
ЗМІСТ

Застосування озброєння
іноземного виробництва у
Збройних Силах України
(інструкції з використання).
Частина 2 (протитанкове
озброєння)

Подивитись анотацію та купити на jurkniga.ua

https://jurkniga.ua/zastosuvannya-ozbroiennya-inozemnogo-virobnitstva-u-zbroynikh-silakh-ukraini-instruktsii-z-vikoristannya-chastina-2-protitankove-ozbroiennya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+%28%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B7+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%29.+%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+2+%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F%29
https://jurkniga.ua/zastosuvannya-ozbroiennya-inozemnogo-virobnitstva-u-zbroynikh-silakh-ukraini-instruktsii-z-vikoristannya-chastina-2-protitankove-ozbroiennya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+%28%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B7+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%29.+%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+2+%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F%29
https://jurkniga.ua/zastosuvannya-ozbroiennya-inozemnogo-virobnitstva-u-zbroynikh-silakh-ukraini-instruktsii-z-vikoristannya-chastina-2-protitankove-ozbroiennya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+%28%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B7+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%29.+%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+2+%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F%29
https://jurkniga.ua/zastosuvannya-ozbroiennya-inozemnogo-virobnitstva-u-zbroynikh-silakh-ukraini-instruktsii-z-vikoristannya-chastina-2-protitankove-ozbroiennya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+%28%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B7+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%29.+%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+2+%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F%29
https://jurkniga.ua/zastosuvannya-ozbroiennya-inozemnogo-virobnitstva-u-zbroynikh-silakh-ukraini-instruktsii-z-vikoristannya-chastina-2-protitankove-ozbroiennya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+%28%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B7+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%29.+%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+2+%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F%29
https://jurkniga.ua/zastosuvannya-ozbroiennya-inozemnogo-virobnitstva-u-zbroynikh-silakh-ukraini-instruktsii-z-vikoristannya-chastina-2-protitankove-ozbroiennya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+%28%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B7+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%29.+%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+2+%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F%29
https://jurkniga.ua/zastosuvannya-ozbroiennya-inozemnogo-virobnitstva-u-zbroynikh-silakh-ukraini-instruktsii-z-vikoristannya-chastina-2-protitankove-ozbroiennya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+%28%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B7+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%29.+%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+2+%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F%29


Анотація

Посібник щодо застосування озброєння іноземного виробництва у Збройних
Силах України (частина 2 протитанкове озброєння) призначений для
використання підрозділами Збройних Сил України та іншими складовими
сектору безпеки та оборони.   

Під час захисту незалежності та суверенітету Держави від російської агресії
Збройні Сили України отримали озброєння, яке використовується Збройними
Силами іноземних держав.   

Метою видання Посібника є узагальнення відомостей про озброєння, яке
надане іноземними партнерами, доведення до користувачів особливостей
підготовки озброєння до застосування та його порядок застосування за
призначенням.   

Посібник включає в себе технічний опис та настанови з експлуатації
протитанкового озброєння.   

Посібник розроблений на підставі відкритої інформації, матеріалів, наданих
іноземними партнерами та практичного досвіду відповідних інструкторів під
загальною редакцією фахівців Державного науково-дослідного інституту
випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.   

Під час експлуатації треба дотримуватись загальних правил безпеки при
поводжені з протитанковим озброєнням та боєприпасами з врахуванням
особливостей будови конкретного зразка.
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1. РУЧНИЙ ПРОТИТАНКОВИЙ ГРАНАТОМЕТ РПГ-75 (RPG-75)

68-мм реактивний протитанковий гранатомет РПГ-75 (рисунок 1.1) є 

ручною протитанковою зброєю одноразового використання, призначений для 

знищення танків, бронетехніки, укріплених цілей противника. 

На рисунку 1.1 наведено: РПГ-75 у похідному (у верхній частині 

рисунку; розташовано в сумці для перенесення) та в бойовому (у нижній 

частині рисунку; камера згоряння з соплом висунута з труби, гумовий ковпак 

знято та покладено на сумку для перенесення); граната до РПГ-75 

(розташована на сумці для перенесення). 

Рисунок 1.1 – Загальний вигляд РПГ-75 

1.1. Основні тактико-технічні характеристики 

Основні характеристики наведено у таблиці 1.1. 
Таблиця 1.1 

Основні характеристики РПГ-75 

Калібр гранатомета, мм 68 

Маса гранатомета, кг 3.2 

Маса пускового пристосування, кг 2.2 

Довжина гранатомета, мм(у похідному положенні / у бойовому 
положенні) 

630/890 

Максимальна дальність стрільби, м 300 

Бронепробивність, мм 300 

Час дії самоліквідатора, с 3-6 
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1.2. Будова гранатомету 

 

РПГ-75 є пусковим пристроєм, який складається з двох телескопічно 

розсувних частин: труби та камери згоряння із соплом. Труба є виробом з 

дюралю з двома підсилюючими ребрами. 

До пускового пристрою кріпляться прицільні пристрої та спусковий, 

ударний та запобіжний механізми, а також упори та засувки, що з’єднують 

обидві частини пускового пристрою (рисунок 1.2.). 

 

 
 

Умовні познаки: 

1 – ковпак; 2 – труба; 3 – гумовий бандаж; 4 – приціл; 5 – запобіжник; б – шплінт; 7 – 

спускова тяга з виступом; 8 – платівка з ударником; 9 – сопло. 

Рисунок 1.2 – РПГ-75 в похідному положенні 

 

Камера згоряння виконана зі сталі та закінчується соплом. 

Усередині неї розташовані запальний склад і метальний заряд, що 

кріпиться за допомогою спеціальних решіток. Капсуль-детонатор поміщений у 

гніздо, що знаходиться в стінці камери згоряння таким чином, що він може 

бути наколеним ударником тільки після розкладання пускового 

пристосування. Порохові гази виходять з камери згоряння через невеликий 

отвір вперед, рухаючи снаряд, а також через сопло назад, забезпечуючи 

рівновагу сил під час пострілу. 

На сопло вдягається гумовий амортизатор. Роль переднього 

амортизатора виконує гумовий ковпак, що надягається в похідному положенні 

на дульний зріз пускового пристрою. 

Спусковий механізм РПГ-75 складається зі спускової тяги з виступом, 

встановленої на пластинці, що обертається та виконує функцію спуску і 

ударника. До пострілу ударник постійно перебуває у зведеному положенні, 

але блокується спусковою тягою. Після натискання на виступ тяга 

переміщується вперед і звільняє пластинку з ударником. Функцію 

запобіжника виконує пружна пластинка, що блокує рух спускової тяги. Тяга 

може переміщуватися тільки після додаткового зусилля притискання 

пластинки до труби пускового пристрою. Крім того, спусковий механізм 

блокується за допомогою шплінту (із заводським пломбуванням). 
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Прицільний пристрій гранатомета РПГ-75 складається з прицілу і 

мушки. Приціл шарнірно кріпиться на трубі пускового пристрою. Він має щит, 

який обертається, з трьома візирами, що відповідають різній температурі 

навколишнього середовища. У похідному положенні приціл прилягає до 

пускового пристрою і утримується за допомогою гумового бандажу. Мушка 

встановлена разом із кришкою таким чином, що в похідному положенні, 

долаючи опір своєї пружини, закриває дульний зріз пускового пристрою. У 

цьому положенні вона утримується за допомогою клямки. Сітка прицілу 

складається з однієї вертикальної та чотирьох горизонтальних ліній, 

положення яких відповідає відстаням стрільби на 100, 200, 250 і 300 м. На 

одній із них є дві позначки для введення поправки на бічний рух цілі (при 

швидкості 25 км/год на відстань приблизно 225 м). Наступні зазори 

(сходинки) мають розміри бічного силуету танка, видимого з відстані 200, 250 

та 300 м. 

Снаряд в середину пускового пристрою встановлюється у заводських 

умовах. Він складається з балістичного наконечника, корпусу, кумулятивного 

заряду та донного підривника. Снаряд кріпиться за допомогою двох саморізів 

до виступів передньої стінки камери згоряння. Саморізи після досягнення 

відповідного тиску камери зрізаються. Кумулятивний заряд складається із 

флегматизованого гексогену. Підривник оснащений самоліквідатором, що 

здійснює вибух снаряду у випадку промаху по цілі.  

 

1.3. Виконання пострілу  

 

Для виконання пострілу з РПГ-75 необхідно зняти з дульного зрізу 

труби гумовий ковпак, зірвати пломбу, повернути проти часової стрілки до 

упору сопло (45°), висунути його з камерою згоряння з труби пускового 

пристрою та поворотом за часовою стрілкою, заблокувати їх, підняти 

прицільні пристрої та ввести поправку на температуру, витягнути шплінт, 

прийняти стійку для стрільби, вказівним пальцем правої руки натиснути на 

запобіжник і великим пальцем лівої руки перемістити вперед спускову тягу. 

На пусковому пристрої наклеєна інструкція з застосування гранатомета 

(рисунок 1.3). 

Аеродинамічна стабілізація снаряду досягається за рахунок 

збалансованої маси та форми снаряду. 

На базі гранатомета РПГ-75 з кумулятивною гранатою було розроблено 

ряд бойових та навчальних модифікацій цієї зброї: РПГ-75-Nh-75 – з гранатою 

(PrNh) (рисунок 1.4); 

РПГ-75-TB – з термобаричною гранатою (рисунок 1.5); РПГ-Cv-75 – 

тренувальна модель (для стрільби по щитах) (рисунок 1.6); РПГ-Šk-75 – 

навчальний гранатомет (рисунок 1.7). 
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Рисунок 1.3 – Інструкція із застосування РПГ-75 

 

 
  

Рисунок 1.4 – РПГ-75 з гранатою (PrNh) 
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Рисунок 1.5 – РПГ-75-TB з термобаричною гранатою 

 

 
 

Рисунок 1.6 – РПГ-Cv-75 модель для тренувань 

 

 
  

Рисунок 1.7 – РПГ-Šk-75 навчальний варіант 
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2. РУЧНИЙ ПРОТИТАНКОВИЙ ГРАНАТОМЕТ РПГ-76 (RPG-76) 

 

68-мм реактивний протитанковий гранатомет РПГ-76 є ручною 

протитанковою зброєю одноразового використання, призначений для 

знищення танків, бронетехніки, укріплених цілей противника (рисунок 2.1). 

 

 
а) загальний вигляд РПГ-76 у похідному положенні 

 

 
б) загальний вигляд РПГ-76 у бойовому положенні  

 

Рисунок 2.1 – вигляд РПГ-76 

 

2.1. Основні тактико-технічні характеристики 

 

Основні характеристики РПГ-76 наведено у таблиці 2.1. 
Таблиця 2.1  

Основні характеристики РПГ-76 

Калібр пускової установки, мм 40 

Калібр гранати, мм 68 

Довжина гранатомета в похідному положенні (складений приклад), 
мм 

810 

Довжина гранатомета в бойовому положенні (приклад розкладений), 
мм 

1190 

Маса гранатомета, кг 2,1 

Маса пускової установки, кг 0,32 

Маса снаряда, кг 1,78 

Кумулятивна маса бойової частини снаряду, кг 0,94 

Довжина лінії прицілу, мм 345 

Швидкість снаряда, м/с 145 

Абсолютна відстань пострілу до цілі висотою 2 м, м 165 

Дальність стрільби, м до 260 
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Час переходу з похідного положення в бойове, с до 6 

Температура застосування гранатомета, ° 
від -40° до 

+50° 

Кінець таблиці 2.1 

 

2.2. Будова гранатомета 

 

РПГ-76 складається з пускового пристрою з тонкостінною 

трубою, на якій розташований складний приклад, призначений для 

утримання, наведення та стрільби гранатою в певному напрямку, прицілу і 

ударного механізму (рисунок 2.2). 

Металевий складний приклад використовується для опори гранатомета в 

плече стрільця під час пострілу. Приклад за допомогою шарнірного з’єднання 

кріпиться до корпусу гранатомета, і обладнаний плечовим упором. Приклад 

обертається на шарнірі, а фіксатор утримує приклад у розгорнутому 

(бойовому) положенні. Фіксатор складання прикладу додатково блокує 

гранату і запобігає її випаданню з пускової установки під час 

транспортування. Крім того, в прикладі встановлені елементи ударно-

спускового механізму: штовхач, пружина штовхача і пружинний опір. 

Механічний приціл складається з рамки і мушки. Рамка з можливістю 

повороту встановлена перпендикулярно і утримується в цьому положенні 

фіксатором з пружиною у шарнірі прикладу і має три отвори, позначені 

цифрами 5, 15 і 25, що відповідають дистанціям стрільби на 50, 150 і 250 м. 

Пружина фіксатора є загальним елементом прицілу та ударно- 

спускового механізму. Мушка, закріплена стаціонарно в передній частині 

труби пускової установки, має кришку, яка також виконує роль фіксатора, 

утримуючи приклад гранатомета в похідному положенні. В основі мушки 

виконано поздовжній виріз для кріплення одного кінця транспортного ременя 

гранатомета, інший кінець прикріплений до кронштейна, розташованого в 

нижній частині пускової трубки. 

Спусковий механізм використовується для генерування запалювального 

елемента порохового заряду реактивного двигуна та ініціювання пострілу. Він 

складається з: ударника з поворотною пружиною і спускової кнопки з 

пружиною (розташовані всередині нижньої частини пускової труби), штовхача 

з пружиною штовхача (знаходиться в прикладі) і кришки спускової кнопки з 

пружиною, встановленого у кронштейні пускової труби. Завдяки значній 

довжині ударника він має триточкове положення: на виступ днища пускової 

установки, на сідло пружини і у втулку стабілізатора снаряду. Ударник 

проходить через прямокутний отвір спускової кнопки і утримується в цьому 

положенні пружиною, яка притискає її до верхнього краю спускового отвору. 

Спускова кнопка, розташована у вертикальному каналі нижньої частини 

пускової труби, утримує ударник, приклад відпускає його для того, щоб 

вистрілити снаряд. Кришка спускового перемикача запобігає випадковому 

натисканню кнопки. 
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Рисунок 2.2 – Будова РПГ 

 

 

Умовні познаки; 

1 – захисний наконечник;  

2 – балістичний ковпак;  

3 – балістичний ковпачок; 

4 – кумулятивна воронка; 5 – заряд вибухової 

речовини; 6 – отвір;  

7 – кришка отвору; 8 – стимулятор; 9 – 

шайба в зборі; 10 – гайка 

стимулятора; 11 – гвинт;  

12 – корпус запобіжника;  

13 – насадка в зборі; 14 – мушка;  

15 – мушка; 16 – мушка;  

17 – пороховий заряд; 18 –  трубка пускової 

установки; 19 –  камера згоряння 

ракетного двигуна; 

20 –  позиціонер ракети; 21 – сопло двигуна; 

22 – решітка;  

23 – прокладка; 

24 – кришка запобіжника;  

25 – прокладка; 26 – запобіжник OCR;  

27 –  корпус головки кулі;  

28 –  запальний заряд; 

29 – штекер/стійкастабілізатора;  

30 – вал стабілізатора; 31 – крило 

стабілізатора; 32 – пружина 

криластабілізатора; 33 –  вісь 

крила; 

34 – прицільна рама; 35 – фіксатор;  

36 – фіксатор пружини; 37 – вісь вилки;  

38 – дно руїни;  

39 – штовхач; 40 – пружина штовхача; 

41 – приклад; 42 – опора пружини штовхача; 

43 – штир; 44 – дно трубки;  

45 – вісь пластини;  

46 – отвір; 47 – вісь башмака;  

48 – плечовий упор; 49 – вилка приклада;  

50 – пружина засувки;  

51 – засувка; 52 – вісь засувки; 53 –  кришка 

спускової кнопки; 54 –  кнопка 

спускового механізму;  

55 –  пружина кришки спускової кнопки; 

56 –  вісь кришки; 57 –  пружина повернення 

голки; 58 – засувка пружини; 

59 – ударник; 60 – дно ракетного двигуна;  

61 – ковпачок запалювання; 

62 – компенсатор. 
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Протитанкова надкаліберна граната (рисунок 2.3) складається:  

1) з бойової частини;  

2) реактивного двигуна і стабілізатора;  

3) ударника в зборі (з пружиною і ударником), вбудованим в інерційну 

втулку;  

4) запобіжного механізму та кріплення. 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Граната ПГ-76 з розгорнутим стабілізатором 

 

Завданням запобіжного механізму є запобігання передчасного 

спрацьовування запальника та вибуху бойової частини як під час 

транспортування гранатомета, так і під час пострілу. Механізм складається з: 

запобіжника, поршня, вставки, інерційної втулки та пружини. 

Бойова частина кумулятивного типу складається з:  

1) корпусу із кумулятивною воронкою;  

2) підривника;  

3) розривного заряду;  

4) корпусу запобіжника та запобіжника. 

 

Спереду корпус бойової частини прикритий балістичним ковпаком, 

який закінчується спеціальним наконечником для запобігання рикошету 

гранати при влучанні у ціль під гострим кутом. 

Кумулятивний заряд є бронебійним елементом. Кумулятивна воронка, 

розміщена між підривачем і розривним зарядом, повинна правильно 

направляти детонуючу хвилю по відношенню до поверхні, що формує 

воронку. У задній частині корпусу бойової частини розташований корпус 

запобіжника (із запобіжником), що з'єднує бойову частину з реактивним 

двигуном. Сопла тяги реактивного двигуна стаціонарно закріплені на дні 

корпусу двигуна. 

Підривник інерційний, миттєвої дії, призначений для підриву бойової 

частини в момент зіткнення гранати з ціллю. Він задіяний на активній 

ділянці траєкторії гранати. 

Запобіжник із вмонтованим у нього ударником фіксується в нижньому 

положенні за допомогою спірально закрученої плоскої пружини, 

розгортанню якої перешкоджає інерційна втулка. У верхньому положенні 

гільза утримується шпильковим запобіжником, який підтримується поршнем. 
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Поршень, вбудований у центральний отвір вкладки, впирається хомутом до 

діафрагми. Завдання поршня – зламати запобіжник. Це відбувається після 

деформації діафрагми пороховими газами ракетного двигуна. Пружина, 

розміщена між ударником і капсулем, запобігає переміщенню ударника під 

час польоту снаряда. 

Реактивний двигун використовується для викидання гранати з пускової 

установки і надання їй відповідної швидкості на активній частині траєкторії 

польоту. Реактивний двигун складається з: корпусу з сопловим вузлом, 

порохового заряду, колосника, компенсатора, запального заряду і запальника. 

Заряд, виготовлений з нітрогліцеринового пороху, складається з семи 

циліндричних порохових паличок, розміщених між гранатою та 

компенсатором. Решітка, вбудована в корпус запобіжника, запобігає 

переміщенню порохових паличок вперед. Компенсатор виконує те ж 

завдання, що і решітка збоку днища двигуна, усуваючи зазори, що виникають 

внаслідок допуску порохових паличок. 

Сопловий вузол складається з чотирьох сопел, розташованих 

симетрично в передній частині реактивного двигуна. Вони відхилені від 

поздовжньої осі двигуна на 90° між собою і на 3° до зовнішньої поверхні 

соплового вузла. Відхилення сопел від поздовжньої осі двигуна, відповідне 

розташування форсунок по колу снаряда і одночасне розташування снаряда в 

пусковій трубі захищають стрільця від впливу газів, що викидаються з сопел 

двигуна під час пуску гранати. Тангенціальне відхилення форсунок дозволяє 

снаряду обертатися (ліворуч) відносно поздовжньої осі снаряда, вирівнюючи 

дію потоків порохових газів, що витікають із сопел, і водночас покращуючи 

стабілізацію та точність снаряда. Нижня частина двигуна використовується 

для розміщення запального заряду та запальника і з’єднує реактивний двигун 

зі стабілізатором гранати. 

Стабілізатор (рисунок 2.4.) виготовлений з легкого сплаву, забезпечує 

правильний політ снаряда на траєкторії польоту. 

Складається з корпусу стабілізатора, чотирьох лопатей, пружин 

лопатей, пружинної засувки та стопора. Корпус стабілізатора виконаний у 

вигляді труби з чотирма поздовжніми виїмками, в яких частково приховані 

лопаті стабілізатора. 
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Умовні познаки: 

1 – лопать стабілізатора; 2 – пружина лопаті стабілізатора; 3 – сопло реактивного двигуна;  

4 – корпус реактивного двигуна; 5 – пружинна засувка гранати. 

Рисунок 2.4 – Граната ПГ-76 на траєкторії польоту (вид ззаду) 

 

Пружини дозволяють відкривати лопаті стабілізатора при виході 

гранати з пускової труби і утримувати їх у цьому положенні під час її 

польоту. Лопаті з лівого боку поверхні мають скоси, які гальмують обертання 

гранати. Підпружна засувка входить у паз корпуса, утримуючи гранату в 

трубі пускової установки після розкладання прикладу. Заглушка, вкручена в 

корпус стабілізатора, направляє ударник ударно-спускового механізму.  

 

2.3. Фарбування та маркування гранатомета  

 

Гранатомети пофарбовані в колір хакі. Виняток становлять: прицільна 

пластина, засувка прикладу і кришка спускової кнопки – пофарбовані в 

чорний колір. На лівій стороні пускової установки є етикетка інструкції із 

застосування гранатомета, а праворуч за нею напис: HOLD HERE, двома 

стрілками вказано місце, де тримає ліву руку стрілець. Головна частина 

ракети і ракетний двигун пофарбовані в колір хакі. Маркування пускової 

установки нанесено з правого боку чорною фарбою і містить назву 

гранатомета та групу цифр, що інформують про заводи, які виготовляють і 

збирають гранатомет. 

Бойова частина і ракетний двигун ракети маркуються однаково.  

 

2.4. ЗІП гранатомета  

 

До складу ЗІП гранатомета входять: захисні окуляри, беруші та захисна 

рукавичка. 

Захисні окуляри з тонкого органічного скла забезпечують захист очей 

від пилу, який може піднятися з землі під час пострілу. 
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Захисна рукавичка, виготовлена з камуфляжної тканини, захищає 

долоню правої руки від можливого впливу відбитого від землі під час 

пострілу струменя порохових газів або піску та дрібного каміння. 

Взимку роль захисної рукавички може виконувати рукавичка, що 

входить до складу уніформи стрільця. 

Беруші захищають вуха від впливу акустичної хвилі під час пострілу. 

Вони формуються з демпферної маси, прикріпленої до кожного гранатомета, 

у вигляді двох кубиків, упакованих в пакет. 

Сумка кріпиться на трубі пускової установки, під прикладом 

гранатомета. 

 

УВАГА! Перед стрільбою обов’язково вставте беруші. 

 

2.5. Упаковка гранатометів   

 

Ручні гранатомети РПГ-76 укладаються в дерев'яні ящики по шість 

штук. Кожний гранатомет запакований, разом із захисними окулярами, у 

тонкому герметичному пакеті з фольги. У кожний пакет кладуть одну 

захисну рукавичку.  

 

2.6. Положення гранатомету  

 

У похідному положенні (рисунок 2.5) приклад гранатомета складений і 

утримується мушкою. Приціл, притиснутий прикладом до поверхні пускової 

установки, втискає фіксатор гранати в нижню частину труби пускової 

установки і стискає спускову пружину, утримуючи кнопку спускового гачка. 

Ударник утримується в задньому положенні поворотною пружиною і 

одночасно блокується спусковим гачком, який заходить у прямокутний отвір  

виїмки на голівці ударника. 

Випадковому натисканні кнопки спускового гачка запобігає її кришка, 

притиснута пружиною до нижньої частини пускової труби. 

Крім того, положення штовхача і його пружини унеможливлюють 

вогонь. Граната утримується в трубі гранатомета за допомогою пружинної 

засувки (розташованої в корпусі стабілізатора) через штифт прикладу, що 

входить через отвір пускової установки в кільце на дні гранати. Лопаті 

стабілізатора під впливом пружин упираються в стінку труби і готові до 

розгортання після виходу гранати з труби пускової установки. 
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Рисунок 2.5 – Гранатомет РПГ-76 у похідному положенні 

 

 

Переведення гранатомета з похідного в бойове положення (рисунок 

2.6) полягає в тому, щоб звільнити приклад від кришки мушки і повернути 

його на 180° назад, доки його засувка не ввійде в зачеплення з зубцем 

нижнього виступу труби і не заблокує приклад. Наступний крок – 

перевернути приклад у нижнє положення. На початку обертання прикладу 

гранатомета штифт виходить з кільцевої канавки дна двигуна гранати, а 

прицільна пластина піднімається під дією фіксатора і його пружини. Приціл 

повністю відкривається після повороту прикладу приблизно на 75°. 

На заключній фазі обертання прикладу кінець штовхача спускового 

механізму упирається в головку заблокованого ударника, а потім стискає 

пружину натягу – вона ховається всередині трубки. 

Таким чином, зберігається енергія, необхідна для подолання опору 

поворотної пружини ударника і для приведення в дію запального елемента. 

Тепер гранатомет готовий до стрільби. 

Якщо необхідність вести вогонь зникла, він може бути переведений з 

бойового в похідне положення. Для цього необхідно закрити торець 

прикладу, а потім, натиснувши на кінець пружинної засувки, звільнити її від 

зубця виступу дна труби та повертати приклад, доки його не захопить мушка. 
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