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Відповідно до відкритих джерел та публічної інформації, вторгнення до 
Сумської області почалося 24 лютого 2022 з території Курської та 
Бєлгородської областей РФ1, але починаючи з 3 квітня 2022 російські військові 
були змушені відступити назад до кордонів Російської Федерації2. 8 квітня 
Сумська область була повністю деокупована силами Збройних сил України3. 
Truth Hounds вдалося ідентифікувати російські військові підрозділи, які 
безпосередньо брали участь у наступі та окупації частини Сумської області.

ВТОРГНЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬК НА ТЕРИТОРІЮ 
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

а

1-ша гвардійська танкова Червонопрапорна армія4; 
Пункт постійної дислокації управління армії: м. Одинцово 
(Московська область); війська армії дислокуються у Московській, 
Іванівській, Смоленській, Ярославській та Нижегородській 
областях.
Чинний командир: Сєргєй Кісіль. 

2-а гвардійська мотострілецька Таманська ордена Жовтневої 
Революції, Червонопрапорна, ордена Суворова дивізія імені 
М. І. Калініна5;  
Пункт постійної дислокації: смт. Калининець, (Московська обл.);
Чинний командир: Сєргєй Мєдвєдєв.

       1-й гвардійський танковий Чортковський двічі ордена 
Леніна, Червонопрапорний, орденів Суворова, Кутузова і 
Богдана Хмельницького полк імені маршала бронетанкових 
військ М. Є. Катукова6; 
Пункт постійної дислокації: смт. Калининець (Московська обл.);  
Чинний командир: Сєргєй Мєдвєдєв.

До її складу належать:
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4-а гвардійська танкова Кантемирівська ордена Леніна, 
Червонопрапорна дивізія імені Ю. В. Андропова8; 
Пункт постійної дислокації: м. Наро-Фомінськ (Московська обл.);
Чинний командир: Євгєній Журавльов. 

       1-й гвардійський мотострілецький Севастопольський 
Червонопрапорний, ордена Олександра Невського полк імені 
60-річчя СРСР7; 
Пункт постійної дислокації: смт. Калининець (Московська обл.); 
Чинний командир: Сєргєй Мєдвєдєв.

       423-й гвардійський мотострілецький Ямпільський 
Червонопрапорний, орденів Суворова та Кутузова полк9; 
Пункт постійної дислокації: м. Наро-Фомінськ (Московська обл.); 
Чинний командир: Євгєній Журавльов.

       13-й гвардійський танковий Шепетівський 
Червонопрапорний, орденів Суворова та Кутузова полк10;
Пункт постійної дислокації: м. Наро-Фомінськ (Московська обл.);
Чинний командир: Євгєній Журавльов. 

96-а окрема розвідувальна бригада;
Пункт постійної дислокації: м. Нижній Новгород 
(Нижегородська обл.);
Чинний командир: Євгєній Чінцов.

27-а окрема гвардійська мотострілецька Севастопольська 
Червонопрапорна бригада імені 60-річчя утворення СРСР11;
Пункт постійної дислокації: селище Мосрентген (Московська обл.); 
Чинний командир: Сєргєй Сафонов.

До її складу належать:



12 https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/28/7326816/

13 https://ostannipodii.com/a/202202/1-poloneniy-chuprov-oleksiy-evgenovich-100024172/

14 https://suspilne.media/210133-voennij-stan-so-vidbuvaetsa-u-sumah-2/, 
https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/2096527660506265
 

14-й армійський корпус Північного флоту12; 
Пункт постійної дислокації управління армії: м. Мурманськ 
(Мурманська обл.);
Чинний командир: Дмітрій Краєв;

58-а загальновійськова армія14;
Пункт постійної дислокації: м. Владикавказ (Республіка Північна 
Осетія-Аланія);
Чинний командир: Міхаіл Зусько.

69-а окрема Свірсько-Померанська Червонопрапорна ордена 
Червоної Зірки, Амурська козача бригада прикриття, що входить в 
склад 35-загальновійськової Червонопрапорної армії13;
Пункт постійної дислокації: с. Бабстово (Єврейська автономна обл.);
Чинний командир: Алєксандр Санчік.
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ХРОНОЛОГІЯ НАСТУПУ РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬК 
НА ТЕРИТОРІЇ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ (2022)



м. Охтирка, смт. Велика Писарівка, с. Попівка, смт. Чупахівка, с. Довжик, Грінченкове, 
Комиші, Грунь, Московський Бобрик, Мартинівка

• 4-а гвардійська танкова Кантемирівська ордена Леніна, Червонопрапорна дивізія імені 
Ю. В. Андропова;  
Пункт постійної дислокації: м. Наро-Фомінськ (Московська обл.); 
Чинний командир: Євгєній Журавльов.

• 423-й гвардійський мотострілецький Ямпільський Червонопрапорний, орденів Суворова та 
Кутузова полк;  
Пункт постійної дислокації: м. Наро-Фомінськ (Московська обл.); 
Чинний командир: Євгєній Журавльов.

Вночі 24 лютого (04:35) російські військові перетнули державний кордон України у пункті пропуску 
«Велика Писарівка» та увійшли (08:00) до однойменного населеного пункту. Одна група російських 
військових зайшла зі сторони м. Грайворона, а друга з боку с. Попівка. Через певний час (11:00) вони 
висунулись у напрямку м. Охтирка, почались бойові зіткнення на околицях міста (14:00). Зазнавши 
втрат, російські військові відступили та уранці (07:50) 

25 лютого знову спробували увійти у місто, але були знищені ЗСУ. Надалі м. Охтирка було взято в 
облогу та постійно обстрілювалось за допомогою систем залпового вогню та авіації; 
продовжувались локальні бої у передмісті. 

27 та 28 лютого було зафіксовано присутність російських військових у районі смт. Чупахівка та с. 
Довжик. Не досягнувши успіху у захоплені м. Охтирка, 28 лютого російські військові продовжили 
наступальні дії у напрямку м. Зіньків та Гадяч. Але, через активний супротив ЗСУ, станом на 
1 березня, закріпились лише у районі смт. Чупахівка, с. Грінченкове та Комиші. Цього ж дня багато 
російських військових потрапили у полон біля с. Грунь та Комиші. Пізніше, поблизу зазначених 
населених пунктів, а також у с. Московський Бобрик та Мартинівка, було знайдено покинуту 
російську військову техніку. У середині березня ЗСУ почали визволяти окуповані території, зокрема 
16 березня активні бої точилися у напрямку смт. Велика Писарівка.
 
З 26 на 27 березня у м. Охтирка та прилеглих населених пунктах було тихо, а 27 березня повністю 
закінчилась активна фаза боїв у Охтирському районі.

24.02.2022 – 27.03.2022

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАЛУЧЕНІ ВІЙСЬКОВІ ПІДРОЗДІЛИ

РОЗТАШУВАННЯ ТА ПЕРЕСУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ



м. Тростянець, с. Боромля, Жигайлівка, Станова, Славгород, Тарасівка, Крамчанка, 
Солдатське

• 1-ша гвардійська танкова Червонопрапорна армія; 
Пункт постійної дислокації управління армії: м. Одинцово (Московська обл.); війська армії 
дислокуються у Московській, Іванівській, Смоленській, Ярославській та Нижегородській областях; 
Чинний командир: Сєргєй Кісєль.

• 13-й гвардійський танковий Шепетівський Червонопрапорний, орденів Суворова та Кутузова полк; 
Пункт постійної дислокації: м. Наро-Фомінськ (Московська обл.); 
Чинний командир: Євгєній Журавльов.

Увечері 24 лютого лютого до в’їзду у м. Тростянець з боку Російської Федерації, а також зі сторони 
с. Жигайлівки та Боромля, підійшли російські військові. Пізніше цього ж дня, вони встановили 
блок-пости зі сторони м. Лебедин – на повороті між с. Станова та м. Тростянець. Пересування 
російських військових було також помічено у с. Славгород, Тарасівка, Крамчанка та Солдатське. 

Уранці 25 лютого (07:50) у м. Тростянець почались бойові дії, а 28 лютого російські військові увійшли 
у місто з боку м. Лебедин та захопили залізничний вокзал «Смородине».

27 та 28 лютого було також зафіксовано інтенсивний рух російських військових за маршрутом: м. 
Тростянець, смт. Чупахівка, с. Комиші, Бобрик і далі у напрямку м. Гадяч. Увечері 1 березня російські 
військові повністю окупували м. Тростянець та почали його грабувати, чим спричинили гуманітарну 
катастрофу. В подальшому центр міста використовувався для обстрілів окремих мікрорайонів, м. 
Охтирка, смт. Велика Писарівка, с. Солдатське і інших прилеглих населених пунктів із застосуванням 
систем залпового вогню. З початку березня ЗСУ постійно наносили артилерійські удари, а 21 березня 
почались інтенсивні бої у районі між м. Охтирка та Тростянець, в результаті яких російські військові 
відступили до кордону російської федерації. 

26 березня м. Тростянець і прилеглі населені пункти повернулись під контроль України.

24.02.2022 – 26.03.2022

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАЛУЧЕНІ ВІЙСЬКОВІ ПІДРОЗДІЛИ

РОЗТАШУВАННЯ ТА ПЕРЕСУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ



м. Суми, с. Юнаківка, Токарі, Бездрик, Верхня та Нижня Сироватка, Сад,
Косівщина, Старе Село, Шпетівка, Гребенівка, Великий Бобрик, смт. Низи, Краснопілля, 
Степанівка

• 1-ша гвардійська танкова Червонопрапорна армія;
Пункт постійної дислокації управління армії: м. Одинцово (Московська обл.); війська армії 
дислокуються у Московській, Іванівській, Смоленській, Ярославській та Нижегородській областях; 
Чинний командир: Сєргєй Кісєль.

• 2-а гвардійська мотострілецька Таманська ордена Жовтневої Революції, Червонопрапорна, ордена 
Суворова дивізія імені М.І. Калініна;
Пункт постійної дислокації: смт. Калининець, (Московська обл.);
Чинний командир: Сєргєй Мєдвєдєв.

• 27-а окрема гвардійська мотострілецька Севастопольська Червонопрапорна бригада імені 
60-річчя утворення СРСР;
Пункт постійної дислокації: Мосрентген (Московська обл.);
Чинний командир: Сєргєй Сафонов.

• 14-й армійський корпус Північного флоту;
Пункт постійної дислокації управління армії: м. Мурманськ (Мурманська обл.);
Чинний командир: Дмітрій Краєв.

• 69-а окрема Свірсько-Померанська Червонопрапорна ордена Червоної Зірки, Амурська козача 
бригада прикриття, що входить в склад 35-загальновійськової Червонопрапорної армії;
Пункт постійної дислокації: с. Бабстово (Єврейська автономна обл.);
Чинний командир: Алєксандр Санчік;

1-й гвардійський мотострілецький Севастопольський Червонопрапорний, ордена Олександра 
Невського полк імені 60-річчя СРСР;
Пункт постійної дислокації: смт. Калининець (Московська обл.);
Чинний командир: Сєргєй Мєдвєдєв.

24 лютого (07:00) російські військові підійшли до м. Суми з боку с. Юнаківка; почались бої за місто. Їх 
переміщення було також зафіксовано у прилеглих населених пунктах, зокрема: с. Токарі, Бездрик, 
Верхня та Нижня Сироватка, Сад, Косівщина. Пізніше цього дня (17:00) російські військові увійшли до 
м. Суми, але всі адміністративні будівлі залишились під контролем України. 

24.02.2022 – 03.04.2022

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАЛУЧЕНІ ВІЙСЬКОВІ ПІДРОЗДІЛИ

РОЗТАШУВАННЯ ТА ПЕРЕСУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ



Вночі з 24 на 25 лютого вони облаштували блок-пости на виїздах з міста та багато військової 
техніки виступило через смт. Недригайлів в напрямку м. Ромни і Київ.
 
З 25 по 28 лютого місто Суми постійно обстрілювали з застосуванням авіації та систем залпового 
вогню; велись активні бойові дії, в результаті яких у полон потрапили російські військові. У 
прилеглих населених пунктах фіксувалось переміщення російських військових. Вони, зокрема, 
прийшли зі сторони смт. Краснопілля до м. Суми і далі у напрямку м. Ромни, а також з боку с. Токарі, 
Нижня Сироватка та Старе Село на м. Суми. 

Крім того, 27 лютого було також розграбовано смт. Степанівка, а 28 лютого біля с. Шпетівка, при 
спробі проникнути в заміновану покинуту військову машину, загинув цивільний. 

1 та 2 березня у м. Суми точилися вуличні бої, місто та прилеглі населені пункти активно 
обстрілювались; біля смт. Низи (13:00) знищено російську військову техніку.

2 та 3 березня ЗСУ змогли частково витіснити російських військових до кордонів з російською 
федерацією. Водночас, починаючи з 3 березня, російськи військові почали масово обстрілювати м. 
Суми та прилеглі населені пункти з застосуванням авіації та систем залпового вогню. Для цих цілей 
російські військові розмістили техніку, зокрема, у с. Гребенівка і Великий Бобрик. 

7 березня, в результаті бойових зіткнень під м. Суми, у полон потрапили російські військові. Увечері 
10 березня у прилеглих населених пунктах було зафіксовано пересування російських військових, 
які 11 березня були знищені ЗСУ. 

14 березня у передмісті м. Суми та прилеглих населених пунктах тривали бої. 

17 березня, на в’їзді у м. Суми зі сторони с. Бездрик, російські військові розстріляли цивільних 
транспорт. Починаючи з 19 березня наступальних дій російські військові не вели; вони 
зосередились на обстрілах та блокуванні м. Суми. Також намагалися здійснити підготовку до 
наступальних дій у напрямку м. Охтирка, Тростянець, Полтава, Прилуки та Київ. В той же час, ЗСУ 
почали активно звільняти окуповану територію. 

3 квітня російські військові почали відходити від м. Суми та прилеглих населених пунктів, а 8 квітня 
територія всієї Сумської області повернулась під контроль України.



с. Бачівськ, м. Глухів, с. Перемога, м. Путивль, м. Буринь, с. Дубовичі, Нова Слобода, 
м. Кролевець, Буринь, с. Чумакове, Пересипки, Юр'єве

• 58-а загальновійськова армія;
Пункт постійної дислокації: м. Владикавказ (Республіка Північна Осетія-Аланія);
Чинний командир: Міхаіл Зусько.

• 1-ша гвардійська танкова Червонопрапорна армія;
Пункт постійної дислокації управління армії: м. Одинцово (Московська обл.); війська армії 
дислокуються у Московській, Іванівській, Смоленській, Ярославській та Нижегородській областях; 
Чинний командир: Сєргєй Кісєль.

24 лютого (05:23) російські військові перетнули державний кордон України у пункті пропуску 
«Бачівськ», зайшли у однойменний населений пункт та просунулись до околиць м. Глухів, де були 
зупинені ЗСУ. Цього ж дня (09:50) почалися бої на трасі «Кіпті-Бачівськ», в результаті яких її частина 
(від російського кордону до початку Чернігівської області) перейшла під контроль російської 
федерації. В обід 24 лютого російські військові пройшли повз м. Глухів у напрямку м. Путивль, де 
були зупинені ЗСУ. До кінця дня (23:00) велися оборонні бої в районах м. Глухів, с. Перемога та інших 
прилеглих населених пунктах. 

25 лютого (15:20) російські військові пройшли повз м. Глухів у напрямку с. Дубовичі та м. Кролевець. 
Увечері того дня на трасі «Кіпті-Бачівськ» і прилеглих населених пунктах було розміщено російську 
військову техніку. 

27 лютого російські військові були також зупинені на напрямку «Хомутовка, Глухів та Батурин».
1 березня ЗСУ частково звільнили вказану трасу та встановили блок-пости, а 2 березня вони 
вийшли на лінію державного кордону у Сумській області. Надалі, на околицях м. Глухів та прилеглих 
населеній пунктів, постійно виникали бойові дію.

З 27 по 31 березня присутність російських військових була зафіксована у с. Чумакове, Нова Слобода, 
Пересипки та біля м. Путивль. 

Станом на 2 квітня вони повністю оточили м. Путивль та Буринь; їх присутність була зафіксовала 
також у с. Юр'єве. 

4 квітня російські військові почали відступати від зазначених населених пунктів, а 11 квітня ЗСУ 
відновили контроль на раніше окупованих прикордонних ділянках.

24.02.2022 – 04.04.2022

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАЛУЧЕНІ ВІЙСЬКОВІ ПІДРОЗДІЛИ

РОЗТАШУВАННЯ ТА ПЕРЕСУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ



м. Ромни, смт. Недригайлів, Терни, с. Погожа Криниця, Біловоди, Бобрик, Пустовійтівка, 
Коровинці, Чемоданівка, смт. Липова Долина, с. Колісники, Вільшани, Скрипалі

• 1-ша гвардійська танкова Червонопрапорна армія;
Пункт постійної дислокації управління армії: м. Одинцово (Московська обл.); війська армії 
дислокуються у Московській, Іванівській, Смоленській, Ярославській та Нижегородській областях; 
Чинний командир: Сєргєй Кісєль.

Увечері 24 лютого російські військові почали рух від м. Суми у напрямку смт. Недригайлів, від якого 
рушили до смт. Терни та м. Конотоп. Пізніше, з м. Конотоп вони вирушили в бік м. Ромни. 

25 лютого російські військові почали наступати на м.Ромни також зі сторони смт. Недригайлів. У ніч 
з 26 на 27 лютого зафіксовано просування російських військових з с. Краснопілля, повз м. Суми та 
Ромни, у напрямку м. Прилуки, Лохвиця та Київ, але їх було розбито. 

28 лютого було атаковано виправну колонію м. Ромни, але станом на 1 березня місто залишалось під 
повним контролем територіальної оборони. В той же час, у зазначені дати зафіксовано присутність 
російських військових у с. Погожа Криниця, Біловоди, Пустовійтівка, Коровинці, Бобрик та 
Чемоданівка. 

4 березня с. Колісники та смт. Липова Долина були окуповані російськими військовими, а напрям 
смт. Недригайлів і с. Вільшани перейшов під контроль ЗСУ. 
Увечері 5 березня російські військові розстріляли два цивільні автомобілі біля с. Пустовійтівка, а 
біля м. Ромни – автозаправну станцію, постраждали цивільні. Цього ж дня у с. Скрипалі ЗСУ знищіли 
російську військову техніку.
 
5 та 6 березня у м. Ромни і багатьох прилеглих населених пунктах було чутно постріли з важкої 
зброї, а у с. Вільшани російські військові розграбували птахофабрику. 

11 березня шлях від м. Ромни до м. Лохвиця та Пирятин перейшов під контроль ЗСУ. Того ж дня 
поблизу м. Ромни у полон потрапили російських військові. Станом на 19 березня російські війська 
намагались діяти лише в районі смт. Недригайлів і м. Ромни. ЗСУ, з іншого боку, активно наступали і 
станом на 1 квітня м. Ромни та всі південні населені пункти було звільнено від російських 
військових. Небезпечним залишився північний напрямок у бік м. Конотоп.

24.02.2022 – 01.04.2022

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАЛУЧЕНІ ВІЙСЬКОВІ ПІДРОЗДІЛИ

РОЗТАШУВАННЯ ТА ПЕРЕСУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ



м. Конотоп, с. Постольне, Головашівка, Підлипне, Слобода, Великий Самбір, Попівка, 
В’язове, Шевченкове, Семянівка

• 1-ша гвардійська танкова Червонопрапорна армія; 
Пункт постійної дислокації управління армії: м. Одинцово (Московська обл.); війська армії 
дислокуються у Московській, Іванівській, Смоленській, Ярославській та Нижегородській областях; 
Чинний командир: Сєргєй Кісєль.

24 лютого (17:00) російські військові відступили від м. Суми та вирушили у напрямку м. Конотоп зі 
сторони с. Постольне та Головашівка; (18:00) почались бої на околицях міста. 

Станом на 25 лютого м. Конотоп було взято в облогу,  точилися бої. 
26 лютого російські військові облаштували блок-пости на околицях м. Конотоп та 27 лютого почали 
заходити у місто. 

28 лютого присутність російських військ була також зафіксована у с. Підлипне та Слобода, а 25 
березня – у с. Великий Самбір; Весь березень м. Конотоп залишалось в облозі, а прилеглі населені 
пункти контролювались та постійно обстрілювались російськими військовими. 

Станом на 30 та 31 березня вони продовжували контролювати дороги, обстрілювати житлові 
квартали та тероризувати мирне населення. В зазначені дні у с. Попівка, Дубов‘зівка та Великий 
Самбір, В’язове, Шевченкове і Семянівка зафіксовано присутність російських військових. 

З 1 по 4 квітня відбувався накопичення російських військових у прилеглих до м. Конотоп населених 
пунктах та у напрямку м. Білопілля. Періодично відбувались зіткнення з ЗСУ, обстріли системами 
залпового вогню і викрадення мирного населення. Паралельно з цим, з 3 квітня російські військові 
почали активно відводитися на територію російської федерації. На звільнених територіях наступні 
декілька днів перебували групи російських військовослужбовців. ЗСУ здійснили зачистку, в 
результаті якої було знайдено і ліквідовано решту російських військових.

24.02.2022 – 03.04.2022

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАЛУЧЕНІ ВІЙСЬКОВІ ПІДРОЗДІЛИ

РОЗТАШУВАННЯ ТА ПЕРЕСУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ



м. Лебедин, с. Кам’яне, Куличка, Бишкінь, Московський Бобрик, Ворожба,  Малий 
Вистороп, Стеблянки

• 1-ша гвардійська танкова Червонопрапорна армія;
Пункт постійної дислокації управління армії: м. Одинцово (Московська обл.); війська армії 
дислокуються у Московській, Іванівській, Смоленській, Ярославській та Нижегородській областях; 
Чинний командир: Сєргєй Кісєль.

26 та 27 лютого російські військові просунулись до м. Лебедин та прилеглих населених пунктів, 
зокрема; до с. Кам’яне. 

28 лютого зафіксовано пересування російських військових від м. Лебедин у бік м. Тростянець, а біля 
с. Куличка (18:00) було знищено російську військову техніку.
 
1 березня теж відбулось поблизу с. Бишкінь, а 3 березня – біля с. Московський Бобрик. Наступні дні 
м. Лебедин та прилеглі населені пункти постійно бомбили. 

5 березня було зафіксовано пересування російських військових від с. Станова до м. Лебедин. 

10 березня стало відомо, що с. Ворожба перебуває під їх повним контролем. 

17 березня було окуповано с. Малий Вистороп, але 25 березня ЗСУ звільнили зазначене село. 

19 березня було також захоплено с. Стеблянки, але 29 березня м. Лебедин та прилеглі населені 
пункти було звільнено з під окупації.

26.02.2022 – 29.03.2022

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАЛУЧЕНІ ВІЙСЬКОВІ ПІДРОЗДІЛИ

РОЗТАШУВАННЯ ТА ПЕРЕСУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
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