:д 'І<:.: ціІ;ї війни.

25. Начальник ві\іська сповіщпє · місцевих
:.-.,шканцін про те, що ІЮНІІ ІЮВІшні допомогати.
•:rн\ буде змога, нораненим обох сторін; тих, що
~;зяли пор<tнених до себе, зuі:!і.шнзться nід військо
вого

пастою Тёt певної ча.:-тшш

!:Оє~шої

контри

буції

26. Після бою начальника_..,ш ЧіlСТІІН і вищими
tп<иваєтьсн заходін до :шбtзntчtння від грабіж
ництва поранених, як н·;uшх так і ворожих, що
.1ишилися на бойовищу. Винні в грабу.занню по
ранених із насильспюм, нідпові;щють ш< за розби
шацтво.

27.

При

по:рш~и

моіІсшвости

сторонr1,

що

r.оюб, повинна пtрсстпи війсьrтві І:JідзнаІ<И, що
(Відчать про особу, й такі ж докумtнги, авайдені
на забитих, а також іменні списки підібраних по
:1анених та хорих, та повідолшти про місце їхнього
пtре6ування у ворожій їм країні чи nрмії. Пред
.У,::тн особистого вжитку, цінні рt·чі, :шсти й т. и.
порс:нених та хорих ворога, що помер:нt в сані
прних

установах,

заховуf.ТhСЯ

владою

їхнього

~.:раю.

5)

Про воєnно-полоиетtх.

28. У полон можна аабірати, як тих, що бе
rуть у часть у бою так і тих, що б<·зпосерt>дньоІ
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ється вовнно·полоненими.

29.

Газетні

кореспонденти,

ЗО.

Приймання

маркитанти,

по·

стачателі, й т. и., що мають посвідчення від на
чальства армії, при якій вони перебувають, у ви
nадку їхнього захоnлення до полону, як що буде
визнано корисним їх затримати, користуються
nра~ами воєнно-nолонениL

..

полонених,

Іхне утримання та вартування

піклування

їх і дальше

про
виря

дження покладається на обовязок корпусних ко
мендантів під керуванням начальників штабіІіІ та
корпусів.

ЗІ. Із полоненими слід поводИтися людяно та

дав~ти їм повну волю, що до виконання ними об
рядrв їхньої віри.
Утримувати їх
так
само,

як утримується відnовідних чинів свого війська.
зати

32. Кожний, що впав до полону, повинен ска
своє сnранжнє імя

та рангу; як що він на

Рушить це правило, він підпадав обмеженню в при
ВІЛеях, що належать полоненим його розряду.

33. Воєнно-полонені піллягають законам, ста

тута.:" та .РоЗnорядженням, що мають чиннісrІо у
армн, яка їх захоnила; І<оли вони не коряться їм,
суnроти них можна вживати заходів строrости.

34. Начальника озброєної команди, що су

nроводи:ь nолонених, nрирівнюється до начальника
варти; ВІН керується статутом залогової служби.

35. У власності воєнно-nолонених залиша

ється все, що їм особисто належ~rть, за винятком

зброї, коней та військових паперів.

Зб. Вда:1а втеча з nолону, в разі nовторного
за:соплення до полону, карі не підлягає, лише

збт~ошувться строгість догляду .

. 37. Ті, що втікли з полону, ал• їх аах~>nлено

арнrш,

ніж вони привдналис~ до свовї армІУ, під-
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за

втечу

лише

дисціплінарній

карі.

38.

Духовні заnовіти воєнно-полонених скла
дається та приймається на еховання на загальних
підставах.
39. У випадІ<ові смерти воєнно- полоненого
складається
свідоцтво,
а при похороні береться
на увагу рангу і стан небіжчика.

б. Про посередників.

Посередником

40.

(парламентером)

уважа

ється особу, що її уповноважено одною з воро
жих сторін почати переговори
з другою сторо
ною; посередник завжди зявляється з білим пра
пором.

Посередник

1)

та

ті,

сурмач (барабанщик),

. що супроводять його:
2) особа, що несе пра

пор ·та З) товмач-недоторкані.
41. Від погляду начальню<а, до якого надісла
но, посередника, залежить прийняти його чи ні.
42. Належить уживати всіх необхІДних вахо
дів, щоби не дии амоги посереднику скористува
тися

дорученням,

яке

на

нього

збирання відомостей.

покдадено,

для

•

В разі зауваження зловживання, посередника
можна

тимчасово

43.

затримати.

Посередник утрачує право н~доторкан
нос:rи, коли бу де доведено, що він користувався
своїм виключним положенням для підмови до зради.
44. Підняття супротивником білого прапора
під час бою, не припиняв Сою, але в особу, що
тримав білий Прапор, у посередника та тих, хто
супроводять його, не стріляють. Коли посередник
підійде до наших линій, направити його до на
чальника, до яІ<оrо його послано, або до старшого
начальника. Лише тоді, І<оли військо супротивника
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всі умови,

що йо.му

лоставлено,-бій припиняється.

7.

Про шпигунів.

45. Шпигуном уважається особу, що в та
вмІшй спосіб або фальшивими приводами нама
г?ється зібрати в районі наших чинів
ВІДомости для передачі їх ворогові.

які небудь

46. Шпигуни підлягають карі лише по суду.
47. Шпигунами не вважається:
І) військових осіб,

що, не

ховаючи свого

sтану, Продерунея ДШJ абираННЯ ВіДОМОСТеЙ В ра
ИОН розnоложення ворожої армії;

2) особи військові та цивільні, що відверто
вик~нують доручений ї"' обовязок передавати де

П('ШІ до власJіої або ворожої армії;

З) особи,

що їх посилався

на повїтропла

вних аnа~атах для nідтримання звязку між части

нами армІї чи країни.

11. Звичайним нозанам.
1. Воюєш із ворожим ·військом, а не з мир

ними ме.шканцями.

Ворогами можуть

бути те~

мешканцІ ворожої країни, але лише в тому разІ,
коли бачиш їх зі зброєю в руках.
2. Беззбройного вnn~"'r~, що благав пощади,

не бий.

~

•

З. Поважай чужу віру та ії церкви.
4. Мирних 11\Є шкшщі в ворожого І< раю не зо

gижай,-їхньоrо майна сам не nсуй, та й не за

;ИРай і товаришів від цього стримуй. Жорсто
І<ПІсть до мешканців лише збільшує нам ворогів .

.амятай,

що Еояка в шщарь і тому повинен бути

ГІдним цього слова.
5. І<оли скінчився бій, пораненого пожалій
та намагайся всіма силами допомогти йому, не
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вже не ворог твій.
б. 3 полоненим поводься людяно, не г лу вуй
з його віри; не утискуй його.
7. Грабування полонених, ще гірш тог()-nо
ранених та забитих, г<:~нсбне діло для чесного
коаака; тому, хто полеститься на тзкий вчинок,
загрожує найтяжча кара, як за розбишацтво.
8. Як що тебе прианачать вартувати полоне
них, захищай їх від знущань сторонніх. При спробі
полоненого тікати, затримуй його, клич на допо
могу, лише при скруті вживай зброї.
9. Намети й будинки, де перебувають пора
нені та хорі, відзначені завжди білим прапором із
червоним хрестом-на ці місця не стріляй і не
лізь туди.

10. Не чіпай людей,-хоч і у ворожій уні
формі, у яких в на рукаві біла повязка з черво
ним хрестам, вони піклуються
ранених і лікують їх.

про хорих та по

11. Як побачиш ворога з білим працором,
не стріляй на нього, а відправляй до начальства:
це посередник-особа недоторкана.
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.
.

165

.

ІХ. Особливости вночішніх бойонІІJс чинів
Х. Бій аа місфві предмети
Загальні вказівки
Особливости бою аа
Особливости лісного
Особливости бою ва
ОсобливостІ! бою аа

заселені nупктм
бою
вІІсоти ..
тіснnну .

165

166
171

171
173
177
179
180

-232Стор.
ХІ. Вулишний бій

180

ХІІ. Особливости бойових чинів у горах
ХІІІ. Розпорядження для бою

В ІД ДІ Л

186
188

.

VI.

Парп1занські чини

Навчанни

nepeA

189
193

боєм

ДО ДАТ І< И.
І. Блянки та коперти для доповіщень

11.

Форма журналу бекету гонецької почти

ІІІ. Прикмети, на підставі
дати

про

сили,

яких

можна

положення

га-

та чин11

ворога

lV.

198

Розлит місцев11х мешканців, бранці• та
ПереІ\ИНЬЧИІ<іВ

199
201

У. Огляд місцевих предметів

VI.
VII.
VIII.

Зразкова форма наказів для розпологу
на відпочинок дивізії

205

Рисунки таборів. (У це в11дання не увійшло).
Форма розпису лостою

26

ІХ. Малюш.:и
прапорів
для
віданачення
місць
розположення
штабів, упранлінь та частин війська

Х

19 •
197

Розрахунок глибини
війська та обозів

похідних

.

2m

кольон

.

.

2\0

ХІ. Схема похідного руху в степах (У це вид. не увііІшло).
ХІІ. Зразкова форма накану для

похідного

211

руху корпуса

ХІІІ. Зразкова форлtа наказу для похідного
руху однієї а кольuн корпусу .

213

ХІ\'. Зразкова форма накаау по корпусу для

бою

XV.

.

.

.

.

.

Сдужба старшин tенерального штабу

.
.

215
217

ХУІ. Наказ армії про аакони та авичаї війни
на

суходолі

219

