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Відповідно до інформації з публічних джерел, вторгнення російських 
військ у Чернігівську область почалося 24 лютого 2022 та здійсню-
валось з території Брянської (російська федерація) та Гомельської 
(республіка білорусь) областей1. З 12 березня 2022 наступальні дії 
було зупинено, а російські війська намагались закріпитися на раніше 
захоплених територіях2. 2 квітня 2022 вони відійшли з Чернігівської 
області до російської федерації та республіки білорусь3. 5 квітня 2022 
область перейшла під повний контроль Збройних сили України (далі 
– «ЗСУ»)4. Серед військових підрозділів, які безпосередньо здійснюва-
ли наступ на вказаній території, вдалося ідентифікувати наступні:

1. 2-я гвардейская общевойсковая Краснознамённая армия; место 
постоянной дислокации: г. Самара (Самарская область); командир: 
Вячеслав Гуров5.

2. 6-я общевойсковая Краснознамённая армия; место постоянной 
дислокации: п. Агалатово (Ленинградская область); действующий 
командир: Владислав Ершов6.

3. 36-я общевойсковая армия; место постоянной дислокации:  
г. Улан-Удэ (Республика Бурятия); действующий командир: Вале-
рий Солодчук7.

1. https://dpsu.gov.ua/ua/news/Derzhavniy-kordon-Ukraini-piddavsya-ataci-rosiyskih-viysk-zi-storoni-RF-ta-RB/,  
https://www.interfax.ru/world/824058;  
з інтерактивною картою бойових дій на території Чернігівської області можна ознайомитись за цим посиланням.

2. https://portal.lviv.ua/news/2022/03/12/17-doba-vijny-voroh-zdaietsia-v-polon-ta-dezertyruie-v-bik-rosijskoho-kordonu, 
https://novynarnia.com/2022/03/14/hronika-oborony-ukrayiny-den-19-14-03-2022/,  
https://m.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/276724107974008,  
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/278168317829587/,  
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/279600371019715/, 

3. https://m.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/285392763773809,  
https://espreso.tv/ukrainski-viyskovi-vidnovili-kontrol-nad-28-naselenimi-punktami-genshtab-zsu,  
https://tsn.ua/ato/rosiyski-okupanti-prodovzhuyut-utrimuvati-okremi-pidrozdili-dlya-blokuvannya. 
https://rayon.in.ua/news/502607-situatsiya-shchodo-rosiyskogo-vtorgnennya-v-ukrainu-3-kvitnya,  
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0Q9425HQ2Fds4g7DdoqoJuMHrd8WVhJu3r1Nhhnz3QvAgMrLMKYtqrH-
Ho7CrbDzSXl

4. https://babel.ua/news/77568-ukrajinski-viyskovi-vzyali-pid-kontrol-dilyanku-kordonu-u-chernigivskiy-oblasti, 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/288073300172422/

5. https://armyinform.com.ua/2022/03/03/rosijski-vijska-zmusheni-vvodyty-v-diyu-rezervy-generalnyj-shtab-zsu/, 
https://lb.ua/society/2022/03/03/507822_vidnovlennya_nastupu_napryamku.html,  
https://armyinform.com.ua/2022/03/31/okupanty-blokuyut-ta-obstrilyuyut-chernigiv-provodyat-shturmovi-diyi-v-mariupoli/

6. https://armyinform.com.ua/2022/03/03/rosijski-vijska-zmusheni-vvodyty-v-diyu-rezervy-generalnyj-shtab-zsu/, https://lb.ua/
society/2022/03/03/507822_vidnovlennya_nastupu_napryamku.html,  
https://www.kmu.gov.ua/news/operativna-informaciya-stanom-na-2400-05032022-shchodo-rosijskogo-vtorgnennya

7. https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12412580@egNew

https://dpsu.gov.ua/ua/news/Derzhavniy-kordon-Ukraini-piddavsya-ataci-rosiyskih-viysk-zi-storoni-RF-ta-RB/
https://www.interfax.ru/world/824058
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2841468042812518&set=a.1393213520971318&type=3 
https://portal.lviv.ua/news/2022/03/12/17-doba-vijny-voroh-zdaietsia-v-polon-ta-dezertyruie-v-bik-ro
https://novynarnia.com/2022/03/14/hronika-oborony-ukrayiny-den-19-14-03-2022/,
https://m.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/276724107974008
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/278168317829587/
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/279600371019715/
https://tsn.ua/ato/rosiyski-okupanti-prodovzhuyut-utrimuvati-okremi-pidrozdili-dlya-blokuvannya-chernigova-2026969.html
https://tsn.ua/ato/rosiyski-okupanti-prodovzhuyut-utrimuvati-okremi-pidrozdili-dlya-blokuvannya-chernigova-2026969.htm


4. 41-я общевойсковая Краснознамённая армия; место посто-
янной дислокации командования: г. Новосибирск (Новоси-
бирская область), место постоянной дислокации: Новоси-
бирская, Свердловская, Тюменская и Кемеровская области, 
Алтайский край, Республики Хакасия и Тыва; действующий 
командир: Сергей Рыжков8; в состав входят: 
 a. 35-я отдельная гвардейская мотострелковая Волго-
градско-Киевская ордена Ленина, Краснознамённая, орде-
нов Суворова и Кутузова 2-й степени бригада; место посто-
янной дислокации: г. Алейск (Алтайский край); командир: 
Олег Курыгин9; 
 b. 74-я отдельная гвардейская мотострелковая Звениго-
родско-Берлинская орденов Кутузова и Суворова 2-й сте-
пени бригада; место постоянной дислокации: г. Юрга (Кеме-
ровская область); действующий командир: Павел Ершов10; 
 c. 55-я отдельная мотострелковая бригада (горная); место 
постоянной дислокации: г. Кызыл (Республика Тува); дей-
ствующий командир: Денис Барило11; 
 d. 40-й Краснознамённый инженерно-сапёрный полк; 
место постоянной дислокации: г. Ишим (Тюменская область), 
действующий командир: Александр Корник12.

5. 1-я гвардейская танковая Краснознамённая армия; место 
постоянной дислокации: г. Одинцово (Московская область); 
действующий командир: Сергей Кисель13.

8. https://m.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/263757872603965,  
https://tsn.ua/ato/rosiyski-okupanti-prodovzhuyut-utrimuvati-okremi-pidrozdili-dlya-blokuvannya-chernigova

9. https://tolknews.ru/proissestvia/120107-eshche-dvoe-voennosluzhashchih-iz-altayskogo-kraya-pogibli-na-ukraine,  
https://tolknews.ru/proissestvia/119788-neskolko-zhiteley-altayskogo-kraya-pogibli-v-hode-spetsoperatsii-na-ukraine,  
https://censor.net/ru/photo_news/3319514/vo_vremya_boev_za_chernigov_vzyat_v_plen_komandir_tankovogo_batalona_okku-
pantov_fotoreportaj

10. https://nv.ua/ukraine/events/voyna-rossii-protiv-ukrainy-vsu-sdalsya-celyy-razvedyvatelnyy-vzvod-50219723.html

11. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/268420482137704/

12. https://suspilne.media/222780-cornobaivki-rostut-ak-gribi-pisla-dosu-caus-pro-rozgrom-rosian-na-cernigivsini/

13. https://www.kmu.gov.ua/news/operativna-informaciya-stanom-na-2400-05032022-shchodo-rosijskogo-vtorgnennya

https://tsn.ua/ato/rosiyski-okupanti-prodovzhuyut-utrimuvati-okremi-pidrozdili-dlya-blokuvannya-chernigova-2026969.html
https://tsn.ua/ato/rosiyski-okupanti-prodovzhuyut-utrimuvati-okremi-pidrozdili-dlya-blokuvannya-chernigova-2026969.html#:~:text=


6. 90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дважды 
Краснознамённая дивизия; место постоянной дислокации: г. 
Екатеринбург (Свердловская область); действующий коман-
дир: Рамиль Ибатуллин14.

7. 14-й армейский корпус; место постоянной дислокации: г. 
Мурманск (Мурманская область); действующий командир: 
Дмитрий Краев15; в состав входит: 
 a. 200-я отдельная мотострелковая Печенгская Крас-
нознамённая, ордена Кутузова бригада (арктическая); место 
постоянной дислокации: п. Печенга-Луостари (Мурманская 
область); действующий командир: Денис Курило16.

14. https://m.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/263757872603965,  
https://armyinform.com.ua/2022/03/31/okupanty-blokuyut-ta-obstrilyuyut-chernigiv-provodyat-shturmovi-diyi-v-mariupoli/,  
https://novynarnia.com/2022/03/21/hronika-oborony-ukrayiny-den-26/,  
https://web.archive.org/web/20220310103049/https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/vide-
os/347663140620392/=

15. https://armyinform.com.ua/2022/03/04/operatyvna-informacziya-stanom-na-06-00-04-03-2022-shhodo-rosijskogo-vtor-
gnennya/

16. https://interfax.com.ua/news/blog/806061

https://interfax.com.ua/news/blog/806061.html%23:~:text=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%96%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%25D0%20%25BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B8%20%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C,%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BA%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2


ХРОНОЛОГІЯ НАСТУПУ РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬК НА ТЕРИТОРІЇ 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (2022)

с. Грем’яч, Миколаївка, Семенівка, м. Новгород-Сіверський, смт. Сосниця, м. Мена

 ▪ 6-та загальновійськова 
Червонопрапорна армія; місце постійної 
дислокації: п. Агалатове (Ленінградська 
область); командир: Владислав Єршов17. 

 ▪ 41-ша загальновійськова 
Червонопрапорна армія; місце постійної 
дислокації командування: Новосибірськ 
(Новосибірська область); командир: 
Сергій Рижков18.

 ▪ 1-ша гвардійська танкова 
Червонопрапорна армія; місце постійної 
дислокації: м. Одінцово (Московська 
область); командир: Сергій Кисіль19.

 ▪ 90-та гвардійська танкова Вітебсько-
Новгородська двічі Червонопрапорна 
дивізія; місце постійної дислокації:  
м. Єкатеринбург (Свердловська область); 
командир: Раміль Ібатуллін20.

Вранці 24 лютого (09:00) російські військові 
перетнули державний кордон України у пунк-
тах пропуску «Грем’яч» і «Миколаївка»; просу-
нились до однойменних населених пунктів  
та с. Семенівка21. Пізніше того ж дня, вони 
дійшли до м. Новгород-Сіверський, смт. Со-
сниця та Мена22. 25 лютого (13:07) ЗСУ зни-
щили колону російської техніку, що просува-
лась на Менському напрямку23. Починаючи 
з 03 березня російські військові намагалися 
закріпитися у м. Мена24, а з 05 по 09 березня 
здійснювали невдалі спроби наступу у на-
прямку м. Чернігів25. Станом на 04 квітня,  
с. Грем’яч та інші населенні пункти повністю 
перейшли під контроль ЗСУ26.

24.02.2022 – 04.04.2022

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАЛУЧЕНІ ВІЙСЬКОВІ ПІДРОЗДІЛИ РОЗТАШУВАННЯ ТА ПЕРЕСУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

17. https://www.kmu.gov.ua/news/operativna-informaciya-stanom-na-2400-05032022-shchodo-rosijskogo-vtorgnennya

18. https://m.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/263757872603965

19. https://www.kmu.gov.ua/news/operativna-informaciya-stanom-na-2400-05032022-shchodo-rosijskogo-vtorgnennya

20. https://m.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/263757872603965

21. https://interfax.com.ua/news/general/801177.html

22. https://suspilne.media/210726-aka-situacia-u-naselenih-punktah-na-cernigivsini-de-e-rosijski-vijska/

23. https://novynarnia.com/2022/02/25/hronika-oborony-ukrayiny-den-2/

24. https://m.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/263757872603965

25. https://www.kmu.gov.ua/news/operativna-informaciya-stanom-na-2400-05032022-shchodo-rosijskogo-vtorgnennya

26. https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/4/7337159/

https://www.kmu.gov.ua/news/operativna-informaciya-stanom-na-2400-05032022-shchodo-rosijskogo-vtorgnennya
https://m.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/263757872603965
https://www.kmu.gov.ua/news/operativna-informaciya-stanom-na-2400-05032022-shchodo-rosijskogo-vtorgnennya
https://m.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/263757872603965
https://interfax.com.ua/news/general/801177.html
https://suspilne.media/210726-aka-situacia-u-naselenih-punktah-na-cernigivsini-de-e-rosijski-vijska/
https://novynarnia.com/2022/02/25/hronika-oborony-ukrayiny-den-2/
https://m.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/263757872603965
https://www.kmu.gov.ua/news/operativna-informaciya-stanom-na-2400-05032022-shchodo-rosijskogo-vtorgnennya
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/4/7337159/


Вранці 24 лютого (09:00) російські військові 
перетнули державний кордон України у пунк-
ті пропуску «Сеньківка» і, через однойменне 
село, просунулись у бік м. Городня та Черні-
гів28. 25 лютого вони були змушені відійти від 
м. Городня, через м. Сновськ і Корюківка29, до 
м. Семенівка30, а від м. Чернігів до смт. Седнів.  
До кінця березня вказані населені пункти за-
лишались під контролем російських військо-
вих. 28 березня російські військові відійшли 
від м. Сновськ, а у прилеглих с. Конотоп, Стара 
Рудня, Смяч, Малий та Великий Дирчин зруй-
нували мости31. 2 квітня російські війська 
відійшли також від м. Городня32.

с. Сеньківка, м. Городня, Сновськ, Корюківка, Седнів, с. Конотоп, Стара Рудня, Смяч, Малий  
та Великий Дирчин

24.02.2022 – 02.04.2022

 ▪ 35-та окрема гвардійська 
мотострілецька Волгоградсько-Київська 
ордена Леніна, Червонопрапорна, орденів 
Суворова та Кутузова 2-го ступеня 
бригада; місце постійної дислокації:  
м. Алейськ (Алтайський край); командир: 
Олег Куригін27

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАЛУЧЕНІ ВІЙСЬКОВІ ПІДРОЗДІЛИ РОЗТАШУВАННЯ ТА ПЕРЕСУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

27. https://www.youtube.com/watch?v=cICWWgYz3Xw 

28. https://www.radiosvoboda.org/a/news-rosia-vtorhnennia-dpsu/31720082.html

29. https://suspilne.media/210726-aka-situacia-u-naselenih-punktah-na-cernigivsini-de-e-rosijski-vijska/

30. https://novynarnia.com/2022/02/25/hronika-oborony-ukrayiny-den-2/

31. https://suspilne.media/222708-vtorgnenna-rosii-v-ukrainu-den-34-tekstovij-onlajn/ 
https://7dniv.rv.ua/u-sviti/operatyvna-informatsiia-stanom-na-28-bereznia-shchodo-rosiyskoho-vtorhnennia/#:~:text=За 
наявними даними%2C ворог відійшов,Малий Дирчин та Великий Дирчин

32. https://lb.ua/society/2022/04/02/512012_pidirvali_perepravu_okupanti_pishli.html

https://www.youtube.com/watch?v=cICWWgYz3Xw
https://www.radiosvoboda.org/a/news-rosia-vtorhnennia-dpsu/31720082.html
https://suspilne.media/210726-aka-situacia-u-naselenih-punktah-na-cernigivsini-de-e-rosijski-vijska/
https://novynarnia.com/2022/02/25/hronika-oborony-ukrayiny-den-2/
https://suspilne.media/222708-vtorgnenna-rosii-v-ukrainu-den-34-tekstovij-onlajn/
https://7dniv.rv.ua/u-sviti/operatyvna-informatsiia-stanom-na-28-bereznia-shchodo-rosiyskoho-vtorhnennia/#:~:text=%D0%97%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%2C%20%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%88%D0%BE%D0%B2,%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%94%D0%B8%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%20%D1%82%D0%B0%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%94%D0%B8%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://7dniv.rv.ua/u-sviti/operatyvna-informatsiia-stanom-na-28-bereznia-shchodo-rosiyskoho-vtorhnennia/#:~:text=%D0%97%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%2C%20%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%88%D0%BE%D0%B2,%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%94%D0%B8%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%20%D1%82%D0%B0%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%94%D0%B8%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://lb.ua/society/2022/04/02/512012_pidirvali_perepravu_okupanti_pishli.html


смт. Ріпки, с. Рівнопілля, Великі Осняки, смт. Любич, с. Володимирівка,

 ▪ 41-ша загальновійськова 
Червонопрапорна армія; місце постійної 
дислокації командування: Новосибірськ 
(Новосибірська область); командир: 
Сергій Рижков33.

 ▪ 90-та гвардійська танкова Вітебсько-
Новгородська двічі Червонопрапорна 
дивізія; місце постійної дислокації:  
м. Єкатеринбург (Свердловська область); 
командир: Раміль Ібатуллін34.

24 лютого російські військові пройшли смт. 
Ріпки у бік м. Чернігів, але (17:00) були зупине-
ні ЗСУ біля с. Рівнопілля і Великі Осняки35.  
25 лютого, на цьому напрямку, знищено росій-
ську техніку36. Станом на 03 березня російські 
військові  закріпилися у районі смт. Любич37.  
04 березня у смт. Ріпки російські війська 
захопили місцевий відділ поліції38. До кінця 
березня зазначені населені пункти перебу-
вали під контролем російських військових. 01 
квітня ЗСУ було звільнено с. Володимирівка39, 
а 05 квітня смт. Ріпки та інші прилеглі населе-
ні пункти повернулись під контроль ЗСУ40.

24.02.2022 – 05.04.2022

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАЛУЧЕНІ ВІЙСЬКОВІ ПІДРОЗДІЛИ РОЗТАШУВАННЯ ТА ПЕРЕСУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

33. https://www.radiosvoboda.org/a/news-viyskovi-rf-myrne-naselennya-zhyvyy-shchyt-minoborony/31734107.html

34. https://www.radiosvoboda.org/a/news-viyskovi-rf-myrne-naselennya-zhyvyy-shchyt-minoborony/31734107.html

35. https://defence-ua.com/army_and_war/na_chernigivschini_ta_sumishni_vorog_zupinenij_pozitsiji_na_donbasi_vidnovleni_min-
oboroni-6204.html

36. https://suspilne.media/210739-drugij-den-zbrojnogo-napadu-cernigivsina-tekstova-translacia/

37. https://www.radiosvoboda.org/a/news-viyskovi-rf-myrne-naselennya-zhyvyy-shchyt-minoborony/31734107.html

38. https://dpsu.gov.ua/ua/news/Teror-i-maroderstvo-v-prikordonni-CHernigivshchini-zagarbnik-navyazu-okupaciyniy-rezhim/

39. https://espreso.tv/ukrainski-viyskovi-vidnovili-kontrol-nad-28-naselenimi-punktami-genshtab-zsu

40. https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/2114824845364969

https://www.radiosvoboda.org/a/news-viyskovi-rf-myrne-naselennya-zhyvyy-shchyt-minoborony/31734107.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-viyskovi-rf-myrne-naselennya-zhyvyy-shchyt-minoborony/31734107.html
https://defence-ua.com/army_and_war/na_chernigivschini_ta_sumishni_vorog_zupinenij_pozitsiji_na_donbasi_vidnovleni_minoboroni-6204.html
https://defence-ua.com/army_and_war/na_chernigivschini_ta_sumishni_vorog_zupinenij_pozitsiji_na_donbasi_vidnovleni_minoboroni-6204.html
https://suspilne.media/210739-drugij-den-zbrojnogo-napadu-cernigivsina-tekstova-translacia/
https://www.radiosvoboda.org/a/news-viyskovi-rf-myrne-naselennya-zhyvyy-shchyt-minoborony/31734107.html
https://dpsu.gov.ua/ua/news/Teror-i-maroderstvo-v-prikordonni-CHernigivshchini-zagarbnik-navyazu-okupaciyniy-rezhim/
https://espreso.tv/ukrainski-viyskovi-vidnovili-kontrol-nad-28-naselenimi-punktami-genshtab-zsu
https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/2114824845364969


24 лютого російські війська зробили декіль-
ка спроб увійти до м. Чернігів, але зустрівши 
сильний супротив, утримались від подаль-
ших спроб та попрямували у напрямку м. 
Бровари49. У цей же день, під містом, у полон 
здались російські військові50. 26 лютого 
було зроблено нову спробу прориву у місто, в 
результаті якої, у полон потрапили російські 
військові51. 02 березня наступальні дії на м. 
Чернігів велися з прилеглих с. Халявин, Тов-
століс та смт. Михайло-Коцюбинське52.  
03 березня російські військові зайшли у смт. 
Гончарівське53, а 04 та 09 провели наступ на 
м. Остер та с. Зазим’я54. 05 березня було за-
фіксовано просування додаткових російських 
військових для проведення нових наступаль-
них дій на м. Чернігів55.  

м. Чернігів, с. Халявин, Товстоліс, смт. Михайло-Коцюбинське, смт. Гончарівське, м. Остер,  
с. Слобода, Лукашівка, Рудня,

24.02.2022 – 03.02.2022

 ▪ 6-та загальновійськова 
Червонопрапорна армія; місце постійної 
дислокації: п. Агалатове (Ленінградська 
область); командир: Владислав Єршов41.

 ▪ 1-ша гвардійська танкова 
Червонопрапорна армія; місце постійної 
дислокації: м. Одінцово (Московська 
область); командир: Сергій Кисіль42.

 ▪  35-та окрема гвардійська 
мотострілецька Волгоградсько-Київська 
ордена Леніна, Червонопрапорна, 
орденів Суворова та Кутузова 2-го 
ступеня бригада; місце постійної 
дислокації:  
м. Алейськ (Алтайський край); командир: 
Олег Куригін43.

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАЛУЧЕНІ ВІЙСЬКОВІ ПІДРОЗДІЛИ РОЗТАШУВАННЯ ТА ПЕРЕСУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

40. https://www.kmu.gov.ua/news/operativna-informaciya-stanom-na-2400-05032022-shchodo-rosijskogo-vtorgnennya

41. https://www.kmu.gov.ua/news/operativna-informaciya-stanom-na-2400-05032022-shchodo-rosijskogo-vtorgnennya

42. https://www.unian.net/war/vsu-zahvatili-v-plen-komandira-rossiyskogo-tankovogo-batalona-foto-novosti-vtorzheni-
ya-rossii-na-ukrainu-11719546.html 
https://web.archive.org/web/20220226161805/https://www.5.ua/suspilstvo/zsu-zakhopyly-u-polon-maiora-zs-rf-iakyi-koman-
duvav-tankovym-batalionom-269532.html

43. https://www.unian.net/war/vsu-zahvatili-v-plen-komandira-rossiyskogo-tankovogo-batalona-foto-novosti-vtorzheni-
ya-rossii-na-ukrainu-11719546.html  
https://web.archive.org/web/20220226161805/https://www.5.ua/suspilstvo/zsu-zakhopyly-u-polon-maiora-zs-rf-iakyi-koman-
duvav-tankovym-batalionom-269532.html 

49. https://web.archive.org/web/20220227004318/https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/25/7325792/ 
https://lb.ua/news/2022/02/26/506960_atroshenko_zaklikav_chernigivtsiv.html 
https://web.archive.org/web/20220226161805/https://www.5.ua/suspilstvo/zsu-zakhopyly-u-polon-maiora-zs-rf-iakyi-koman-
duvav-tankovym-batalionom-269532.html 
https://censor.net/ua/photo_news/3319459/viyiska_rf_ne_zmogly_prorvatysya_do_chernigova_znyscheno_dva_vorojyh_tan-
ka_foto 
https://izbirkom.org.ua/publications/politika-8/2022/hronika-vtorgnennya-rosiya-zatverdila-vvedennya-vijsk-na-shid-ukrayini/

50. https://novynarnia.com/2022/02/24/hronika-oborony-onovlyuyetsya/

51. https://web.archive.org/web/20220226161805/https://www.5.ua/suspilstvo/zsu-zakhopyly-u-polon-maiora-zs-rf-iakyi-koman-
duvav-tankovym-batalionom-269532.html 
https://censor.net/ru/photo_news/3319514/vo_vremya_boev_za_chernigov_vzyat_v_plen_komandir_tankovogo_batalona_okku-
pantov_fotoreportaj

52. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7Bp1QpY4-oc

53. https://m.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/263757872603965

54. https://armyinform.com.ua/2022/03/04/operatyvna-informacziya-stanom-na-06-00-04-03-2022-shhodo-rosijskogo-vtor-
gnennya/

55. https://www.kmu.gov.ua/news/operativna-informaciya-stanom-na-2400-05032022-shchodo-rosijskogo-vtorgnennya

https://www.kmu.gov.ua/news/operativna-informaciya-stanom-na-2400-05032022-shchodo-rosijskogo-vtorgnennya
https://www.kmu.gov.ua/news/operativna-informaciya-stanom-na-2400-05032022-shchodo-rosijskogo-vtorgnennya
https://www.unian.net/war/vsu-zahvatili-v-plen-komandira-rossiyskogo-tankovogo-batalona-foto-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11719546.html
https://www.unian.net/war/vsu-zahvatili-v-plen-komandira-rossiyskogo-tankovogo-batalona-foto-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11719546.html
https://web.archive.org/web/20220226161805/https://www.5.ua/suspilstvo/zsu-zakhopyly-u-polon-maiora-zs-rf-iakyi-komanduvav-tankovym-batalionom-269532.html
https://web.archive.org/web/20220226161805/https://www.5.ua/suspilstvo/zsu-zakhopyly-u-polon-maiora-zs-rf-iakyi-komanduvav-tankovym-batalionom-269532.html
https://www.unian.net/war/vsu-zahvatili-v-plen-komandira-rossiyskogo-tankovogo-batalona-foto-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11719546.html
https://www.unian.net/war/vsu-zahvatili-v-plen-komandira-rossiyskogo-tankovogo-batalona-foto-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11719546.html
https://web.archive.org/web/20220226161805/https://www.5.ua/suspilstvo/zsu-zakhopyly-u-polon-maiora-zs-rf-iakyi-komanduvav-tankovym-batalionom-269532.html
https://web.archive.org/web/20220226161805/https://www.5.ua/suspilstvo/zsu-zakhopyly-u-polon-maiora-zs-rf-iakyi-komanduvav-tankovym-batalionom-269532.html
https://web.archive.org/web/20220227004318/https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/25/7325792/
https://lb.ua/news/2022/02/26/506960_atroshenko_zaklikav_chernigivtsiv.html
https://web.archive.org/web/20220226161805/https://www.5.ua/suspilstvo/zsu-zakhopyly-u-polon-maiora-zs-rf-iakyi-komanduvav-tankovym-batalionom-269532.html
https://web.archive.org/web/20220226161805/https://www.5.ua/suspilstvo/zsu-zakhopyly-u-polon-maiora-zs-rf-iakyi-komanduvav-tankovym-batalionom-269532.html
https://censor.net/ua/photo_news/3319459/viyiska_rf_ne_zmogly_prorvatysya_do_chernigova_znyscheno_dva_vorojyh_tanka_foto
https://censor.net/ua/photo_news/3319459/viyiska_rf_ne_zmogly_prorvatysya_do_chernigova_znyscheno_dva_vorojyh_tanka_foto
https://izbirkom.org.ua/publications/politika-8/2022/hronika-vtorgnennya-rosiya-zatverdila-vvedennya-vijsk-na-shid-ukrayini/
https://novynarnia.com/2022/02/24/hronika-oborony-onovlyuyetsya/
https://web.archive.org/web/20220226161805/https://www.5.ua/suspilstvo/zsu-zakhopyly-u-polon-maiora-zs-rf-iakyi-komanduvav-tankovym-batalionom-269532.html
https://web.archive.org/web/20220226161805/https://www.5.ua/suspilstvo/zsu-zakhopyly-u-polon-maiora-zs-rf-iakyi-komanduvav-tankovym-batalionom-269532.html
https://censor.net/ru/photo_news/3319514/vo_vremya_boev_za_chernigov_vzyat_v_plen_komandir_tankovogo_batalona_okkupantov_fotoreportaj
https://censor.net/ru/photo_news/3319514/vo_vremya_boev_za_chernigov_vzyat_v_plen_komandir_tankovogo_batalona_okkupantov_fotoreportaj
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7Bp1QpY4-oc
https://m.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/263757872603965
https://armyinform.com.ua/2022/03/04/operatyvna-informacziya-stanom-na-06-00-04-03-2022-shhodo-rosijskogo-vtorgnennya/
https://armyinform.com.ua/2022/03/04/operatyvna-informacziya-stanom-na-06-00-04-03-2022-shhodo-rosijskogo-vtorgnennya/
https://www.kmu.gov.ua/news/operativna-informaciya-stanom-na-2400-05032022-shchodo-rosijskogo-vtorgnennya


44. https://m.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/263757872603965

45. https://m.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/263757872603965

46. https://m.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/263757872603965

47. https://armyinform.com.ua/2022/03/04/operatyvna-informacziya-stanom-na-06-00-04-03-2022-shhodo-rosijskogo-vtor-
gnennya/

48. https://opk.com.ua/зберігаються-ознаки-готовності-кері/

 ▪  41-ша загальновійськова 
Червонопрапорна армія; місце постійної 
дислокації командування: Новосибірськ 
(Новосибірська область); командир: 
Сергій Рижков44.

 ▪  74-а окрема гвардійська 
мотострілецька Звенигородсько-
Берлінська орденів Кутузова та 
Суворова 2-го ступеня бригада; місце 
постійної дислокації:  
м. Юрга (Кемеровська область); чинний 
командир: Павло Єршов45.

 ▪ 90-та гвардійська танкова Вітебсько-
Новгородська двічі Червонопрапорна 
дивізія; місце постійної дислокації:  
м. Єкатеринбург (Свердловська 
область); командир: Раміль Ібатуллін46.

 ▪ 14-ий армійський корпус; місце 
постійної дислокації: м. Мурманськ 
(Мурманська область);  командир: 
Дмитро Краєв47.

 ▪  2-га гвардійська загальновійськова 
Червонопрапорна армія; місце постійної 
дислокації: Самара (Самарська 
область); командир: В’ячеслав Гуров48.

Протягом березня місто залишалось в ото-
чені, а прилеглі населені пункти контролю-
вались російськими військовими. 31 березня 
ЗСУ звільнили с. Слобода та Лукашівка56, 01 
квітня повернути контроль над с. Рудня57, 02 
квітня увійшли до смт. Михайло-Коцюбин-
ське58, а 03 квітня звільнили с. Шостовиця, 
Ягідне, Іванівка та Количівка59 Зазначені дії,  
в свою чергу, призвели до де-блокади  
м. Чернігів.

56. https://suspilne.media/223680-ukrainski-vijska-zvilnili-vid-rosijskoi-armii-dva-sela-bila-cernigova-ok-pivnic/

57. https://espreso.tv/ukrainski-viyskovi-vidnovili-kontrol-nad-28-naselenimi-punktami-genshtab-zsu

58. https://interfax.com.ua/news/general/820506.html

59. https://www.radiosvoboda.org/a/news-chernigivshchyna-sela-zvilnennia/31784483.html

https://m.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/263757872603965
https://m.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/263757872603965
https://m.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/263757872603965
https://armyinform.com.ua/2022/03/04/operatyvna-informacziya-stanom-na-06-00-04-03-2022-shhodo-rosijskogo-vtorgnennya/
https://armyinform.com.ua/2022/03/04/operatyvna-informacziya-stanom-na-06-00-04-03-2022-shhodo-rosijskogo-vtorgnennya/
https://opk.com.ua/%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96/
https://suspilne.media/223680-ukrainski-vijska-zvilnili-vid-rosijskoi-armii-dva-sela-bila-cernigova-ok-pivnic/
https://espreso.tv/ukrainski-viyskovi-vidnovili-kontrol-nad-28-naselenimi-punktami-genshtab-zsu
https://interfax.com.ua/news/general/820506.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-chernigivshchyna-sela-zvilnennia/31784483.html


м. Батурин, м. Ічня, с. Красностав, м. Ніжин, Прилуки, с. Крути, Іваниця

 ▪ 2-га гвардійська загальновійськова 
Червонопрапорна армія; місце постійної 
дислокації: Самара (Самарська область); 
командир: В’ячеслав Гуров60.

 ▪ 6-та загальновійськова 
Червонопрапорна армія; місце постійної 
дислокації: п. Агалатове (Ленінградська 
область); командир: Владислав Єршов61.

Вдень 24 лютого (17:00) в районі м. Батурин 
зупинено російську військову техніку, яка 
рухалась з м. Глухів та Кролевець62. 27 люто-
го вони дійшли до м. Ічня63, а біля м. Прилуки 
російських військових було розбито64. 28 лю-
того російським військам вдалося просунути-
ся до с. Красностав та м. Ніжин65. 28 лютого та 
01 березня, під час зіткнення біля с. Крути, ЗСУ 
знищили велику кількість російських вій-
ськових66. 03 березня, з метою просування до 
с. Перемога та м. Бровари, російські військові 
відновили наступальні дії у Ніжинському та 
Прилуцькому напрямках67. З 05 по 17 березня 
тривали бої біля м. Ніжин, Прилуки і с. Івани-
ця68. 01 квітня, після відходу російських вій-
ськових, ЗСУ взяли під контроль с. Шевчен-
кове та просунулись у с. Бобрик69. В цей же 
час, російські військові відступали з території 
Ніжинського району70.

24.02.2022 – 02.04.2022
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60. https://pravdatutnews.com/emergency/2022/03/03/13775-rosiysko-ukrayinska-viyna-operatyvna-informaciya-vid-genshtabu

61. https://pravdatutnews.com/emergency/2022/03/03/13775-rosiysko-ukrayinska-viyna-operatyvna-informaciya-vid-genshtabu

62. https://defence-ua.com/army_and_war/na_chernigivschini_ta_sumishni_vorog_zupinenij_pozitsiji_na_donbasi_vidnovleni_min-
oboroni-6204.html

63. https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/27/7326307/

64. https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/2087246714789449

65. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/261644872815265/

66. https://hromadske.ua/posts/u-novomu-boyu-pid-krutami-ukrayinci-znishili-blizko-200-okupantiv

67. https://pravdatutnews.com/emergency/2022/03/03/13775-rosiysko-ukrayinska-viyna-operatyvna-informaciya-vid-genshtabu

68. https://armyinform.com.ua/2022/03/09/operatyvna-informacziya-stanom-na-06-00-09-03-2022-shhodo-rosijskogo-vtor-
gnennya/

69. https://espreso.tv/ukrainski-viyskovi-vidnovili-kontrol-nad-28-naselenimi-punktami-genshtab-zsu

70. https://suspilne.media/224854-rosijski-vijskovi-pid-cas-vidhodu-rozstrilali-troh-ziteliv-nizinsini/
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смт. Козелець, м. Бобровиця, с. Стара та Нова Басань Берестовець, Новий Биків, Талалаївка, 
Велика Дорога, Прохори, Погреби, Бажанівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, смт. Лосинівка,  
м. Макіївка та Монастирище

 ▪ 200-та окрема мотострілецька 
Печенська Червонопрапорна, ордена 
Кутузова бригада (арктична); місце 
постійної дислокації: п. Печенга-Луостарі 
(Мурманська область); командир: Денис 
Курило71.

01 та 02 березня російські війська прове-
ли наступальні дії у Ніжинському напрямку 
та просунулись до смт. Козелець та с. Нова 
Басань72.  03 та 04 березня вони продовжили 
наступальні дії у бік м. Бровари, до м. Бере-
зань і с. Вишеньки73. Станом на 23 березня, 
російські військові контролювали с. Бере-
стовець, Новий Биків, Талалаївка, Велика 
Дорога, Прохори, смт. Лосинівка, м. Макіївка та 
Монастирище74. 27 березня, біля с. Лук’янів-
ка та Рудницьке, російські військові зазнали 
значних втрат та були вимушені відступати75. 
01 квітня ЗСУ повернули контроль над с. Стара 
та Нова Басань, м. Макіївка, с. Погреби, Бажа-
нівка, Шняківка, Сальне, Софіївка та продов-
жили наступ76.
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71. https://interfax.com.ua/news/blog/806061.html#:~:text=Ворожі частин и та %25D 0%BFідрозділи зосередились,напрямку на 
Бровари та Київ

72. https://mynizhyn.com/news/misto-i-region/23039-nizhinshina-vorog-zdiisniv-peremishennja-u-naprjamku-nova-ba-
san-kozelec.html 
https://rayon.in.ua/news/492747-situatsiya-shchodo-rosiyskogo-vtorgnennya-v-ukrainu-2-bereznya

73. https://armyinform.com.ua/2022/03/04/operatyvna-informacziya-stanom-na-06-00-04-03-2022-shhodo-rosijskogo-vtor-
gnennya/

74. https://armyinform.com.ua/2022/03/23/okupanty-namagayutsya-zakripytysya-na-dosyagnutyh-rubezhah-pere-
grupovuyutsya-pislya-otrymanyh-vtrat-generalnyj-shtab-zsu/

75. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/281806907465728/
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