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ПОРАДИ ДЛЯ ПЕРЕМОЖЦЯ 
 
 
1.  Небезпечні чинники війни. 
 
  В умовах бойових дій небезпечні наступні обставини: 
1. Самотність: самотній солдат - зручна жертва для снайпера і 

диверсанта. 
2. Скупчення: безліч солдатів в одному місці - зручна групова 

ціль для потужної зброї. 
3. Сусідство з боєприпасами: можуть вибухнути. 
4. Сусідство з важливим об'єктом: можна постраждати у разі 

його   бомбардування. 
5. Відкритий простір: ніде сховатися у разі обстрілу. 
6. Повільна зміна позицій: супротивник розвідує місце 

розташування і пристрілюється. 
7. Повільне пересування: супротивник може наздогнати, 

випередити; у транспортний засіб, що повільно рухається, легше 
вистрілити або кинути гранату. 

8. Прямолінійне пересування, регулярність пересувань: 
супротивник може передбачити майбутнє місце розташування і 
влаштувати    засідку. 

9. Пам’ятай! Найбільша небезпека в зоні бойових дій - від мін, 
снайперів, непридатної питної води.  

Всяка дорога, по якій спокійно  ходили учора, сьогодні може 
бути узятою під приціл снайпером або  замінованою. Всяке 
джерело води може виявитися отруєним  або зараженим. 
Вірогідніше отруєння (зараження) джерел із стоячою, а не з 
поточною, водою. Холерою може бути заражений і джерело з 
водою, що тече. 
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2. Заходи безпеки при користуванні вогнеметом 
РПО-А: 

 
УВАГА! До використання вогнеметів допускається особовий 

склад, який добре знає його будову і правила експлуатації. 
 
При виконанні стрільби позаду стріляючого в секторі 110 

градусів на відстані 45 м не повинно бути людей і тварин, а в 
напрямку цілі – ніяких місцевих предметів, які б заважали польоту 
гранати до неї. Передній зріз пускового пристрою повинен 
знаходитись не нижче 20 см від поверхні укриття (бруствера) в 
запобіганні зачеплення за його поверхню пером стабілізатора. В 
положенні лежачи ноги і корпус стрілка повинні розташовуватись 
під кутом 60 градусів по відношенню до осі вогнемета. 

Не допускається стрільба на відкритій місцевості при наявності 
позаду перешкод ближче 3 м. Стрільба з приміщень можлива, якщо 
об’єм його не менше 45 м, відстань до задньої (бокової) стіни не 
менше 6 (1) метра. При виявлені механічних пошкоджень труби, 
контейнера з пострілом і відмові, вогнемет підлягає знищенню 
шляхом підриву. 

Транспортувати вогнемет дозволяється тільки у штатній 
укупочці. 

 
УВАГА! Забороняється ведення вогню: 
-  на рівних ділянках місцевості з непідготовленої вогневої позиції; 
- по цілям, розташованим на відстані менше 20 м; 
- з положення лежачи на дальність більше 200м, а з коліна – на 

дальність більше 400 м. 
 
Забороняється: 
- зберігати вогнемети в будівлях житлового і адміністративного 

призначення,  на складах артилерійських і інженерних боєприпасів; 
- здійснювати самостійні ремонтні роботи; 
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- наносити удари і механічні пошкодження, занурювати у воду, 
використовувати в’юк чи вогнемет в якості захисту від куль чи 
осколків; 

- здійснювати стрільбу, не впевнившись у відсутності частин 
ременя на казенному зрізі  вогнемета; 

- виключати запобіжник до виявлення цілі. 
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3. Тактико-технічні характеристики вогнеметів, 
особливості їх застосування. 

 
Реактивний піхотний вогнемет РПО («Рысь») призначений 

для ураження живої сили противника, розташованої в укриттях, 
вогневих точках, в будівлях, спорудах, на автомобілях, а також для 
створення осередків пожежі у вказаних об’єктах і на місцевості. Він 
може використовуватись у всіх видах бою. Вогнемет складається із 
рушниці та вогнеметного пострілу. Рушниця призначена для 
проведення пострілу і направлення капсули з вогнесумішшю в ціль. 
Вогнеметний постріл представляє собою контейнер, у середині 
якого знаходиться капсула з вогнесумішшю і вибивна рушійна 
установка. Кожний вогнемет комплектується двома пострілами, 
з’єднаними у в’юк. Для приведення вогнемета в «бойове» 
положення з “похідного” необхідно витягнути рушницю і постріл з 
в’юку, зарядити рушницю, зістикувавши її з пострілом, звести 
важіль ударного механізму. Вогнемет дозволяє вести вогонь з 
положення стоячи, з коліна і лежачи з використовуванням упору і 
без нього, на відкритій місцевості, а також із окопів і траншей. 

Вогнемет  РПВ «Рись» складається з пускового пристрою, при 
створенні якого використовували деталі  і  агрегати раніше 
прийнятого на озброєння гранатомета РПГ-16 «Грім» і  двох типів 
ракет з бойовою частиною, заповненою вогнесумішшю із 
запалювальним («Рысь-З») чи димоутворюючим  («Рысь-Д») 
складом.  При спорядженні вогнемета до пускового  пристрою  
пристібається  контейнер з пластика, що має всередині капсулу з 
вогнесумішшю і  твердопаливний  реактивний двигун. 
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Фіксація контейнера с пусковим пристроєм здійснюється 
трьома затискачами, розташованими  на контейнері. В конструкції 
РПО «Рысь» вперше був реалізований капсульно-струйний 
принцип: вогнеметний постріл зібраний у пластиковому контейнері 
і  являє собою капсулу с запалювальною сумішшю, на якій 
змонтовано твердопаливний реактивний двигун. Запуск двигуна 
здійснюється від електричного імпульсу, який утворюється при 
спрацюванні електричного механізму, розташованого у пістолетній  
рукоятці пускового пристрою. При пострілі  полум’я  від запала 
передається по вогневій трубці і підпалює реактивний двигун, 
заряд якого повністю згоряє , а капсула відокремлюється від 
корпусу під час руху  пострілу  по стволу. Під час  польоту  
капсули, її  стабілізує  хвостове оперення, яке передає обертання 
відносно  повздовжньої осі  і  позитивно впливає на кучність 
стрільби. 

 Для забезпечення стійкості стрілка при стрільбі з окопу  чи з 
положення лежачи, використовується  двонога сошка, розташована 
на корпусі пускового пристрою. РПО «Рись» має рамочний приціл, 
який  складається з мушки і відкидного  на прицільній рамці 
рухомого цілика. 

Вогнеметання із РПО супроводжується сильним звуковим 
ефектом і викидом назад на відстань до 10 м струменю газів 
підвищеного тиску. Тому стрільба з вогнемета повинна 
виконуватись: влітку – в легкому артилерійському шоломі, 
взимку – в шапці-вушанці з дотриманням вимог безпеки, 
аналогічним заходам безпеки при стрільбі з гранатомета РПГ-7. 
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Загальний вигляд реактивного піхотного вогнемету РПВ 

Тактико-технічні характеристики вогнемету РПВ 

Маса в’юка, кг ........................................................................... 22 

Маса спорядженого вогнемету, кг ......................................... 12,6 

Маса рушниці, кг ...................................................................... 3,2 

Маса вогнеметного пострілу, кг ............................................ 9,4 

Об’єм вогнесуміші на один постріл, л .................................... 4 

Максимальна дальність стрільби, м ...................................... 400 

Прицільна дальність стрільби, м ........................................... 190 

Дальність прямого пострілу по цілі висотою 2 м, м ............ 130 

Кучність бою на прицільній дальності ............. Вб=Вд=1/200хХ 

Бойова швидкострільність, постр./хв ................................... ..1 

Калібр, мм ................................................................................. 110 

Час переводу з похідного положення в бойове хв .................. 1 

Довжина вогнемету, мм .......................................................... 1440 

Гарантійний ресурс рушниці, постр. ..................................... 100 

Температурний діапазон бойового застосування, С ...........  50 

Тип вогнесуміші ............................ МПС-1А (напалмова суміш) 

Боєкомплект, постр.. .............................................................. 12 

 
Реактивний піхотний вогнемет (РПО-А «Шмель») являється 

потужним вогневим засобом та призначений для зруйнування 
скритих вогневих споруд (ДВТ, ДВЗТ, укріплені споруди, скриті 
вогневі точки, бліндажі і т. п.) та для знищення живої сили 
противника в вказаних об’єктах: окопах, траншеях, ходах 
сполучень і на відкритій місцевості в любих погодних умовах. 

Бойова готовність вогнемета визначається наявністю усіх його 
елементів та їх справністю. 



41 

Зміст 
 

ПОРАДИ ДЛЯ ПЕРЕМОЖЦЯ ............................................................. 3 

1.  Небезпечні чинники війни. .............................................................. 3 

2. Заходи безпеки при користуванні вогнеметом РПО-А: ................. 4 

3. Тактико-технічні характеристики вогнеметів, особливості їх 
застосування. ......................................................................................... 6 

4. Варіанти цілей для вогнеметання. ................................................. 13 

5. Порядок визначення відстані до цілі. ............................................ 15 

6. Поправки при стрільбі .................................................................... 23 

6.1. Визначення поправок на температуру повітря   
і бічний (косий) вітер. ......................................................................... 23 

6.2. Стрільба по цілях, що з'являються. ............................................. 24 

6.3. Стрільба по цілях, що рухаються. ............................................... 25 

6.4. Стрільба в умовах обмеженої видимості. .................................. 27 

6.5. Стрільба з РПВ-А в горах. ........................................................... 28 

6.6. Стрільба в особливих умовах. ..................................................... 30 

7. Підготовка до стрільби. .................................................................. 31 

8. Ведення стрільби. ............................................................................ 35 

9. Інженерне обладнання вогневої позиції. ....................................... 39 

 



НАУКОВО-ПОПУЛЯРНЕ ВИДАННЯ

ПАМ’ЯТКА
ВОГНЕМЕТНИКА

Підписано до друку 16.09.2022 р. Формат 60х84 1/16.
Друк цифровий. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.

Ум. друк. арк. 2,45. Тираж 300 прим.

ТОВ «Центр учбової літератури» 
вул. Лаврська, 20 м. Київ

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи 
до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів

видавничої продукції ДК № 2458 від 30.03.2006 р.



Книги, які можуть вас зацікавити

Підготовка з
радіаційного, хімічного,

біологічного захисту

Сучасні зразки
озброєння та військової

техніки імовірного
противника.  Довідник

Бойове застосування
вогнеметних
підрозділів в

урбанізованій (гірській)
місцевості (група,

відділення, взвод). За
досвідом проведення

ООС (раніше АТО)

Командиру підрозділу
по застосуванню БпАК

тактичного рівня (за
досвідом проведення

ООС (раніше АТО)

Робота штабного
офіцера тактичної

ланки

Інженерні боєприпаси,
які використовувались

(можуть
використовуватись)

збройними силами РФ
або НЗФ на сході

України (за досвідом
проведення ООС...

Перейти до галузі права
Військове право

https://jurkniga.ua/pidhotovka-do-radiatsiynoho-khimichnoho-biolohichnoho-zakhystu/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/pidhotovka-do-radiatsiynoho-khimichnoho-biolohichnoho-zakhystu/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/pidhotovka-do-radiatsiynoho-khimichnoho-biolohichnoho-zakhystu/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/pidhotovka-do-radiatsiynoho-khimichnoho-biolohichnoho-zakhystu/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/suchasni-zrazki-ozbroiennya-ta-viyskovoi-tekhniki-imovirnogo-protivnika-dovidnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/suchasni-zrazki-ozbroiennya-ta-viyskovoi-tekhniki-imovirnogo-protivnika-dovidnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/suchasni-zrazki-ozbroiennya-ta-viyskovoi-tekhniki-imovirnogo-protivnika-dovidnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/suchasni-zrazki-ozbroiennya-ta-viyskovoi-tekhniki-imovirnogo-protivnika-dovidnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/suchasni-zrazki-ozbroiennya-ta-viyskovoi-tekhniki-imovirnogo-protivnika-dovidnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/boyove-zastosuvannya-vognemetnikh-pidrozdiliv-v-urbanizovaniy-girskiy-mistsevosti-grupa-viddilennya-vzvod-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/boyove-zastosuvannya-vognemetnikh-pidrozdiliv-v-urbanizovaniy-girskiy-mistsevosti-grupa-viddilennya-vzvod-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/boyove-zastosuvannya-vognemetnikh-pidrozdiliv-v-urbanizovaniy-girskiy-mistsevosti-grupa-viddilennya-vzvod-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/boyove-zastosuvannya-vognemetnikh-pidrozdiliv-v-urbanizovaniy-girskiy-mistsevosti-grupa-viddilennya-vzvod-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/boyove-zastosuvannya-vognemetnikh-pidrozdiliv-v-urbanizovaniy-girskiy-mistsevosti-grupa-viddilennya-vzvod-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/boyove-zastosuvannya-vognemetnikh-pidrozdiliv-v-urbanizovaniy-girskiy-mistsevosti-grupa-viddilennya-vzvod-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/boyove-zastosuvannya-vognemetnikh-pidrozdiliv-v-urbanizovaniy-girskiy-mistsevosti-grupa-viddilennya-vzvod-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/boyove-zastosuvannya-vognemetnikh-pidrozdiliv-v-urbanizovaniy-girskiy-mistsevosti-grupa-viddilennya-vzvod-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/boyove-zastosuvannya-vognemetnikh-pidrozdiliv-v-urbanizovaniy-girskiy-mistsevosti-grupa-viddilennya-vzvod-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/komandiru-pidrozdilu-po-zastosuvannyu-bpak-taktichnogo-rivnya-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato_1/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/komandiru-pidrozdilu-po-zastosuvannyu-bpak-taktichnogo-rivnya-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato_1/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/komandiru-pidrozdilu-po-zastosuvannyu-bpak-taktichnogo-rivnya-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato_1/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/komandiru-pidrozdilu-po-zastosuvannyu-bpak-taktichnogo-rivnya-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato_1/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/komandiru-pidrozdilu-po-zastosuvannyu-bpak-taktichnogo-rivnya-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato_1/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/komandiru-pidrozdilu-po-zastosuvannyu-bpak-taktichnogo-rivnya-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato_1/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/robot%D0%B0-shtabnogo-ofitsera-taktichnoi-lanki/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/robot%D0%B0-shtabnogo-ofitsera-taktichnoi-lanki/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/robot%D0%B0-shtabnogo-ofitsera-taktichnoi-lanki/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/robot%D0%B0-shtabnogo-ofitsera-taktichnoi-lanki/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/inzhenerni-boiepripasi-yaki-vikoristovuvalis-mozhut-vikoristovuvatis-zbroynimi-silami-rf-abo-nzf-na-skhodi-ukraini-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/inzhenerni-boiepripasi-yaki-vikoristovuvalis-mozhut-vikoristovuvatis-zbroynimi-silami-rf-abo-nzf-na-skhodi-ukraini-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/inzhenerni-boiepripasi-yaki-vikoristovuvalis-mozhut-vikoristovuvatis-zbroynimi-silami-rf-abo-nzf-na-skhodi-ukraini-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/inzhenerni-boiepripasi-yaki-vikoristovuvalis-mozhut-vikoristovuvatis-zbroynimi-silami-rf-abo-nzf-na-skhodi-ukraini-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/inzhenerni-boiepripasi-yaki-vikoristovuvalis-mozhut-vikoristovuvatis-zbroynimi-silami-rf-abo-nzf-na-skhodi-ukraini-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/inzhenerni-boiepripasi-yaki-vikoristovuvalis-mozhut-vikoristovuvatis-zbroynimi-silami-rf-abo-nzf-na-skhodi-ukraini-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/inzhenerni-boiepripasi-yaki-vikoristovuvalis-mozhut-vikoristovuvatis-zbroynimi-silami-rf-abo-nzf-na-skhodi-ukraini-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/inzhenerni-boiepripasi-yaki-vikoristovuvalis-mozhut-vikoristovuvatis-zbroynimi-silami-rf-abo-nzf-na-skhodi-ukraini-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/inzhenerni-boiepripasi-yaki-vikoristovuvalis-mozhut-vikoristovuvatis-zbroynimi-silami-rf-abo-nzf-na-skhodi-ukraini-za-dosvidom-provedennya-oos-ranishe-ato/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/category/voennoe-pravo/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0


https://jurkniga.ua/pamyatka-vognemetnika/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0

