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 RPG-76 Komar 

Гранатомет RPG-76 "Komar" 
складається з пускового пристрою, 
до складу якого входять 
гладкоствольна трубчаста напрямна, 
а також поміщена в неї в заводських 
умовах надкаліберна граната PG-76 з 
реактивним приводом.  
Пускове пристосування виготовлено 
з легкого сплаву і оснащене 
прицільними пристосуваннями 
(мушка і приціл), ударно-спусковим 
механізмом, а також металевим 
прикладом.  
У похідному положенні приклад 
складається і утримується в цьому 
положенні за допомогою основи 
мушки (слугує у якості защіпки 
приклада).  
У гранатометі застосовуються 
механічні прицільні пристрої, що 
складаються з мушки і рамкового 
прицілу, які встановлені на 
верхній поверхні пускового 
пристрою. Рамка прицілу має три 
планки, позначені числами 5, 15 та 
25, що відповідають відстаням 
стрільби на 50, 150 та 250 м. 
Довжина лінії прицілювання 
становить 345 мм.  

Пускова кнопка, розташована 
у вертикальному каналі дна 
пускового пристрою, закрита 
кожухом, що оберігає від 
випадкового пострілу. 

У бойове положення гранатомет RPG-76 "Komar" наводиться 
відкиданням прикладу, що викликає звільнення снаряда та прицілу, а також 
зведенням ударноспускового механізму. Переведення зброї з похідного 
положення до бойового становить близько 6 сек. За необхідності гранатомет 
можна перевести з бойового положення до похідного за допомогою складання 
прикладу.  



Після наведення зброї на ціль, відхилення кожуха та натискання на 
пускову кнопку відбувається звільнення ударника, наконечник якого вдаряє в 
капсульзапальник реактивного двигуна. Порохові гази, що виходять через 
сопло, утворюють тягу, необхідну для старту і приведення в рух снаряда на 
початковому етапі польоту, одночасно надаючи йому обертальний рух завдяки 
відхиленню сопел двигуна (променеве відхилення сопел на 40° від поздовжньої 
осі двигуна оберігає стрілка від впливу потоку газів, що виникають у час 
запуску снаряда).  

Гранатомет РПГ "Комар" розрахований застосування при температурах 
від -40°С до +50°С.  

Снаряд PG-76 має кумулятивну бронебійну бойову частину (споряджену 
гексогеном), реактивний двигун, а також стабілізатор, що складається з 
чотирьох крилець. Бойова частина озброєна інертним донним підривником 
миттєвої дії DCR. Корпус бойової частини відділений від передньої частини 
балістичним наконечником, що закінчується спеціальним пристосуванням, що 
оберігає снаряд від рикошету після його удару в ціль під гострим кутом. У 
похідному положенні снаряд утримується в напрямній пускового пристрою за 
допомогою пружинної клямки і оберігається шкворнем (стрижнем) приклада. 
Реактивний двигун має заряд з нітрогліцеринового пороху (у вигляді семи 
стрижнів циліндричної форми), який розташований між колосниковою 
решіткою та компенсатором.  

RPG-76 зберігаються та транспортуються в дерев'яних ящиках по 6 штук. 
Кожен гранатомет додатково знаходиться у окремій герметичній упаковці.  



Положення частин ударно-спускового механізму: 
а – перед пострілом, б – під час пострілу  

1 – пускова труба. 2 – ударник, 3 – поворотна пружина, 4 – кнопка тригера (спуска), 
5 – стопорна пружина, 6 – трубка. 7 – штовхаюча пружина, 8 – штовхач, 9 – кришка 

кнопки тригера (спуска) 

Тимчасово виконуючий обов’язки командувача підготовки 
Командування Сухопутних військ Збройних Сил України 
полковник        Олександр ШЛЮЄВ 




