
ВП 7-(01).03.01 

КЕРІВНИЦТВО ОПЕРАТОРА 
ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ВИСОКОТОЧНИМ РУЧНИМ 
ПРОТИТАНКОВИМ 

ГРАНАТОМЕТОМ, 40 ММ 
(РПГ-1™) AIRTRONIC USA 

КВІТЕНЬ 2022 
ОБМЕЖЕННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ: 
обмежень для розповсюдження немає. 
КОМАНДУВАННЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК 
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 







1 

 
 

ВП 7-(01).03.01 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Командувач Сухопутних військ  
Збройних Сил України 
генерал-полковник 

 Олександр СИРСЬКИЙ 

КЕРІВНИЦТВО ОПЕРАТОРА ПО 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ  

ВИСОКОТОЧНИМ РУЧНИМ 
ПРОТИТАНКОВИМ 

ГРАНАТОМЕТОМ, 40 ММ 
(РПГ-1™) AIRTRONIC USA 

КВІТЕНЬ 2022 
ОБМЕЖЕННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ: 
обмежень для розповсюдження немає. 
КОМАНДУВАННЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК 
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 



2 



3 

ЗМІСТ 

ВСТУП 4 
ПОСИЛАННЯ НА ДОВІДКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 6 

1 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 7 
1.1 Опис устаткування 8 
1.2 Розташування та опис основних компонентів 9 
2 ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 12 

2.1 Загальна експлуатація комплексу рпг-1 12 
2.2 Функціональна перевірка та огляд 13 

2.2.1 Загальна інформація 13 
2.3 Експлуатація зброї в екстремальних умовах ливні та 

переправа в брід 15 

2.4 Дія оптичного прицілу 15 
2.5 Дія механічного прицілу та процедури встановлення 16 

2.5.1 Процедура встановлення механічного прицілу 16 
2.5.2 Процедура перевірки нульової лінії прицілювання 

наведенням через механічний приціл на каналі ствола 16 

2.5.3 Процедура прицілювання для бойової стрільби наведенням 
через механічний приціл 17 

2.5.4 Бойова дія механічного прицілу 18 
3 ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 20 

3.1 Процедури монтажу/демонтажу РПГ-1 20 
3.2 Загальні процедури чищення/змащування 23 

3.2.1 Загальна інформація 24 
3.2.2 Процедури чищення 24 
3.3 Запобіжне технічне обслуговування та інше обслуговування 25 

3.3.1 Графік проведення запобіжного технічного обслуговування 25 
4 БОЄПРИПАСИ 28 

4.1 Загальна інформація 28 
4.2 Зарядження/розрядження зброї 29 
4.3 Пошуку та усунення несправностей боєприпасів 30 

4.3.1 Пошук та усунення проблем з осічкою пострілу 30 



4 

ВСТУП 
 

УВАГА! 
БУДЬ ЛАСКА, ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕ КЕРІВНИЦТВО ОПЕРАТОРА, ПЕРШ 

НІЖВИКОРИСТОВУВАТИ РПГ-1. КОМПАНІЯ AIRTRONIC USA 
РОЗМІСТИЛА В ДАНОМУКЕРІВНИЦТВІ ДАНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ В 
ЯКОСТІ ВАЖЛИВОГО НАГАДУВАННЯ ПРО ВАШУВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ РПГ-1. ВИКОРИСТАННЯ РПГ-1 МОЖЕ БУТИ 
НЕБЕЗПЕЧНИМ ТА ПОТЕНЦІЙНО МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО СЕРЙОЗНИХ 
ТА НЕНАВМИСНИХТРАВМ ТА ПОШКОДЖЕНЬ МАЙНА АБО 
СТАНОВИТИ ЗАГРОЗУ ДЛЯ ЖИТТЯ ЗА УМОВИНЕНАЛЕЖНОГО 
ВИКОРИСТАННЯ. 

До початку проведення огляду, технічного обслуговування або усунення 
несправності, оператор повинен почистити зброю та перевірити відсутність 
боєприпасів біля робочої зони. Якщо зброя заряджена, оператор повинен 
прибрати палець зі спускового гачка і установити зброю на “не вибух”. Ця дія 
виконується натиском на запобіжник, поки не буде видно червоної лінії 
Натисніть до тих пір, поки кільце в повному обсязі буде натиснуте і 
пошириться (витягнеться) близько 3 міліметрів з правого боку пістолетної 
рукоятки. Запобіжник повинен міцно встановлюватися зі звуком клацання. 
Якщо запобіжник ковзає в позиції або не вимикається і залишається в 
активному стані без постійного натиску, то механізм пістолетної рукоятки є 
несправним та вимагає негайної заміни і подальшої перевірки. Позиція 
запобіжного кільця повинна бути перевірена візуально, або (в умовах низької 
освітленості) на дотик - рухаючи великим пальцем або будь-яким пальцем ,з 
лівої сторони пістолетної рукоятки, задля повної впевненості що кільце не 
висунуто. Оператори не повинні торкатися правого боку, тому що це може 
ненавмисно привести зброю в бойове положення. До того ж, додаткове 
запобіжне кільце повинне бути активоване обертаючи його догори доти , доки 
кільце не буде на одному рівні з отвором бійка ударного механізму. Потім 
вставте запобіжне кільце безпосередньо в отвір бійка ударного механізму, 
перевіривши що запобіжне кільце не буде випадати сам по собі. Після того, як 
зброя буде встановлена на “не вибух” , оператор повинен витягнути постріл. 

Потім оператор повинен встановити РПГ-1 в бойове положення, 
розрядивши зброю затисканням на спусковий гачок та ударний механізм, який 
необхідно повільно провернути вперед. Потім оператор повинен зафіксувати 
РПГ-1 та знешкодити постріл. 

П'ять гумових кільцевих ущільнювачів, які використовуються для 
фіксації тепло захисного крану, повинні регулярно перевірятися на знос кожної 
неділі (як мінімум), якщо РПГ-1 використовується в умовах пустелі або 
джунглів, або кожні 90 днів, якщо РПГ-1 не використовується. Оператори 
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повинні проводити заміну кільцевих ущільнювачів, якщо вони втратили колір, 
мають пошкодження або проявляють ознаки сухої гнилі. 

Оператори повинні запобігати контакту кільцевих ущільнювачів з 
виробами на нафтовій основі або іншими агресивними хімічними реагентами, 
особливо під час чищення. Якщо контакту уникнути не вдалося, оператори 
повинні спостерігати за станом кільцевих ущільнювачів та заміняти їх при 
необхідності. 

УВАГА!  
Оператор, при намаганні уникнути дискомфорту або травми, повинен 

уникати утворення зварного шва на незахищених рейкових напрямних з 
комплекту приладдя. Оператор повинен встановити рейкові накриття, якщо це 
неминуче необхідно через зварний шов та прицілювання. 

УВАГА! 
Оператор повинен знати про зворотну вибухову хвилю, яка виникає при 

використанні РПГ-1, та повинен перевірити, що в зоні зворотної вибухової 
хвилі (близько 90 градусів на відстані в ЗО м) немає персоналу, устаткування та 
запасного спорядження. Оператори та інші особи, які знаходяться в зоні 
використання зброї, повинні користуватися засобами захисту органів слуху та 
зору. Оператори та помічники навідника повинні зняти ювелірні вироби перед 
користуванням РПГ-1. 

Оператори повинні переконатися в тому, що надульні чохли (кришки) 
зняті, перш ніж заряджати та стріляти з РПГ-1. 

Оператори повинні виконувати щоденні перевірки РПГ-1 (або частіше, 
якщо є підозра щодо наявності пошкодження). Оператори повинні 
переконатися, що ствол не має вм'ятин, деформацій або тріщин, а спусковий та 
запобіжний механізми працюють належним чином. Трьох елементний ствол не 
повинен мати зазорів між його частинами та повинен бути повністю щільним. 
Якщо РПГ-1 не пройшов перевірки, його не можна використовувати, поки його 
не буде перевірено та не буде отримано дозволу або не буде відремонтовано 
особою, яка відповідає за належний рівень проведення технічного 
обслуговування. 

УВАГА! 
Перш ніж проводити чищення, перевірте, щоб РПГ-1 був розрядженим. 
Якщо РПГ-1 має контакт з водою (через опади, занурення або необхідне 

чищення під час бою), канал (ствол) необхідно висушити, перш ніж 
використовувати зброю. Рідина або будь-який зайвий матеріал у стволі може 
спричинити виникнення катастрофічної несправності, яка може бути 
небезпечною або стати загрозою для життя оператора та тих, хто знаходиться 
поруч. 
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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ        
  

Увага! 
Будь ласка, прочитайте це керівництво оператора, перш ніж 
Використовувати РПГ-1. Компанія Airtronic USA розмістила в даному 

керівництві дані правила безпеки в якості важливого нагадування про вашу 
відповідальність підчас користування РПГ-1. Використання РПГ-1 може бути 
небезпечним та потенційно може призвести до серйозних та ненавмисних травм 
та пошкоджень майна або становити загрозу для життя і за умови. Неналежного 
використання. 

Сфера використання 
Дане керівництво містить інструкцію з експлуатації та технічного 

обслуговування РПГ-1. Дані інструкції розповсюджуються на тип зброї “РПГ-і” 
(високоточний ручний протитанковий гранатомет моделі 1). Даний опис дає 
можливість оператору розрізняти РПГ-7 різних виробників та різні моделі 
виробів компанії AirTronic USA, LLC. Оператори можуть перевірити, що вони 
мають РПГ-1 компанії AirTronic USA, LLC, перевіривши наступне маркування 
на стволі гранатомета:  “AIRTRONIC USA, LLC, SPRING BRANCH, TX, USA 
MFG 7BBV3, PSRL-140MM” та серійний номер зброї. Необхідно зазначити, що 
абревіатура “РПГ” прямо не перекладається як “реактивний протитанковий 
гранатомет”, і що загальне використання даного терміну неправильне. 
Комплекс РПГ-1 – це безвідкатний протитанковий гранатомет, який за звичай 
використовує активно-реактивні гранати. 

РПГ-1 – це активно-реактивний протитанковий гранатомет для стрільби з 
упора в плече, який можна повторно використовувати, і для якого годяться 
декілька типів снарядів. Метою РПГ-1 є забезпечення персоналу можливістю 
нападу або захисту персоналу, матеріалу, неброньованих та броньованих 
машин на полі бою. РПГ-1 має рейкові напрямні Пікатінні, які дозволяють 
оператору монтувати різне приладдя на зброю для цілодобової експлуатації. 

Форми та процедури технічного обслуговування. 
Будь ласка, користуйтеся відповідними формами та процедурами 

організації, які вимагає головна організація, щоб відслідковувати проведення 
технічного обслуговування та виникнення проблем. Зв’яжіться з компанією 
AirTronic USA, LLC за адресою: customer-service@airtronic-usa.com при 
виникненні постійних питань з технічного обслуговування.  

Запобігання та контроль виникнення корозії (зкк). 
Запобігання виникнення корозії та контроль матеріалів є постійним 

питанням, якому приділяється увага. Важливо, щоб про будь-які проблеми, 
пов'язані з виникненням корозії, повідомлялося в компанію AirTronic USA, LLC 
за адресою: customer-service@airtronic-usa.com (з використанням процедур  
повідомлення та відстеження, зазначених в рамках Вашої організації) для того, 
щоб проблема була виправлена, а також були проведені вдосконалення для 
запобігання виникнення проблем з майбутнім устаткуванням. 
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В той час, коли корозія зазвичай асоціюється з металом, що іржавіє, до 
корозії можна віднести погірення стану інших матеріалів, таких як пластик, 
який формується литтям підтиском, легкі композитні матеріали, гумові кільцеві 
ущільнювачі та пінопластові вставки в корпусі. Незвичні тріщини, 
пом’якшення, набряки або розрив цих матеріалів є неминучими, тому їх 
необхідно міняти для забезпечення належного функціонування. 

Знищення матеріалу для запобігання використання ворогом. 
Знищить  матеріал у відповідності до СОП одиниці. Також, оператор 

може зняти спусковий механізм і зробити приціл для того щоб РПГ-1 був 
непридатним. 

Повідомлення рекомендацій щодо модернізації устаткування (рмо). 
 
Ви можете допомогти вдосконалити РПГ-1. Якщо Ви знайшли будь-які 

помилки або знаєте, як вдосконалити РПГ-1, будь ласка, зв’яжіться з компанією 
AirTronic USA, LLC за адресою: customer-service@airtronic-usa.com (з 
використанням процедур повідомлення та відстеження, зазначених в рамках 
Вашої організації). 

 
1.1. Опис устаткування 

Таблиця 
Характеристики, можливості та особливості устаткування РПГ- 1. 

Калібр  40мм 
Вага (у розрядженому положенні) 14фунтів (6.35 кг) 
Довжина 36 дюймів (915мм) 
Ствол Гладкий канал ствола 
Швидкість на виході зі ствола Приблизно 300м/с (в залежності від 

пострілу) 
Максимальна ефективна 800+м (в залежності від пострілу 

тадальність стрільби прицілу) 
Максимальна дальність 920-2100м в залежності від пострілу та 

виробника 
Тривалість використання (за 
гарантією) 

1000 пострілів 
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1.2. Розташування та опис основних компонентів  

 
Умовні познаки: 

1 – головний корпус РПГ-1 - головний корпус складається з усіх геометричних 
елементів та отворів, які дозволяють запустити снаряди та монтувати усе приладдя та 
компоненти; 2 – кріпильний гвинт спускового механізму-гвинт №10-32, який дозволяє 

змонтувати спусковий механізм та прикріпити його до головного корпусу; 3 – спусковий 
механізм - складається з усіх компонентів, які дозволяють випустити снаряд, до яких 

відноситься спусковий гачок, ударний механізм тощо. (рисунок 1.2.); 4 – бойок ударного 
механізму- компонент, який вражає капсуль снаряду після враження ударним механізмом 
після спуску гачка; 5 – рейкові напрямні пікатінні - різноманітні за конфігурацією рейкові 

напрямні пікатінні, які дозволяють додавати різні типи приладдя та оптики; 6 – 
теплозахисний екран - теплове абсорбуюче покриття для захисту оператора від зайвого 

тепла; 7 – кільцеві ущільнювачі - фіксують теплозахисний екран до пускової установки; 8 – 
оптичний приціл (за бажанням) - якщо є, 3,5х24мм приціл дозволяє виконувати точніші 

постріли на більшу відстань у будь-яких умовах; 9 – задня частина механічного прицілу у 
зборі - задня частина механічного прицілу з маркуванням дальності до 600м та 

регулюванням підняття та поправки на вітер. будь ласка, дивіться малюнок 3-3 та сторінку з-
б для отримання повного списку компонентів прицілу; 10 – передня частина механічного 

прицілу у зборі - передня частина механічного прицілу з додатковим регулюванням підняття 
та поправки н, і вітер. (рисунок 1.3.); 11 – механізм кріплення сошки - механізм, який 

дозволяє встановити сошку або інше приладдя, сумісне з пікатінні. 
Рисунок 1.1 – основні компоненти РПГ-1. 

 
Умовні познаки: 

3.1 – спусковий гачок - після спуску, дозволяє ударному механізму вразити бойок 
ударного механізму для випуску снаряда; 3.2 – ударний механізм - спрацьовує при спуску 

гачка та вражає бойок ударного механізму для випуску снаряда; 3.3 – запобіжник - 
запобіжник з двома положеннями, який дозволяє зафіксувати спусковий гачок для 

запобігання випадкового пострілу; 3.4 – рукоятка пістолетного типу - стандартна рукоятка 
пістолетного типу м4, яку можна замінити на будь-яку іншу. 

Рисунок 1.2 – основні компоненти спускового механізму. 
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Умовні познаки: 

9.1 – цілик - цілик, який можна регулювати і, який використовується для враження 
цілей на різних відстанях. можна регулювати підняття та поправку на вітер; 9.3 – гвинт 
горизонтального регулювання прицілу- на передній та задній частині прицілу. регулює 

приціли горизонтально для їх встановлення; 9.4 – планка кріплення прицілу - планка для 
розміщення цілика має маркування на регулювання підняття та регулювання по горизонталі. 
використовується на задній та передній частині прицілу; 9.6 – основа кріплення - комплект, 
який включає в себе систему монтажу пікатінні, що дозволяє встановити передню та задню 

частину прицілу на рейкові напрямні пікатінні; 10.1 – мушка — використовується для 
вирівнювання задньої частини прицілу для забезпечення точного пострілу. можна 

регулювати підняття та поправку на вітер; 10.2 – гвинт підняття прицілу - використовується 
для регулювання по вертикалі для встановлення прицілу; 10.5 – барабан обертання - 

використовується для затягування механічних прицілів до системи рейкових напрямних 
пікатінні. 

Рисунок 1.3 – основні компоненти механічного прицілу. 
 
 

 
Умовні познаки: 

12.1 – запобіжне кільце - кільце, яке вставляється в наявний бойок ударного механізму. 
Це кільце працює в якості додаткового запобіжника, яке не дозволить бійку ударного 

механізму зміщуватися та вражати капсуль; 12.2 – запобіжний пояс – пояс, який кріпить 
запобіжне кільце до комплексу РПГ-1. 

Рисунок 1.4 – основні компоненти додаткового запобіжника. 
 
Наявне приладдя: 
1. сошка та механізм кріплення - монтажний комплект, який дозволяє 

виконувати захищені стійкі постріли з різних положень; 



11 

2. ремінь та механізм кріплення- комплект, який відноситься до приладдя 
та дозволяє переносити установку на плечі. також дозволяє швидке 
використання зброї з положення перенесення та забезпечує додаткову стійкість; 

3. 3-рюкзак для снарядів - дозволяє переносити боєприпаси різних 
конфігурацій; 

4. м’яка сумка - використовується для перенесення рпг-1 та різного 
приладдя, коли вони не використовуються; 

5. щільний твердий кейс на колесах.- використовується під час 
транспортування, коли необхідно забезпечити кращий ступінь захисту від 
зовнішніх факторів; 

6. підщочна надставка - в наявності, коли необхідно забезпечити кращий 
захист від теплового випромінювання; 

7. вертикальна рукоятка - в наявності додаткова рукоятка для 
забезпечення більш стійкого використання зброї; 

8. надульна кришка-дозволяє захистити від зайвих матеріалів. 
 



12 

 
2. ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
 
2.1. Загальна експлуатація комплексу рпг-1 
 

УВАГА! 
КОМПАНІЯ AIRTRONIC USA РОЗМІСТИЛА В ДАНОМУ 

КЕРІВНИЦТВІ ДАНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ В ЯКОСТІ ВАЖЛИВОГО 
НАГАДУВАННЯ ПРО ВАШУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІД ЧАС 
КОРИСТУВАННЯ РПГ-1. ВИКОРИСТАННЯ РПГ-1 МОЖЕ БУТИ 
НЕБЕЗПЕЧНИМ ТА ПОТЕНЦІЙНО МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО СЕРЙОЗНИХ 
ТА НЕНАВМИСНИХ ТРАВМ ТА ПОШКОДЖЕНЬ МАЙНА АБО 
СТАНОВИТИ ЗАГРОЗУ ДЛЯ ЖИТТЯ ЗА УМОВИ НЕНАЛЕЖНОГО 
ВИКОРИСТАННЯ. 

 
Основні принципи експлуатації:  
1. Зніміть надульні кришки. 
2. Переконайтеся, що в дулі відсутні зайві та сторонні матеріали. 
3. Якщо ударний механізм взведений/натиснутий, розрядіть ударний 

механізм РПГ-1, поклавши великого пальця на ударний механізм, натиснувши 
та спустивши гачок. Дозвольте ударному механізму повільно піднятися разом з 
великим пальцем до верхньої межі ходу. 

4. Встановіть РПГ-1 на “не вибух”, натиснувши на запобіжне кільце та 
повністю встановивши його праворуч 

5. Перевірте, щоб в зоні зворотної вибухової хвилі не було перешкод, 
устаткування та персоналу. 

6. Вставте постріл в дуло, поки індикатор пострілу не зміститься в бік 
скошеного краю дула для забезпечення встановлення бійка ударного механізму 
на рівні капсуля.  

Примітка. дивіться технічні дані або інструкції, видані виробником конкретного 
пострілу для отримання додаткової інформації. 

 
7. Розрахуйте належне положення для стрільби у відповідності до 

учбових інструкцій. 
8. Взведіть ударний механізм, натиснувши на нього великим пальцем до 

клацання, яке вказує на його розміщення. 
9. Зніміть додатковий запобіжник з бійка ударного механізму. 
10.  Встановіть РПГ-1 у бойове положення, притиснувши запобіжне 

кільце ліворуч. 
11.  Щільно притисніть щоку до ствола. 
12.  Вирівняйте приціли за спеціальною процедурою у відповідності до 

технічних даних або інструкцій до конкретного оптичного або прицільного 
пристрою, який використовується. 
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13.  Покладіть вказівний палець на спусковий гачок. 
14.  Натисніть на спусковий гачок. 
15.  Ударний механізм повинен вразити бойок ударного механізму, і 

капсуль запалить заряд.  
16.  Бойок ударного механізму вражає капсуль пострілу, після чого 

запалюється бойовий заряд, що супроводжується виникненням газів підтиском, 
які виштовхують постріл з пускової установки. Після того, як постріл виходить 
зі ствола (труби) гранатомета, відкриваються стабілізатори пострілу. Ракетний 
прискорювач спалахує на відстані приблизно 11 метрів від РПГ-1 і призводить 
до появи додаткового спалаху та клубка диму. 

17.  Ведіть записи відкриття вогню у письмовій або електронній формі. 
Надавайте записи Механіку з озброєння (зброяру ) у відповідності до СОП. 

 
2.2. Функціональна перевірка та огляд 
 
2.2.1. Загальна інформація. 
Для забезпечення готовності Вашого РПГ-1, виконуйте функціональну 

перевірку, зазначену у таблиці 6-1 нижче, кожного разу перед його 
використанням. Якщо не буде перевірено хоча б один з вказаних елементів, 
негайно припиніть користування та подивіться розділ пошуку та усунення 
несправностей 16, щоб виправити проблему. 

 
УВАГА! 

Перш ніж проводити перевірку, технічне обслуговування або усунути 
проблему, оператор повинен розрядити РПГ-1 та перевірити, що в робочій зоні 
відсутні боєприпаси Якщо ПРГ-1 заряджено, то оператор повинен прибрати 
палець зі спускового гачка на встановити РПГ-1 на “не вибух”. (рисунок 1.1.) 
Ця дія виконується натиском на запобіжник, поки не буде видно червоної лінії. 
Тисніть, поки кільце повністю не притиснеться та не витягнеться на відстань 
близько 3 міліметрів з правого боку рукоятки пістолетного типу. Запобіжник 
повинен міцно встановитися, на що в каже звук клацання. Якщо запобіжник 
ковзає в позиції або не вимикається і залишається в активному стані без 
постійного натиску, то рукоятка пістолетного типу вважається несправною і 
потребує негайної заміни та наступної перевірки. 

 
УВАГА!  

Положення запобіжного кільця необхідно перевірити візуально або (за 
умов низької освітленості) великим пальцем або будь-яким пальцем провести 
по лівому боці рукоятки пістолетного типу для впевненості в тому, що кільце 
не висунуто. Оператори не повинні торкатися правого боку, тому що це може 
ненавмисно привести РПГ-1 в бойове положення. До того ж, необхідно 
активувати додаткове запобіжне кільце, обертаючи його догори, поки 
запобіжне кільце не буде на одному рівні з отвором бійка ударного механізму. 
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Потім, вставте запобіжне кільце прямо в отвір бійка ударного механізму, 
перевіривши, що запобіжне кільце не випадає саме по собі. Після того, як РПГ-
1 буде установлено на “не вибух”, оператор повинен витягнути боеприпас. 

 
Опис змісту запису таблиці. 
Компонент – Означає конкретний компонент, який повинен пройти 

функціональну перевірку та огляд 
Процедура – це те, що необхідно виконати, а також те, як провести точні 

іспити. 
    Таблиця 2.1.  

Таблиця функціональної перевірки та огляду 6-1 
Компонент Процедура   __________________  . . 

Увесь РПГ-1 Прогляньте увесь РПГ-1 та перевірте на наявність помітних 
тріщин, деформацій, погіршення стану пластику/кільцевих 
ущільнювачів та інше. 

Дія 
спускового 
гачка 

За умови розрядженого РПГ-1: 
1) Натисніть ударний механізм. Ударний  механізм повинен 

взвестися,на що вкаже помітний звук клацання. Ударний 
механізм повинен завжди знаходитися у взведеному 
положенні, поки не буде спущено гачка, який вивільнить його. 
2) Спустіть гачок. Спусковий гачок повинен рухатися без будь-
яких зупинок або перешкод та повинен вивільняти ударний 
механізм, коли він знаходиться у взведеному положенні. 3) 
Встановіть зброю на “не вибух”. Коли встановлено положення 
“не вибух”, і ударний механізм взведено, то ударний механізм 
не повинен вивільнятися, а спусковий гачок не повинен 
рухатися при спуску гачка. 

Встановлення 
спускового 
гачка 

Намагайтеся струшувати спусковий механізм підчас 
кріплення до ствола. Корпус спускового механізму не повинен 
рухатися і повинен бути повністю зафіксованим до головного 
корпусу. 

Кріплення 
спускового 
механізму 

Перевірте щоб рукоятка пістолетного типу була 
прикріплена до спускового механізму, а також щоб не було 
явних ознак наявності тріщин або зносу. 

Візуальний 
бойок 
ударного 
механізму 

Перевірте, щоб  зона бійка ударного механізму була чистою 
та не містила ніяких матеріалів. 

Бойок 
ударного 
механізму 

За  умови розрядженого РПГ-1: Натисніть на бойок 
ударного механізму пальцем, дивлячись в канал ствола РПГ-1, 
Бойок ударного механізму повинен вільно рухатися у корпусі, а 
також бойок повинно бути видно всередині ствола, коли бойок 



15 

знаходиться у притиснутому стані. До того ж, бойок ударного 
механізму не повинен виходити за межі ствола у притиснутому 
стані. 

Візуальні 
механічні 
приціли 

Перевірте кожну сторону прицілу на відсутність будь-яких 
тріщин або вигинів. Перевірте, що монтажна система 
знаходиться у належному місці (Глава 9), а також що на 
механічному прицілі немає ніяких ознак зносу. Перевірте, щоб 
на мушці та цілику не було ніяких борозенок розбиття. 

Механічні 
приціли 

Перемістіть  приціли вгору та донизу, щоб перевірити, що 
вони працюють належним чином. 

Кінець таблиці 2.1. 
 

2.3. Експлуатація зброї в екстремальних умовах ливні та переправа 
вбрід 

 
1. Під час використання зброї в умовах сильних дощів або гарячого 

вологого клімату, завжди намагайтеся тримати РПГ-1 сухим. Витирайте 
конденсат, коли виходите в зону кондиціонування повітря з зони гарячого 
вологого повітря. Нанесіть невелику кількість засобу для чищення, змащування 
та захисту на металеві поверхні, які піддаються впливу, потім витріть зайве 

2. Завжди зливайте воду з РПГ-1 та перевіряйте, щоб РПГ-1 був сухим, 
перш ніж відкрити вогонь. 

3. Кожного дня та після використання, ретельно прочищайте РПГ-1. 
 
2.4. Дія оптичного прицілу 
 
Примітка. Якщо Ви вибрали використання оптичного прицілу, то прочитайте 

керівництво з використання оптичного прицілу, яке є в наявності. 
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2.5. Дія механічного прицілу та процедури встановлення 
 
2.5.1. Процедура встановлення механічного прицілу. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Положення механічного прицілу на рейковій напрямній. 
 

УВАГА! 
Розміщення механічного прицілу на рейковій напрямній неналежним 

чином призведе до неправильного прицілювання та як наслідок до невлучення в 
ціль. 

 
Процедура встановлення механічного прицілу:  
1. Ослабте барабан обертання {елемент 10.5 (рисунок 1.3) та розмістіть 

передню та задню частину механічного прицілу на рейкову напрямну (рисунок 
2.1). 

2. Затягніть барабан обертання, поки не почуєте клацання. 
 
2.5.2. Процедура перевірки нульової лінії прицілювання наведенням через 

механічний приціл на каналі ствола. 
 

 
 
 

Рисунок 2.2 – процедура перевірки нульової лінії прицілювання наведенням через 
канал ствола. 



17 

 
1. Зафіксуйте РПГ-1 на твердій поверхні, щоб він не рухався під час 

перевірки нульової лінії прицілювання наведенням через канал ствола. 
2. Вирівняйте центр каналу ствола з центром цілі на відомій відстані в 50 

метрів (рисунок 2.3.) 
 

 
Рисунок 2.3. – вирівнювання прицілювання через механічний приціл на каналі ствола. 

 
3. Візуально вирівняйте мітку нульової лінії прицілювання задньої 

частини прицілу 9.1 зі стійкою мушки 10.1 (рисунок 2.3). 
4. Належне розташування цілі отримуємо на перехресті уявного хрестика, 

(рисунок 2.3). 
5. Приціли необхідно скоректувати з поправкою на вітер (ліворуч та 

праворуч) та підняттям (догори і донизу), доки точка цілі етапу З не буде 
вирівняна з центром цілі без руху гранатомета. 

6. Для того, щоб скоректувати підняття, ослабте гвинт підняття (рисунок 
1.3) і рухайте прицільну планку угору або донизу, доки вона не вирівняється з 
ціллю по горизонталі. Потім затягніть гвинт підняття, не рухаючи прицільну 
планку з її правильного положення. 

7. Для того, щоб скоректувати поправку на вітер, обертайте гвинт 
горизонтального регулювання прицілу, доки прицільна планка не вирівняється 
по вертикалі з ціллю. 

8.  Нарешті, підтвердіть, що центр каналу ствола та стійка мушки 
вирівняні з ціллю. Повторіть будь-який з цих етапів за необхідністю. 

 
УВАГА! 

Перевірка нульової лінії прицілювання наведенням через механічний 
приціл на каналі ствола не гарантує повного прицілювання РПГ-1, тому що це 
метод тільки приблизного прицілювання. 
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2.5.3. Процедура прицілювання для бойової стрільби наведенням через 
механічний приціл. 

 
Примітка. Рекомендується проводити перевірку нульової лінії прицілювання 

наведенням через канал ствола РПГ-1, перш ніж намагатися прицілюватися за наявності 
пострілів, тому що це значно скоротить кількість пострілів, необхідних для прицілювання 
зброї. 

 
1. Після перевірки нульової лінії прицілювання наведенням через 

механічний приціл каналу ствола, вистріліть три групи пострілів з фіксованого 
положення. 

2. Зверніть увагу на різницю між середньою точкою влучення трьох груп 
пострілів та точкою прицілювання. 

3. За умов знаходження РПГ-1 у фіксованому положенні, скоректуйте 
початкову точку прицілювання задля перекриття середньої точки влучення. 

4. Вистріліть ще три групи пострілів та повторіть етапи 2 і З, доки точка 
прицілювання та середня точка влучення не співпадуть. 

 
УВАГА! 

Зовнішні умови та різні постріли впливають на точку влучення на відміну 
від отриманих результатів. Рекомендується прицілювати РПГ-1 в тих самих 
умовах, де він буде використовуватися. 

Механічні приціли РПГ-1 є першим поколінням розробки прицілів. Тому, 
ці приціли працюють за наявності мушок для снарядів РГ-7 та подібними 
похідними, інші бойові головки реактивного снаряду, такі як вражаючі 
елементи, термобаричні та інші, можуть мити різні траєкторії та балістичні 
показники на відміну від снаряду РГ-7. Тому, потрібне коректування першого 
покоління розробки прицілів. 

 
2.5.4. Бойова дія механічного прицілу.  

 

 
Рисунок 2.4. – оцінка відстані до цілі. 
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Примітка. Рекомендується перевірити нульову лінію прицілювання наведенням через 
механічний приціл, перш ніж використовувати в бою. 

 
1. Визначте бажану ціль. 
2. Оцініть відстань до бажаної цілі (рисунок 2.4.), на якому бажана ціль 

знаходиться на відстані 200 метрів. 
3. Приготуйтесь до стрільби з РПГ-1 в ціль, вирівнявши цілик і прицільну 

планку, пов’язану з відстанню цілі (рисунок 2.5.). В цьому прикладі - 200 
метрова мітка. 

4. Сконцентруйтесь на цілику під час вирівнювання прицілу за етапом З 
та одночасно встановіть прицільну планку по центру цілі (рисунок 2.6.). 

5. Плавно притисніть спусковий гачок під час вирівнювання прицілу для 
точного випуску снаряду в бажану ціль. 

 

 
Рисунок 2.5. – належне вирівнювання прицілу для цілі на відстані 200 метрів. 

 
 

 
 

Рисунок 2.6. – прицілювання через механічний приціл для цілі на відстані 200 метрів. 
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3. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 
3.1. Процедури монтажу/демонтажу Рпг-1 
 

УВАГА! 
Компанія AirTronic USA розмістила в даному керівництві дані правила 

безпеки в якості важливого нагадування про вашу відповідальність під час 
користування РПГ-1. Використання РПГ-1 може бути небезпечним та 
потенційно може призвести до серйозних та ненавмисних травм та пошкоджень 
майна або становити загрозу для життя за умови неналежного використання. 

Процедури монтажу 

 
 

Рисунок 3.1. – зняття корпусу спускового механізму. 
 

Примітка. Усі номери, представлені на малюнку нижче, відповідають тим номерам, 
які вказані на малюнку 3-1 

 
Зняття корпусу спускового механізму (рисунок 3.1.): 
1. Зніміть гвинт кріплення спускового механізму (2) та обертайте 

спусковий механізм (3) донизу, а потім перемістіть спусковий механізм вперед 
РПГ-1, щоб зняти. 

 
 

Рисунок 3.2. – зняття основних компонентів. 
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Зняття основних компонентів (рисунок 3.2.): 
2. Зніміть рейкові напрямні Пікатінні (5), розташовані над камерою 

розширення на стволі (1), знявши 4 мм гвинти кріплення (5.1). Повинно бути 
загалом 4 знятих рейкових напрямних Пікатінні(рисунок 3.2.). 

3. Зніміть передню (10) та задню частини (9) механічного прицілу з 
верхньої передньої рейкової напрямної Пікатінні. 

 

 
 

Рисунок 3.3. – зняття кільцевого ущільнювача/теплозахисного екрану. 
 

Зняття кільцевого ущільнювача/теплозахисного екрану (рисунок 3.3.): 
4. Для того, щоб зняти кільцеві ущільнювачі, скотіть кільцевий 

ущільнювач (7) з теплозахисного екрану (6) вперед РПГ-1. Якщо необхідно 
зняти тільки теплозахисний екран (6), то кільцеві ущільнювачі (7) можна 
залишити на каморі розширення в місці (рисунок 3.3.). Якщо необхідно 
повністю зняти кільцеві ущільнювачі (7), то їх можна скотити зі ствола (1) з 
передньої частини. 

5. Після скочування кільцевих ущільнювачів з теплозахисного екрану (6), 
розділіть обидві половини для повного зняття 

 

 
Рисунок 3.4. – зняття бійки ударного механізму. 

 
Зняття бійка ударного механізму (рисунок 3.4.): 
6.  Для того, щоб зняти бойок ударного механізму, візьміть наявний 

багатофункціональний гайковий ключ та зніміть заглушку бійка ударного 
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механізму (4.2). Тоді можна буде зняти бойок ударного механізму (4.1), 
пружину бійка ударного механізму (4.4) та опорну чашку (4.3). 

  
Примітка. Зверніть увагу, що елементи 4.1, 4.4 та 4.3 можуть бути в комплекті з 

елементом 4.2. 
 

 
Рисунок 3.5. – зняття кришки   Рисунок 3.6. – зняття внутрішніх частин. 
спускового механізму. 
 

Демонтаж корпусу спускового механізму (рисунок 3.5. та 3.6.): 
7. За допомогою наявного інструмента з шестигранною голівкою 

багатофункціонального гайкового ключа, зніміть усі гвинти кришки спускового 
механізму (3.6). Потім зніміть кришку спускового механізму (3.5) для того, щоб 
побачити внутрішні компоненти. 

8. Знову, за допомогою наявного інструмента, зніміть гвинт спускового 
важеля (3.8). Як тільки гвинта буде знято, зніміть шайбу спускового важеля 
(3.8) та пружину спускового важеля (3.10) з механізму. 

9. Для того, щоб зняти спусковий гачок, використовуйте пробійник, щоб 
виштовхнути стрижень спускового гачка (3.7) та перемістіть спусковий гачок 
(3.1) угору, доки він не вийде з корпусу спускового механізму. 

 
Рисунок 3.7. – додаткові внутрішні частини. 
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10. Якщо необхідно виконати додатковий демонтаж. Зніміть запобіжник 
(3.3) і потім фіксатор (3.13) та пружину запобіжника (3.14). 

11. Зніміть ударний механізм (3.11), виштовхуючи ударний механізм 
донизу та вставивши наявний пробійник в отвір основного стрижня. Витягніть 
ударний механізм з корпусу. Як тільки ударний механізм (3.11) буде знято, за 
допомогою наявного розвідного ключа зніміть вісь ударного механізму (3.12). 

 
Процедури монтажу. 
Виконайте інструкції з демонтажу в зворотному напрямку. 

 
Примітка. Заглушку бійка ударного механізму (4.2) необхідно затягнути, доки краї 

плоских ділянок не будуть встановлені у рівень, або не будуть торкатися отвору бійка 
ударного механізму, як показано на малюнку 10-8. Бійка ударного механізму не повинно 
бути видно, коли Ви дивитеся на ствол під час монтажу в такому стані. 

 

 
 

Рисунок 3.8. – монтаж заглушки бійка ударного механізму. 
 

3.2. Загальні процедури чищення/змащування 
 

УВАГА! 
КОМПАНІЯ A1RTRONIC USA РОЗМІСТИЛА В ДАНОМУ 

КЕРІВНИЦТВІ ДАНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ В ЯКОСТІ ВАЖЛИВОГО 
НАГАДУВАННЯ ПРО ВАШУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІД ЧАС 
КОРИСТУВАННЯ РПГ- 1. ВИКОРИСТАННЯ РПГ-1 МОЖЕ БУТИ 
НЕБЕЗПЕЧНИМ ТА ПОТЕНЦІЙНО МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО СЕРЙОЗНИХ 
ТА НЕНАВМИСНИХ ТРАВМ ТА ПОШКОДЖЕНЬ МАЙНА АБО 
СТАНОВИТИ ЗАГРОЗУ ДЛЯ ЖИТТЯ ЗА УМОВИ НЕНАЛЕЖНОГО 
ВИКОРИСТАННЯ. 

 
Перш ніж проводити чищення, перевірте, щоб РПГ-1 був розрядженим. 
Уникайте потрапляння мастила або виробів на нафтовій основі на 

композитний теплозахисний екран або гумові кільцеві ущільнювачі. Очистіть ці 
компоненти, витираючи їх вологою серветкою.  
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3.2.1. Загальна інформація. 
 

Примітка. Коли використовується термін “засіб для чищення, змащування та захисту 
або слова “мастило” в даному керівництві, то потрібно розуміти, що засоби для чищення, 
змащування та захисту, LSA або LAW можна використовувати при необхідності. НЕ 
змішуйте мастила для одного РПГ-1. РПГ-1 необхідно ретельно почистити, перш ніж 
змінити мастило на інше. Рекомендується використовувати розчин для видалення густого 
мастила під час чищення до заміни мастила на інше. 

. 
Рисунок 3.9. – основні частини інструменту для чищення. 

 
Основні частини інструменту для чищення (рисунок 3.9.): 
13.1. Щітка для чищення - нейлонова щітка, яка використовується для 

чищення каналу ствола рпг-1. 
13.2. нарізний з’єднувач - дозволяє з’єднати щітку для чищення з 

шомполом для чищення. 
13.3.  Шомпол  – дозволяє щітці переміщатися по каналу ствола РПГ-1. 

 
1. Завжди струшуйте засіб для чищення, змащування та захисту, перш ніж 

використовувати. 
2. Після стрільби, почистіть РПГ-1 у відповідності до інструкцій. Витріть 

на сухо та змастіть рухомі частини у відповідності до інструкцій зі змащування. 
3. Матеріали для чищення (серветки для чищення та засоби для чищення, 

змащування та захисту) швидко використовуються та є в наявності для 
придбання. 

 
3.2.2. Процедури чищення. 
Процедури з користування інструментом для чищення 
1. Накрутіть нейлонову щітку (13.1) на нарізний з’єднувач (13.2) для того, 

щоб зібрати інструмент для чищення. 
 

Процедури чищення каналу ствола 
1. Перевірте/ Видаліть будь-які великі перешкоди з каналу ствола. 
2. Почистіть внутрішню частину каналу ствола щіткою для видалення 

значних накопичень. 
3. Нанесіть засіб для чищення, змащування та захисту на серветку для 

чищення, яку потрібно намотати на щітку та витягнути або встромити в канал 
ствола. 

4. Повторюйте процедуру, доки серветка для чищення не буде чистою. 
5. Візьміть чисту суху серветку та видаліть залишки засобу для чищення, 

змащування та захисту з каналу ствола. 
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Процедури чищення бійка ударного механізму 
1. Зніміть заглушку бійка ударного механізму так, як зазначено в главі 10 

“Процедури демонтажу/монтажу”. 
2. Змочіть серветку засобом для чищення, змащування та захисту та 

видаліть будь які накопичення в отворі бійка ударного механізму. 
3. Повторіть етап 2, доки остання серветка, яку Ви використовуєте, не 

буде чистою. 
4. Повторіть процедуру для усіх 4 компонентів, зображених на малюнку 

10-4 
5. Видаліть залишки засобу для чищення, змащування та захисту на 

частинах 4 компонентів та в отворі бійка ударного механізму за допомогою 
чистої, сухої серветки. 

 
Процедури чищення/змащування спускового механізму 
1. Демонтуйте корпус спускового механізму до етапу 9 розділу з 

демонтажу спускового механізму глави 10. 
2. Змочіть серветку засобом для чищення, змащування та захисту та 

видаліть будь-які накопичення в корпусі спускового механізму 
3. Повторіть етап 2, доки остання серветка, яку Ви використовуєте, не 

буде чистою. 
4. Повторіть процедуру для усіх компонентів, зображених на малюнку 10-

5 та 10-6. 
5. Видаліть залишки засобу для чищення, змащування та захисту на усіх 

компонентах спускового механізму за допомогою чистої, сухої серветки. 
 

3.3. Запобіжне технічне обслуговування та інше обслуговування 
 
3.3.1. Графік проведення запобіжного технічного обслуговування. 
1. Після кожного 25 пострілу оператор повинен чистити та візуально 

оглядати РПГ- 1 на наявність дефектів. Обов’язково необхідно проводити 
функціональні перевірки після кожного 25 пострілу, щоб бути впевненим у 
належному функціонуванні зброї 

2. Після кожного дня використання, якщо можливо, необхідно чистити та 
візуально оглядати РПГ-1 на наявність дефектів. Завжди виконуйте перевірку 
функцій, перш ніж використовувати РПГ-1. 

 
Примітка. Будь ласка, зв’яжіться з механіком з озброєння або виробником, якщо 

з’явилися питання. 
 

УВАГА! 
Усі процедури з пошуку та усунення несправностей, а також перевірка та 

огляд функцій повинні виконуватися за умов розрядження зброї та подалі від 
боєприпасів. Будь ласка, прочитайте про пошук та усунення несправностей 
боєприпасів в главі 16 для отримання інформації про проблеми та виправлення, 
які виникають через самі боєприпаси. 
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УВАГА! 
Компанія AirTronic USA розмістила в даному керівництві дані правила 

безпеки в якості важливого нагадування про вашу відповідальність під час 
користування РПГ-1. використання РПГ-1 може бути небезпечним та 
потенційно може призвести до серйозних та ненавмисних травм та пошкоджень 
майна або становити загрозу для життя за умови неналежного використання. 

 
Опис змісту запису таблиці 
Компонент – Означає конкретний компонент, який повинен пройти 

функціональну перевірку та огляд. 
Проблема – Означає проблему, яка може виникнути з кожним 

компонентом, що може бути виправлено за допомогою відповідної 
коригувальної дії 

Коригувальна дія  –  дія, яку потрібно виконати, щоб усунути проблему. 
 

 
Таблиця 3.1. 

Процедури з пошуку та усунення несправностей 
ТАБЛИЦЯ ПОШУКУ ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 13-1 

Компонент Проблема Коригувальна дія 

Ствол РПГ-1 

Помітні тріщини, 
деформації або 
погіршення стану 
металевого стволу 

Негайно зверніться до механіка з озброєння. 
УВАГА! не стріляйте, якщо є тріщини, 
деформація або погіршення стану зброї 

Теплозахисн
ий екран 

Помітні тріщини, 
деформації або 
погіршення стану 
пластику 

Зверніться до механіка з озброєння, щоб 
замінити теплозахисний екран 

Кільцеві 
ущільнювачі 
теплозахисн
ого екрану 

Помітні тріщини, 
деформації або 
погіршення стану 
кільцевого 
ущільнювача 

Замініть кільцеві ущільнювачі на запасні, 
які є в наявності. 

Робота 
ударного 
механізму 

Ударний механізм 
не стає на місце або 
не залишається на 
місці при взводі 

Почистіть спусковий механізм та частини. 
Якщо це не допомогло, то замініть пружину 
спускового важеля. 
Зверніться до механіка з озброєння, якщо 
проблему не вирішено. 
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Робота 
спускового 
гачка 

Спуск гачка не 
вивільнює ударний 
механізм 

Почистіть спусковий механізм та частини. 
Якщо це не допомогло, то замініть пружину 
спускового важеля. 
Зверніться до механіка з озброєння, якщо 
проблема залишається. 

Спусковий гачок 
зупиняється або 
потрапляє на 
перешкоди під час 
повного ходу 

Почистіть спусковий механізм та звільніть 
ділянку спускового механізму від будь- 
яких перешкод 
Зверніться до механіка з озброєння, якщо 
проблема залишається 

Робота 
запобіжника 

При активуванні 
запобіжника, він не 
запобігає роботі 
спускового 
механізму 

Почистіть спусковий механізм та перевірте 
правильність встановлення запобіжника 
Негайно зверніться до механіка з озброєння, 
якщо проблема залишається 

Встановленн
я спускового 
гачка 

Спусковий гачок 
рухається після 
прикріплення до 
РПГ-1 

Негайно зверніться до механіка з озброєння. 

Кріплення 
спускового 
механізму 

Явні тріщини, 
деформація, 
погіршення стану 
або послаблення 

Негайно зверніться до механіка з 
озброєння 

Бойок 
ударного 
механізму 

Вільно не рухається 
та виступає в стволі, 
коли виконується 
перевірка функцій 

Почистіть бойок ударного механізму та 
перевстановіть його. 
Замініть бойок ударного механізму, 
заглушку бійка ударного механізму, 
пружину бійка ударного механізму та 
кришку бійка ударного механізму. Якщо 
проблема не вирішена, звернуться до 
механіка з озброєння 

         Кінець таблиці 3.1. 
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4. БОЄПРИПАСИ 
 
4.1. Загальна інформація 

 
Існує ряд виробників пострілів серії РГ-7. Кожен виробник дає конкретну 

інформацію про тип та можливості пострілів. Оператори повинні 
дотримуватися вказівок виробника з процедур монтажу, підготовки пострілу 
для використання та знешкодження невикористаних пострілів. 

 
УВАГА! 

 
Використовуйте тільки ті постріли, які рекомендує виробник та його 

філіал. Ніколи не думайте, що постріл неспоряджений або такий, який не 
розірвався. 

Використання неналежним чином може призвести до серйозної травми 
або становити загрозу життю. Компанія AirTronic USA не несе відповідальності 
або зобов'язання стосовно несправностей, пов’язаних з боєприпасами. 

 
УВАГА! 

Компанія AirTronic USA розмістила в даному керівництві дані правила 
безпеки в якості важливого нагадування про вашу відповідальність під час 
користування РПГ-1 використання РПГ-1 може бути небезпечним та 
потенційно може призвести до серйозних та ненавмисних травм та пошкоджень 
майна або становити загрозу для життя за умови неналежного використання. 

 

Правила поводження з боєприпасами. 
1.  Ніколи не кидайте ніяких компонентів боєприпасів. 
2.  Носіть боєприпаси у авторизованих носіях або упаковках. 
3. Захищайте боєприпаси від вологи, температурних перепадів та 

попадання прямого сонячного світла. 
Компоненти пострілу РГ-7. 
 

 

 
 

Умовні познаки: 
12.1 – кумулятивна бойова частина РГ-7 –  Містить підривний та кумулятивний заряд 

для проникнення в бронезахист; 12.2 – ракетний двигун РГ-7 - містить ракетний двигун, який 
виштовхує гранату в ціль. Активується за 11 метрів від ствола; 12.3 – заряд прискорення РГ-
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7 - заряд, який виштовхує снаряд зі ствола, щоб забезпечити достатньо місця для безпечного 
запалу ракетного двигуна; 12.4 – направляючий гвинт-Дозволяє вирівняти належним чином 

снаряд комплексу РПГ-1, щоб бойок ударного механізму вразив капсуль; 12.5 – шайба 
направляючого гвинта - Дозволяє затримати постріл в комплексі РПГ-1 при розміщенні РГ-7 
у правильному напрямку; 12.6 – точкова ініціююча збірка - Крайня передня частина бойової 

частини, містить п’єзоелектричний кристал, який при руйнуванні передає сигнал запалу, 
який детонує заряд; 12.7 – сопла ракетного двигуна - Сопла, які направляють потік газу від 

ракетного двигуна для виштовхування гранати в ціль. 
Рисунок 4.1. – варіативний компонент кумулятивної бойової частини РГ-7. аркуш 28.  

 
Примітка. Існує багато інших варіантів, але усі вони функціонують за тими ж 

принципами. Показано тільки один варіант. 
 

4.2. Зарядження/розрядження РПГ-1 
  

УВАГА! 
 

Перш ніж зарядити РПГ-1, перевірте, чи вільна цільова ділянка. 
Перевірте, щоб на лінії до цілі та Б зоні зворотної вибухової хвилі не було 
персоналу або зайвих матеріалів. НЕ ЗАРЯДЖАЙТЕ РПГ-1 ДО ГОТОВНОСТІ 
ДО СТРІЛЬБИ. Виконуйте стандартні процедури з експлуатації компанії для 
безпечного користування ПРГ-1 у будь-який час. 

 
Зарядження РГ-7 в РПГ-1: 
 

 
Рисунок 4.1. – завантаження заряду прискорювача в РГ-7. 

 
1. Прикрутіть заряд прискорення (12,3) до ракетного двигуна (12.2) як 

зображено на малюнку 15-1. Не затягуйте заряд прискорення занадто, робіть це 
обережно. 

2. Вставте постріл РГ-7 в РПГ-1 та вирівняйте направляючий гвинт (12.4) 
з міткою РПГ-1 угорі РПГ-1. Важливо перевірити, що снаряд вставлено якомога 
далі для забезпечення розміщення снаряду та готовності до запуску. 

3. Коли все готове до запуску, витягніть запальний стрижень з носової 
частини та приступайте до виконання процедур зі стрільби. 

 
Розрядження РПГ-1: 
1. Обережно замініть запальний стрижень, перевіривши, що спереду та в 

зоні зворотної вибухової хвилі немає персоналу, перешкод та зайвих матеріалів. 
2. Витягніть РГ-7 з РПГ-1 та видаліть запал прискорювача. 
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4.3. Пошук та усунення несправностей боєприпасів 
 
4.3.1. Пошук та усунення проблем з осічкою пострілу. 
 
Примітка. Завжди тримайте заряджений РПГ-1 направленим донизу та в безпечний 

бік. 
 
1. Якщо постріл не відбувся після спуску гачка та враження бійка ударного 

механізму ударним мexaнiзмoм, це означає виникнення осічки. 
2. У випадку осічки, ще раз взведіть ударний механізм, прицільтеся та 

знову спустіть гачок. 
3. Якщо постріл не відбувся миттєво. Тримайте РПГ-1 в безпечному 

напрямку протягом 60 секунд, тому що постріл може відбутися самостійно в 
будь-який час. 

4. Якщо постріл не відбувся. Витягніть постріл, тримаючи РПГ-1 
направленим у безпечний бік. 

5. Знешкодьте постріл належним чином як боеприпас, який не розірвався. 
 

 
 

Тимчасово виконуючий обов’язки 
командувача підготовки  Командування 
Сухопутних військ Збройних Сил України  
полковник                    Олександр ШЛЮЄВ 
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ІНФОРМУВАННЯ ЩОДО ВИНИКНЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА 

РЕКОМЕНДАЦІЙ З ВДОСКОНАЛЕННЯ 
Ви можете допомогти вдосконалити дане керівництво. Якщо Ви знайшли 

помилки або знаєте, як вдосконалити процедури, будь ласка, зверніться до 
компанії АігТronіс USA, LLC, розташованій за адресою: 21155 W. Hwy. 46, 
Spring Branch, ТХ 78070, за адресою: customer-service@airtronic-usa.com. 
Замовники повинні не соромитися та періодично звертатися до компанії 
АігТronіс USA, LLC, щоб визначити статус оновлень даного технічного 
керівництва.    
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ДЛЯ ЗАМІТОК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 



 

 
 
 


