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5 

ВСТУП 

 

Під час ведення бойових дій в Операції об’єднаних сил  

(раніше Антитерористична операція) ЗС України (далі – ООС (АТО) 

накопичений досвід щодо виконання бойових завдань з застосуванням  

40-мм підствольного гранатомету ГП-25. 

На сьогоднішній час позиційна війна вносить нові вимоги в тактику 

застосування 40-мм підствольного гранатомету ГП-25 (далі – ГП-25) та потребує 

нових підходів в підготовці розрахунків. За досвідом ведення бойових дій  

в ООС (АТО) основна мета застосування ГП-25 подавлення у противника волі до 

ведення ефективного і точного вогню, а також нанесення втрат його живій силі. 

У настанові викладено призначення, бойові властивості, будова і правила 

поводження з 40-мм підствольним гранатометом ГП-25, який знаходиться на 

озброєнні у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил України. 
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ПОСИЛАННЯ НА ВІЙСЬКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 
 

Позначка військової 
публікації 

Повне найменування військової публікації 

ВКДП 1-00(03).01 

Наказ Генерального штабу ЗС України від  
26.12.2018 № 460 “Про затвердження Тимчасового 
порядку оформлення військових публікацій у Збройних 
Силах України ” 

 

Бойовий статут механізованих і танкових військ 
Сухопутних військ Збройних Сил України, частина ІІІ, 
(взвод, відділення, екіпаж), затверджений наказом 
командувача Сухопутних військ Збройних Сил України 
від 25.05.2016 №238 
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 
 
Далекобійність – одна з основних властивостей стрілецької зброї, 

сукупність її властивостей, пов’язаних з дальністю стрільби. Визначається за 
рядом показників, таких, як: гранична дальність польоту кулі; дальність дійсного 
вогню; прицільна дальність; дальність прямого пострілу. 

Дальність дійсного вогню – дальність, на якій ще зберігаються досить 
висока ймовірність ураження цілі і ефективна дія кулі за даним типом цілей для 
вирішення поставленого бойового завдання. Відповідно, для стрілецької зброї 
розрізняють дальність дійсного вогню по одиночній цілі, по груповій цілі, по 
літаку, який атакує, по бронетехніці тощо. 

Дальність прямого пострілу – дальність, на якій висота траєкторії 
дорівнює висоті даної цілі (наприклад, піхотинця який стоїть). Характеризує 
настильність траєкторії. Чим вища настильність траєкторії, тим менші поправки 
по висоті доводиться брати стрільцеві під час прицілювання. У межах дальності 
прямого пострілу стрільба може здійснюватися без перестановки прицілу, для 
чого на ньому часто є спеціальна риска, яка відповідає прямому пострілу (П).  

Дія (-ї) – виконання чогось, вплив на щось. 
Прицільна дальність – дальність, відповідна найбільшому поділу прицілу 

зброї. Як правило, дещо перевищує дальність дійсного вогню. 
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. 

Темп стрільби – найбільша скорострільність, що досягається зброєю 
завдяки її технічним можливостям. Вона виробляється при безперервному вогні 
без врахування часу на прицілювання і перезарядження. 

Навички військовослужбовця – здатність військовослужбовця 
автоматично виконувати певні дії. Практичне застосування знань, умінь та 
навичок у ході навчального процесу забезпечує їх перетворення на професійну 
майстерність. 

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. 

Швидкостріл́ьність – одна з найважливіших тактико-технічних 
характеристик зброї, яка визначає її ефективність, через кількість пострілів, котрі 
можна виробити з даного виду зброї на умовну одиницю часу  
(зазвичай на 1 хв); за допомогою якої визначають потужність і дійсність стрільби 
зброї. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

Скорочення та 

умовні 

позначення 

Повне словосполучення та поняття, що скорочуються 

 

1 2 

АТО Антитерористична операція 

ББМ Бойова броньована машина 

ВР Вибухова речовина 

ООС Операція об’єднаних сил  

ГП-25 40-мм підствольний гранатомет  

ЗІП-Г Груповий комплект запасних інструментів та приладдя 
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ПРИЗНАЧЕННЯ, БУДОВА, БОЙОВІ ВЛАСТИВОСТІ  

40-ММ ПІДСТВОЛЬНОГО ГРАНАТОМЕТА, ПОВОДЖЕННЯ З 

НИМ 

1.1. Загальні відомості та призначення 40-мм підствольного 

гранатомету ГП-25 

40-мм підствольний гранатомет ГП-25 (рисунок 1)  індивідуальною 

зброєю і призначений для знищення живої сили  та живої сили, яка 

знаходиться на відкритій місцевості, а також живої сили, що знаходиться 

у відкритих окопах, траншеях і на зворотних скатах місцевості. 

 

Умовні познаки: 

а – загальний вигляд; б – розріз (положення механізмів в гранатометі, 

приєднаному до автомата); в – загальний  вид частин, що укладаються в сумку 

для перенесення гранатомета в похідному положенні; 

1 – ствол; 2 – кронштейн; 3 – компенсатор; 4 – важіль фіксатора;  

5 – пружина замикача; 6 – переводчик; 7 – спуск з тягою; 8 – штовхач;  

9 – пружина спуску; 10 – бойова пружина; 11 – гніток; 12 – курок з ударником; 

 13 – вісь корпусу; 14 – передавальний важіль; 15 – фіксатор. 

Рисунок 1 – 40-мм підствольний гранатомет ГП-25. 

 

Гранатомет застосовується в комплексі з 7,62-мм та 5,45-мм автоматами 

Калашникова (АКМ, АКМС, АК-74 і АКС-74). Загальний вигляд гранатомета, 

приєднаного до автоматів, показаний на рисунку 2. 
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Рисунок 2 – загальний вигляд гранатомета,  

приєднаного до автомата АК-74. 

 
При приєднаному підствольному гранатометі стрілець залежно від 

поставленого завдання може вести вогонь як з гранатомета, так і з автомата. 
Для стрільби з підствольного гранатомета застосовуються постріли ВОГ-

25 з осколковою гранатою, спорядженою головним підривником миттєвої дії з 
самоліквідатором. 

Стрільба з гранатомета може вестися прямим і непрямим (навісною 
траєкторією) наведенням.   

Стрільба прямим наведенням може вестися настильною і навісною 
траєкторіями. 

Максимальна прицільна дальність стрільби 400 м, мінімальна прицільна 
дальність стрільби непрямим наведенням (при навісній траєкторії) 200 м. Бойова 
скорострільність 4-5 пострілів у хвилину. 

1.2. Бойові властивості і будова 40-мм підствольного гранатомету  
ГП-25 

1.2.1. Бойові властивості 40-мм підствольного гранатомету ГП-25 

Індекс гранатомета – 6Г15. 
Калібр  – 40 мм. 
Довжина нарізної частини каналу ствола – 98 мм. 
Кількість нарізів – 12  
Вага гранатомета без затильника – 1,5 кг. 
Довжина гранатомета – 323 мм. 
Прицільна дальність стрільби: 
максимальна – 400 мм; 
мінімальна – 200 мм. (при стрільбі навісною траєкторією). 
Бойова скорострільність  – 4-5 пострілів/хв. 
Носимий боєкомплект – 10 пострілів. 
Постріли, які застосовуються для стрільби – ВОГ-25.  
Початкова швидкість польоту гранати – 76 м/с. 
Калібр гранати – 40 мм. 
Максимальна довжина пострілу – 0,1067 м. 
Вага пострілу – 0,255 кг. 
Вага вибухової речовини (далі – ВР) розривного заряду – 0,048 кг. 
Дальність взведення підривника від дульного зрізу гранатомета – від 10 до 

40 м. 
Час самоліквідування – не менше 14 секунд. 
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Розсіювання при стрільбі на дальність 400 м – Вд не більше 6,6 м, Вб не 
більше 3 м. 

1.2.2. Будова гранатомета та робота його частин і механізмів 

Гранатомет ГП-25 є підствольним гранатометом, тобто кріпиться під 
стволом автомата. Він складається з трьох основних частин (рисунок 3): 

ствола з прицільними пристосуваннями і кронштейном для кріплення 
гранатомета на автоматі; 

казенника; 
корпуса ударно-спускового механізму з рукояткою.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умовні познаки:  
1 – ствол із прицільними пристосуваннями і кронштейном для кріплення 

гранатомета на автоматі; 2 – казенник; 3 – корпус ударно-спускового механізму 
з рукояткою; 4 – перевідник; 5 – чека; 6 – вісь корпусу 

Рисунок 3 – 40-мм підствольний гранатомет в розібраному вигляді 
(неповне розбирання). 

У комплект гранатомета входять: затильник з ременем, направляючий 
стержень зворотної пружини з защіпкою, сумка для гранатомета, сумка для 
пострілів, банник. 

З'єднання гранатомета з автоматом здійснюється за допомогою 
спеціального кронштейна, сполученого із стволом шляхом пресової посадки, від 
подовжнього зсуву кронштейн утримується штифтом. 

Фіксується гранатомет в певному положенні на автоматі защіпкою, 
розміщеною на кронштейні. 

Ударно-спусковий механізм гранатомета самовзвідного типу, тобто при 
натисненні на спуск послідовно відбуваються зведення курка і його зрив з 
бойового взводу. 

У ударно-спусковому механізмі передбачено блокуючий пристрій, завдяки 
якому стрільба з гранатомета, не приєднаного або не повністю приєднаного до 
автомата, а також при не повністю досланому пострілі неможлива. 

Крім того, гранатомет забезпечений запобіжником, що виключає 
випадкові постріли після приєднання гранатомета до автомата. 
  



Книги, які можуть вас зацікавити

Настанова зі
стрілецької справи до
30-мм автоматичного
гранатомету на станку

"АГС-17"

Настанова зі
стрілецької справи.

Ручні гранати

Керівництво зі
стрілецької справи до

ручного
протитанкового

гранатомету  РПГ-7В
(РПГ-7Д)

Керівництво зі
стрілецької справи до

73-мм станкового
протитанкового 

гранатомета (СПГ-9М)

Класифікація та види
саморобних вибухових
пристроїв. Методичні 

рекомендації

Керівництво зі
стрілецької справи до

12,7 мм до
великокаліберних

кулеметів «ДШКМ-ТК»
та «BROWNING M2»

Перейти до галузі права
Військове право

https://jurkniga.ua/nastanova-zi-striletskoi-spravi-do-30-mm-avtomatichnogo-granatometu-na-stanku-ags-17/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D1%96+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82+%22%D0%93%D0%9F-25%22
https://jurkniga.ua/nastanova-zi-striletskoi-spravi-do-30-mm-avtomatichnogo-granatometu-na-stanku-ags-17/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D1%96+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82+%22%D0%93%D0%9F-25%22
https://jurkniga.ua/nastanova-zi-striletskoi-spravi-do-30-mm-avtomatichnogo-granatometu-na-stanku-ags-17/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D1%96+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82+%22%D0%93%D0%9F-25%22
https://jurkniga.ua/nastanova-zi-striletskoi-spravi-do-30-mm-avtomatichnogo-granatometu-na-stanku-ags-17/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D1%96+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82+%22%D0%93%D0%9F-25%22
https://jurkniga.ua/nastanova-zi-striletskoi-spravi-do-30-mm-avtomatichnogo-granatometu-na-stanku-ags-17/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D1%96+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82+%22%D0%93%D0%9F-25%22
https://jurkniga.ua/nastanova-zi-striletskoi-spravi-do-30-mm-avtomatichnogo-granatometu-na-stanku-ags-17/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D1%96+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82+%22%D0%93%D0%9F-25%22
https://jurkniga.ua/nastanova-zi-striletskoi-spravi-ruchni-granati/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D1%96+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82+%22%D0%93%D0%9F-25%22
https://jurkniga.ua/nastanova-zi-striletskoi-spravi-ruchni-granati/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D1%96+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82+%22%D0%93%D0%9F-25%22
https://jurkniga.ua/nastanova-zi-striletskoi-spravi-ruchni-granati/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D1%96+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82+%22%D0%93%D0%9F-25%22
https://jurkniga.ua/nastanova-zi-striletskoi-spravi-ruchni-granati/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D1%96+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82+%22%D0%93%D0%9F-25%22
https://jurkniga.ua/kerivnitstvo-zi-striletskoi-spravi-do-ruchnogo-protitankovogo-granatometu-rpg-7v-rpg-7d/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D1%96+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82+%22%D0%93%D0%9F-25%22
https://jurkniga.ua/kerivnitstvo-zi-striletskoi-spravi-do-ruchnogo-protitankovogo-granatometu-rpg-7v-rpg-7d/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D1%96+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82+%22%D0%93%D0%9F-25%22
https://jurkniga.ua/kerivnitstvo-zi-striletskoi-spravi-do-ruchnogo-protitankovogo-granatometu-rpg-7v-rpg-7d/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D1%96+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82+%22%D0%93%D0%9F-25%22
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