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Відомо, що високу ефективність застосування засобів протиповітряної 

оборони (ППО) Повітряних Сил (ПС) Збройних Сил (ЗС) України неможливо 

досягти без підтримки у повній бойовій готовності озброєння та військової те-
хніки (ОВТ) авіації, зенітних ракетних військ та радіотехнічних військ. Вирі-

шення завдання підтримки покладається на систему логістичного забезпе-

чення (ЛЗ) ПС ЗС України, однією із функцій якої є забезпечення і підтримка 

ОВТ у готовності до бойового застосування та, за необхідністю, його віднов-

лення (ремонт). Досвід відновлення ОВТ, що отриманий під час проведення 

антитерористичної операції і операції об’єднаних сил на сході України, а та-

кож війни, що розпочалась 24 лютого 2022 року на території України за відк-

ритим воєнним вторгненням Збройних Сил Росії вказує на пріоритетність за-

вдань до впровадження нових організаційно-технічних рішень та підходів 

щодо відновлення ОВТ з урахуванням реальних умов його застосування, удо-

сконалення структури, складу, можливостей ремонтно-відновлювальних орга-
нів (РВО), зокрема рухомої складової системи відновлення ОВТ. 

Отже, виникла необхідність у розробці нових керівних документів та ме-

тодичного забезпечення щодо регламенту питань з організації діяльності ре-

монтно-відновлювальних органів ПС ЗС України і надання їм необхідної ін-

формації з питань щодо відновлення ОВТ в умовах бойового застосування. 

Метою доповіді є обґрунтування підходів щодо відновлення ОВТ у сис-

темі ЗЗ ПС ЗС України. 

В доповіді розглянуто основні підходи до підтримки рішення на вико-

нання заходів щодо відновлення ОВТ у системі ЛЗ ПС ЗС України під час про-

ведення військових операцій (бойових дій). Враховано досвід ведення бойових 

дій під час виконання завдань у ході російсько-української війни. 
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