Бої у Київській області розпочалися після вторгнення військових російської федерації в Україну 24 лютого 2022 року. Наступ російських військ
відбувався з північно західного напрямку, а саме з боку Чорнобильської зони відчуження та Білорусі.1 Станом на 1 квітня 2022 року військам рф було
завдано нищівної поразки і вони були вимушені відступати. 2 квітня 2022 року Міністерство оборони України повідомило про звільнення області від
окупаційних військ.2
Відповідно до публічних даних, у вторгненні у Київську область брали участь наступні російські війська:3
(1) 36-я общевойсковая армия, дислокация: г. Улан-Удэ (Республика Бурятия), командир: Валерий Николаевич Солодчук. До її складу входили: (a)
37-я отдельная гвардейская мотострелковая Будапештская Краснознамённая, ордена Красной Звезды Донская казачья бригада имени Е. А.
Щаденко, дислокация: г. Кяхта (Республика Бурятия); (b) 5-я отдельная гвардейская танковая Тацинская Краснознамённая, ордена Суворова
бригада, дислокация: ст. Дивизионная, г. Улан-Удэ (Республика Бурятия), командир: Галицкий Руслан Викторович.
(2) 35-я общевойсковая Краснознамённая армия, дислокация: г. Белогорск (Амурская область), командир: Санчик Александр Семёнович. До її
складу входили: (a) 38-я отдельная гвардейская мотострелковая Витебская ордена Ленина, Краснознамённая, ордена Суворова бригада,
дислокация: с. Екатеринославка (Амурская область); (b) 64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада,4 дислокация: с. Князе-Волконское
(Хабаровский край), командир: Омурбеков Азатбек Асанбекович; (c) 69-я отдельная Свирско-Померанская Краснознамённая ордена Красной
Звезды, Амурская казачья бригада прикрытия, дислокация: с. Бабстово (Еврейская автономная область); (d) 165-я артиллерийская Пражская
Краснознамённая, орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада, дислокация: г. Белогорск, Амурская область; (e) 107-я ракетная
Мозырская ордена Ленина, Краснознамённая бригада, дислокация: г. Биробиджан (Еврейская автономная область);
(3) 29-я общевойсковая армия, дислокация: г. Чита (Забайкальский край), командир: Андрей Борисович Колесников. До її складу входили: (a) 3-я
ракетная бригада, дислокация: пгт. Горный (Забайкальский край), (b) 200-я артиллерийская бригада, дислокация: пгт. Дровяная (Забайкальский
край) та (c) 36-я отдельная гвардейская мотострелковая Лозовская Краснознамённая бригада, дислокация: г. Борзя (Забайкальский край),
командир: Андрей Владимирович Воронков.
(4) 5-я общевойсковая Краснознамённая армия, дислокация: г. Уссурийск (Приморский край), командир: Алексей Владимирович Подивилов. До її
складу входили: (a) 57-я отдельная гвардейская мотострелковая Красноградская Краснознаменная, ордена Суворова бригада, дислокация: г,
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Бикин, Хабаровский край; (b) 114-й гвардейский мотострелковый Духовщинско-Хинганский ордена Октябрьской Революции, Краснознамённый,
ордена Суворова полк, дислокация: г. Уссурийск (Приморский край); (c) 394-й Краснознаменный мотострелковый полк, дислокация: с. Сергеевка
(Приморский край).
(5) 4-я гвардейская танковая Кантемировская ордена Ленина, Краснознамённая дивизия имени Ю. В. Андропова, дислокация: г. Наро-Фоминск
(Московская область), командир: Евгений Журавлёв.
(6) 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты, дислокация: г. Владивосток, п. Славянка (Приморский край), командир: Александр
Бернгард.5
(7) 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия, дислокация: г. Псков (Псковская область),
командир: .
(8) 234-й гвардейский десантно-штурмовой Черноморский ордена Кутузова полк имени Александра Невского, дислокация: г. Псков (Псковская
область), командир: Артём Игоревич Городилов.
(9) 98-я гвардейская воздушно-десантная Свирская Краснознамённая, ордена Кутузова дивизия имени 70-летия Великого Октября, дислокация: г.
Иваново и г. Кострома (Ивановская область, Костромская область, Ярославская область), командир: Виктор Игоревич Гуназа.
(10)217-й гвардейский парашютно-десантный Ивановский ордена Кутузова полк, дислокация: г. Иваново (Ивановская область), командир: Виктор
Васильевич Дроздов.
(11) 45-я отдельная гвардейская орденов Кутузова и Александра Невского бригада специального назначения, дислокация: г. Москва (Кубинка),
командир: Вадим Иванович Паньков.
(12) Сводный отряд из числа военнослужащих войск национальной гвардии Чеченской Республики: (a) 46-я ордена Жукова отдельная бригада
оперативного назначения, дислокация: Чеченская Республика, командир Магомед Тушаев; (b) 249-й отдельный специальный моторизованный
батальон «Юг» 46-й отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской
Федерации, дислокация: Чеченская Республика, командир: Хусейн Межидов; (c) Отряд мобильный особого назначения «Ахмат-Грозный», ОМОН
«Ахмат-Грозный», дислокация: Чеченская Республика, командир: Анзор Бисаев.6

5

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203280001, https://vz.ru/society/2022/3/28/1150869.html

6

https://gur.gov.ua/content/shchodo-komandyriv-zvedenoho-zahonu-viiskovosluzhbovtsiv-roshvardii-vid-chechenskoi-respublyky.html

Хронологія російського вторгнення у Київській області (2022)

Дата
подій

Місце події

24.02.202
2–
03.04.202
2

Чорнобильська
зона відчуження,
м. Прип’ять

Відомості про військовий підрозділ
Окремі підрозділи:7
●

●

●

●

7

Розташування та пересування га території України

5-ої загальновійськової Червонопрапорної армії,
дислокація: м. Уссурійськ (Приморський край),
командир: Олексій Володимирович Подивілов8.
29-ої загальновійськової армії, дислокація: м. Чита
(Забайкальський
край),
командир:
Андрій
Борисович Колесніков (загинув 11 березня 2022
року)9.
35-ої загальновійськової Червонопрапорної армії,
дислокація: м. Білогірськ (Амурська область),
командир: Санчик Олександр Семенович10.
155-ої окремої гвардійської бригади морської піхоти,
командир — Ігор Татарченко11

24 лютого 2022 військові рф увійшли до зони
Чорнобильської АЕС із території Білорусі та вступили у
бій з Національною гвардією України, що охороняла
сховище небезпечних радіоактивних відходів.12 До
кінця дня Україна втратила контролю над Прип'яттю та
Чорнобилем.13 3 квітня 2022, за заявою «Енергоатом»,
військові рф залишили територію станції і прилегле
місто Прип'ять,14 того ж дня місто зайняли сили ЗСУ.15
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24.02.202
2–
05.04.202
2

Міжнародний
аеропорт
«Антонов», смт.
Гостомель,
Київська обл.

●

●

●

●

76-а гвардійська десантно-штурмова Чернігівська
Червонопрапорна, ордена Суворова дивізія,
дислокація: м. Псков (Псковська область), командир:
Денис Миколайович Шишов.16
45-а окрема гвардійська орденів Кутузова та
Олександра Невського бригада спеціального
призначення, дислокація: м. Москва (Кубінка),
командир: Вадим Іванович Паньков.17
31-а окрема гвардійська десантно-штурмова ордена
Кутузова другого ступеню бригада, дислокація: м.
Ульяновськ (Ульянівська область), командир: Сергій
Павлович Карасьов18.
141-ий спеціальний моторизований полк імені
Героя Російської Федерації Ахмата-Хаджі Кадирова,
дислокація: м. Грозний (Чеченська Республіка),
командир: Магомед Салаудінович Тушаєв (загинув
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24 лютого (близько 08:00) 2022 тридцять чотири
вертольоти Ка-52 вилетіли на південь, через
українсько-білоруський кордон, у бік м. Київ.25 Слідом
за ними вирушили
вісімнадцять штурмових
транспортників Mi-8, які перевозили та висадили
десантників.26 У той же день (о 19:20) аеропорт було
захоплено військовими рф,27 але пізніше (о 21:00) ЗСУ
відбили територію аеропорту; сутички продовжились
у прилеглих лісах.28 25 лютого (близько 14:00) 2022
Міністерство оборони рф заявило, що відбило
аеропорт.29 З 27 лютого по 4 березня у смт. Гостомель,
на повороті до м. Ірпінь, тривали бої, але ЗСУ взяли під
контроль територію.30 5 березня 2022 російські
військові повністю відійшли від аеропорту.31
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27.02.202
2–
31.03.202
2

м. Бровари,
Київська обл.

●

26 лютого 2022 року)19.
63-ій мобільний загін спеціального призначення,
дислокація:
м.
Новокузнецьк
(Кемеровська
область)20 командир — Троян Олексій Сергійович 21
Спеціальний загін швидкого реагування, дислокація:
м. Кемерово (Кемеровська область))22
106-а гвардійська повітряно-десантна Тульська
Червонопрапорна
ордена
Кутузова
дивізія,
дислокація: м. Тула, м. Рязань, м. Наро-Фомінськ
(Тульська та Рязанська область)23 командира —
Селівесторов Володимир В’ячеславович24.
90-а гвардійська танкова Вітебсько-Новгородська
двічі Червонопрапорна дивізія, дислокація: м.
Чебаркуль та Єкатеринбург (Свердловська та
Челябінська області), командир: Раміль Ібатуллін32.

27 лютого 2022 м, Бровари почало готуватися до боїв.
Очікувалась військові рф зі сторони с. Новий Биків та с.
Нова Басань. 33 1 березня 2022 ЗСУ розбили частину
військових рф біля с. Перемога.34 10 березня 2022, під
с. Скибин, ЗСУ знищили колону російської техніки
БТГр 6-го танкового полку 90-ї танкової дивізії рф.35 13
березня бої велися на території Великодимерської,
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Баришівської та Калитянської територіальних громад.
Внаслідок значних втрат БТГр 6-го танкового полку
разом із БТГр 239-го танкового полку 90-ї танкової
дивізії були змушені припинити просування в бік м.
Київ та відступити. 24 березня 2022 ЗСУ звільнили від
військових рф с. Лук'янівка та продовжили наступ.36 1
квітня 2022 військові рф повністю покинули територію
Броварського району.37
25.02.202
2–

смт. Іванків,
Київська обл.

Після вторгнення до Чорнобильської зони відчуження,
25 лютого 2022, військові рф були зупинені під смт.
Іванків.38 З кінця лютого селище було окуповано
військами рф. 1 квітня 2022 ЗСУ відновили контроль
над територією.39

03.04.202
2

25.02.202
2–
01.04.202
2

с. Катюжанка,
Київська обл.

●

Зведений загін у складі військовослужбовців військ 25 лютого 2022 до с. Катюжанка зайшли «кадирівці»,
національної гвардії Чеченської Республіки, а пізніше і російські військові, 1 квітня 2022 Катюжанку
командир: Делімханов Шаріп Султанович.40
звільнили ЗСУ.41

36

https://www.slovoidilo.ua/2022/03/24/novyna/bezpeka/ukrayinski-vijskovi-zvilnyly-lukyanivku-kyyevom

37

https://hromadske.radio/ru/news/2022/04/01/m-r-brovarov-rossyyskye-zakhvatchyky-pokynuly-brovarskyy-rayon

38

https://www.radiosvoboda.org/a/31723686.html, https://www.unian.ua/war/kolonu-rosiyskih-tankiv-pomitili-za-64-km-vid-kiyeva-znimki-novini-kiyeva-11721340.html,

39

https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2022-04-01/vrag-v-panike-otstupaet-vsu-soobschili-o-dvuh-vajnyih-pobedah-v-kievskoy-oblasti/264562,
https://web.archive.org/web/20220225100612/https:/gazeta.ua/articles/np/_ukrayinski-vijskovi-pid-kiyevom-zupinili-kolonu-rosijskih-tankiv/1072503, https://tsn.ua/ru/ato/okkupanty-pereezzhali-lyudey-tankamii-rasstrelivali-na-ulicah-istoriya-ivankovo-spasshego-kiev-ot-nastupleniya-rf-foto-video-2031214.html,
https://www.radiosvoboda.org/a/31722448.html,
https://news.liga.net/politics/news/rossiyskie-tankiostanovili-u-ivankova-pod-kievom-vsu-vzorvali-most-up
40

https://www.slidstvo.info/news/nachalnyka-chechenskogo-upravlinnya-rosgvardiyi-ta-shhe-30-kadyrivtsiv-pomityly-u-katyuzhantsi-pid-kyyevom/

41

https://www.slidstvo.info/warnews/tyh-hto-namagavsya-vtekty-z-sela-rozstrilyuvaly-yak-rosiyany-trymaly-v-strahu-selo-katyuzhanka/

25.02.202
2–
01.04.202
2

смт. Димер,
Київська обл.

25.02.202
2–

м. Буча, Київська
обл.

01.04.202
2

● 45-а бригада спецназу повітряно-десантних військ42, 25 лютого 2022 почалися також бої в смт. Димер, куди
командир — Паньков Вадим Іванович43.
просунулась велика кількість броньованої техніки рф
(через с. Катюжанка).46 1 квітня 2022 ЗСУ відновили
● 98-ма гвардійська Свірська Червоного прапора
контроль над зазначеною територією.47
ордена Кутузова ІІ ступеня повітряно-десантна
дивізія ім. 70-річчя Великиго Жовтня44, командир —
Гуназа Віктор Ігорович45.
●
●

●
●

Зведений загін у складі військовослужбовців військ
національної гвардії Чеченської Республіки.48
63-ій мобільний загін спеціального призначення,
дислокація:
м.
Новокузнецьк
(Кемеровська
49
область) командир — Троян Олексій Сергійович.
Спеціальний загін швидкого реагування, дислокація:
м. Кемерово (Кемеровська область)50
Група Вагнера, лідери: Дмитро Валерійович Уткін,

Бої у м. Буча почалися 25 лютого 2022 після
вторгнення військових рф з території Білорусі (через
Чорнобильську зону відчуження – смт. Іванків – смт.
Димер).63 27 лютого 2022 військові рф прорвалися в
центр міста зі сторони смт. Гостомель.64 3 березня
2022 ЗСУ очистили місто, але в обід військові рф
почали масштабний контрнаступ.65 4 березня 2022
війська рф увійшли в місто з боку смт. Ворзель та

42

https://spravdi.gov.ua/arabskyj-legion-putina-shho-vidomo-pro-najmancziv-z-blyzkogo-shodu-u-vijni-v-ukrayini/?fbclid=IwAR0k7m0X5NAJYA6eharfeJ-CyhHkDtI_sO4PGTtVbIopezfUOqRNQ7F1INQ

43

https://gur.gov.ua/content/pankov-vadym-ivanovych.html

44

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/267650712214681

45

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12359502@egNews

46

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412276-zsu-vedut-bojovi-dii-v-rajonah-naselenih-punktiv-dimer-ta-ivankiv-genstab.html,
rossiyskih-voennyh-1987756.html

https://kyiv.tsn.ua/ru/v-dymere-kievskoy-oblasti-snyali-na-video-vygruzku-

47

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/285392763773809

48

https://censor.net/ua/news/3321090/boyi_bilya_buchi_tryvayut_4_godyny_pospil_zayishly_kadyrivtsi_zsu_yih_vytisnyayut_mer_fedoruk

49

https://rus.azattyq.org/a/31739916.html, https://www.svoboda.org/a/kto-v-otvete-za-ubiystva-v-buche-holodno-pustj-esche-polezhat/31785609.html

50

https://ua.krymr.com/a/photo-misto-bucha-kyivska-oblast-pislia-vazhkykh-boiyv/31736234.html,
holodno-pustj-esche-polezhat/31785609.html

https://rus.azattyq.org/a/31739916.html,

https://www.svoboda.org/a/kto-v-otvete-za-ubiystva-v-buche-

63

https://www.bbc.com/ukrainian/features-60747432, https://www.unian.ua/war/u-buchi-ta-gostomeli-tochatsya-boji-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11718343.html

64

https://suspilne.media/211646-u-bucu-na-kiivsini-zaihala-rosijska-tehnika/, https://www.5.ua/suspilstvo/pidirvano-mist-mizh-bucheiu-ta-irpenem-u-hostomeli-tryvaie-bii-sytuatsiia-na-kyivshchyni-269434.html,

65

https://censor.net/ua/video_news/3321024/ukrayinski_viyiskovi_vidnovyly_kontrol_nad_mistom_bucha_i_pidnyaly_ukrayinskyyi_prapor_nad_miskradoyu,

●

Андрій Миколайович Трошев.51
Гостомеля.66 Продовжились позиційні бої з ЗСУ,67 а 1
64-а окрема гвардійська мотострілецька бригада, квітня 2022 місто перейшло під контроль ЗСУ.68
дислокація: с. Князе-Волконське (Хабарівський
край), командир - Омурбеков Азатбек Асанбекович52
53

●

●

●

●

5-а окрема гвардійська танкова Тацинська
Червонопрапорна, ордена Суворова бригада,
дислокація: ст. Дивізіонна, м. Улан-Уде (Республіка
Бурятія), командир:
331-ий гвардійський парашутно-десантний ударний
Костромський полк, дислокація: м. Кострома
(Костромська область), командир: Сухарєв Сергій
Володимирович (загинув 17 березня 2022 року).54
137-ий
гвардійський
парашутно-десантний
Рязанський ордена Червоної Зірки Кубанський
козачий полк, дислокація: м. Рязань (Рязанська
область), командир: Роман Андрійович Борсук.55
76-а гвардійська десантно-штурмова Чернігівська
Червонопрапорна, ордена Суворова дивізія (104 та
234 десантно-штурмові полки) дислокація: м. Псков

51

https://meduza.io/news/2022/04/07/der-spiegel-

52

https://www.svoboda.org/a/kto-v-otvete-za-ubiystva-v-buche-holodno-pustj-esche-

https://www.spiegel.de/politik/ukraine-butscha-soldaten-besprachen-graeueltaten-gegen-zivilisten-ueber-funk-a-9e01662c-aa7e-4828-bf6f-f662d9b6164e,
nemetskaya-razvedka-perehvatila-peregovory-rossiyskih-voennyh-obsuzhdavshih-ubiystva-mirnyh-zhiteley-v-buche,
https://www.kavkazr.com/a/kadyrovtsev-nazvali-prichastnymi-k-ubiystvam-mirnyh-zhiteley-pod-kievom/31784662.html,
polezhat/31785609.html,
53

https://t.me/informnapalm/6142

54

https://www.svoboda.org/a/kto-v-otvete-za-ubiystva-v-buche-holodno-pustj-esche-polezhat/31785609.html,
kievom/31784662.html

https://www.kavkazr.com/a/kadyrovtsev-nazvali-prichastnymi-k-ubiystvam-mirnyh-zhiteley-pod-

55

https://www.kavkazr.com/a/kadyrovtsev-nazvali-prichastnymi-k-ubiystvam-mirnyh-zhiteley-pod-kievom/31784662.html

66

https://www.bbc.com/ukrainian/features-60747432, https://censor.net/ua/news/3321090/boyi_bilya_buchi_tryvayut_4_godyny_pospil_zayishly_kadyrivtsi_zsu_yih_vytisnyayut_mer_fedoruk

67

https://www.youtube.com/watch?v=1nvBmFNVN7w

68

https://ru.interfax.com.ua/news/general/820190.html

●

●

●

●

●

(Псковська область), командир: Денис Миколайович
Шишов.56
45-а окрема гвардійська орденів Кутузова та
Олександра Невського бригада спеціального
призначення, дислокація: м. Москва, Кубинка
(Московська область), командир: Вадим Іванович
Паньков.57
14-а окрема гвардійська бригада спеціального
призначення,
дислокація:
м.
Хабаровськ
(Хабаровська область), командир: Сергій Поляков.58
155-а окрема гвардійська бригада морської піхоти,
дислокація: м. Владивосток, п. Слов'янка
(Приморський
край),
командир:
Олександр
59
Бернгард.
74-я отдельная гвардейская мотострелковая
Звенигородско-Берлинская орденов Кутузова и
Суворова 2-й степени бригада, дислокация:
г.
Юрга (Кемеровская область), командир: Павел
Алексеевич Ершов.60
31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая
ордена Кутузова второй степени бригада,
дислокация: г. Ульяновск (Ульяновская область),
командир: Сергей Павлович Карасев.61

56

https://www.kavkazr.com/a/kadyrovtsev-nazvali-prichastnymi-k-ubiystvam-mirnyh-zhiteley-pod-kievom/31784662.html

57

https://www.kavkazr.com/a/kadyrovtsev-nazvali-prichastnymi-k-ubiystvam-mirnyh-zhiteley-pod-kievom/31784662.html

58

https://www.kavkazr.com/a/kadyrovtsev-nazvali-prichastnymi-k-ubiystvam-mirnyh-zhiteley-pod-kievom/31784662.html

59

https://www.kavkazr.com/a/kadyrovtsev-nazvali-prichastnymi-k-ubiystvam-mirnyh-zhiteley-pod-kievom/31784662.html,
polezhat/31785609.html
60

https://www.kavkazr.com/a/kadyrovtsev-nazvali-prichastnymi-k-ubiystvam-mirnyh-zhiteley-pod-kievom/31784662.html

61

https://www.kavkazr.com/a/kadyrovtsev-nazvali-prichastnymi-k-ubiystvam-mirnyh-zhiteley-pod-kievom/31784662.html

https://www.svoboda.org/a/kto-v-otvete-za-ubiystva-v-buche-holodno-pustj-esche-

●

●

26.02.202
2–

м. Васильків,
Київська обл.

●

331-й гвардейский парашютно-десантный ударный
Костромской полк, дислокация: г.
Кострома
(Костромская
область),
командир:
Сергей
Владимирович Сухарев.

26 лютого 2022 (приблизно о 04:30) військові рф
змогли висадитись у м. Васильків,69 але вони були
відбиті ЗСУ.70 27 лютого 2022, після невдалих спроб,
російських військових почали висаджувати в
прилеглих с. Плесецьке та Крушинка; бої
продовжилися.71 Залишки військових рф, що
переховувалися в лісах, були остаточно ліквідовані до
середини березня.72

смт. Бородянка,
Київська обл.

●

234-й
гвардейский
десантно-штурмовой
Черноморский ордена Кутузова полк имени
Александра Невского, дислокация: г. Псков
(Псковская область), командир: Артём Игоревич

26 лютого біля смт. Бородянка було помічено 12
одиниць військової техніки рф.74 28 лютого 2022
військові рф захопили смт. Бородянка, яке перебувало
під контролем російських військових протягом місяця,
після чого 1 квітня 2022 року російські війська

28.02.202
2

26.02.202
2–
01.04.202
2

141-й специальный моторизованный полк имени
Героя Российской Федерации Ахмата-Хаджи
Кадырова, дислокация: г. Грозный (Чеченская
Республика), командир: Магомед Салаудинович
Тушаев.62
6-й гвардейский десантно-штурмовой ордена
Отечественной войны Донской казачий полк,
дислокация: г. Феодосия (Республика Крым),
командир: Юрий Игоревич Пытиков.

62

https://www.kavkazr.com/a/kadyrovtsev-nazvali-prichastnymi-k-ubiystvam-mirnyh-zhiteley-pod-kievom/31784662.html,
polezhat/31785609.html
69

https://www.svoboda.org/a/kto-v-otvete-za-ubiystva-v-buche-holodno-pustj-esche-

https://chas.news/news/tochitsya-zapeklii-bii-pid-vasilkovom,

70

https://www.unian.ua/war/biy-za-vasilkiv-zavershivsya-peremogoyu-zsu-novini-kiyeva-11718877.html,
https://www.azernews.az/region/189874.html

https://www.radiosvoboda.org/a/news-vasylkiv-boyi/31724428.html,

71

https://web.archive.org/web/20220227023835/https:/www.unian.ua/war/pid-vasilkovom-prodovzhuyetsya-biy-za-aeroport-novini-donbasu-11720173.html

72

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/276563694656716

74

https://apostrophe.ua/ua/news/kyiv/podii/2022-02-26/oborona-kieva-chto-proishodit-v-stolitse-i-na-podstupah-v-ney-foto-i-video/260528

27.02.202
2–

73

покинули Бородянку.75

смт. Макарів,
Київська обл.

●

37-я отдельная гвардейская мотострелковая
Будапештская Краснознамённая, ордена Красной
Звезды Донская казачья бригада имени Е. А.
Щаденко, командир — Рустам Кінебаєв76

27 лютого 2022 війська рф проїхали Макарів (та с.
Андріївка), маючи намір прорватися до м. Київ.77
Станом на 5 березня 2020 їх було блоковано ЗСУ.78 25
березня 2022 ЗСУ повідомили, що жодні війська не
контролюють смт. Макарів, але він розташований в
зоні ураження ворожою артилерією.79 28 березня
2022, під час контрнаступу ЗСУ, було звільнено с.
Мотижин, 31 березня звільнили с. Вишеград, а 2 квітня
звільнили безпосередньо смт. Макарів та закріпилися
у ньому.80

м. Ірпінь,
Київська обл.

●

64-я отдельная гвардейская мотострелковая
бригада,
дислокация: с. Князе-Волконское
(Хабаровский край), командир - Омурбеков Азатбек
Асанбекович.8182

Бої за м. Ірпінь почалися вранці 27 лютого 2022, коли
війська ЗСУ та територіальної оборони відбили першу
атаку російських військових.89 28 лютого та 3 березня
2022 бої продовжились.90 5 березня 2022 військові рф,

02.04.202
2

27.02.202
2–
28.03.202

Городилов.73

https://web.archive.org/web/20220411160740/https://www.rbc.ua/ukr/news/razvedka-opublikovala-dannye-okkupantov-kotorye-1649681260.html

75

https://edition.cnn.com/2022/04/05/europe/borodianka-ukraine-deaths-destruction-intl/index.html,
viglyad-maye-selische-pislya-zvirstv-okupantiv-foto-video-2030506.html
76

https://tsn.ua/ato/zhertv-bilshe-anizh-u-buchi-yak-lyudi-perezhivali-teror-rosiyan-u-borodyanci-i-yakiy-

https://gazeta-n1.ru/news/society/109443/

77

https://lb.ua/society/2022/02/27/507155_tanki_okupantiv_proihali_makariv_i.html, https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3414673-tanki-rf-proihali-makariv-i-namagautsa-potrapiti-do-kieva-ocevidci.html,
https://www.dw.com/uk/viina-rf-proty-ukrainy-yak-makariv-ohovtuietsia-pislia-boiv/a-61485903
78

https://armyinform.com.ua/2022/03/18/ostannij-bij-ekipazhu-geroyiv/, https://www.radiosvoboda.org/a/news-genshtab-zsu-9-den-viyna/31735524.html

79

https://espreso.tv/makariv-na-kiivshchini-u-siriy-zoni-zhodni-viyska-yogo-ne-kontrolyuyut-zastupnik-nachalnika-shtabu-komanduvannya-sukhoputnikh-viysk-zsu

80

https://news.obozrevatel.com/ukr/society/zsu-zvilnili-makariv-na-kiivschini-ta-zakripili-pozitsii.htm, https://suspilne.media/223834-zsu-zvilnili-vid-rosijskih-vijsk-visgorod/,
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5-я отдельная гвардейская танковая Тацинская
Краснознамённая, ордена Суворова бригада,
дислокация: ст. Дивизионная, г. Улан-Удэ
(Республика Бурятия), командир:
331-й гвардейский парашютно-десантный ударный
Костромской полк, дислокация: г. Кострома
(Костромская
область),
командир:
Сергей
83
Владимирович Сухарев.
137-й гвардейский парашютно-десантный Рязанский
ордена Красной Звезды Кубанский казачий полк,
дислокация: г. Рязань (Рязанская область),
командир: Роман Андреевич Борсук.84
76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская
Краснознамённая, ордена Суворова дивизия (104 и
234 десантно-штурмовые полки) дислокация: г.
Псков (Псковская область), командир: Денис
Николаевич Шишов.85
14-я отдельная гвардейская бригада специального
назначения, дислокация: г. Хабаровск (Хабаровская
область), командир — Поляков Сергей Юрьевич. 86

які йшли з м. Ірпінь у напрямку с. Стоянка для прориву
в с. Гореничі були розбиті ЗСУ.91 На 22 березня 2022
ЗСУ контролювали 70% м. Ірпінь та продовжували
відтісняти військових рф від м. Київ.92 28 березня 2020
мер Ірпеня заявив про повне звільнення міста від
військ рф.93
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с. Білогородка,
Київська обл.

●

45-я отдельная гвардейская орденов Кутузова и
Александра Невского бригада специального
назначения, дислокация: г. Москва, Кубинка
(Московская область), командир: Вадим Иванович
Паньков.87
63-й Отряд мобильный особого назначения,
дислокация: г. Новокузнецк (Кемеровская область)
155-я отдельная гвардейская бригада морской
пехоты, дислокация:
г.
Владивосток,
п.
Славянка (Приморский край), командир: Александр
Бернгард. 88
45-я отдельная гвардейская орденов Кутузова и
Александра Невского бригада специального
назначения, дислокация: г. Москва, Кубинка
(Московская область), командир: Вадим Иванович
Паньков
98-я гвардейская воздушно-десантная Свирская
Краснознамённая, ордена Кутузова дивизия имени
70-летия Великого Октября, дислокация: г. Иваново
и г. Кострома, командир: Гуназа Виктор Игоревич
76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская
Краснознамённая, ордена Суворова дивизия,
дислокация: г. Псков (Псковская область), командир:

7 березня 2022 війська рф почали наступ на с. Мощун
з метою наблизитися до Києва, але були відбиті ТрО
«Азов»; ворог кілька разів пробував захопити село,
але зазнав поразки.94

8 березня 2022 війська рф спробували пройти через с.
Білогородка, але були зупинені ТрО «Азов».95

87

https://www.currenttime.tv/a/ukrainskie-vlasti-opublikovali-nomera-

88

https://www.svoboda.org/a/kto-v-otvete-za-ubiystva-v-buche-holodno-pustj-esche-

94

https://ukraine.segodnya.ua/ua/ukraine/kiev-okkupantu-ne-po-zubam-

https://www.kavkazr.com/a/kadyrovtsev-nazvali-prichastnymi-k-ubiystvam-mirnyh-zhiteley-pod-kievom/31784662.html,
podrazdeleniy/31784519.html
https://www.kavkazr.com/a/kadyrovtsev-nazvali-prichastnymi-k-ubiystvam-mirnyh-zhiteley-pod-kievom/31784662.html,
polezhat/31785609.html, https://www.currenttime.tv/a/ukrainskie-vlasti-opublikovali-nomera-podrazdeleniy/31784519.html

https://www.unian.ua/war/azov-razom-z-viyskovimi-gotuye-oboronu-kiyeva-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11735440.html,
arestovich-ozvuchil-prichiny-1607675.html
95

https://glavcom.ua/kyiv/news/pid-kijevom-azov-rozbiv-okupantiv-video-827818.html

18.03.202
2–
03.04.202
2

М. Славутич,
Київська обл.

96

https://suspilne.media/221711-miskij-golova-slavutica-rozpoviv-pro-boi-za-misto/

97

https://www.newsru.co.il/world/26mar2022/voina809.html,

98

https://ua.interfax.com.ua/news/general/818575.html,

99

https://24tv.ua/misti-pochinayut-pratsyuvati-zsu-zhiteliv-slavuticha-prosyat_n1934338

23 березня 2022 російські війська підійшли до м.
Славутич та намагайсь його захопити.96 В результаті
активних бойових дій, 26 березня 2022 їм увійшли до
міста.97 27 березня військові рф перевірили місто на
наявність зброї та залишили його територію. 98 3 квітня
2022 ЗСУ увійшли до м. Славутич.99

