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ВСТУП 

 

У Керівництві викладено призначення, бойові властивості, будову і 

правила поводження з 64 – мм реактивною протитанковою гранатою РПГ-22, яка 

знаходиться на озброєнні у військових частинах (підрозділах)  

Збройних Силах України. 

Також, за досвідом застосування РПГ-22 десантно-штурмовими 

(механізованими, мотопіхотними, гірсько-штурмовими) підрозділами під час 

виконання завдань в районі проведення Операції об’єднаних сил (раніше 

Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) 

наведені особливості визначення типу танку, за допомогою оптичних приладів 

та загальні відомості розташування слабких та вразливих місць бронеоб’єктів 

противника. 

  



6 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 
 

Дія (-ї) – виконання чогось, вплив на щось. 

Навички військовослужбовця – здатність військовослужбовця 

автоматично виконувати певні дії. Практичне застосування знань, умінь та 

навичок у ході навчального процесу забезпечує їх перетворення на професійну 

майстерність. 

Прийом – окрема дія, рух. 

Професійна майстерність – здатність військовослужбовця цілеспрямовано та 

творчо використовувати свої знання, уміння та навички в процесі практичної 

діяльності з отриманням відповідного досвіду. 

Спосіб – певна дія (послідовність дій), прийом або система прийомів, яка дає 

можливість зробити, здійснити що-небудь, досягти чогось. 

Уміння військовослужбовця – здобута на основі отриманих завдань у 

військовій сфері здатність військовослужбовців виконувати належним чином 

певні дії на практиці. Систематичні та цілеспрямовані тренування тих, хто 

навчається шляхом виконання певних дій, які забезпечують перетворення знань 

та умінь на навички. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

Скорочення та 

умовні 

позначення 

Повне словосполучення та поняття, що скорочуються 

 

1 2 

ББМ Бойова броньована машина 

ПП Пусковий пристрій 

ПТРК Протитанковий ракетний комплекс 

РАО Ракетно-артилерійське озброєння 

РПГ Реактивна протитанкова граната 

САУ Самохідно-артилерійська установка 

УСМ Ударно-спусковий механізм 

ОПВТ Обладнання підводного водіння танків 

ПНБ Приборами нічного бачення  
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1. ПРИЗНАЧЕННЯ, БОЙОВІ ВЛАСТИВОСТІ І БУДОВА 

РЕАКТИВНОЇ ПРОТИТАНКОВОЇ ГРАНАТИ РПГ-22 

 

1.1. Призначення РПГ-22 
 

Реактивна протитанкова граната РПГ-22 (рисунок 1) призначена для 

боротьби з танками, самохідно-артилерійськими установками (далі – САУ) і 

іншими бойовими броньованими засобами (далі – ББЗ) противника. Крім того, 

РПГ-22 може бути використана для знищення живої сили противника, що 

знаходиться в легких укриттях, а також в спорудах міського типу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умовні познаки: 

1 – пусковий пристрій; 2 – граната. 

Рисунок 1 – загальний від пускового пристрою та гранати. 
 

1.2. Бойові властивості РПГ-22 

 

Реактивна протитанкова граната РПГ-22 (рисунок 2) є індивідуальною 

зброєю одноразового застосування, що включає: 

пусковий пристрій (далі – ПП) (1)  прицільним пристосуванням та ударно-

спусковим механізмом; 

гранату (2), що складається з кумулятивної головної частини, реактивного 

двигуна і підривника; 

вузол кріплення гранати в пусковому пристрою, що складається з кришки 

(5), кільце (3) з кільцем (4), трубка вузла форсування (6), кружок (7).  

 

  

1 

2 
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Умовні познаки: 

1 – пусковий пристрій; 2 – граната; 3 – кільце; 4 – кільце; 5 – кришка;  

6 – трубка вузла форсування; 7 – кружок. 

Рисунок 2 – загальний вигляд та будова реактивної  

протитанкової гранати РПГ-22. 

 

1.3. Будова РПГ-22 

 

Реактивна протитанкова граната РПГ-22 – каліберна, кумулятивної дії, 

може бути десантована на парашутисті-десантнику, а також на штатних 

парашутно-десантних засобах. 

Бойові властивості РПГ-22: 

калібр – 72,5 мм;  

довжина в похідному положенні – 755 мм;  

довжина в бойовому положенні – 850 мм;  

маса – 2,7 кг;  

початкова швидкість польоту гранати – 133 м/с; 

дальність прямого пострілу по цілі заввишки 2 м – 160 м; 

прицільна дальність стрільби – 250 м; 

час переведення пускового пристрою з похідного положення в  

бойове – 8 – 10 с. 

 

1.4. Робота частин і механізмів гранати РПГ-22 

 

При стрільбі реактивною протитанковою гранатою РПГ-22 віддача 

відсутня. Безвідкатність при пострілі забезпечується витоком порохових газів 

назад через ствол пускового пристрою. У корпусі пускового пристрою 

розміщений запал, закритий пластиною та гумовим ущільнювачем. При пострілі 

полум’я від запалу передається по трубці(газоходу) до запальника реактивного 

двигуна гранати. 

Граната вистрілюється за допомогою реактивного двигуна, пороховий 

заряд якого повністю згорає за час руху гранати в стволі пускового пристрою.  

При зустрічі головної частини гранати з ціллю (перешкодою) утворюється 

кумулятивний (зосереджений) струмінь, який пробиває броню (перешкоду). 

Струмінь і осколки, що утворилися, вражають екіпаж і устаткування, а також 

запалюють пальне і боєприпаси. Для запобігання переміщенням гранати в стволі 
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пускового пристрою при транспортуванні в похідному положенні і для 

утримання гранати від випадання при кутах схилу (підвищення) в бойовому 

положенні служить вузол кріплення гранати. Вузол кріплення це пластмасове 

кільце, кришка та картонний кружок. Кільце надягнуто на задню конічну частину 

насадки гранати, в кільце вставляється кришка до упору торця насадки в її 

внутрішній виступ. Між уступом кришки і торцем насадки вставляється 

картонний кружок. Фланець кільця через гумове герметизуюче кільце 

упирається в торець казенного зрізу ПП. В момент пострілу під дією порохових 

газів, що виходять з реактивного двигуна і які діють на картонний кружок, 

виштовхується кришка, розмикається насадка з кільцем і граната звільняється від 

кріплення.  

 

1.5. Пусковий пристрій 

 

Пусковий пристрій (рисунок 3) служить для виробництва пострілу і 

спрямування польоту гранати, а також являється контейнером для зберігання і 

транспортування гранати. 

 

Умовні познаки: 

8 – виступ мушки; 9 – насадка; 10 – мушка; 11 – утримувач; 12 – труба;  

13 – передній виступ УСМ; 14 – фіксатор; 15 – заглушка; 16 – задній виступ 

корпусу УСМ; 17 – ударно-спусковий механізм; 18 – діоптр; 19 – стійка;  

20 – пази стійки;  

21 – прокладка; 22 – затворна пластина; 23 – скоба; 24 – вісь; 25 – вісь ременя;  

26 – кишеня для протишумових вкладишів; 27 – плечовий ремінь; 28 – хомут;  

29 – передня  кришка; 30 – ущільнювальна прокладка; 31 – чека; 32 – етикетка;  

33 – подовжувач; 34 – стяжка; 35 – петля; 36 – гвинт; 37 – задня кришка;  

38 – вісь мушки. 

Рисунок 3 – загальний вигляд та будова пускового пристрою.  
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Пусковий пристрій (рисунок 3) складається з труби 12, насадки 9, ударно-

спускового механізму 17, прицільного пристосування – мушки 10 і діоптра 18, 

плечового ременя 27. 

Труба і насадка при розведенні складають ствол, що служить для напрямку 

польоту гранати і відведення порохових газів назад. У похідному положенні 

насадка надіта на трубу. Труба виготовлена  склотканини. 

На трубі розташовані ударно-спусковий механізм (далі – УСМ) і прицільні 

пристосування. На ліву сторону труби наклеєна етикетка 32 (рисунок 4), на якій 

стисло викладені прийоми стрільби, вказівки по заходам безпеки і розміщена 

стрілка, що показує напрямок стрільби. 

До переднього краю труби приклепаний утримувач 11 (рисунок 3). 

Утримувач утримує насадку від повороту щодо труби. До насадки приклепаний 

фіксатор 14. Вздовж насадки є крізний паз а (рисунок 5) для утримувача. 
 

 

Умовні познаки: 

29 – передня кришка; 31 – чека; 32 – етикетка; 33 – подовжувач;  

34 – стяжка; 35 – петля; 37 – задня кришка 

Рисунок 4 – загальний вигляд РПГ-22. 
 

При переведенні в бойове положення насадка висувається вперед до упору 

основою 45 (рисунок 5) фіксатора в передній виступ 13 корпусу УСМ. У цьому 

положенні фіксатор, упираючись в передній 13 і задній 16 виступи корпусу 

УСМ, утримує насадку від повздовжнього переміщення. 

До насадки кріпиться передня кришка 29. Кожух б насадки утримує мушку 

10 в складному положенні і  її від пошкоджень. 

Фіксатор 14 складається з власне фіксатора і жорстко сполученої з ним 

лінійки 44 (рисунок 6). 

Лінійка 44 фіксатора розташовується в повздовжньому пазу корпусу УСМ. 

У похідному положенні або при не повністю висунутій вперед насадці лінійка 

утримує пружинячі фіксатори 41 тяги 42 у виїмках 39 корпусу УСМ, що 

перешкоджає зрушенню тяги назад. Отже, якщо насадка не зафіксована в 

бойовому положенні, лінійка утримує тягу в похідному положенні. 

Плечовий ремінь 27 (рисунок 3) призначений для перенесення РПГ-22. На 

задньому кінці ременя є кишеня 26 для розміщення протишумових вкладишів. 

Ремінь кріпиться до проушин хомута 28 і скоби 23 за допомогою осей 25. 
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Передня 29 і задня 37 кришки закривають відповідно дульний і казенний 

зрізи ПП,  їх від попадання всередину пилу та вологи. Обидві кришки 

підпружинені. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умовні познаки: 

а – паз насадки; б – кожух насадка; 

8 – виступ мушки; 9 – насадка; 10 – мушка; 11 – утримувач; 12 – труба; 13 – 

передній виступ корпусу УСМ; 4 – фіксатор; 15 – заглушка; 16 – задній виступ 

корпусу УСМ;  

17 – ударно-спусковий механізм; 18 – діоптр; 13 – стійка; 20 – паз стійки;  

29 – передня кришка; 31 – чека; 38 – вісь мушки; 39 – виїмка корпусу УСМ;  

40 – запобіжник; 41 – пружинний фіксатор; 42 – тяга; 43 – трубка;  

44 – лінійка; 45 – основа фіксатора. 

Рисунок 5 – положення частин і механізмів пускового пристрою.  
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