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Багмет Анатолій Петрович - полковник, кандидат
військових наук, доцент. У Збройних Силах з 1961 по
1993 рр. Освіта: Житомирське радіотехнічне училище
військ ППО країни, ВКА ППО імені Маршала Радянсь-
кого Союзу Жукова Г.К. Проходження військової служ-
би: від офіцера наведення до командира зрдн середньої
дальності (1964-1974). Викладацька робота: від викла-
дача кафедри тактики ЖВУРЕ ППО до начальника ка-
федри (1980-1993). З 1993р. – доцент кафедри тактики
ЖВІРЕ імені С.П. Корольова. Автор ряду навчальних
посібників (“Військова топографія”, “Тактика”, “Війсь-
кова екологія”) та понад 80 наукових праць.
Черняєв Сергій Іванович -  підполковник. У Збройних
Силах з 1978 по 2004 рр. Освіта: Хмельницьке вище ар-
тилерійське командне училище. Проходження служби:
від командира взводу розвідки до начальника артилерії
95 окремої аеромобільної бригади. Викладацька робота:
з 2004 року – викладач кафедри тактики ЖВІРЕ.  Автор
ряду навчальних та методичних посібників з дисциплін
“Тактика аеромобільних військ”, “Розвідувальна підго-
товка”.

Пічугін Михайло Федорович – генерал-майор, канди-
дат військових наук, доцент. У Збройних Силах з 1965
року. Освіта: Полтавське ЗАУ, Воєнна академія ППО
Сухопутних військ. Проходження військової служби:
від командира взводу до начальника Житомирського
військового інституту радіоелектроніки. Викладацька
робота: від начальника навчального центру Військ ППО
СВ до начальника інституту. Автор ряду навчальних
посібників в галузі військового управління і тактики та
понад 50 наукових праць

Котляр Сергій Петрович – підполковник. У Зброй-
них Силах з 1977 року. Освіта: Рязанське вище десантне
командне училище. Проходження служби: від команди-
ра взводу  до заступника командира 95 окремої аеромо-
більної бригади з повітрянодесантної підготовки-
начальника повітрянодесантної служби. Автор ряду ме-
тодичних посібників, зокрема “Основи повітрянодесан-
тної підготовки”.
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Той, хто ніколи в житті не залишав борт лі-
така на великій висоті, звідки міста й села здають-
ся іграшковими, хто жодного разу не відчував стра-
ху й радості вільного падіння, свисту вітру у вухах, -
той ніколи не зрозуміє честі й гордості десантника.

Командуючий повітрянодесантними військами
(1954 – 1979)

генерал армії В.П. Маргелов

ВСТУП

У сучасних умовах аеромобільні війська оснащені надійними
парашутно-десантними засобами десантування особового скла-
ду, бойової техніки і вантажів. Безпека здійснення стрибка з па-
рашутом і безаварійне десантування залежать від надійності
конструкції і безвідмовної роботи парашутно-десантних засобів,
рівня оволодіння особовим складом даними засобами та всебіч-
ної підготовки парашутистів-десантників щодо дій у повітрі, від
суворого дотримання правил здійснення стрибка і десантування
вантажів.

Повітрянодесантна підготовка складається із двох основних
розділів: наземної підготовки до стрибків з парашутом та прак-
тичного здійснення стрибків і десантування бойової техніки (ва-
нтажів). Стрибки з парашутом є найбільш складним і відповіда-
льним етапом ПДП.  Стрибки з парашутом впливають на орга-
нізм людини комплексом стрес-факторів, вимагають значних
морально-вольових зусиль.

Успішне проведення стрибків досягається чіткою організаці-
єю, ретельним контролем готовності парашутистів-десантників
до стрибків, суворим виконанням вимог «Настанови з повітря-
нодесантної служби» (НПДС-2006), відповідних інструкцій і на-
казів.
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Г л а в а 1

МАТЕРІАЛЬНА ЧАСТИНА ЛЮДСЬКИХ
ДЕСАНТНИХ ПАРАШУТНИХ СИСТЕМ

1.1. Історія розвитку повітрянодесантної техніки
 та аеромобільних військ

Зародження та розвиток повітрянодесантної підготовки без-
посередньо пов’язані з історією парашутизму й удосконаленням
парашута.

Створення різноманітних пристосувань для небезпечного
спуску з великої висоти сягає у глибину віків. Історичні матеріа-
ли різних країн зберігають повідомлення про вдалі спуски з ве-
ликої висоти на “крилах”, зонтах (парасольках) та на інших при-
строях. Перші відомості про такі пристрої потрапили до Європи
з пекінського архіву. На одному з давніх паперів було написано,
що у 1306 році з нагоди коронації китайського імператора Фу
Кієна в Пекіні були продемонстровані стрибки сміливців з висо-
ких веж. Повітряні артисти опускалися на паперових парасоль-
ках, які мали жорсткий каркас.

Науково обґрунтованою пропозицією є винахід Леонардо да
Вінчі (1452 – 1519 ).

Вперше практичний стрибок був здійснений у 1617 р. вене-
ціанським інженером-механіком Фаустом Веранціо.

Слово «парашут» було запропоновано французьким ученим
Себастьяном Ленорманом (від гр. para – проти і фр. chute – па-
діння). У 1783 р. він побудував свій апарат і особисто випробу-
вав стрибком із вікна обсерваторії.

Подальший розвиток парашута пов’язаний з появою аероста-
тів, коли виникла необхідність створення рятувальних пристро-
їв.

У 1911 р. Гліб Євгенович Котельников, актор народного теа-
тру розробив і запатентував парашут РК-1 (російський Котель-
никова). Випробування його пройшли успішно 19 червня 1912 р.
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Новий парашут був компактний, укладався в ранець, купол був
зроблений з шовку, стропи розділялися на групи, підвісна  сис-
тема складалася із поясу, нагрудного та ножних обхватів і двох
плечових ременів. Головною особливістю парашута була авто-
номність, яка давала можливість користуватися ним незалежно
від літака.

До кінця 20-х років парашути створювалися і вдосконалюва-
лися з метою рятування життя аеронавта або льотчика у випадку
примусового залишення літального апарата у повітрі.

У 1928 р. командувачу військами Ленінградського військо-
вого округу Михайлу Миколайовичу Тухачевському була дору-
чена розробка нового Польового статуту, яка викликала необ-
хідність попереднього відпрацювання питань дій повітряного
десанту у наступальній операції.

Для перевірки теоретичних положень у галузі застосування
повітряних десантів на аеродромі 11-ї авіабригади у Воронежі 26
липня 1930 р. розпочалися перші парашутні курси підготовки до
здійснення стрибків із літаків.

2 серпня 1930 р. під час дослідно-експериментальних на-
вчань ВПС Московського військового округу із двомоторного
літака «Фарман-Галіаф» було здійснено десантування двох груп
парашутистів, а з літаків Р-1 – контейнерів з кулеметами, гвинті-
вками і боєприпасами.

2 серпня 1930 р. увійшло в історію як день народження Пові-
трянодесантних військ. З цього часу у парашута з’явилося нове
призначення – забезпечувати висадку військ у тилу противника,
а в складі Збройних Сил з’явився новий рід військ.

У 1931 р. на озброєння повітрянодесантних військ стали над-
ходити парашути ПД-1 конструкції Михайла Олексійовича Са-
вицького. Створені до того часу парашутно-десантні м’які міш-
ки (ПДММ), парашутно-десантні бензинові баки (ПДББ) та інші
види десантної тари в основному забезпечували парашутний ви-
кид усіх видів легкого озброєння і бойових вантажів.

У 1933 р. на озброєнні десантників з’явився парашут ПД-2, а
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через три роки парашут ПД-6, купол якого (площею 60,3 м2) мав
круглу форму.

Восени 1935 р. на навчаннях Київського військового округу
було вперше викинуто масовий десант у складі 1200 парашутис-
тів,  під Мінськом у тому ж році більше 1800  чоловік,  а на на-
вчаннях Московського військового округу в 1936 р. – 2200 па-
рашутистів.

У 1939 р. у складі парашута з’явилися страхуючі пристосу-
вання.

У 1940 р. був створений парашут ПД-10, який мав площу ку-
пола 72 м2, в 1941 р. – парашут ПД-41, перкалевий купол якого
площею 69,5 м2 мав квадратну форму.

Збільшення швидкості і висоти польоту літаків у післявоєн-
ний час вимагало докорінного удосконалення парашута, розроб-
ки теорії стрибка з парашутом і практичного освоєння стрибків з
великих висот, на різних швидкостях і режимах польоту.

У 1947 р. розроблений парашут ПД-47 з перкалевим куполом
квадратної форми площею 71,18 м2 і масою 16 кг. Купол мав чо-
хол, який надягався на основний парашут перед укладанням у
ранець.

У 1955 р. був прийнятий на озброєння парашут Д-1 з купо-
лом площею 82,5 м2, круглої форми, виготовлений із перкалю,
масою 16,5 кг. Парашут дозволяв здійснювати стрибки із літаків
на швидкості польоту до 350 км/год.

У 1959 р. у зв’язку із появою швидкісних військово-
транспортних літаків виникла необхідність подальшого удоско-
налення парашута Д-1. Парашут був забезпечений стабілізую-
чим парашутом, були модернізовані ранець парашута, чохол ос-
новного купола й витяжне кільце. Авторами удосконалення були
брати Микола, Володимир і Анатолій Дороніни. Парашут отри-
мав найменування Д-1-8.

У сімдесяті роки на озброєння надійшов більш удосконале-
ний десантний парашут Д-5. Він простий за конструкцією, зруч-
ний в експлуатації, має єдиний метод укладки й забезпечує здій-
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снення стрибків у декілька потоків з усіх типів військово-
транспортних літаків на швидкості до 400 км/год. Більш удоско-
наленим видом парашута Д-5 є парашут Д-6. Він дозволяє вільно
розгортатися у повітрі за допомогою спеціальних стропів управ-
ління, а також значно зменшувати швидкість знесення парашу-
тиста по вітру шляхом переміщення вільних кінців підвісної си-
стеми. Також у цей час на озброєння надійшла і нова військова
техніка: АСУ-57, СУ-85 (в артилерію), Іл-12, Іл-14, Ан-2 (в авіа-
цію) – для якої почала йти на озброєння нова повітрянодесантна
техніка. Так з’являється платформа ПП-127 для десантування
вантажів до 4,6 т на багатокупольних системах МКС; далі над-
ходять на озброєння парашутно-реактивні системи ПРС.

У кінці 60-х років з’являється бойова машина десанту БМД-
1, а потім і БТР-Д, які могли десантуватися з екіпажем з нових
літаків Ан-12, Ан-22 «Антей» на парашутних платформах ПП-
128-5000, П-7 та ПРСМ з МКС-5-128М і ОКС-540.

Сьогодні на озброєнні знаходяться літаки Іл-76 (з 80-х років)
та пройшли випробування Ан-70, які потребують нових парашу-
тних систем (П-7 з МКС-350-9, ПБС-915 комплекс «Шельф» на
МКС-350-9, систем «Бахча» тощо) та більш удосконалених де-
сантних парашутів Д-8 та Д-10.

Сучасні парашути відрізняються високою надійністю роз-
криття, дають можливість виконувати стрибки з будь-якої висо-
ти, при будь-яких швидкостях польоту військово-транспортних
літаків, постійно вдосконалюються, тому вивчення техніки
стрибка з парашутом, розвиток методики наземної підготовки й
практичного здійснення стрибка продовжуються.

1.2. Мета та завдання повітрянодесантної підготовки

Повітрянодесантна підготовка є основним предметом бойо-
вої підготовки аеромобільних військ, служба в яких пов’язана із
здійсненням стрибків з парашутом. Вона повинна забезпечувати
постійну готовність особового складу, озброєння, бойової техні-
ки і вантажів до десантування із літаків та вертольотів.
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Основне завдання ПДП – навчити особовий склад умілому
здійсненню стрибків з парашутом із літаків та вертольотів з по-
вним бойовим спорядженням,  удень і вночі,  в простих і склад-
них метеорологічних умовах, у будь-яку пору року і на різнома-
нітній місцевості, а також у стислі строки готувати озброєння,
бойову техніку і вантажі до десантування парашутним способом.

Успішне виконання завдань ПДП досягається:
·своєчасним забезпеченням частин і підрозділів повітряно-

десантною технікою і утриманням її у постійній бойовій готов-
ності до застосування;

·постійним удосконаленням методики ПДП, якісним прове-
денням занять з урахуванням індивідуальних особливостей та
морально-психологічних якостей кожного десантника;

·проведенням у встановлені строки залікових сесій з офі-
церським складом;

·систематичним підвищенням знань, удосконаленням вмінь
та навичок особового складу у підготовці озброєння, бойової
техніки і вантажів до десантування та здійснення стрибка із па-
рашутом;

·постійним удосконаленням навчально-матеріальної бази з
повітрянодесантної підготовки;

·ретельним контролем усіх етапів підготовки особового
складу і бойової техніки до десантування;

·розвитком військово-наукової, винахідницької і раціоналі-
заторської роботи, спрямованої на розвиток нових засобів і спо-
собів десантування, які забезпечують підготовку особового
складу і бойової техніки до десантування в стислі строки,  а та-
кож негайне приведення їх у готовність після приземлення;

·ретельним аналізом парашутних пригод і передумов до
них, здійсненням своєчасних заходів щодо їх запобігання.

Повітрянодесантна підготовка містить:
·наземну підготовку особового складу до здійснення стриб-

ків з парашутом;
·організацію та проведення стрибків з парашутом;
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·підготовку до десантування бойової техніки і вантажів.
До наземної підготовки входять:
· знайомство з теоретичними основами стрибка з парашу-

том;
·вивчення будови повітрянодесантної техніки;
·навчання укладанню парашутів для стрибка;
·навчання кріпленню зброї і підгонці спорядження для стри-

бка з парашутом;
·відпрацювання елементів стрибка з парашутом на трена-

жерах повітрянодесантного комплексу;
·передстрибкове тренування перед здійсненням стрибка з

парашутом.
Стрибки з парашутом є найбільш складним і відповідальним

етапом повітрянодесантної підготовки.
До організації та проведення стрибків з парашутом вхо-

дять:
·узгодження питань десантування з авіацією;
·вибір та підготовка площадки приземлення;
·укладка парашутів і передстрибкове тренування особового

складу;
·підготовка посадових осіб наряду;
· забезпечення управління і заходів щодо безпеки проведен-

ня стрибків з парашутом.

1.3. Теоретичні основи стрибка з парашутом

Будь-яке тіло під час падіння в атмосфері Землі випробовує
опір повітря. На цій властивості повітря заснований принцип дії
парашута.

Робота парашута з моменту введення його в дію до повного
розкриття й приземлення відбувається в русі. Через це основні
елементи теорії стрибка з парашутом цілком укладаються в ком-
плекс явищ, які розглядаються у курсах механіки й аеродинамі-
ки.
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На тіло,  яке падає у повітряному середовищі,  діють дві
сили: сила тяжіння (G, спрямована вертикально вниз), і сила
лобового опору повітря (Q, спрямована в убік, протилежний
напрямку падіння тіла).

Сила ваги визначається за формулою
gmG ·=  (кг •м/с2),                            (1.1)

де m – маса тіла, кг;
g – прискорення вільного падіння, м/с2.

Тіло, що спускається униз (падає), прийнято характеризу-
вати параметром, який отримав назву „мідель” (F). Цей пара-
метр змінюється залежно від форми та положення тіла в про-
сторі відносно потоку повітря, що набігає.

Для парашутиста-десантника (в подальшому – десантник)
мідель визначається його зростом (l, м) та шириною розкину-
тих рук (або ніг).  В практиці розрахунків мідель для десант-
ника приймається рівним l2. Для спрощення розрахунків зна-
чення міделя для конкретного тіла приймається постійним,  а
його фактична зміна від положення тіла відносно потоку по-
вітря,  що набігає,  враховується відповідним коефіцієнтом ло-
бового опору (C, табл. 1.1).

Таблиця 1.1
Коефіцієнт лобового опору

№
п/п

Тіло та його положення Значення
коефіціє-
нта (С)

1 Обтічне тіло краплеподібної форми 0,05
2 Десантник, що падає головою униз із зімкнутими ру-

ками та ногами
0,15

3 Десантник, що падає під кутом 45º до потоку повітря 0,2
4 Десантник, що падає обличчям униз із зімкнутими

руками та ногами
0,28

5 Десантник, що падає із розведеними руками та нога-
ми

0,3

6 Плоска пластина, установлена під кутом 90º до пото-
ку повітря

1,28

7 Пуста півкуля увігнутою стороною до потоку повіт-
ря

1,4
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Сила лобового опору розраховується за емпіричною фор-
мулою

CFQ v
2

2*= r , (кг •м/с2),                              (1.2)
де ρ - масова щільність повітря, кг/м3;

v - швидкість падіння тіла, м/с;
C - коефіцієнт лобового опору тіла;
F – мідель тіла, м2.

Результуюча сила, що діє на тіло, надає йому прискорен-
ня а (рис. 1.1), що розраховується за формулою

m
QGа -

= (м/с2).                                (1.3)

Рис. 1.1. Схема сил, діючих на тіло в по-
вітрі, яке падає вертикально вниз:

а – прискорення позитивне; б – прискорення
негативне; в – прискорення дорівнює нулю

Зі збільшенням швидкості падіння тіла зростає опір пові-
тря. Швидкість падіння буде збільшуватися доти, поки сила
опору повітря не стане рівною силі тяжіння. Із цього моменту
прискорення дорівнює нулю й тіло буде падати з постійною
для даної висоти швидкістю, яка називається „критичною
швидкістю тіла (vк )”.

Якщо враховувати, що на заданій висоті G = Q, F=l2, а v =
vк, то формула (1.2) набуде вигляду:
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,
2

2
2

ClvG кr
=

звідки критична швидкість тіла на висоті визначається за фо-
рмулою

2

2
Cl
Gvк r

=  (м/с).                             (1.4)

Таким чином, стала швидкість падіння (vк) залежить від си-
ли тяжіння, яка пропорційна масі тіла, масовій щільності по-
вітря, яка змінюється з висотою, міделю та коефіцієнту лобо-
вого опору, який враховує положення десантника відносно
потоку повітря,  що набігає, та траєкторії руху.

З (1.4) в умовах стандартної атмосфери (ρ = 1,25 кг/м3, при
g  ≈ 10  м/с2) на рівні землі критична швидкість тіла визнача-
ється за формулою

.44 2 CF
m

Cl
mvк ==                             (1.5)

Звідки, збільшуючи мідель тіла (1.5), можна забезпечити
тілу масою m  будь-яку швидкість приземлення.

1.4. Принципові схеми роботи десантних парашутних систем

Парашутною системою називається один або декілька пара-
шутів з комплектом пристроїв, які забезпечують їх розміщення і
кріплення на літаку або на вантажі і введення в дію парашутної
системи.

За своїм призначенням парашутні системи поділяються
на:

·людські – десантні, тренувальні, запасні, рятувальні, спе-
ціального призначення, з якими парашутисти-десантники здійс-
нюють навчально-тренувальні, бойові, вимушені, випробувальні
і за спеціальним призначенням стрибки, і ті, що управляються, з
якими здійснюють стрибки парашутисти-спортсмени;

·вантажні – які застосовуються для десантування із літаків
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різноманітних вантажів і техніки;
·спеціальні – які призначені для виконання різноманітних

цілей (гальмівні посадочні парашутні системи; протиштопорні
системи; пристрілювальні парашутні системи та інші).

Людські парашутні системи відрізняють за способом роз-
криття і принципом роботи парашута у повітрі. Згідно з цим
стрибки з парашутом за способом розкриття парашутної системи
можуть бути з примусовим і ручним розкриттям, за принципом
роботи парашута у повітрі – зі стабілізацією падіння і з вільним
падінням.

Під час стрибків з примусовим розкриттям парашут розкри-
вається спеціальним пристроєм, закріпленим у вантажній кабіні
літака за троси або труби примусового розкриття парашутів. При
стрибках з ручним розкриттям парашут розкривається самим де-
сантником шляхом висмикування кільця ланки ручного розкрит-
тя парашута.

Стрибки з ручним розкриттям за часом введення в дію пара-
шута після відділяння від літака розподіляються:

·на стрибки з негайним розкриттям парашута, при яких па-
рашут вводиться в дію не пізніше, ніж через 5 с;

·на стрибки із затримкою розкриття і введенням в дію па-
рашута через 5 с і більше.

До загального  складу парашутної системи входять:
·стабілізуюча парашутна система – для забезпечення рівно-

важного зниження десантника перед введенням в дію основного
парашута, після припинення стабілізації – для введення в дію
основного парашута; вона складається із камери, невеликого па-
рашута, парашутної ланки –  пристосування з одного або декіль-
кох гнучких елементів, зібраних у джгут, який закінчується па-
рашутним коушем і призначається для з’єднання частин стабілі-
зуючої парашутної системи із основною парашутною системою;

·основний парашут – для забезпечення заданої швидкості
руху десантника на заключній стадії роботи парашутної систе-
ми;
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·підвісна система – пристосування для розміщення і кріп-
лення на десантнику одного або декількох парашутів;

·ранець – пристосування, прикріплене до підвісної системи,
для розміщення в ньому окремих частин парашутної системи;

·парашутний прилад (ППК-У або АД-3У-Д) – пристосуван-
ня для розкриття ранця або введення в дію інших пристроїв, які
розкривають парашут через заданий проміжок часу або на зада-
ній висоті;

·ланка ручного розкриття – пристосування для ручного роз-
криття двоконусного замка або ранця парашута, яке складається
із троса і витяжного парашутного кільця;

·парашутна сумка – для зберігання і транспортування пара-
шутної системи;

·паспорт – для запису відомостей щодо прийому, руху, екс-
плуатації і ремонту парашутної системи.

Робота десантної парашутної системи. Послідовність ро-
боти десантної парашутної системи в начальній стадії визнача-
ється перед усім швидкістю польоту літака під час десантування.
Із збільшенням швидкості збільшується навантаження на купол
парашута. Це викликає необхідність збільшення міцності купола
і, як слідство, збільшення маси парашута і вжиття захисних за-
ходів для зменшення динамічного навантаження на десантника в
момент розкриття купола основного парашута.

Робота десантної парашутної системи має такі етапи:
І – зниження на стабілізуючому парашуті від моменту відді-

ляння від літака до введення парашута в дію;
ІІ –  вихід стропів із сот і купола із камери основного пара-

шута;
ІІІ – наповнення купола основного парашута повітрям;
ІV – гасіння швидкості системи від кінця третього етапу до

досягнення системою сталої швидкості зниження.
Введення в дію парашутної системи починається з моменту

відділення десантника від літака із послідовним включенням
всіх елементів парашутної системи.
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Для впорядкованого розкриття і зручності укладання основ-
ного парашута його розташовують у парашутній камері, яку в
свою чергу укладають у ранець, який прикріплений до підвісної
системи. Парашутна система закріплюється на десантнику за
допомогою підвісної системи, яка дозволяє зручно розташувати
укладений парашут і рівномірно розподілити навантаження на
тіло під час наповнення основного парашута.

Основний парашут вводиться в дію через декілька секунд пі-
сля відділення десантника від літака, що забезпечує мінімальне
навантаження, яке діє на купол парашута під час його наповнен-
ня, й дозволяє вийти із збуреного потоку повітря. Дані вимоги
визначають наявність стабілізуючого парашута, який забезпечує
рівноважний рух і зменшує початкову швидкість зниження до
оптимально необхідної.

При досягненні заданої висоти або після закінчення встанов-
леного часу зниження стабілізуючий парашут за допомогою
спеціального пристрою (ланки ручного розкриття або парашут-
ного приладу) відокремлюється від ранця основного парашута,
витягує за собою камеру основного парашута з укладеним у неї
основним парашутом і вводить його в дію. В такому положенні
купол парашута наповнюється без ривків, на допустимій швид-
кості, чим забезпечується його надійність у роботі, а також зни-
жується динамічне навантаження на десантника.

Швидкість вертикального зниження системи поступово зме-
ншується у міру збільшення щільності повітря і в момент призе-
млення досягає небезпечної швидкості.

1.5. Матеріальна частина десантної парашутної системи Д-6

Парашутна система Д-6 призначена для здійснення навчаль-
но-тренувальних і бойових стрибків із військово-транспортних
літаків (вертольотів), які виконуються окремими десантниками
або групами із повним і неповним табельним озброєнням і спо-
рядженням.
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Тактико-технічні дані парашутної системи Д-6
Параметр Значення

1. Експлуатаційні обмеження:
     маса десантника, кг до 140
     зріст десантника, м 1,50-1,90
     швидкість польоту літака, км/год 140-400
     максимальна висота стрибка, м 8000
     мінімальна висота стрибка, м 200
2. Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті, м/с 30-40
3. Швидкість зниження на основному парашуті, м/с 5
4. Зусилля, необхідне для розкриття двоконусного замка, кгс не > 16
5. Розворот на 180° (вправо, вліво) при:
     знятому шнурі блокування, с 29-60
     заблокованих вільних кінцях, с 15-25
6. Середня горизонтальна швидкість переміщення вперед (на-
зад), м/с не < 2,6
7. Маса парашутної системи (без сумки і приладу), кг не > 11,5
8. Гарантійний термін експлуатації, років 12
9. Кількість застосувань, разів 80
10. Термін зберігання без переукладання, міс. не > 3

До складу парашутної системи входять :
·камера стабілізуючої системи;
·стабілізуюча система;
·камера основного парашута;
·основний парашут;
·підвісна система;
·ранець;
·двоконусний замок;
·шланг ланки ручного розкриття;
·парашутний прилад АД-3У-Д-165 (ППК-У-165-Д);
·паспорт;
·парашутна сумка;
·допоміжні деталі.
Камера стабілізуючої системи (рис. 1.2) – призначена для

упакування і введення стабілізуючої системи в дію в заданій по-
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слідовності. Розміри камери 0,3х0,19 м. Складається із основи 8,
карабіна 5 і стрічки зачековки 1.

Рис. 1.2. Камера стабілізуючої
 системи

1 – стрічка зачековки; 2 – клямка
карабіна; 3 – гак карабіна;

4 – запобіжник клямки;
5 – карабін; 6 – вушко карабіна;
7 – стрічка кріплення карабіна;

8 – основа камери;
9 – кільце для контрування;

10 – зав’язка

Основа камери має
циліндричну форму і виготовлена із капронового авізенту. У
верхній її частини стрічкою ЛТКкрП-26-600 пришитий карабін
5, за допомогою якого вона прикріплюється до троса або до пе-
рехідної ланки (подовжувача) в літаку, а в нижній її частині діа-
метрально протилежно нашиті чотири кільця 9 для контровки її
із кільцями пер стабілізатора.

В підгинання верхньої частини основи втягнута зав’язка 10 із
капронового шнура ШКП-150 для затягування верхньої частини
основи камери. Через вушко карабіна 6 протягнута і застрочена
стрічка зачековки 1 із капронової стрічки ЛТКкрП-26-600 для
зачековки гумової соти, змонтованої на ранці.

Стабілізуюча система забезпечує стабілізоване зниження
десантника, введення в дію АД-3У-Д-165 (ППК-У-165-Д) і осно-
вного парашута.
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Стабілізуюча система складається
із витяжного пристрою 1 (рис. 1.3),
купола зі стропами 4 і стабілізатора 5
з ланкою 6.

Рис. 1.3. Стабілізуюча система:
1 – витяжний пристрій; 2 – основа купола;
3 – боковина; 4 – стропи; 5 – стабілізатор;

6 – ланка; 7 – петля включення парашутного
приладу; 8 – косинка; 9 – силова стрічка;

10 – пряжка двоконусного замка; 11 – петля для
приєднання стабілізуючої системи з вуздечками

основного парашута і його камери;
12 – направляюче кільце для шнура включення

парашутного приладу; 13 – кільце для контровки
стабілізатора з кільцями камери; 14 - каркас

Витяжний пристрій являє собою
нашиті на полюсні частини купола
вісім кишень капронового
каландрованого фарбованого полотна.
Він призначений для наповнення
купола стабілізуючої системи пові-

трям.
Купол стабілізуючої системи має форму зрізаного конуса із

площею більшої основи 1,5 м2. Він виготовлений із капронового
полотна і складається із основи 2, боковини 2 і стропів 4.

На зовнішню сторону купола нашиті посилюючі стрічки, ра-
діальні ЛТКП-15-185 і кругові ЛТКП-13-70, які перехрещуються
і утворюють каркас 14.

До кромки купола, посиленої з двох сторін капроновою стрі-
чкою ЛТКП-15-185, пришиті кінці 16 стропів із капронового
шнура ШКП-200. Довжина стропів 1,4, 5, 8, 9, 13 і 16-х у віль-
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ному стані від кромки купола до петель стабілізатора – 0,52 м, а
стропів 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 і 15-х – 0,5 м.

Стабілізатор виготовлений із капронового фарбованого по-
лотна сірого кольору, зшитий із чотирьох трикутних пер, зшитих
по центру. По боковій частині кожного пера нашиті капронові
стрічки ЛТКкрП-26-600. У верхній частині стрічки утворюють
петлі для кріплення стропів, у нижній частині стрічки перехо-
дять у ланку. На кожну бокову сторону пера пришито по кільцю
13, які призначені для контровки з кільцями камери стабілізую-
чої системи. Для приєднання шнура включення парашутного
приладу на відстані 0,45 м від пер стабілізатора на ланку нашита
петля 7 із капронової стрічки ЛТКкрП-26-600.

Нижня частина ланки розгалужується і утворює силові стрі-
чки 9, в кінці яких вшиті пряжки двоконусного замка 10. На си-
лові стрічки з двох сторін нашиті перемички із капронової стріч-
ки ЛТК-44-1600. Між перемичками вшита петля 11 із капронової
стрічки для приєднання стабілізуючої системи до вуздечок ку-
пола основного парашута і його камери. Трикутник, який ство-
рився із стрічок, з обох сторін закритий косинками 8 із капроно-
вого авізенту.

На праву силову стрічку між косинками нашите направляю-
че кільце 12, через яке пропускається шнур включення парашут-
ного приладу.

Для контролю правильності монтажу і постановки силових
стрічок на двоконусний замок на силові стрічки поблизу пряжок
чорною фарбою нанесені стрілки.

Камера основного парашута – забезпечує упакування й вве-
дення основного парашута в дію в заданій послідовності й тим
самим зменшуючи динамічне навантаження на десантника в мо-
мент розкриття основного парашута. Розміри камери 0,73х0,39
м.

Камера основного парашута має циліндричну форму, виго-
товлена із капронового полотна сірого кольору і складається із
основи 1 (рис. 1.4), косинки 5 і фартухів 4,11.
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У підгинання  нижньої частини основи камери вставлене кі-
льце із еластичної стрічки шириною 29 мм, яке забезпечує впо-
рядкований вихід купола основного парашута із камери.

Рис. 1.4. Камера основного
 парашута Д-6:

1 – основа камери; 2 – кишеня для
прикриття пучків стропів; 3 – соти
для стропів; 4 – фартух; 5 – косин-
ка; 6 – вуздечка; 7 – гумовий шнур

для утримання стропів у сотах;
8 – посилююча стрічка;

9 – люверси; 10 – знімні гумові
соти; 11 – фартух; 12 – еластичне
кільце; 13 – посилююча стрічка
нижньої частини основи камери

Зовнішня частина
камери основного парашута посилена двома капроновими стріч-
ками 8 ЛТКкрП-26-600, одна з яких проходить по камері із двох
сторін, друга проходить із однієї сторони. Ці стрічки у верхній
частині камери основного парашута, тобто вище рівня нашитої
підсилювальної стрічки утворюють вуздечку 6.

Для зручності укладки купола в камеру до її основи у верх-
ній частині й до стрічок, що утворили вуздечку, нашита косинка
5, а для затягування камери через підгинання верхньої частини в
основу камери пропущена зав'язка з капронового шнура ШКП-
150.

Із зовнішньої сторони на основу камери, де розташовуються
соти для укладання стропів, нашиті:

·посилення з капронового полотна сірого кольору;
·11 прямих сот 3 зі стрічками в нижній частині;
·гумовий шнур 7 для утримання стропів у сотах;
·клапан із двома парами люверсів 9 для пропуску знімних

гумових сот із двома кишенями 2 – правою і лівою, які прикри-
вають пучки стропів;

·фартухи 4 з капронового полотна сірого кольору зі стріч-
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ками-зав’язками для прикриття укладених стропів у верхній час-
тині камери;

·два знімні гумові соти 10.
Нижня частина основи закінчується рукавом, у підгинання

якого вставлене еластичне кільце 12, що забезпечує впорядкова-
ний вихід купола основного парашута з камери.

У нижній частині основи пришитий фартух 11, який має ще
дві гумові знімні соти. Пучки строп, які вкладені в знімні гумові
соти і які зачекували купол у камері, прикривають кишенями.

Для зручності укладки стропів біля люверсів поставлені ци-
фри 1,2,3,4.

Основний парашут забезпечує безпечну швидкість зниження
(приземлення) і являє собою несучу поверхню у формі каркасо-
ваної оболонки із силовими елементами, що з’єднують купол з
підвісною системою.

Купол парашута круглий, площею 83 м2, складається з осно-
ви купола й стропів. В основу купола входить накладка 1 (рис.
1.5) з капронового полотна, що нашита в центрі купола, і чотири
сектори.

На центральну частину накладки нашиті капронові стрічки
ЛТКП-26-600, які, перетинаючись, утворять вуздечку 2 для при-
єднання петлі ланки стабілізуючої системи.

Кожний із чотирьох секторів купола виготовлений з полот-
нищ капронової тканини, що зшиті між собою швом у замок. На
шви, що з’єднують сектори купола, нашиті капронові стрічки
ЛТКП-13-70.

Нижня частина кожного сектора посилена із двох сторін ка-
проновою стрічкою ЛТКП-15-85, що утворює нижню кромку
купола основного парашута.

Для збільшення міцності купола з його зовнішньої сторони
нашиті капронові стрічки ЛТКП-13-70, які, перетинаючись,
утворюють каркас на поверхні купола, а в його нижній кромці
утворюють 30 петель для кріплення стропів.

По нижній кромці купола проти кожного стропа, крім стро-
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пів 1А, 1Б, 15А та 15Б, нашита стягуюча капронова стрічка
ЛТКП-25-200 для зменшення випадків перехльостування купола
стропами і зменшення часу його наповнення.

Рис. 1.5. Купол основного
парашута (цифрами в кружках

позначені порядкові номери
стропів):

1 – накладка; 2 – вуздечка;
3 – марка заводу-виготовлювача

На куполі,
починаючи від нижньої

кромки,  між стропами 1А і 1  Б,  15А і 15Б є щілини довжиною
1.6 м, призначені для розвороту купола при зниженні.

До петель купола кріпляться кінці 30 стропів з капронового
шнура ШКП-150 довжиною по 9 м. Інші кінці стропів прикріп-
лені до пряжок-півкілець вільних кінців підвісної системи й
зшиті зиґзаґоподібним рядком.

Для полегшення укладки купола й контролю на 14-му стропі
біля нижньої кромки купола та пряжки півкільця підвісної сис-
теми нашиті розпізнавальні муфти оранжевого кольору з бавов-
няної тканини, крім того, для полегшення укладання стропів у
соти на них нанесені чорною фарбою мітки на відстані 200  мм
від нижньої кромки купола й 400 мм від пряжок-півкілець віль-
них кінців підвісної системи, що позначають початок і кінець
укладки.

По нижній кромці купола основного парашута,  ліворуч від
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стропів, цифрами вказані їхні порядкові номери, між стропами
1А та 28 – марка заводу виготовлювача 3 і заводський номер па-

рашута.

Рис. 1.6. Елементи підвісної системи,
які забезпечують управління куполом

у повітрі (цифрами в кружках
позначені порядкові номери стропів):
а – ліва пара вільних кінців (заблокована);

б – права пара вільних кінців
(розблокована)

Для розвороту купола
основного парашута є стропи
управління – лівий і правий,
виготовлені з капронового
шнура 10КП червоного
кольору у два складення.
Стропи управління (рис. 1.6)
просмикнуті в кільця, що
нашиті із внутрішньої сторони
вільних кінців підвісної
системи, і пришиті одним
кінцем на відстані 1,45  м від

пряжок-півкілець підвісної системи до стропів 15А – лівий й 15Б
– правий, іншим кінцем на відстані 1,25 м до стропів 1А – лівий
й 1Б – правий.

При натягуванні правого стропа управління натягуються
стропи 1Б і 15Б, нижня кромка купола втягується усередину й
купол розвертається вправо, при натягуванні лівого стропа
управління натягуються стропи 1А та 15А і купол розвертається
вліво.

Підвісна система є з’єднувальною ланкою між десантником
і куполом зі стропами та призначена для кріплення на десантни-
ку основного й запасного парашутів, рівномірний розподіл нава-
нтаження, що виникає в процесі наповнення купола, і зручне по-
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ложення під куполом при зниженні й приземленні. Крім того,
підвісна система дозволяє кріпити вантажний контейнер ГК-30.

Підвісна система виготовлена з капронової стрічки ЛТК-44-
1600 і складається із двох пар вільних кінців а (рис. 1.7), голо-
вного обхвату б, наспинно-плечових обхватів – правого й лівого
- в, двох ножних обхватів г.

Рис. 1.7. Підвісна система:
а – вільні кінці; б – головний обхват; в – наспинно-

плечові обхвати; г – ножні обхвати;
1 – направляюче кільце; 2 – еластична шльовка;

3 – вигнуті пряжки; 4 – шльовка для шланга ланки
ручного розкриття; 5 – кишеня для кільця; 6 – скоба
для кріплення запасного парашута; 7 – пряжка для

регулювальних стрічок ранця; 8 – поясний обхват; 9
– кільце для підтягування ранця;

10 – петля для кріплення ланки вантажного кон-
тейнера; 11 – грудна перемичка; 12 – пряжка для

кріплення ременя вантажного контейнера;
13 – шнури з кульками; 14 – кишені для кульок;
15 – шнури блокування вільних кінців підвісної

системи

Вільні кінці, які закінчуються
пряжками-півкільцями для кріплення
стропів, приєднані до головного
обхвату за допомогою вигнутих
пряжок і замарковані цифрами 1  і 2  –

ліва пара, 3-4 – права пара. На вільних кінцях, замаркованих ци-
фрами 2 і 3, є гумові шльовки 2 із еластичної стрічки, призначені
для заправлення стропів управління при обраній слабині. У вер-
хній частині на вільних кінцях нашиті чотири стрічки з кільцями
1, через які пропущені стропи управління.

На кожній парі вільних кінців є кишені для кульок 14 і шнур-
блокування 15, виготовлений з капронового шнура ШКП-150,
що застосовується при використанні парашутної системи без пе-
рекату вільних кінців підвісної системи.

Головний обхват зшитий зі стрічок у два складання. Право-
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руч і ліворуч у верхній частині головного обхвату розташовані
вигнуті пряжки 3 (дві нижні призначені для з’єднання головного
обхвату з наспинно-плечовими обхватами, дві верхні – для кріп-
лення вільних кінців).

До вигнутих пряжок, призначених для кріплення вільних кі-
нців, вузлом-зашморгом прив'язані шнури 13,  виготовлені зі
стрічки ЛТКП-25-200, що мають на кінцях кульки. Шнури слу-
жать для висмикування кульок з кишень на вільних кінцях підві-
сної системи.

Зі зворотної сторони головного обхвату, нижче вигнутих
пряжок, за допомогою капронової стрічки ЛТКкрП-43-800 при-
шиті пряжки для кріплення ременів вантажного контейнера 12.

З лівої сторони головного обхвату нижче вигнутих пряжок
пришита шльовка 4 зі стрічки ЛТКкрП-26-600 для кріплення
шланга ланки ручного розкриття, а на рівні грудей пришита ки-
шеня 5 з авізенту для витяжного кільця.

Для приєднання проміжної підвісної системи запасного па-
рашута в головний обхват вмонтовані дві скоби кріплення 6.  У
нижній частині стрічок головного обхвату, що зшиті у стик, на-
шита м’яка накладка, пришиті кільця 9 для підтягування нижніх
кутів ранця до головного обхвату за допомогою капронової стрі-
чки ЛТКкрП-26-600 і пришита петля 10 для приєднання ланки
ГК-30.

На головний обхват за допомогою капронової стрічки
ЛТКкрП-43-800 пришиті пряжки 7 для підтягування ранця регу-
люючими стрічками.

Наспинно-плечові обхвати, що йдуть нагору від хрестовини,
утвореної перехрещуванням стрічок плечових обхватів, прохо-
дять через вигнуті пряжки й, опускаючись униз до стрічок голо-
вного обхвату, утворюють грудну перемичку 11 з карабіном у
лівій половині й пряжкою – в правій.

Для виключення мимовільного переміщення наспинно-
плечових обхватів через вигнуті пряжки й через пряжки із зу-
бчастими перемичками на них нашиті капронові стрічки
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ЛТКкрП-43-800.
Від грудної перемички наспинно-плечові обхвати проходять

між стрічками головного обхвату й за допомогою прямокутних
пряжок, що вшиті у кінці наспинно-плечових обхватів, утворю-
ють поясний обхват 5.

Наспинно-плечові обхвати, що йдуть донизу від хрестовини,
проходять між стрічок головного обхвату й утворюють трикут-
ники із закріпленими в них з лівої сторони карабіном, а із правої
– пряжкою.

Нижні кінці наспинно-плечових обхватів, що проходять між
стрічками головного обхвату, утворюють ножні обхвати, правий
і лівий. На правому ножному обхваті нашитий карабін, а на лі-
вому – пряжка. На ножних обхватах змонтовані прямокутні
пряжки для регулювання ножних обхватів по росту.

Ранець парашута – пристрій, прикріплений до підвісної сис-
теми й призначений для кріплення й розміщення в ньому окре-
мих частин парашутної системи. Він виготовлений з капроново-
го авізенту й складається з подвійного дна 1 (рис. 1.8), правого й
лівого клапанів 2.

Рис. 1.8. Ранець:
1 – дно; 2 – клапан; 3 – позначка

обмеження укладання вільних кінців
підвісної системи; 4 –  кільце; 5 – рама

жорсткості; 6 – вікно для силових
стрічок стабілізуючої системи;

7 – шланг ланки ручного розкриття;
8 – пряжка із зубчастою перемичкою;
9 – кільце для гумової соти, яка фіксує
стабілізуючий парашут; 10 – пластина

кріплення двоконусного замка до ранця;
11 – гумова сота; 12 – кнопка;

13 – кишеня для шнура включення пара-
шутного приладу; 14 – клапан кишені;

15 – косинка; 16 – стрічка для кріплення
запасного парашута; 17 – ранцевий

карабін для кріплення запасного
парашута; 18 – стрічка звільнення тась-

ми кріплення запасного парашута;
19 – кишеня для парашутного приладу;

20 – стрічка підтягування ранця;
21 – кишеня для картки-замінника

паспорта парашута Д-6
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У дно ранця вставлена рама жорсткості 5. На рамі жорсткості
у верхній частині ранця є два вікна 6, які призначені для проходу
силових стрічок ланки стабілізуючого парашута, зверху до вікон
кріпляться стрічки ЛТКкрП-43-800, які закінчуються пряжками
із зубчастими перемичками 8 для кріплення ранця до наспинно-
плечових обхватів підвісної системи.

Знизу до вікон кріпляться регулюючі стрічки із ЛТКМкрП-
27-1200 для підтягування ранця до головного обхвату підвісної
системи.

На внутрішній частині ранця на відстані 260 мм від верху
нанесена позначка 3 для обмеження укладки вільних кінців у ра-
нець. З лівої сторони ранця у верхній його частині на стрічці для
пряжки із зубчастою перемичкою закріплений один кінець шла-
нга ланки ручного розкриття 7.

До ранця кріпляться за допомогою пластини 10 двоконусний
замок, кільце для гумової соти 9, якою закріплюється стабілізу-
ючий парашут на ранці, зав'язки зі стрічок для кріплення шлан-
гів парашутних приладів, дві кнопки 12 для застібання клапана
двоконусного замка, шланг ланки ручного розкриття, клапан для
прикриття двоконусного замка, вісім капронових петель зі стріч-
ки ЛТКкрП-43-800 для кріплення ранця до підвісної системи, дві
регулюючі стрічки ЛТКМкрП-27-1200 для підтягування ранця
до головного обхвату підвісної системи, дві косинки.

На косинках 15 встановлені пряжки із плаваючими перемич-
ками,  в які протягнуті стрічки 16 ЛРТ-25-225 для кріплення за-
пасної парашутної системи і стрічки 18 оранжевого кольору
ЛТКкрП-26-600 для швидкого вивільнення стрічок кріплення
запасного парашута. Стрічки кріплення запасного парашута за-
кінчуються ранцевими карабінами 17.

На лівій косинці нашита кишеня 21 для картки, що заміщає
паспорт. На правій косинці нашита кишеня для розміщення па-
рашутного приладу запасного парашута.

Вище пришиття правої косинки на ранці нашиті дві стрічки-
зав’язки для кріплення шлангів приладів.



29

Для підтягування нижніх кутів ранця до головного обхвату
підвісної системи на його нижніх кутах нашиті дві стрічки підтя-
гування 20, які виготовлені із ЛТКкрП-26-600 у два складання.

Лівий і правий клапани мають металеві кільця 4 для проходу
через них силових стрічок ланки стабілізуючої системи, що за-
безпечує утримання клапанів ранця у закритому положенні.

Правий клапан,  крім того,  має кільце для контровки петлі
ланки стабілізуючої системи із прикріпленим до нею шнуром
включення парашутного приладу АД-ЗУ-Д-165, гумову соту 11
для заправлення ланки стабілізуючої системи при обраній сла-
бині й монтажу камери зі стабілізуючою системою, кишеня 13 із
запобіжним клапаном 14 для шнура включення парашутного
приладу АД-ЗУ-Д-165, кишеня 19 із зав'язками зі стрічок для
розміщення й кріплення парашутного приладу АД-ЗУ-Д-165. На
правому клапані наносяться заводський і стелажний номери па-
рашута.

Двоконусний замок (рис. 1.9) – пристрій для замикання пря-
жок силових стрічок ланки стабілізуючого парашута й утриман-
ня їх протягом  усього періоду стабілізованого зниження,  а та-
кож для звільнення цих пряжок і скидання їх з конусів при ви-
смикуванні ланки ручного розкриття або спрацьовуванні пара-
шутного приладу АД-ЗУ-Д-165.

Рис. 1.9. Двоконусний замок:
1 – монтажна пластина; 2 – корпус;

3 – затвор; 4 – кришка; 5 – великий конус; 6 –
гвинт кришки; 7 – малий конус;

8 – гвинти; 9 – пружна шайба; 10 – пряжка
силових стрічок; 11 – пластина кріплення

Двоконусний замок прикрі-
плений до ранця гвинтами й
складається з монтажної пластини

1, корпуса 2 із двома великими конусами 5, затвора 3 із двома
малими конусами 7, кришки 4, пластини кріплення 11, двох
пряжок силових стрічок 10, пружної шайби 9, плоскої шайби і
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шести гвинтів (гвинта від кришки, гвинта з гайкою, гвинта дов-
жиною 18 мм, трьох гвинтів довжиною 20 мм).

На малі конуси затвора монтують петлю ланки ручного роз-
криття й сергу парашутного приладу АД-ЗУ-Д-165.

Замикання пряжок силових стрічок у замку здійснюється по-
воротом затвора, при цьому він перекриває конуси з надягнути-
ми на них пряжками силових стрічок. Звільнення пряжок сило-
вих стрічок і скидання їх з конусів здійснюється при розкритті
затвора до кінця ланкою ручного розкриття або парашутним
приладом АД-ЗУ-Д-165.

Шланг ланки ручного розкриття служить для розміщення в
ньому троса ланки ручного розкриття й захисту його від випад-
кового зачеплення. Він складається із трубки-шланга й ковпач-
ків, являє собою металевий рукав (броня) довжиною 0,38 м, об-
тягнутий бавовняною стрічкою ЛХХ-40-130, кінці якого заправ-
лені в ковпачки й обтиснуті.

Один кінець шланга ланки ручного розкриття прикріплений
до підвісної системи вище кишені кільця, інший пришитий до
верхньої частини ранця на стрічці для кріплення пряжки із зу-
бчастими перемичками.

Ланка ручного розкриття (рис. 1.10) – пристрій для ручного
розкриття двоконусного замка. Вона складається зі сталевого кі-
льця трапецієподібної форми 1 й троса 2.  Трос довжиною 0,6 м
виготовлений зі сталевого каната, один кінець якого має обме-
жувач, а інший – дротову петлю 3. Зовнішня частина кільця, що
виходить із кишені, пофарбована в яскраво-червоний колір.

Рис. 1.10. Ланка ручного розкриття:
1 – кільце; 2 – трос; 3 – петля

Для утримання кільця в
кишені на двох протилежних
сторонах кільця є западини.

Часовий парашутний
прилад АД-ЗУ-Д-165 забезпечує розкриття двоконусного замка
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через заданий проміжок часу.
Парашутна сумка (рис. 1.11) служить для зберігання й

транспортування парашутної системи. Вона виготовлена з авізе-
нту й має дві ручки 2. Верхню кромку сумки стягають шнуром 5
і закривають клапаном 3 із пряжками-півкільцями 4,  що затягу-
ють стрічкою 7.  Кінці шнура пропускають через бирку 8 й сум-
ку,  опломбовують,  вільну частину шнура заправляють у кише-
ню. Розміри сумки 0,26х0,51Х0,61 м.

Рис. 1.11. Парашутна сумка:
1 – сумка; 2 – ручки; 3 – клапан; 4 – пряжка-
півкільце; 5 – шнур; 6 – кишеня; 7 – стрічка;

8 – бірка

Паспорт призначений для за-
пису відомостей, що стосуються
прийому, руху, експлуатації й ре-
монту основної парашутної сис-

теми.
Для збереження паспорта від втрати на кожний парашут, що

надійшов у частину, заводиться картка, що заміняє паспорт.
До допоміжних деталей відносяться контровочна нитка й

контровочний шнур ШХБ-20.
Контровочною ниткою контрують петлю ланки стабілізую-

чої системи з кільцем на ранці, гнучку шпильку в затворі пара-
шутного приладу, затвор двоконусного замка. Вона виготовлена
з бавовняної пряжі (можна використати серцевину шнура ШХБ-
125).

Контровочним шнуром довжиною 0,3  м контрують кільця
пер стабілізатора з кільцями камери стабілізуючої системи, при
цьому ШХБ-20 застосовується при десантуванні з літака Ан-2 у
два складання, з інших в одне складання.

Взаємодія складових частин парашутної системи Д-6. Ча-
стини основного парашута вступають у взаємодію за каскадною
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схемою.
Конструкція основного парашута передбачає два способи

введення його в дію при нормально працюючій стабілізуючій
системі: парашутним приладом АД-ЗУ-Д-165 (ППК-У-165А-Д)
або витяжним кільцем ланки ручного розкриття.

При здійсненні стрибків з літака Ан-12, Ан-22, Ан-26, Іл-76
камера з укладеною в неї стабілізуючою системою своїм карабі-
ном кріпиться безпосередньо за трос у літаку, при здійсненні
стрибків з літака Ан-2 цей карабін кріпиться за сергу перехідної
ланки-подовжувача довжиною 1 м.

Після відділення десантника від літака І (рис.  1.12)  ланка
стабілізуючої системи витягається на повну довжину, при цьому
гнучка шпилька висмикується із затвора парашутного приладу
АД-ЗУ-Д-165 (ППК-У-165А-Д) і він вводиться в дію.

Рветься контровочний шнур,  що стягує кільця камери стабі-
лізуючої системи й кільця пер стабілізатора, з камери стабілізу-
ючої системи послідовно виходять стабілізатор, стропи й купол
стабілізуючої системи, а камера стабілізуючої системи залиша-
ється в літаку. Купол стабілізуючої системи, потрапивши в пові-
тряний потік ІІ, наповнюється повітрям, його найшвидшому на-
повненню сприяють пір’я стабілізатора й кишені на основі купо-
ла. Починається стабілізоване зниження десантника зі швидкіс-
тю близько 35 м/с, що буде тривати до витікання заданого часу
стабілізації. При цьому ранець із куполом основного парашута
залишається закритим, а його клапани – замкнутими силовими
стрічками ланки стабілізуючої системи.

Після закінчення заданого часу стабілізації десантник ви-
смикує ланку ручного розкриття, при цьому петля його троса,
закріплена на конусі затвора, розвертає його на осі й відкриває
двоконусний замок. Пряжки силових стрічок ланки стабілізую-
чої системи звільняються й скидаються з конусів замка.  Якщо з
якої-небудь причини сам десантник не висмикне ланку ручного
розкриття, то двоконусний замок у заданий час буде відкритий
парашутним приладом АД-ЗУ-Д-165 (ППК-У-165А-Д).
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Після розкриття двоконусного замка ІІІ скинуті з конусів си-
лові стрічки виходять через вікна ранця й звільняють кільця кла-

панів ранця.
 Стабілізуюча система витягує з

розкритого ранця камеру з укладеним
у неї куполом основного парашута й
видаляє її разом з вільними кінцями
підвісної системи від десантника. При
цьому із сот камери послідовно вихо-
дять стропи, укладені в поздовжні со-
ти,  потім з гумових сот,  які
закривають фартух камери, витя-
гуються пучки сот й далі звільняється
нижня кромка купола основного
парашута. Стабілізуюча система
стягує камеру з купола основного
парашута.

Рис. 1.12. Послідовність розкриття
 парашутної системи Д-6:

І – зниження на стабілізуючому парашуті;
ІІ – вихід стропів із сот і купола із камери;

ІІІ – початок наповнення купола основного па-
рашута; ІV – зниження на розкритому куполі

основного парашута

Під дією потоку повітря купол ос-
новного парашута розкривається ІV і
різко сповільнює швидкість падіння.
Починається зниження десантника на
основному парашуті зі швидкістю не
більше 5 м/с. Стабілізуюча система зі

своєю ланкою й камерою основного парашута залишаються на
вершині розкритого купола основного парашута, не заважаючи
його нормальній роботі.
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Рис. 1.13. Управління куполом
у повітрі:

а – розворот купола вправо;
б – розворот купола вліво

Рис. 1.14. Горизонтальне переміщення
купола:

а – переміщення купола вперед;
б – переміщення купола назад

Управління парашутною системою здійснюється за допомо-
гою стропів управління (рис. 1.13), при цьому горизонтальне пе-
реміщення вперед та назад виконується за допомогою перетягу-
вання вільних кінців (рис. 1.14).

1.6. Матеріальна частина запасного парашута З-5

Парашутна система З-5 призначена для рятування десантни-
ка у випадку повної або часткової відмови в роботі основного
парашута у повітрі. Запасний парашут забезпечує небезпечну
швидкість зниження (приземлення) і являє собою несучу повер-
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хню у формі каркасованої оболонки із силовими елементами, які
поєднують купол з проміжною підвісною системою.

Тактико-технічні дані запасного парашута З-5
1. Мінімально небезпечна висота розкриття ранця, м 100
2. Швидкість, на якій парашут забезпечує аварійне розкриття,
км/год до 350
3. Швидкість зниження на розкритому куполі, м/с не > 8
4. Зусилля, необхідне для ручного розкриття ранця парашута, кгс не > 16
5. Маса парашута, кг 5,2
6. Термін зберігання без переукладання, міс. не > 3
7. Кількість застосувань, разів:
 при швидкості польоту літака меншій 350 км/год 11
 при негайному введенні в дію на швидкості від 350 до 400 км/год 1

8. Гарантійний термін експлуатації, років 15

До складу запасної парашутної системи входять:
·купол зі стропами;
·проміжна підвісна система;
·ранець;
·ланка ручного розкриття;
·парашутна сумка;
·паспорт;
·допоміжні деталі.
Купол парашута круглий, площею 50 м2, складається із чоти-

рьох секторів, сектори із п’яти капронових полотнищ, при цьому
перше і п’яте полотнища кожного сектору виготовлені із капро-
нового полотна підвищеної повітряної проникності. Сектори і
капронові полотнища зшиті між собою швом у замок.

Із зовнішньої сторони на купол нашита шнурова петля для
зручності укладки, вісім кишень витяжного пристрою для витя-
гування купола зі стропами з ранця й забезпечення його частко-
вого наповнення, підсилювальний каркас зі стрічки ЛТКП-13-70.

У центрі купола вирізаний полюсний отвір 1 (рис.  1.15) діа-
метром 700 мм, який перекритий вісьма кишенями 3. Кишені
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утворюють витяжний устрій. Полюсний отвір і нижня кромка
купола посилені капроновою стрічкою ЛТКП-15-185 у два скла-
дення. Стрічки підсилювального каркаса 4 біля нижньої кромки
купола утворюють 24 петлі для кріплення стропів, над цими пет-
лями (крім 12-го і 24-го) на нижню кромку нашиті стягуючі
стрічки, між стропами 24-м і 1-м поставлена марка завода-
виготовлювача 5.

Рис. 1.15. Купол запасного
парашута (цифрами в кружках
позначені порядкові номери

стропів):
1 – полюсний отвір; 2 – контрольний

строп; 3 – кишеня; 4 – посилюючий кар-
кас; 5 – марка завода-виготовлювача

До петель купола кріп-
ляться 24 стропи з капроново-
го шнура ШКП-150, їхня
довжина у вільному стані від
нижньої кромки купола до
півкілець проміжної підвісної
системи –  6.3  м.  Для

полегшення укладки купола 12-ий строп 2 виготовлений зі шну-
ра червоного кольору (або на нього нашиті червоні розпізнава-
льні муфти у верхній і нижній частинах стропа).

На всіх стропах на відстані 1.7 м від нижньої кромки купола
нанесені чорні мітки для позначення місця припинення укладки
стропів у соти ранця.

Проміжна підвісна система – пристрій, призначений для
з’єднання запасного парашута з підвісною системою основного
парашута.

Проміжна підвісна система виготовлена з капронової стрічки
ЛТК-44-1600 і складається із двох вільних кінців 1 (рис. 1.16) з
металевими втулками 4, перемички 3 і чотирьох півкілець 2 для
кріплення стропів.
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Кожний вільний кінець підвісної системи виготовлений із
капронової стрічки у два складення. До кожного вільного кінця

пришиті по два півкільця з
шістьома стропами.

Рис. 1.16. Проміжна підвісна система:
1 – вільні кінці; 2 – півкільця; 3 – перемичка;

4 – втулка; 5 – шльовка

На лівому вільному кінці
нанесена марка завода-виготовлювача, на правому нашита
шльовка 5 з позначенням типу парашута (З-5).

Для зручності укладки купола на зовнішньої стороні вільних
кінців є відповідний напис ЛІВИЙ або ПРАВИЙ, для приєднан-
ня проміжної підвісної системи до скоб підвісної системи вмон-
товані втулки.  Вільні кінці з’єднані між собою перемичкою,  що
виготовлена з капронової стрічки ЛТКМкрП-27-1200 у два скла-
дання й для твердості прострочена зиґзаґоподібною строчкою.

Ранець – пристрій для укладки всіх частин запасної парашу-
тної системи.

Ранець виготовлений з капронового авізенту й складається з
подвійного дна 1 (рис. 1.17), чотирьох клапанів (верхнього 2, лі-
вого 17, нижнього 12 і правого 6), шланга 15 для ланки ручного
розкриття.

У дно ранця вмонтована рама жорсткості із двома виступами
(скобами) для кріплення укладеного запасного парашута до під-
вісної системи основного парашута. На внутрішній стороні дна
ранця закріплені шість пар гумових сот 19 для укладки стропів.
На зовнішній стороні пришита кишеня 9 для зберігання ланки
ручного розкриття й паспорта та вісім дротових петель для кріп-
лення ранцевих гум.

На верхньому клапані є два вікна для виходу вільних кінців
проміжної підвісної системи й нашита кишеня для ножа 3, ручка
5 для перенесення укладеного парашута, дві дротові петлі для
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ранцевих гум, два конуси 4 для затягування ранця, запобіжний
клапан 11, дві кишені 13, два кутових відвороти 20 для заправ-
лення їх за допомогою укладальної лінійки.

Рис. 1.17. Ранець:
1 – дно; 2 – верхній клапан; 3 – кишеня для ножа; 4 – конус; 5 – ручка для перенесення

парашута; 6 – правий боковий клапан; 7 – стрічка кріплення кисневого приладу;
8 – пряжка-люверс; 9 – кишеня; 10 – люверс; 11 – запобіжний клапан; 12 – нижній кла-

пан; 13 – кишеня; 14 – виступ (скоба); 15 – шланг ланки ручного розкриття;
16 – кишеня витяжного кільця; 17 – лівий боковий клапан; 18 – ранцева гума;

19 – гумові соти; 20 – кутовий відворот

На нижній клапан нашиті кнопка-турнікет, пластина твердо-
сті, запобіжний клапан, що прикриває трос зі шпильками, два
люверси 10,  дві шнурові петлі для ранцевих гум,  два кишені 13
для заправлення клапана за допомогою укладальної лінійки.

На бокові клапани нашиті пряжка-люверс 8 для затягування
ранця, дротова петля для ранцевої гуми 18, стрічка 7 для протя-
гування пряжок кисневого приладу. Крім того, правий боковий
клапан має пластину твердості, а лівий - кишеню для витяжного
кільця 16 ланки ручного розкриття й вікно для проходу шланга
ланки ручного розкриття.

Шланг ланки ручного розкриття являє собою негерметичний
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гнучкий рукав довжиною 0,38 м, який призначається для напра-
влення руху троса ланки ручного розкриття і захисту його від
пошкодження і випадкового зачеплення.

Він виготовлений із сталевої стрічки (броні) і обшитий кап-
роновою стрічкою сірого кольору. Кінці шланга заправлені в ме-
талеві ковпачки.

Один кінець шланга пришитий біля пряжки-люверса лівого
бокового клапана, а другий пропущений через кишеню для ви-
тяжного кільця і закріплений у верхній частині основи цього
клапана.

Ланка ручного розкриття – пристрій, призначений для ру-
чного розкриття ранця, складається із витяжного парашутного
кільця 1 (рис. 1.18), троса 2 із обмежувачем і двома шпильками

3.

Рис. 1.18. Ланка ручного розкриття:
1 – кільце; 2 – трос; 3 – шпильки

Кільце трапецієподібної
форми, виготовлене зі сталевого
прутка. Зовнішня вигнута частина
кільця фарбується у яскраво-

червоний колір. В кільці просвердлені два направляючих отвори,
через які проходить трос довжиною 615 мм. Трос заправлений в
кільце за допомогою обмежувача. Шпильки довжиною 32 мм
розташовані на відстані 90 мм одна від одної і призначені для
замикання конусів і люверсів ранця.

Парашутна сумка призначена для зберігання й транспорту-
вання запасного парашута. Вона має прямокутну форму й виго-
товлена з капронового авізенту. До сумки пришиті кришка, що
застібається на сім кнопок-турнікетів, дві ручки для перенесен-
ня, кишеня з петлею для кріплення й розміщення бірки.
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Паспорт призначений для запису відомостей, що стосують-
ся прийому, руху, експлуатації й ремонту запасного парашута.

До допоміжних деталей відносяться контровочна нитка й
білий папір для опечатування кінців нитки.

Контровочною ниткою довжиною 0,4 м контрують першу
шпильку, що замикає конус. Вона виготовлена з бавовняної
пряжі № 30 чорного кольору.

У білий папір розміром 60х30 мм поміщають кінці ниток, пі-
сля перегину його склеюють так, щоб вийшов квадрат 30х30 мм.

Взаємодія складових частин запасного парашута З-5
У випадку повної відмови в роботі основного парашута де-

сантник різким рухом руки висмикує витяжне кільце ланки руч-
ного розкриття, при цьому рветься контровочна нитка і шпильки
ланки ручного розкриття виходять із конусів ранця й звільняють
всі чотири клапани,  які під дією ранцевих гум відкидаються в
сторони. Кишені витяжного пристрою, розташовані навколо по-
люсного отвору, потрапляючи в потік повітря, витягають із ран-
ця купол і стропи запасного парашута й видаляють його від па-
рашутиста.

Під дією потоку повітря купол запасного парашута повністю
наповнюється, забезпечуючи зниження з безпечною швидкістю
й нормальне приземлення десантника.

1.7. Призначення, технічні характеристики, склад та схема
роботи парашутних приладів

Десантні парашутні системи безвідмовні в роботі. Введення
їх в дію здійснюється особисто кожним десантником шляхом
висмикування витяжного кільця ланки ручного розкриття. Дуб-
люючим засобом введення в дію парашутної системи служить
автоматика. З цією метою на ранці всіх парашутних систем
встановлюють парашутні прилади.

Парашутний прилад АД-3У-Д-165 призначений для від-
криття двоконусного замка основного парашута через 3 с після
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висмикування гнучкої шпильки і використовується як засіб стра-
ховки під час здійснення стрибків з парашутом. Відсутність у
складі АД-3У-Д-165 анероїдного пристосування відрізняє його
від ППК-У і визначає умови застосування.

Прилад пилонепроникний, стійкий до впливу зовнішнього
середовища й гарантує спрацьовування у всьому діапазоні так-
тико-технічних даних.

Тактико-технічні дані парашутного приладу АД-3У-Д-165
1. Діапазон температур, °С ± 60
2. Діапазон часу спрацьовування, с 3
3. Зусилля силових пружин у зведеному стані, кг не < 28
4. Робочий хід витяжного троса, мм 70 ± 3
5. Максимально допустиме перевантаження, одиниць 12
6. Термін служби, років 12
7. Маса приладу, кг 0,8
8. Гарантійна кількість спрацьовувань, разів 500
9. Технічний ресурс спрацьовувань, разів 1000

Часовий парашутний прилад АД-ЗУ-Д-165 складається з ко-
рпуса, годинникового механізму, витяжного пристрою, інстру-
мента й паспорта.

Рис. 1.19. Парашутний прилад АД-3У-Д-165:
1 – корпус; 2 – затвор; 3 – гнучка шпилька; 4 – шнур включення АД-3У-Д;

5 – пломба; 6 – кришка; 7 – вікно
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Корпус 1 (рис. 1.19) служить для розміщення й забезпечення
взаємодії годинникового механізму й витяжного пристрою.

Корпус являє собою металеву коробку, що закривається
кришкою 6, яка прикріплюється до нього чотирма гвинтами. На
гвинт, розташований поруч із отвором під штифт, ставиться
свинцева пломба 5. У кришці через вікно 7, закрите органічним
склом, видна шкала часу зі стрілкою годинникового механізму.

У бічну стінку корпуса вгвинчений затвор 2, у який уставля-
ється гнучка шпилька 3 з вушком для шнура 4.У корпусі затвора
є два отвори для контровки контровочною ниткою гнучкої шпи-
льки й шнура включення АД-ЗУ-Д-165 до корпуса затвора.

Годинниковий механізм забезпечує відпрацьовування задано-
го інтервалу часу (рис. 1.20).

Рис. 1.20. Кінематична схема
 годинникового механізму

АД-3У-Д-165:
1 – циферблат; 2 – стрілка;

3 – собачки малі; 4 – храпове
колесо; 5 – анкерне колесо;

6 – вхідна палета; 7 – анкерна
скоба; 8 – баланс; 9 – гнучка

шпилька; 10 – вихідна палета;
11 – триб анкерного колеса;

12 – проміжне колесо; 13 – триб
проміжного колеса; 14 – ходове

колесо; 15 – триб ходового колеса;
16 – сектор; 17 – вісь собачки;

18 – вісь сектора; 19 – пружина
сектора; 20 – пружина собачки;

21 – собачка

Робота годинникового механізму не регулюється, необхід-
ний період коливання анкерної скоби забезпечується підбором
моменту інерції балансу для даної конструкції.

Витяжний пристрій пускає в хід годинниковий механізм і
розкриває двоконусний замок парашутної системи.

Серга, петля, спеціальний гвинт, хомут і спеціальна гайка
являють собою в сукупності сполучний вузол, за допомогою
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якого трос з’єднується із двоконусним замком.
Трос має два наконечники: малий 12 для кріплення із

з’єднувальним вузлом і великий 26, закріплений усередині по-
ршня.

Трос захищається шлангом, що являє собою металевий ру-
кав, що складається із дротової броні із двома наконечниками.
На одному наконечнику нарізана зовнішня різь 7, по якій пере-
міщається байонетна гайка 6 зі штифтом для кріплення до мон-
тажної пластини двоконусного замка. На іншому наконечнику
17 нанесена внутрішня різь для з’єднання шланга з напрямною
втулкою й контргайкою 19.

Рис. 1.21. Витяжний пристрій АД-3У-Д-165:
1 – корпус; 2 – гнучка шпилька; 3 – ролик; 4 – трубка направляюча; 5 – контргайка на-
кидної гайки; 6 – байонетна гайка; 7 – верхній наконечник гнучкого шланга; 8 – гумо-
вий амортизатор; 9 – трос; 10 – спеціальна гайка; 11 – хомут; 12 – малий наконечник
троса; 13 – спеціальний гвинт; 14 – петля; 15 – серга; 16 – шланг; 17 – нижній наконе-
чник шланга; 18 – вкладиші; 19 – контргайка шланга; 20 – направляюча втулка; 21 –

прокладка; 22 – накидна гайка; 23 – внутрішня пружина; 24 – зовнішня пружина; 25 –
спеціальна гайка; 26 – великий наконечник троса; 27 – гвинт пробки; 28 – пробка; 29 –
поршень; 30 – прокладки; 31 – амортизатор; 32 – обойма амортизатора; 33 – ковпачок;

34 – стремено; 35 – монтажний ключ S = 19; 36 – монтажний ключ S = 9

На кінці напрямної трубки нагвинчена накидна гайка з на-
прямною втулкою 20 і прокладкою 21. Накидна гайка законтро-
вана на напрямній трубці спеціальною гайкою 25.

Усередині напрямної трубки встановлені внутрішня й зовні-
шня силові пружини. Одним кінцем пружини впираються в бур-
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тик напрямної втулки й дно накидної гайки через прокладку,
другим – у спеціальні уступи поршня. Взведення пружин здійс-
нюється натягом троса за допомогою стремена.

Інструмент і  приладдя застосовуються для зручності роботи
з парашутним приладом, вони включають стремено для взведен-
ня приладу 34 і два гайкові ключі 35, 36 для розбирання й зби-
рання приладу.

Паспорт призначений для запису відомостей, що стосуються
прийому, руху, експлуатації й ремонту парашутного приладу.

Принцип дії парашутного приладу АД-3У-Д. Прилад має
годинниковий механізм із невільним анкерним ходом, тобто та-
ким ходом, у якого анкерна скоба протягом майже всього часу
коливання перебуває в зіткненні з анкерним колесом. Годинни-
ковий механізм приводиться в дію пружинами, які через по-
ршень із роликом давлять на собачку, шарнірно пов’язану із сек-
тором. Сектор, повертаючись на осі, пускає в хід зубчасту пере-
дачу, що складається з коліс і трибок, при цьому по черзі подає
імпульси на вхідну й вихідну палети анкерної скоби, забезпечу-
ючи певні періоди коливання балансу.

За кожне коливання балансу анкерне колесо повертається на
один зуб. Умовно таке обертання вважається рівномірним.

Як тільки годинниковий механізм відробить 3 с, ролик вийде
із зачеплення із собачкою, поршень із тросом під тиском пружи-
ни ривком переміститься уздовж трубки й годинниковий меха-
нізм зупиниться. У результаті цього ривка відкривається двоко-
нусний замок основного парашута, з яким трос з’єднаний за до-
помогою з’єднувального вузла.

Зупинений баланс однієї з палет анкерної скоби стопорить
анкерне колесо. Пружини повертають зубчасту передачу у вихі-
дне положення, обертаючи проти ходу годинникової стрілки
храпове колесо, що буде сковзати своїми зубами по зубах малих
собачок.

Щоб годинниковий механізм знову приготувати до дії, по-
трібно застопорити баланс гнучкою шпилькою й звести прилад,
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натягнувши трос до щиглика, при цьому ролик поршня, натис-
каючи на собачку, поверне її на своїй осі й дасть вільно пройти
поршню. Як тільки ролик поршня переміститься за край собач-
ки, вона під дією пружини повернеться у вихідне положення й
застопорить поршень і спіральні пружини – прилад зведений.

Парашутний прилад ППК-У (напівавтомат парашутний
комбінований уніфікований) застосовується як засіб страхування
під час здійснення стрибків з парашутом і призначений для роз-
криття двоконусного замка або ранця парашута у випадку, якщо
десантник за будь-яких причин не може сам висмикнути витяж-
не кільце ланки ручного розкриття. Прилад може бути викорис-
таний на рятувальних і запасних парашутних системах, парашу-
тних системах спеціального призначення, на катапультних уста-
новках і кріслах, а також на вантажних парашутних системах.

Тактико-технічні дані парашутного приладу ППК-У
1. Діапазон спрацьовувань по висотах над рівнем моря при аб-
солютній висоті рельєфу місцевості 100 м, м

300 –
8000

2. Перевантажувальний тиск, відповідний висоті, м 35 000
3. Діапазон температур, °С ± 60
4. Діапазон спрацьовувань по часу, с 2 – 5
5. Час роботи годинникового механізму після зриву блокува-
льного важеля з упору анероїда, с 0,8 – 1,2

6. Зусилля силових пружин у зведеному стані, кг не < 28
7. Гарантована працездатність після взведення на протязі, міс. 12
8. Робочий хід витяжного троса, мм 70 ± 3
9. Маса приладу, кг 0,950
10. Гарантійна кількість спрацьовувань, разів 500
11. Технічний ресурс підйомів на висоту або спрацьовувань,
разів 1000

12. Гарантійний термін служби, років 10

Парашутний прилад ППК-У стійкий до впливу інею й роси,
захищений від потрапляння сторонніх частинок, не допускає
мимовільного спрацьовування або стравлювання годинникового
механізму при вібраціях, лінійних прискореннях і випадкових
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ударах.
Парашутний прилад ППК-У складається з корпуса 1 (рис.

1.22), анероїдно-годинникового механізму 2, системи блокуван-
ня й витяжного пристрою. У його комплект входять гнучка
шпилька 5, інструмент, приладдя й паспорт.

Корпус служить для розміщення в ньому анероїдно-
годинникового механізму й силової частини витяжного при-
строю. Він являє собою металеву коробку, що закривається зве-
рху кришкою. Кришка кріпиться до корпуса шістьома гвинтами.

Рис. 1.22. Витяжний пристрій парашутного приладу ППК-У:
1 – корпус; 2 – анероїдно-годинниковий механізм; 3 – баланс; 4 – упор; 5 – гнучка
шпилька; 6 – затвор; 7 – ролик; 8 – направляюча трубка; 9 – внутрішня і зовнішня

пружини; 10 – прокладка; 11 – контргайка; 12 – вкладиші; 13 – шланг (гнучка захисна
оболонка); 14 – трос; 15 – хомут; 16 – петля; 17 – спеціальний гвинт; 18 – малий нако-
нечник троса; 19 – спеціальна гайка; 20 – амортизатор; 21 – верхній наконечник; 22 –

байонетна гайка; 23 – дротова броня; 24 – нижній наконечник; 25 – направляюча втул-
ка; 26 – накидна гайка; 27 – контргайка; 28 – контргайка трубки; 29 – великий наконе-
чник троса; 30 – упорний гвинт; 31 – пробка; 32 – поршень; 33 – собачка; 34 – аморти-
затор; 35 – обойма амортизатора; 36 – прокладки; 37 – ковпачок; 38 – кернування; 39 –

гвинт кільця; 40 – шток; 41 – пружина штока; 42 – кільце

Один із гвинтів закривається свинцевою пломбою, на якій
вибивається знак завода-виготовлювача або майстерні частини, у
якій проводилися регламентні роботи з даним приладом.

У кришці корпуса пророблені два вікна,  велике вікно для
спостереження за стрілкою годинникового механізму, а мале ві-
кно дозволяє контролювати положення штифта анероїда і роботу
блокувального важеля.
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Анероїдно-годинниковий механізм забезпечує точність спра-
цьовування парашутного приладу ППК-У за часом і висотою.
Він змонтований між двома платами й складається з годиннико-
вого механізму 2 (рис. 1.23), анероїдного пристрою 1 і системи
блокування 3.

Годинниковий механізм, вводить у дію парашутний прилад
після закінчення заданого часу. До його складу входять система
передавальних коліс і трибів, анкерна скоба, баланс, сектор хо-
дового колеса й секундна стрілка. Точність роботи годинниково-
го механізму досягається підбором інерції балансу для даної
конструкції механізму. Годинниковий механізм не має своєї
пружини й приводиться в дію силовими пружинами витяжного
пристрою.

Рис. 1.23. Анероїдно-
годинниковий

 механізм парашутного при-
ладу  ППК-У:

1 – анероїдний пристрій;
2 – годинниковий механізм;

3 – система блокування

Взаємодія годинникового механізму й витяжного пристрою
здійснюється за допомогою собачки 33 (рис. 1.22) і поршня 32 з
роликом 7.

Анероїдний пристрій вводить у дію парашутний прилад
ППК-У при досягненні заданої висоти. У принципі його роботи
закладена властивість пружності чутливого елемента врівнова-
жувати, атмосферний тиск.

До складу анероїдного пристрою входять: установочна шес-
тірня 2 (рис. 1.24), установочне колесо 13, нарізна втулка, анеро-
їдна коробка 5 зі штифтом 6 і шкалою висот 4.

Анероїдна коробка є чутливим елементом. Вона являє собою
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гофровану металеву коробку, яка змінюється в об’ємі при під-
вищенні або зниженні атмосферного тиску. До верхньої мембра-
ни коробки приварений штифт, за допомогою якого відбувається
взаємодія анероїдного пристрою із блокувальним важелем 8.

Шкала висот закріплена на анероїдній коробці. Вона тарова-
на в межах від 0,3 до 8 км по тиску стандартної атмосфери з пе-
ревищенням на кожній позначці на 100 м. Поділки шкали позна-
чені в такому порядку: 0,3;0,5;0,7;1;1,5;2;2,5;3;3,5;4;5;6;8 км.

Система блокування забезпечує взаємодію годинникового
механізму й анероїдного пристрою при здійсненні стрибків із
часом стабілізації понад 5 с. Вона розміщується над верхньою
платою й складається із ведучого важеля 9 (рис. 1.24) з віссю,
блокувального важеля 8,  з віссю,  вертикального водила 12 і на-
прямної планки.

Рис. 1.24. Кінематична схема
 парашутного приладу ППК-У:

1 – перевідний гвинт;
2 – установочна шестірня; 3 – ни-

жня плата; 4 – шкала висот;
5 – анероїдна коробка; 6 – штифт;

7 – верхня плата; 8 – блокувальний
важіль; 9 – ведучий важіль;
10 – направляюча трубка;

11 – собачка; 12 – вертикальне
водило; 13 – установочне колесо

Витяжний пристрій
пускає в хід годинниковий механізм і розкриває двоконусний
замок. До його складу входять серга, петля 16 (рис. 1.22), спеці-
альний гвинт 17, хомут 15, спеціальна гайка 19, амортизатор 20,
трос 14, шланг 13, дві пари вкладишів 12, напрямна втулка 25,
прокладка 10, контргайка 11, накидна гайка 26, контргайка 27,
контргайка трубки 28, напрямна трубка 8, дві силові пружини 9,
поршень 32 з роликом 7, пробка 31, гвинт 30 кріплення, обойма
35 з амортизатором 34, дві металеві прокладки 36 і ковпачок 37.
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Інструмент і приладдя застосовуються для зручності роботи
з парашутним приладом.

Паспорт призначений для запису відомостей стосовно при-
йому, руху, експлуатації і ремонту парашутного приладу.

Принцип дії парашутного приладу ППК-У. Під час підго-
товки приладу до дії необхідно вставити в затвор гнучку шпиль-
ку, зачепити стременом за петлю витяжного пристрою й натягом
троса до кінця стиснути силові пружини. При цьому відбуваєть-
ся наступне.

Гнучка шпилька стисне пружину затвора, пересуне шток уз-
довж каналу й пройде через осьовий отвір усередину корпуса
парашутного приладу. Кінець гнучкої шпильки ввійде в промі-
жок між балансом і упором годинникового механізму й застопо-
рить його. Натяг тросу, переміщуючи поршень із роликом, за-
кріпленим на його великому наконечнику, стискає силові пру-
жини.

Ролик доходить до собачки годинникового механізму, утоп-
лює її й проходить вище собачки уздовж паза напрямної трубки
до кінця. Собачка під дією своєї пружини повертається в почат-
кове положення й перешкоджає шлях зворотному руху ролика.
При ослабленні натягу троса ролик опускається вниз, входить у
зачеплення із собачкою й передає на неї зусилля пружин.

Собачка передає це зусилля на сектор і далі на всю систему
коліс, при цьому годинниковий механізм не працює, тому що він
застопорений гнучкою шпилькою..

Здійснення стрибка із часом стабілізації до 5 с. Під час під-
готовки парашутного приладу для стрибка з малим часом стабі-
лізації необхідно встановити шкалу висот на значення 4 (тобто
більшу висоти майбутнього стрибка), звести прилад і встановити
на шкалі циферблата стрілку годинникового механізму на відпо-
відну поділку від 3 до 5 с. При установці шкали висот на більшу
висоту нарізна втулка обертається по різі нижньої плати й опус-
кає анероїдну коробку зі штифтом відносно верхньої плати.

Після відділення десантника від літака негайно вступає в ро-
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боту стабілізуючий парашут, за допомогою якого висмикується
гнучка шпилька й годинниковий механізм звільняється від сто-
поріння. Під впливом силових пружин поршень із роликом да-
вить на собачку, пов’язану із сектором. Сектор повертається на
своїй осі, пускає в хід систему передавальних коліс і баланс із
анкерною скобою. Починається робота годинникового механіз-
му.

При повороті сектора подовжня вісь собачки давить на гвинт
ведучого важеля й надає руху  всій системі важелів. Блокуваль-
ний важіль вільно проходить над штифтом анероїдної коробки, і
годинниковий механізм без затримки продовжує відпрацьовува-
ти час, установлений на шкалі циферблата.

З кожною секундою роботи годинникового механізму під ти-
ском силових пружин собачка усе більше йде усередину механі-
зму, а зачеплення її з роликом поршня стає усе менше. Як тільки
годинниковий механізм відробить заданий час (стрілка переміс-
титься по шкалі до нуля), ролик звільниться від зачеплення із
собачкою й поршень із тросом під тиском силових пружин різко
переміститься уздовж трубки вниз. У результаті трос за допомо-
гою серги з’єднувального вузла поверне затвор і розкриє двоко-
нусний замок.

Здійснення стрибка із часом стабілізації понад 5 с. При під-
готовці парашутного приладу ППК-У для стрибка із тривалою
стабілізацією необхідно встановити шкалу висот на висоту роз-
криття парашута з урахуванням перевищення площадки призем-
лення над рівнем моря, звести прилад і встановити стрілку на
шкалі годинникового механізму на позначку 5 с. При установці
шкали висот на малу висоту нарізна втулка обертається по різі
нижньої плати й піднімає анероїдну коробку нагору. Штифт ане-
роїдної коробки наближається до верхньої поверхні плати, але
не виходить із отвору. При підйомі літака на більшу висоту вна-
слідок поступового зменшення атмосферного тиску анероїдна
коробка збільшується в обсязі, а її штифт виходить через отвір
над поверхнею верхньої плати.
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Після відділяння десантника від літака парашутний прилад
включається в дію й починає працювати таким же способом, як і
при здійсненні стрибків з малою стабілізацією. Але як тільки
блокувальний важіль дійде до штифта анероїда, він буде зупи-
нений ним і заблокує роботу годинникового механізму.  У міру
зменшення висоти й відповідного підвищення атмосферного ти-
ску анероїдна коробка буде стискуватися, штифт анероїдної ко-
робки буде йти в отвір верхньої плати й на заданій висоті звіль-
нить блокувальний важіль для подальшого просування. Годин-
никовий механізм відробить час, що залишився, – 0,8-1,2 с, зві-
льнить поршень із роликом, і витяжний пристрій розкриє двоко-
нусний замок.

Перевірка парашутних приладів. Перед кожною укладкою
парашутної системи перевірка парашутного приладу виконуєть-
ся в такій послідовності.

Зовнішнім оглядом переконуються в наявності й справності
свинцевої пломби на поверхні гвинта, що кріпить кришку кор-
пуса. У випадку відсутності пломби або виявлення на ній ушко-
джень парашутний прилад подальшій перевірці не підлягає й не-
гайно здається в ремонтну майстерню для повного технічного
обслуговування. У ході зовнішнього огляду визначають, чи не-
має глибоких забоїн на петлі, обриву окремих жил троса,
вм’ятин і здуттів на шлангу, механічних ушкоджень на поверхні
корпуса й забруднень,  чи надійне з’єднання спеціального гвинта
й спеціальної гайки, чи є видимий зазор між спеціальною гай-
кою й амортизатором. Чи надійне кріплення накидної гайки,
гвинтів кришки корпуса й ковпачка, чи цілі стекла у вікнах.

Перевіряють герметичність анероїдної коробки, для чого
шкалу висот установлюють на значення 0,3 і через мале вікно
кришки корпуса визначають положення штифта анероїдної ко-
робки, який не повинен виступати над поверхнею плати. Якщо
штифт виступає над платою, то парашутний прилад до подаль-
шої експлуатації не придатний. При перевірці враховуються ви-
сота місцевості над рівнем моря й атмосферний тиск.

52

Перевірка на “стравлювання” годинникового механізму
включає таке: вставляють у затвор гнучку шпильку до упора,
зводять парашутний прилад за допомогою стремена, висувають
гнучку шпильку на 5 мм і кілька разів відгинають її вушко на 90°
у різні сторони, обертають шпильку навкруги своєї осі і переко-
нуються на слух у тому, що “стравлювання” немає.

Для перевірки затирання гнучкої шпильки її вставляють у за-
твор парашутного приладу до упора й піднімають його за вушко
шпильки, оберігаючи від падіння. Гнучка шпилька повинна ви-
ходити із затвора під дією ваги парашутного приладу без заїдан-
ня. При виявленні заїдання гнучкої шпильки парашутний прилад
з експлуатації знімають і здають у майстерню.

Надійність роботи всіх механізмів парашутного приладу пе-
ревіряється в такому порядку: вставляють у затвор гнучку шпи-
льку й зводять прилад, стрілка годинникового механізму пови-
нна встановитися за останньою позначкою шкали, при цьому
між стрілкою й цифрою 5 повинен бути видимий зазор, висми-
кують гнучку шпильку й прослуховують чіткість роботи годин-
никового механізму, переконуються у вільному проходженні
блокувального важеля над штифтом анероїда, у надійності спра-
цьовування витяжного пристрою, у положенні стрілки відносно
шкали, яка знову повинна встановитися у вихідне положення за
цифрою 5.

Якщо в роботі годинникового механізму спостерігалися рив-
ки й зупинки, а після спрацьовування парашутного приладу
стрілка повільно повертається у вихідне положення або взагалі
зупиняється в межах шкали, то парашутний прилад з експлуата-
ції знімається й здається в майстерню.

Підготовка парашутних приладів до монтажу. Перекона-
вшись у надійній роботі парашутного приладу, його готують до
монтажу на ранець парашутної системи. Підготовку проводять у
такій послідовності: встановлюють шкалу висот на позначку ви-
соти відповідно до завдання майбутнього стрибка, вставляють
гнучку шпильку в затвор, зводять парашутний прилад і встанов-
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люють стрілку годинникового механізму на задану позначку
шкали часу, після чого гнучку шпильку контрують контровоч-
ною ниткою, пропущеною вісімкою через вушко гнучкої шпиль-
ки й петлю шнура, слабину нитки вибирають, кінці зв’язують
потрійним вузлом і обрізають на відстані 15-25 мм від вузла.

Питання для самоконтролю
1. Складові частини повітрянодесантної підготовки.
2. Зміст наземної підготовки до здійснення стрибка.
3. Схема роботи десантних парашутних систем.
4. Призначення та склад парашутної системи Д-6.
5. Порядок роботи парашутної системи Д-6.
6. Призначення та склад парашутної системи З-5.
7. Порядок роботи парашутної системи З-5.
8. Схема роботи парашутних приладів.
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Г л а в а  2

 ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ЛЮДСЬКИХ
ДЕСАНТНИХ ПАРАШУТІВ ДО СТРИБКА

2.1. Організація укладання людських
десантних парашутів

Укладання парашутів для здійснення стрибка здійснюється
особисто самими десантниками у складі підрозділів під керівни-
цтвом і ретельним контролем з боку їх командирів і офіцерів
ПДС.

Під час укладання парашутів повинна бути наявна відповідна
документація (див. додаток 1).

Укладання одного парашута (як основного, так і запасного)
здійснюється удвох, при цьому власник парашута є укладаючим
(першим номером), а другий військовослужбовець, який бере
участь в укладанні, – є допомагаючим (другим номером).

З метою забезпечення якісного контролю укладання парашу-
тів і скорочення часу на укладання спеціалісту ПДС дозволяєть-
ся здійснювати поетапну перевірку укладання парашутів одно-
часно не більш, як у чотирьох ротах (батареях). До повного за-
кінчення укладання парашутів в підрозділі забороняється від-
ривати особовий склад та офіцерів на заходи, не пов’язані із
укладанням парашутів.

Укладання парашутів здійснюється в приміщеннях або на
відкритому повітрі за умови відсутності опадів і сирого ґрунту.

Для укладання парашутів командир підрозділу повинен за-
безпечити підготовку робочого місця із таким розрахунком, щоб
розпочати укладання одночасно усіма підрозділами.

У ході проведення занять особовий склад підрозділів трену-
ється у виконанні нормативів з ПДП (див. додаток 2).

Укладання парашутів для стрибка розбивається на ряд послі-
довних етапів.

Першим етапом у будь-якого типу парашутів є огляд і підго-
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товка до укладання. Якщо у процесі огляду виявляються будь-
які несправності, то про це той, що укладає, доповідає безпосе-
редньому начальнику, а ним вживаються відповідні заходи щодо
усунення несправностей або заміни деталей парашута. Парашут,
який підлягає військовому ремонту, до укладання не допуска-
ється і разом із паспортом відправляється у майстерню. Заборо-
няється укладати несправні парашути!

Командир підрозділу повинен здійснювати безперервний ко-
нтроль за укладанням парашутів. На кожному етапі укладання
здійснюється потрійний контроль правильності його виконання.
Парашути перевіряє особисто командир взводу, потім командир
роти, а після цього командир роти представляє їх для перевірки
офіцеру ПДС. На останньому етапі укладання парашутів здійс-
нюється підгонка підвісних систем за зростом десантників. Під-
гонка здійснюється на те обмундирування і спорядження, у яких
належить виконати стрибок з парашутом. Потім парашути пере-
віряються у “козлах” усіма посадовими особами.

Укладання кожного парашута записується в паспорті, у яко-
му розписується власник парашута і командир підрозділу. В па-
рашутах офіцерів, прапорщиків і військовослужбовців за конт-
рактом розписується офіцер ПДС, який перевіряв укладання.

У процесі укладання парашутів заповнюється список-
відомість особового складу підрозділу, який готується для здійс-
нення стрибків. По закінченні укладання список підписується
командиром підрозділу і офіцером ПДС, який здійснював конт-
роль укладання.

Укладені для стрибка і перевірені парашути розташовуються
в переносних сумках, які опечатуються печаткою командира
підрозділу. Опечатування повинно здійснюватися таким чином,
щоб виключити проникнення усередину сумки без порушення
печатки. Укладені і опечатані парашути повинні бути зданими
для зберігання на склад. Зберігання укладених для стрибка і не-
укладених парашутів у будь-яких приміщення, крім складів по-
вітрянодесантної техніки категорично забороняється.
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Парашути, укладені для стрибка, можуть зберігатися без пе-
реукладання на протязі термінів, встановлених директивами і ін-
струкціями у разі відповідності умов зберігання їх на парашут-
ному складі встановленим вимогам. У разі невідповідності пого-
дних умов та умов зберігання укладених парашутів, терміни їх
переукладання за рішенням командира частини можуть бути
скорочені.

Експлуатація і зберігання парашутів в підрозділах здійсню-
ється відповідно до вимог, викладених у Настанові з повітряно-
десантної служби (НПДС-2006).

2.2. Підготовка місця до укладання парашутів

Для укладання десантних парашутних систем підбираються
рівні майданчики, які мають тверде покриття і чистий сухий
ґрунт. Парашутні системи, як основні, так і запасні, укладаються
також в спеціальних класах та інших приміщеннях, за умови
можливості розтягнути укладальні полотнища на всю довжину.

Рис.2.1. Комплект приладдя
для укладання основного
 і запасного парашутів:
1 – важелі; 2 – шпилька;

3 – укладальна вилка з крючком;
4 – лінійка; 5 – укладальне

полотнище;
6 – костилі; 7 – підстилкове

полотнище; 8 – сумка

 При укладанні використовується комплект спеціального
приладдя, який включає: укладальне полотнище 1 (рис.2.1), на
якому розташовують всі частини парашутної системи, підстил-
кове полотнище 7, яке використовують для запобігання забруд-
ненню купола, одинадцять металевих костилів 6 для кріплення
кожного укладального полотнища до землі, три важелі 1, дві до-
поміжні шпильки 2, укладальну вилку з крючком 3 і укладальну
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лінійку 4. Для розміщення запасних парашутів і парашутних
приладів на кожні десять комплектів укладального приладдя ви-
дається ще одне укладальне полотнище. Комплект зберігається і
переноситься у спеціальній сумці 8.

Укладальні полотнища розстеляються в один ряд з інтерва-
лом між ними не менше 0,5 м. На кінцях полотнищ (у разі укла-
данні на повітрі, то з навітряного боку) для укладання куполів
парашутів розстеляють білі підстилкові полотнища ПП-95. По-
середині укладальних полотнищ в 1-му метрі від підстилкових
полотнищ одноманітно розташовують укладальне приладдя.

На відстані не менше 1-го метра від верхніх і нижніх кромок,
розстелених для укладання полотнищ, розселяються додаткові
укладальні полотнища, які служать для розташування з одного
боку парашутів, підготовлених до укладання, з іншого – для роз-
міщення укладених парашутів.

Укладання здійснюється послідовними етапами, кожний із
яких являє собою закінчену операцію, яка контролюється ко-
мандиром взводу, командиром роти і офіцером ПДС.

Особам, які не вивчили матеріальну частину і послідовність
укладання парашутних систем, займатися укладанням забороня-
ється.

2.3. Укладання основного парашута

У підрозділах людські десантні парашути зберігаються в
комплекті із основного і запасного парашутів в одній сумці.

При підготовці до укладання обидва парашути в переносній
сумці виставляються посередині укладальних полотнищ поблизу
укладального приладдя.

Розстеляють повністю укладальне полотнище 5 (рис.2.2) і за-
кріплюють одинадцятьома костилями. Накривають укладальне
полотнище підстилковим полотнищем 6, виймають парашутну
систему з парашутної сумки, кладуть на середині укладального
полотнища й витягають на всю довжину. Розкладають відокрем-
лювані частини в такому порядку,  у якому вони будуть вклю-
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чатися в роботу: стабілізуючу систему
10 кладуть праворуч від вершини
купола 7 і камери основного парашута
8; камеру стабілізуючої системи 9
кладуть праворуч від стабілізуючої
системи; укладальне приладдя 11 –  на
відстані 1 м від підстилкового по-
лотнища; ланку ручного розкриття
кладуть біля ранця парашута 4.
Складають парашутну сумку 2 і разом
із запасним парашутом 3 і парашутним
приладом 1 кладуть на спеціально роз-
стеленому укладальному полотнищі.

Рис. 2.2. Схема вихідного положення парашута
Д-6 для огляду і укладання:

1 – парашутний прилад; 2 – парашутна сумка;
3 – запасний парашут; 4 – ранець; 5 – укладальне
полотнище; 6 – підстилкове полотнище; 7 – купол

основного парашута; 8 – камера основного
парашута; 9 – камера стабілізуючої системи;

10 – стабілізуюча система; 11 – сумка з укладальним
приладдям

Укладання парашутної системи Д-6
здійснюється у шість етапів:

І етап – перевірка наявності,
справності частин основного парашута
і підготовка їх до укладання;

ІІ етап –  укладання купола
основного парашута і надягання камери
на нього;

ІІІ етап – укладання купола
основного парашута зі стропами в
камеру і соти;

ІV етап – укладання стабілізуючого
парашута в камеру;
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V етап – затягування клапанів ранця, кріплення камери із
стабілізуючим парашутом та монтаж парашутного приладу на
ранець;

VІ етап – підгонка підвісної системи.
Перший етап. Перевірка наявності, справності частин

основного парашута і підготовка їх до укладання
Перед початком перевірки необхідно звірити відповідність

паспорта заводському номеру парашута, як основного, так і за-
пасного, а також відповідність паспорта парашутного приладу. У
випадку розбіжності номерів укладання таких парашутів і вико-
ристання парашутних приладів забороняється!

Виконання першого етапу здійснюють у такій послідовності:
·камера стабілізуючої системи;
·стабілізуюча система;
·камера основного парашута;
·основний купол;
·підвісна система;
·ранець із гнучким шлангом, двоконусним замком і кріп-

ленням запасного парашута;
·витяжне кільце із тросом;
·переносна сумка;
·парашутний прилад.
Перевірку починають із зовнішнього огляду. Беруть камеру

стабілізуючої системи, переконуються в справності карабіна 4
(рис.2.3) і чи надійно пришиті стрічки кріплення карабіна до ка-
мери й металеві кільця 2,  чи не ушкоджена тканина камери 1 і
чи справні зав'язки. Після перевірки камеру стабілізуючого па-
рашута знову кладуть праворуч від вершини купола основного
парашута.

При огляді купола стабілізуючої системи, ланки стабілізую-
чої системи, камери основного парашута перевіряють, чи немає
на них поривів і опіків тканини, порушень рядків у місцях кріп-
лення підсилювальних стрічок 3 (рис. 2.3) і стропів, ушкоджень
кишень, сот 7, гумових сот 9, вуздечок, петлі 5,  еластичного кі-
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льця 8, фартухів 10. Перевіряють вузол з'єднання 6 і наявність
скріплення в місці кріплення ланки стабілізуючого парашута до
вуздечок камери й купола основного парашута.

У випадку виявлення пориву гумових сот їх знімають і замі-
няють новими. Шнур-зав’язку камери основного парашута
розв’язують (якщо вона була зав’язана), перевіряють її ціліс-
ність.

При огляді основного парашута виконують таке. Кладуть па-
рашут на підстилкове полотнище так, щоб номер купола й марка
завода-виготовлювача знаходилися зверху. Прикріплюють вер-
шину купола за вуздечку до костиля, що втримує торець уклада-
льного полотнища, і здійснюють огляд купола, пересуваючись
від кромки до вершини.  Оглядають матеріал купола по всій по-
верхні, при цьому перевіряють, чи немає поривів рядків і ткани-
ни купола, чи немає плям невідомого походження. Оглядають
стропи, починаючи від нижньої кромки до пряжок-півкілець.
Виявивши петлю на стропах, нитку петлі заправляють під опліт-
ку стропа за допомогою голки при рівномірному натягу стропа.
14-ий строп викладають по центру укладального полотнища, ку-
пол з рештою стропів перекидають на праву сторону стола. За-
хоплюють петлі стропів 15А і 15Б, нижню кромку між петлями
стропів 14 та 15А укладають зліва.

Оглядаючи стропи управління, переконуються, що немає по-
рушень зигзаг-рядка в місцях їхнього пришиття до стропів купо-

ла основного парашута.

Рис. 2.3. Огляд  стабілізуючої
системи і камери основного

парашута:
1 – камера стабілізуючого

парашута; 2 – кільце; 3 – стрічки;
4 – карабін; 5 – петля; 6 – вузол

з'єднання; 7 – соти; 8 – еластичне
кільце; 9 – гумові соти;

10 – фартухи
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При огляді підвісної системи перевіряють її металеві деталі:
карабіни і їхні пружини, кільця, пряжки (вигнуті, пряжки-
півкільця й ін.), скоби кріплення запасного парашута. На всіх
металевих деталях не повинно бути корозії й інших ушкоджень.

Перевіряють наявність і цілість шнурів-блокувань вільних
кінців, шнурів з шариками 1 (рис.2.4), а також чи немає поривів
стрічок, що утворюють кишені для шариків 2, поривів стрічок і
рядків підвісної системи й справність кишені для кільця 11.

Закріплюють пряжки із зубчастими перемичками на наспин-
но-плечових обхватах 9 підвісної системи. Піднімають зубчасту
перемичку пряжки 7, заводять в пряжку 5 складений удвічі по
лінії мітки 8 наспинно-плечовий обхват 9, зубчасту перемичку
заводять у петлю, яка утворилася наспинно-плечовим обхватом
таким чином, щоб незакріплена частина зубчастої перемички
була направлена усередину підвісної системи. Установлюють
зубчасту перемичку на рамку пряжки й розправляють наспинно-
плечовий обхват і стрічку пряжки 6 так, щоб мітка була над зу-
бчастою перемичкою.

Протягують у подвійні пряжки на підвісній системі регулю-
ючі стрічки. Вставляють шарики в кишені на вільних кінцях під-
вісної системи.

При застосуванні парашутної системи з використанням пе-
рекатів вільних кінців 5 підвісної системи шнури-блокування ві-
льних кінців знімають. Для цього акуратно розпорюють скріпки
кінців шнура, розв’язують вузли і видаляють шнури-блокування.

Рис.2.4. Частини підвісної системи:
1 – шнур з шариками; 2 – умовний виріз
на кишені; 3 – вільні кінці; 4 – шарик;
5 – пряжка із зубчастою перемичкою;

6 – стрічка пряжки; 7 – зубчаста переми-
чка; 8 – мітка на плечовому обхваті;

9 – наспинно-плечовий обхват;
10 – кільце ланки ручного розкриття;
11 – кишеня; 12 – трос ланки ручного
розкриття; 13 – шланг ланки ручного

розкриття
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Оглядаючи ранець, перевіряють, чи не деформована рама
жорсткості, чи немає поривів тканини клапанів і дна ранця, чи
справні кишеня й зав’язки для кріплення парашутного приладу,
чи надійно закріплені кільця для контровки петлі ланки стабілі-
зуючого парашута й кільце для кріплення камери зі стабілізую-
чим парашутом, чи справна гумова сота на правому клапані ран-
ця.

Перевіряють справність шланга ланки ручного розкриття 13
и кріплення його до ранця, пришиття регулюючих стрічок і пе-
тель кріплення підвісної системи до дна ранця, стрічок для під-
тягування нижньої частини ранця, а також звертають увагу, чи
не ушкоджені тканина й стрічки ранця, перевіряють справність
ранцевих карабінів і стрічок кріплення запасного парашута.

При огляді двоконусного замка перевіряють, чи надійно він
кріпиться до ранця, чи немає на двоконусному замку вм’ятин,
корозії й бруду, чи із нормальним зусиллям відкривається й за-
кривається затвор, чи не качаються конуси замка. Гвинт К – крі-
плення пластини жорсткості двоконусного замка не повинен ви-
ходити за габарити спеціальної гайки по висоті.

При виявленні на замку бруду й пилу їх необхідно видалити
сухою ганчіркою.

Перевіряючи ланку ручного розкриття, переконуються в тім,
що немає ушкоджень і задирок на дротовій петлі, не порушені її
оплітки й пайка, немає поривів ниток троса й надійне закладення
обмежувача троса. Після перевірки кільце 10 вставляють у ки-
шеню 11 на головному обхваті підвісної системи, а трос 12 про-
тягують у шланг 13.

Парашутний прилад оглядається й перевіряється відповідно
до встановлених  вимог. Перевірку приладів здійснюють у складі
взводу (роти) під безпосереднім керівництвом командира взводу
(роти) і контролем офіцера ПДС.

Після перевірки парашутний прилад кладуть на укладальне
полотнище поруч із запасним парашутом.

При огляді парашутної сумки перевіряють, чи немає поривів
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тканини й ушкоджень на ручках, наявність і справність стягую-
чого шнура й металевої бирки. Переконавшись, що сумка справ-
на, її акуратно складають і кладуть на укладальне полотнище.

Якщо при перевірці парашутної системи будуть виявлені де-
фекти, то її ремонт або заміна несправних частин повинні здійс-
нюватися в майстерні частини. Після усунення дефектів її укла-
дання дозволяється тільки після перевірки офіцером ПДС.

Перевіряється:
·вузол з’єднання петлі ланки стабілізуючого парашута з ву-

здечками купола й камери основного парашута;
·приєднання до наспинно-плечових обхватів підвісної сис-

теми пряжок із зубчастими перемичками і регулюючих стрічок
до головного обхвату підвісної системи;

·установка кільця в кишеню на головному обхваті підвісної
системи й троса в шланг;

· з’єднання регулюючих стрічок із пряжками;
·наявність шариків у кишенях вільних кінців;
·наявність шнурів-блокувань, якщо основна парашутна сис-

тема застосовується без перекату вільних кінців;
·відсутність шнурів-блокувань при застосуванні основної

парашутної системи з перекатом вільних кінців;
·справність парашутного приладу;
·положення стропів 14, 15А та 15Б.
Другий етап. Укладання купола основного парашута і на-

дягання камери на нього.
Для цього необхідно виконати такі операції.
Розтягують купол основного парашута на всю довжину й

кладуть його так, щоб марка завода-виготовлювача була зверху,
розділяють стропи на дві групи відповідно до вільних кінців під-
вісної системи, при цьому строп 14-й з розпізнавальною муфтою
повинний знаходитися знизу.

Укладання купола (рис.2.5) основного парашута починають
із контрольного 14-го стропа,  який утримують на середині під-
стилкового полотнища, а ліву половину купола перекидають на
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правий бік.
Захоплюють петлі стропів 15А и 15Б, беруть нижню кромку

за середину між петлями 14 і 15А та накладають петлі стропів
15А та 15Б на петлю стропа 14. Кромку, укладену між ними,
складену вдвічі, витягають перпендикулярно до стропів і укла-
дають на підстилкове полотнище. Притискають кромку й петлі
стропів до підстилкового полотнища, а тканину купола розрів-
нюють від нижньої кромки до вершини купола. Захоплюють
петлю стропа 16 і середину кромки між петлями стропів 15Б и
16 і повторюють всю операцію укладки.

Рис.2.5. Укладання
купола основного

парашута (цифрами у
кружках позначені по-

рядкові номери
стропів):

а – схема укладання
купола основного
парашута;
б – початок укладання
лівої половини купола

Укладають таким же способом іншу частину лівої половини
купола до марки завода-виготовлювача і по всій довжині укла-
деної частини купола накладають важелі.

Перекидають праву половину купола на укладену ліву поло-
вину. 14-й строп зрушують вправо на 20-30 мм від середини під-
стилкового полотнища й на нього укладають праву половину
купола, починаючи з 14-го стропа до полотнища з клеймом за-
вода-виготовлювача. Після укладання обох половин купола пе-
рший номер захоплює рукою всі петлі стропів, а другий номер
береться за вершину купола і шляхом декількох обережних зво-
ротно-поступальних рухів уздовж повздовжньої осі укладеного
купола ліквідує щілину, яка утворилася під час укладання правої
і лівої половини купола між ними. У правильно укладеному ку-
полі полотнище з маркою завода-виготовлювача повинне пере-



65

бувати зверху.
Якщо виявиться,  що кромка купола укладена неохайно,  її

акуратно перебирають, добиваючись, щоб вона була укладена
рівно.

Укладений купол підгинають по всій довжині (від нижньої
кромки до вершини)  на ширину камери купола основного пара-
шута, при цьому спочатку праву половину купола, а потім ліву.
На укладений і згорнутий купол накладають важелі.

Розв'язують стрічки фартухів камери купола основного па-
рашута й надягають камеру на купол.

Перший номер бере камеру основного парашута нижче знім-
них гумових сот, на рівні пришиття фартуха 1 (рис.2.6) і надягає
її на укладений купол основного парашута 4, при цьому той, що
допомагає, акуратно притискаючи купол до підстилкового поло-
тнища, рухається за надягнутою камерою.

Рис.2.6. Надягання камери на купол основного парашута:
1 – фартух камери; 2 – нижня кромка купола; 3 – поперечна посилююча

 стрічка камери; 4 – купол; 5 – еластичне кільце камери

Надягають камеру купола основного парашута на купол до-
ти, поки її кромка з поперечною підсилювальною стрічкою 3 не
виявиться на одному рівні з нижньою кромкою купола 2, при
цьому спеціальний рукав камери повинен розташовуватися усе-
редині, а еластичне кільце 5 – перебувати на відстані 150-200 мм
від нижньої кромки купола. Вирівнюють нижню кромку.

Перевіряється:
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·правильність укладання купола основного парашута
(рис.2.7) – допомагаючий, втримує стропи біля нижньої кромки
купола, укладаючий, однією рукою тримає стропи верхніх віль-
них кінців підвісної системи, а другою – стропи 1А, 1Б і 28, під-
німає їх, проходить із ними уздовж стропів до нижньої кромки
купола й переконується в тім, що укладений купол ділиться на
верхню і нижню частини, а стропи 1А, 1Б і 28 знаходяться звер-
ху і при цьому не перекручуються;

Рис. 2.7. Перевірка укладеного
купола (цифрами в кружках позначені

порядкові номери стропів)

·положення камери основного парашута на куполі.
Примітка. Якщо під час перевірки виявилося, що кромка купола не роз-

поділяється на дві половини або стропи 1А, 1Б і 28 не виявилися верхніми, то
для розплутування стропів необхідно взяти стропи 1А і 1Б у ліву руку, а 28 –
у праву, пройти з ними до ранця, обертаючи ранець і протягаючи при необ-
хідності його через стропи, добитися того, щоб стропи 1А, 1Б і 28 були внут-
рішніми на верхніх вільних кінцях підвісної системи.

Таким же чином (і тільки таким) розплутують і сильно за-
плутані стропи, що часто трапляється під час приземлення у
штиль, коли купол опускається на голову парашутиста, який
приземлився, або при неохайному складанні парашута на пло-
щадці приземлення.

Третій етап. Укладання купола основного парашута зі
стропами в камеру і соти

Для цього виконують такі операції.
Вирівнюють стропи й готують до укладання. Вибирають сла-
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бину стропів управління,  заправляють їх під гумові шльовки ві-
льних кінців (рис.2.8).

Зачековують камеру основного парашута стропами. Другий
номер захоплює всі стропи біля нижньої кромки купола й відмі-
ряючи накладає їх на камеру так, щоб перегин стропів перебував
біля обрізу знімної гумової соти,  при цьому перший номер на-
кладає фартух на нижню кромку купола й просмикує знімні гу-
мові соти в нижні й верхні люверси.

Рис.2.8. Заправка стропів управління
(цифрами в кружках позначені порядкові

номери стропів)

Перший номер крючком
захоплює стропи по центру

міток 3 (рис.2.9) за перегин і, пропускаючи крючок через ліву
нижню знімну гумову соту, просунуту в люверс із цифрою 1,
протаскує стропи в неї так, щоб пучок стропів виходив із соти на
40-50 мм. Аналогічним образом укладають стропи в праву ниж-
ню знімну соту, просунуту в люверс 2, далі - у ліву верхню соту,
просунуту в люверс 3,  і в праву верхню соту,  просунуту в лю-
верс 4, при цьому кишені на клапані камери відсувають так, щоб
вони не заважали укладанню. Розмір стропів між сотами пови-
нен бути 180-200 мм, а стропи між сотами повинні бути натягну-
ті.

Розправляють кишені на клапані, пучки стропів, укладені в
знімні соти, закривають кишенями 5. Укладають верхню частину
купола основного парашута в камеру, для чого, притримуючи
вузол з’єднання вуздечок купола основного парашута й верхню
кромку камери, поступово, починаючи з нижньої частини купо-
ла, дрібними пучками укладають купол у камеру так, щоб каме-
ра була рівномірно ним заповнена.

Стягують верхню частину камери шнуром-зав’язкою 7 і за-
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в'язують вузлом, що швидко розв’язується, так, щоб вузол
з’єднання 6 вуздечок купола основного парашута і його камери з
петлею ланки знаходився зверху, кінці шнура-зав'язки заправ-
ляють у камеру.

Рис.2.9. Укладання стропів у соти:
1 – гума сот; 2 – соти; 3 – мітки сот;
4 – вільні кінці підвісної системи;
5 – пучок стропів в кишені після

заправлення; 6 – вузол з'єднання вуздечок
купола, камери і петлі ланки стабілі-

зуючого парашута; 7 – шнур-зав’язка;
8 – фартух (цифрами в кружках позначені

номери люверсів)

Кладуть камеру сотами
догори й руками надають їй
плоскої форми, фартухи 8
відвертають убік, звільняючи
повністю отвори сот.

Відміряють пучок стропів по
довжині сот 2 так, щоб він був довший ніж соти на 10-15 мм, і за
допомогою вилки з крючком укладають у крайню праву соту.
Відміряють пучок стропів по довжині наступної соти, також за
допомогою вилки з крючком укладають у наступну соту.

Таким же чином укладають стропи в усі соти справа наліво;
залишається неукладеною ділянка стропів від міток 3 до вільних
кінців 4, при цьому дозволяється останній пучок стропів уклада-
ти в соту, не пропускаючи його під гуму сот 1.

У процесі укладання стропи, укладені в соти, притримують
так, щоб вони не переміщалися й не перекручувалися.

При тривалій експлуатації парашута окремі стропи можуть
бути витягнутими. Перед укладанням стропів у соти слабину
стропів, які витягнулися, вибирають до вільних кінців підвісної
системи. Розмір витягнутих стропів не повинен збільшуватися
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більше 400 мм.
Готуючи стабілізуючий парашут до укладання (рис.2.10), бе-

руть купол за вершину й витягують його на всю довжину.  Пер-
ший номер збирає по вісім стропів, починаючи від марки завода-
виготовлювача, і розділяє купол на дві частини, при цьому дру-
гий номер надягає камеру стабілізуючого парашута на верхню
частину купола. Кладуть купол і стабілізатор на підстилкове по-
лотнище. При правильному укладанні купола марка завода-
виготовлювача повинна перебувати зверху, а стропи повинні ді-
литися навпіл. Необхідно переконатися в тім, що після розплу-
тування стропів купол не вивернутий, витяжний пристрій знахо-
диться на зовнішній стороні основи купола.

Накладають перо стабілізатора попарно одне на друге так,
щоб вони утворили трикутник.

Рис.2.10. Укладання купола стабілізуючого парашута

Перевіряється:
· зачекування камери купола основного парашута стропами

й укладання стропів у соти – перший пучок стропів укладений у
соту, пропущену в люверс 1, другий – у соту, пропущену в лю-
верс 2, і т.д.;

·укладання стропів у соти камери – пучки стропів притис-
кають гумою, а розмір стропів, які не укладені у соти, не пере-
вищує 400 мм,  тобто стропи укладені в соти до наявних на них
міток;
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· заправлення стропів управління під гумові шльовки на ві-
льних кінцях підвісної системи;

·укладання купола стабілізуючого парашута – марка завода-
виготовлювача знаходиться зверху, стропи діляться навпіл, для
чого беруть два верхніх пера стабілізатора, піднімають їх нагору
й переконуються, що купол і стропи діляться навпіл.

Четвертий етап. Укладання стабілізуючого парашута в
камеру

Надягають камеру стабілізуючого парашута на стабілізатор
(рис.2.11). Перший номер бере перо стабілізатора в місцях кріп-
лення стропів і зводить їх разом,  другий номер зводить разом
стропи біля нижньої кромки купола й витягає їх в одну лінію з
куполом, складені пера стабілізатора загортає убік підсилюваль-
них стрічок. Натягають камеру стабілізуючого парашута на
стропи й пера стабілізатора до пришиття стрічок з металевими
кільцями.

Рис.2.11. Надягання камери стабілізуючого парашута

Контровка кілець пер стабілізатора (рис.2.12) з кільцями ка-
мери стабілізуючого парашута здійснюється при стрибках з лі-
таків Ан-12, Ан-22, Ан-32, Ан-26 і Іл-76 контровочним шнуром
ШХБ-20 довжиною 300 мм, а при стрибках з літака Ан-2 - конт-
ровочним шнуром ШХБ-20 у два складання.

Для контровки кілець стабілізатора з кільцями камери стабі-
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лізуючого парашута через них пропускають контровочний шнур
ШХБ-20 так, щоб чотири кільця стабілізатора були розташовані
разом, а контровочний шнур охоплював камеру по колу. Затягу-
ють контровочний шнур, кінці якого зав’язують потрійним вуз-
лом,  і обрізають їх на відстані 15  -  25  мм від вузла.  Укладають
купол і стропи дрібними пучками в камеру в такій послідовнос-
ті: стропи, нижню кромку купола, його основу й витяжний при-
стрій.

Рис. 2.12. Контровка кілець камери стабілізуючого парашута
 з кільцями стабілізатора

Рис. 2.13. Укладання купола стабілізуючого
 парашута у свою камеру
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Стягують зав’язкою верхню частину камери (рис. 2.13), яку
зав'язують вузлом, що швидко розв’язується, і вузол заправля-
ють усередину камери.

Накладають вільні кінці підвісної системи (рис.2.14) на дно
ранця по лінії мітки 2 ближче до центра, камеру з куполом осно-
вного парашута кладуть поруч із ранцем стропами нагору. Після
перевірки верхню частину сот закривають фартухами, стрічки
фартухів зав’язують, а пучки стропів закривають кишенями.

Рис. 2.14. Укладання камери із
укладеним куполом основного

парашута в ранець:
1 – клапан; 2 – лінія мітки;

3 – вільні кінці; 4 – соти

Перевіряється:
·контровка кілець пер

стабілізатора з кільцями камери
стабілізуючого парашута;

·положення пряжок-півкілець на дні ранця;
· закриття пучків стропів кишенями й зав’язка стрічок фар-

тухів.
П’ятий етап. Затягування клапанів ранця, кріплення ка-

мери із стабілізуючим парашутом та монтаж парашутного
приладу на ранець

Розводять клапани 1 ранця убік, поверх покладених вільних
кінців 3 кладуть камеру основного парашута на дно ранця так,
щоб соти 4 зі стропами виявилися знизу. Закривають камеру з
укладеним у неї куполом основного парашута лівим,  а потім
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правим клапаном.
Беруть за кільце лівий клапан і, розправляючи клапан, підтя-

гують його до правого отвору на ранці (рис.2.15). Пропускають
через кільце клапана й отвір ранця силову стрічку 2 з пряжкою,
на продовженні якої нашите кільце 5 для шнура включення па-
рашутного приладу.

Підтягують силову стрічку 2, пропущену через кільце клапа-
на й отвір ранця, до двоконусного замка, її пряжку надягають на
конус двоконусного замка так, щоб вказівна стрілка на силовій
стрічці перебувала зверху, а силова стрічка не була перекручена.
Закривають затвор двоконусного  замка.

Рис. 2.15. Затяжка клапанів ранця:
а – затяжка лівого клапана; б – затяжка правого клапана; в –  монтаж пряжок
на двоконусний замок; 1 – лівий клапан; 2 – силова стрічка; 3 – кільце лівого

клапана; 4 – правий клапан; 5 – кільце для шнура включення парашутного
приладу; 6 – вільні кінці підвісної системи

Беруть за кільце правий клапан 4 і, розправляючи клапан по
поверхні камери, підтягують його до лівого отвору на ранці.
Пропускають другу силову стрічку із пряжкою через це кільце й
отвір на ранці, підтягують до двоконусного замка й, утримуючи
раніше встановлену пряжку, затвор двоконусного замка відкри-
вають і другу пряжку надягають на конус двоконусного замка,
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при цьому розпізнавальна стрілка повинна перебувати зверху,
силова стрічка не повинна бути перекручена, вільні кінці підвіс-
ної системи 6 повинні перебувати усередині між силовими стрі-
чками. Закривають затвор двоконусного замка.

Загортають вільний кут косинки ланки стабілізуючого пара-
шута нагору й складають удвічі.

Складають удвічі частину ланки 1 (рис.2.16), укладену між
косинкою й петлею для кріплення шнура включення парашутно-
го приладу, поверх косинки, заправляють  вигин, що утворився,
ланки в малу петлю гумової соти так, щоб не було слабини. Пет-
лю кріплення шнура включення парашутного приладу підтягу-
ють якнайближче до кільця 2, що нашите на правий клапан ран-
ця, і контрують її контровочною ниткою 3 у два складення до кі-
льця.

Рис.2.16. Контровка петлі ланки
стабілізуючого парашута до кільця на

ранці:
1 – ланка стабілізуючого парашута; 2 – кільце
ранця; 3 – контровочна нитка у два складення;
4 – направляюче кільце; 5 – шнур включення

парашутного приладу

Пропускають гнучку шпильку
зі шнуром включення 5 пара-
шутного приладу зверху вниз
через напрямне кільце 4,  а
стабілізатор накладають на  верх
затягнутого ранця.

Рис. 2.17. Монтаж стабілізуючого
парашута на ранець:

1 – стабілізуючий парашут; 2 – кільце;
3 – стрічка зачековки; 4 – гумова сота

Кладуть камеру зі стабілізуючим парашутом 1 (рис.2.17) на
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укладену ланку й стабілізатор так, щоб стрічки кріплення кара-
біна розташовувалися із правої сторони ранця (з боку кріплення
парашутного приладу), а чотири кільця стабілізатора були звер-
нуті нагору.

Закріплюють камеру зі стабілізуючим парашутом на ранці за
допомогою гумової соти 4, металевого кільця 2 і стрічки зачеко-
вки 3.

Монтаж парашутного приладу на ранець (рис.2.18) викону-
ють у такій послідовності:

·вставляють гнучку шпильку в затвор; зводять парашутний
прилад і встановлюють стрілку
годинникового механізму на задану
відмітку шкали часу;

Рис.2.18. Контровка гнучкої шпильки в затворі
парашутного приладу

·контрують гнучку шпильку в
затворі контровочною ниткою, яка по-

винна проходити вісімкою через вушко
гнучкої шпильки, отвори затвору і петлю
шнура, при цьому слабина контровочної
нитки повинна бути вибрана, а кінці
зв’язані потрійним вузлом і обрізані на
відстані 15 – 25 мм від вузла.

Закріплюють байонетний штифт
шланга в отворі монтажної пластини
двоконусного замка.

Рис. 2.19. Установка парашутного приладу
 в кишеню:

1 – зав’язка ; 2 – кишеня для парашутного приладу
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Вставляють корпус парашутного приладу в кишеню ранця 2
(рис.2.19) так, щоб шкалу часу було видно у вікні кишені; кор-
пус приладу і шланг прив’язують стрічками-зав’язками 1,  а
шнур включення приладу прикривають спеціальним клапаном.

Заряджають (рис. 2.20) двоконусний замок. Другий номер,
захопивши ранець парашута за верхні кути, притискує великими
пальцями й утримує силові стрічки 1 на двоконусному замку;
при цьому перший номер відкриває затвор двоконусного замка,
надягає на конуси затвора петлю троса ланки ручного розкриття
3 і сергу 5 з петлею троса парашутного приладу і, притримуючи
петлі на конусах, одночасно повертає затвор на 8-10 мм; потім
вони притискають до конусів корпуса двоконусного замка вста-
новлені пряжки силових стрічок, повністю, до його упора у стій-
ку кришки, закривають затвор і контрують вісімкою контровоч-
ною ниткою 2 в одне складання.

Рис.2.20. Заряджання двоконусного
замка:

1 – силова стрічка; 2 – контровочна
нитка; 3 – трос ланки ручного

розкриття; 4 – двоконусний замок;
5 – серга

Перевіряється:
· затягування клапанів ранця й розміщення вільних кінців

підвісної системи між силовими стрічками;
·положення косинки ланки стабілізуючого парашута, прохід

силових стрічок через кільця клапанів ранця й установка їх на
двоконусний замок;

· заряджання та контровка двоконусного замка;
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·кріплення стабілізуючого парашута на верхній частині ра-
нця;

·монтаж парашутного приладу на ранець.
Шостий етап. Підгонка підвісної системи
Підвісна система укладеного парашута підганяється десант-

ником особисто.
Беруть підвісну систему за головний обхват 1 (рис. 2.21) біля

місць кріплення вигнутих пряжок, розводять руки в сторони й
переконуються в правильності взаємного розташування стрічок.

Рис. 2.21. Підгонка підвісної системи на парашутистові-десантнику:
1 – головний обхват; 2 – наспинно-плечовий обхват; 3 – грудна перемичка;

4 – ножний обхват; 5 – стрічка підтягування ранця

Примірять підвісну систему й, з огляду на ріст і надягнуте
спорядження, регулюють переміщенням стрічок:

·наспинно-плечові обхвати - через вигнуті пряжки головно-
го обхвату;

·грудну перемичку 2 –  через прямокутні пряжки поясного
обхвату;

·ножні обхвати 3 – через прямокутні пряжки.
Місця розташування пряжок запам’ятовують.
Надягають підвісну систему із прикріпленим до неї ранцем з

укладеною в нього парашутною системою, для чого просмику-
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ють обидві руки, спочатку ліву, потім праву у відповідні вікна,
утворені головним обхватом і наспинно-плечовими обхватами,
застібають карабін грудної перемички й ножних обхватів з та-
ким розрахунком, щоб пружини карабінів були звернені усере-
дину, а вигнуті пряжки розташовувалися спереду на ключицях.

При надягнутому основному парашуті підтягують регулюючі
стрічки, просмикнуті в пряжки на підвісній системі, так, щоб ра-
нець не міг переміщатися нагору, щоб уникнути удару ним по
голові,  і нагинаються вперед.  У такому положенні підтягують
стрічки підтягування нижньої частини ранця до головного об-
хвату так, щоб зазор між тілом і ранцем був перекритий стрічка-
ми підтягування. Після випрямлення стрічки підтягування не
повинні заважати десантнику сідати на подушку, нашиту на го-
ловному обхваті підвісної системи.

Правильно підігнана підвісна система не повинна стискувати
рух, щільно облягати тіло й забезпечувати рівномірний розподіл
навантаження, яке виникає під час розкриття стабілізуючого і
основного парашутів.

Увага! Завершивши укладання основної і запасної парашут-
них систем, необхідно заповнити паспорти, розписатися в них
тому, хто укладає (власникові парашута), і представити парашу-
ти для перевірки командирові підрозділу або офіцерові ПДС.

2.4. Укладання запасного парашута

Укладання запасної парашутної системи здійснюється на то-
му ж укладальному полотнищі й з тим же укладальним прилад-
дям, що й основної.

Запасна парашутна система укладається в чотири етапи:
І етап – перевірка наявності, справності складових частин

парашута і підготовка їх до укладання ;
ІІ етап – укладання купола;
ІІІ етап – укладання стропів у соти ранця;
ІV етап – укладання купола на ранець, затяжка ранця.
Перший етап. Перевірка наявності, справності складових
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частин парашута і підготовка їх до укладання
Виймають запасну парашутну систему з парашутної сумки й

розтягують на всю довжину на середині підстилкового полот-
нища. Кладуть ранець і ланку ручного розкриття поруч із про-
міжною підвісною системою, парашутну сумку складають і роз-
міщають поруч із укладеною основною парашутною системою.
Перевіряють наявність усіх частин і їх технічний стан.

Переконавшись у відповідності номера паспорта номеру на
куполі, правильності заповнення паспорта, наявності й справно-
сті всіх частин, роблять висновок про придатність парашутної
системи до експлуатації.

При огляді купола перевіряють, чи немає поривів тканини й
порушення рядків на кишенях, полюсному отворі й вершині ку-
пола, чи не ушкоджена шнурова петля червоного кольору, чи
немає поривів на стрічках підсилювального каркаса, чи немає
ушкоджень на рядках пришиття секторів і полотнищ. Перевіря-
ють стан стропів по всій довжині, починаючи від нижньої кром-
ки до півкілець проміжної підвісної системи. Після перевірки
купол розділяють на дві частини й готовлять до укладання.

Оглядаючи проміжну підвісну систему, перевіряють надій-
ність кріплення гвинтів півкілець і наявність на них контровоч-
ного фарбування, чи немає потертості і порізів на вільних кінцях
і перемичці, чи не порушені рядки їх прошивання, чи немає за-
боїн і задирок на втулках.

При огляді ранця із внутрішнього боку перевіряють гумові
соти, чи немає поривів клапанів ранця й потертості на кутах ра-
ми твердості. Із зовнішнього боку ранця перевіряють справність
конусів і міцність їхнього кріплення до клапана, надійність кріп-
лення петель для ранцевих гум, чи немає деформації й ушко-
джень на пряжках-люверсах,  чи не порвана кишеня для витяж-
ного кільця ланки ручного розкриття, чи не ушкоджений шланг
ланки ручного розкриття, кнопка-турнікет, пластини жорсткості,
люверси, кишені, чи надійно кріпляться подвійні ранцеві гуми.

При огляді ланки ручного розкриття перевіряють, чи не по-
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гнуті шпильки й чи немає на них задирок і іржі, чи не порушені
обплітання й пайка в місцях кріплення шпильок до троса, чи не-
має поривів ниток троса, чи надійне закладення обмежувача тро-
са. Після перевірки трос вставляють у шланг, а кільце – в кише-
ню клапана. Клапани ранця підгинають униз, ранець кладуть по-
руч із проміжною підвісною системою гумовими сотами наверх.

Перевіряється:
·наявність на зовнішньому боці купола кишень витяжного

пристрою і їхня справність;
·справність  ранця  й  проміжної  підвісної системи;
·наявність у кишені ранця витяжного кільця й проходження

троса через шланг.
Другий етап. Укладання купола
Перший номер бере 12-й строп й, утримуючи його на сере-

дині укладального полотнища, перекидає ліву половину купола
на праву сторону укладального полотнища (рис.2.22), бере пет-
лю 13-го стропа та накладає на петлю 12-го стропа, нижню кро-

мку, укладену між ними,
складає вдвічі й розтягує
перпендикулярно до стропів,
при цьому другий номер
розрівнює полотнище від
нижньої кромки до вершини
купола.

Рис.2.22. Укладання купола запасного
парашута З-5 (цифрами у кружках

 позначені порядкові номери стропів)

Перший номер захоплює
петлю 14-го стропа, накладає на
петлю 13-го стропа, другий но-
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мер розрівнює полотнище до вершини. У такому порядку укла-
дають всю ліву половину купола до 24-го стропа. На укладений
купол кладуть важелі.

Перекидають праву половину купола на укладену ліву, а ко-
нтрольний 12-ий строп зрушують вправо на 20 – 30 мм; беруть
петлю 11-го стропа, накладають на петлю 12-го стропа й розрів-
нюють полотнище від нижньої кромки до вершини купола.  В
аналогічному порядку здійснюється укладання правої половини
купола. У правильно укладеного купола марка завода-
виготовлювача повинна бути розташована зверху й посередині
купола, а 1-й й 24-й стропи повинні бути верхніми.

Знімають важелі з купола, купол підгинають по всій довжині
від нижньої кромки до вершини й складають на ширину ранця,
на згорнутий купол знову накладають важелі. Укладають вільні
кінці проміжної підвісної системи на ранець так, щоб кінці із
втулками виходили через вікна, а перемичка розміщалася біля
верхнього клапана ранця.

Перевіряється:
·правильність укладання купола – поділом стропів на чоти-

ри групи: верхні й нижні, праві й ліві;
·положення стропів 1-го і 24-го – повинні бути верхніми й

проходити від проміжної підвісної системи до нижньої кромки
купола без перекручування.

Третій етап. Укладання стропів у
соти ранця

Загортають купол підстилковим
полотнищем, а його звільненими
кутами перев'язують стропи нижньої
кромки,  з'єднують всі стропи в
загальний пучок і за допомогою
крючка затягують у ліву верхню соту 1
(рис.2.23).

Рис. 2.23. Укладання стропів у соти:
1 – ліва верхня сота; 2 – мітки
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Укладають стропи послідовно в усі чарунки гумових сот, їх-
ні пучки протягують на 30-40 мм за соти, при цьому в ході укла-
дки стропів по мірі необхідності купол підтягують до ранця.

Укладання стропів у соти здійснюють до чорних міток 2 на
стропах, слабину вибирають і стропи укладають зигзагоподібно
поперек укладених стропів. Розв'язують кінці полотнищ і від-
кривають нижню кромку купола.

Перевіряється:
·правильність виходу вільних кінців проміжної підвісної

системи із втулками через вікна верхнього клапана ранця;
·укладання стропів у гумові соти ранця - стропи затягнуті

на ширину ранця, при цьому останнє затягування стропів вико-
нано у шосту праву соту;

·укладання стропів при обраній слабині від чорних міток до
нижньої кромки купола;

·положення стропів біля нижньої кромки купола - нижня
кромка купола відкрита, стропи не зв’язані.

Четвертий етап. Укладання
купола на ранець, затяжка
ранця

Укладають купол на
укладені стропи з таким
розрахунком, щоб нижня
кромка розмістилася біля вер-
хнього клапана (рис.2.24).

Притримують купол зверху
й, згинаючи по ширині ранця,
зигзагоподібно укладають його
до кишень витяжного пристрою,
так щоб купол на ранці
розміщався рівномірно.

Рис. 2.24. Укладання купола на ранець

По закінченні укладання піднімають полюсну частину купо-
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ла, розправляють кишені і знову укладають на купол.
Притискують укладений купол зверху рукою й накладають

на нього верхній клапан 1 (рис.2.25)
із двома конусами.

Рис. 2.25. Затяжка клапанів ранця:
а – початок затяжки; б – контровка конусів
допоміжними шпильками; в – продовження
затяжки клапанів ранця; 1 – верхній клапан;

2 – лівий клапан

Надягають нижній клапан
люверсами на конуси верхнього
клапана, у конуси вставляють
допоміжні шпильки, при цьому

купол повинен розміщатися в ранці рівномірно.
Накладають лівий бічний

клапан 2, його пряжку-люверс на-
дягають на лівий конус,  тобто  на
люверс нижнього клапана. Ви-
ймають із конуса допоміжну
шпильку й замість неї вставляють
другу шпильку троса ланки ручного
розкриття.

Рис.2.26. Монтаж ранцевих гум
 і контровка першої шпильки:

1 – перша шпилька ланки ручного розкриття;
2 – контровочна нитка; 3 – конус; 4 – пайка
шпильки; 5 – трос ланки ручного розкриття;

6 – паперове пломбування

Аналогічним способом
затягують правий бічний клапан і
вставляють у конус першу шпильку
троса ланки ручного розкриття.
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Вибирають зайву слабину троса й через шланг заправляють її в
кишеню кільця.  Розправляють кишені клапанів (рис.2.26)  і за
допомогою укладальної лінійки обережно, щоб не ушкодити тка-
нину купола й не порушити укладку стропів, заправляють усере-
дину ранця. Розправляють кишеню кільця, запобіжний клапан
защібають на кнопку, при цьому закривається замикаюче при-
стосування, і заряджають ранцеві гуми.

Контрують першу шпильку 1 троса ланки ручного розкриття
5 контровочною ниткою № 30 2 чорного кольору. Для цього
складають нитку вдвічі, надягають  петлю, що утворилася, на кі-
нець шпильки, що виходить із конуса 3.

 Прокладають кінці нитки уздовж шпильки й зав'язують їх
навколо троса простим подвійним вузлом у тім місці, де почина-
ється пайка 4 цієї шпильки. Перегинають папір 6 так,  щоб ви-
йшов квадрат 30х30 мм, вкладають кінці нитки в папір, що
склеюють і опечатують печаткою.

Перевіряється:
·правильність виходу вільних кінців проміжної підвісної

системи із втулками через вікна ранця;
·розміщення кільця в кишені лівого бічного клапана;
·стан замикаючого пристрою парашута – шпильки троса ви-

тяжної ланки повинні бути вставлені в отвори конусів до кінця, а
пряжки з люверсами правих і лівого бічних клапанів розташову-
ватися зверху на люверсах нижнього клапана;

·взаємне розташування ранцевих гум, їхній стан і надійність
кріплення до клапанів ранця, при цьому на нижньому клапані
повинні бути закріплені подвійні ранцеві гуми;

·контровка першої шпильки.

2.5. Перевірка укладання основного і запасного
парашутів у “козлах”

Для перевірки парашути встановлюють у “козли” на уклада-
льних полотнищах запасними парашутами в один бік й вирів-
нюють у лінію. Десантники вишукуються біля своїх основних
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парашутів і по черзі представляють парашути на перевірку.
Перевірка парашутів у “козлах” здійснюється в п’ять етапів,

при цьому в кожному з них перевіряються:
Перший етап – запасний парашут:
·наявність, справність і заряджання ранцевих гум;
·справність замикаючого пристрою ранця, правильність ко-

нтровки й наявність печатки;
·положення кільця в кишені ранця;
·наявність і справність втулок вільних кінців проміжної

підвісної системи.
Другий етап – підвісна система:
·справність всіх карабінів;
·справність скоби кріплення запасного парашута;
·наявність кільця, справність його кишені й положення тро-

са ланки ручного розкриття в шлангу;
·приєднання регулюючих стрічок і стрічок підтягування до

ранця;
·положення пряжки із зубчастою перемичкою на мітці пле-

чового обхвату.
Третій етап – двоконусний замок:
·положення пряжок силових стрічок на конусах корпуса

двоконусного замка;
·приєднання петлі троса ланки ручного розкриття й серги

парашутного приладу до конусів затвора двоконусного замка;
·контровка затвора двоконусного замка контровочною нит-

кою.
Четвертий етап – стабілізуючий парашут:
·положення силових стрічок у кільцях клапанів і у вікнах

ранця;
·контровка кілець камери стабілізуючого парашута з кіль-

цями пер стабілізатора контровочним шнуром ШХБ-20;
·справність карабіна камери стабілізуючого парашута;
·контровка петлі ланки стабілізуючого парашута до кільця
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на ранці контровочною ниткою у два складання.
П’ятий етап – монтаж парашутного приладу на ранці:
·приєднання шнура включення приладу до петлі ланки ста-

білізуючого парашута вузлом-зашморгом;
·положення шнура включення приладу в напрямному кільці

косинки ланки стабілізуючого парашута;
·справність шнура включення приладу;
·контровка гнучкої шпильки в затворі приладу контровоч-

ною ниткою;
·точність установки приладу за часом;
·положення штифта анероїда ППК-У;
·точність установки ППК-У по висоті;
·кріплення приладу в кишені ранця,
·кріплення шланга приладу до ранця;
·кріплення байонетного штифта приладу до монтажної пла-

стини двоконусного замка;
·положення гумового амортизатора.
Увага! Після перевірки парашутів у козлах командир під-

розділу розписується в паспорті кожного парашута про проведе-
ну перевірку. У паспортах парашутів, які закріплені за офіцера-
ми, прапорщиками й військовослужбовцями за контрактом, роз-
писується офіцер ПДС.

Перевірені парашути укладають у парашутні сумки і, опеча-
тані, здають на склад для зберігання.

Питання для самоконтролю
1. Правила підготовки до укладання і укладання людсь-

ких десантних парашутів.
2. Етапи укладання парашутних систем Д-6, З-5.
3. Послідовність укладання і контролю виконання кожно-

го етапу укладання парашутних систем Д-6, З-5.
4. Правила і послідовність перевірки укладених парашу-

тів у “козлах”.
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Г л а в а  3

НАЗЕМНА ПІДГОТОВКА ДЕСАНТНИКА

3.1. Наземне відпрацювання елементів
стрибка з парашутом

Сучасні парашутно-десантні засоби гарантують безпечне
зниження десантника, але благополучний результат стрибка з
парашутом забезпечується грамотною експлуатацією цих засо-
бів, умінням десантника володіти ними в особливих випадках і
бездоганним виконанням усіх правил здійснення стрибка.

Стрибки з парашутом являють собою один із самих складних
і відповідальних етапів повітрянодесантної підготовки; гарна фі-
зична натренованість, сміливість і вміння швидко орієнтуватися
й діяти у будь-якій складній обстановці при здійсненні стрибка з
парашутом досягаються при ретельно продуманій і всебічній на-
земній підготовці, відпрацьовуванні різноманітних вправ, що
враховують умови обстановки виконання бойового завдання, без
яких не можна допускати десантників до практичних стрибків з
парашутом.

Наземну підготовку проводять командири підрозділу під ко-
нтролем і керівництвом офіцерів ПДС після інструкторсько-
методичних або показних занять, на яких відпрацьовуються пи-
тання організації й методика проведення занять по даній темі.

У наземну підготовку входять:
·ознайомлення з теоретичними основами стрибка з парашу-

том;
·вивчення матеріальної частини парашутів, парашутних

приладів і спорядження десантника;
·навчання укладанню парашутів для стрибка;
·навчання кріпленню зброї і підгонці спорядження для

стрибка з парашутом;
·відпрацьовування елементів стрибка з парашутом на сна-

рядах ПДК;
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·передстрибкове тренування перед здійсненням стрибка з
парашутом.

Тематика занять визначається відповідно до програм навчан-
ня й розкладів, у яких визначені обсяг і зміст кожної навчальної
години з урахуванням військової спеціальності десантника й ме-
ти майбутнього стрибка з парашутом. До проведення занять до-
пускаються офіцери, що мають достатній досвід у здійсненні
стрибків з парашутом.

Вивчення матеріальної частини основних і запасних парашу-
тних систем, парашутних приладів і спорядження десантника
проводиться в складі навчальних груп в обсязі, передбаченому
програмою підготовки для даного підрозділу. Заняття по укла-
данню парашутів проводяться в складі роти або взводу під кері-
вництвом їхніх командирів у парашутних класах або інших при-
міщеннях, що дозволяють розстеляти необхідну кількість укла-
дальних полотнищ і розтягувати парашути на всю довжину. У
сприятливу погоду укладання парашутних систем проводиться
поза приміщенням, на рівній і чистій площадці. У процесі занять
сержанти й солдати, що освоїли укладання парашутних систем,
допомагають молодим солдатам опановувати прийоми укладан-
ня.

Для освоєння матеріальної частини, що не вивчалася особо-
вим складом раніше, заняття проводяться додатково. Час і кіль-
кість додаткових занять визначаються залежно від складності
устрою й укладання нового парашута та характеру майбутнього
стрибка.

Здійсненню стрибків з парашутом з військово-транспортних
літаків повинні передувати спеціальні заняття з особовим скла-
дом по наземному відпрацьовуванню елементів стрибка, що за-
безпечують вироблення в нього необхідних навичок.

Заняття по наземному відпрацьовуванню елементів стрибка
проводяться в складі роти (батареї) під керівництвом командира
роти (батареї) або його заступника-інструктора ПДП. Вони
включають:
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·підготовку десантників на аеродромі, до якої входить пере-
вірка парашутів у “козлах”, підгонка підвісної системи й надя-
гання парашутів, підгонка й кріплення зброї і спорядження;

·посадку, розміщення й дії десантників у літаку за сигнала-
ми і командами випускаючих;

·освоєння техніки відділяння від літака;
·вивчення правил розкриття парашутів;
·відпрацьовування дій десантників у повітрі при зниженні

на парашутах;
·вивчення правил користування запасним парашутом;
·відпрацьовування дій десантників при приземленні й га-

сінні купола парашута;
·вивчення правил зборки парашутів і укладання їх у пара-

шутні сумки.
Крім того, вивчаються особливості здійснення стрибків на

ліс, на воду, уночі, слідом за технікою, яка десантується, і також
вивчаються дії десантника у випадку вимушеного приземлення
на різні перешкоди (будинки, яри, лінії електропередач та ін.).

Заняття по наземному відпрацьовуванню елементів стрибка з
парашутом проводяться на спеціально обладнаному повітряно-
десантному комплексі, до складу якого входять: парашутний
клас 1 (рис.3.1), склад для зберігання засобів навчально-
матеріального забезпечення занять (макети парашутів, навчальні
парашути, наочне приладдя й ін.), площадка для укладання па-
рашутів, відпрацьовування правил гасіння й зборки парашутів і
швартування бойової техніки 11, стелажі 2 і робочі площадки, на
яких ті, яких навчають, надягають макети парашутів, здійсню-
ють підгонку спорядження й кріплення зброї,  а також стартова
площадка 20, яка обладнана контрольними лініями з перевірки
парашутів.

Для всебічного відпрацьовування дій десантника при здійс-
ненні стрибків, передбачених програмою бойової підготовки, а
також виконання вправ, що зміцнюють вестибулярний апарат,
гомілковостопні суглоби та ін., встановлюються такі снаряди:
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стапелі підвісних систем 3, трампліни 4, тренажер аеродинаміч-
ний 5, парашутні вишки 6, стапелі підвісних систем 7, макети
Ан-2 8, тренажер Іл-76 9, тренажер Ан-2 10, комплексний тре-
нажер Іл-76 12, тренажер Ан-12 13, макет Ан-12 14 , макет Іл-76
15, колеса, що обертаються 16, центрифуга 17, лопінги 18, сна-
ряди для зміцнення гомілковостопних суглобів.

Рис. 3.1. Схема повітрянодесантного комплексу:
1 – парашутний клас; 2 – стелажі; 3, 7 – стапелі підвісних систем; 4 – трампліни;

5 – тренажер аеродинамічний; 6 – парашутна вишка; 8 – макет Ан-2; 9 – тренажер
Іл-76; 10 – тренажер Ан-2; 11 – площадка швартовки техніки; 12 – комплексний тре-
нажер літака Іл-76; 13 – тренажер Ан-12; 14 – макет Ан-12; 15 – макет Іл-76; 16 – ко-
леса, що обертаються; 17 – центрифуга; 18 – лопінги; 19 – тренажер для укріплення

гомілковостопних суглобів; 20 – стартова площадка

Заняття на ПДК повинні проводитися за принципом від про-
стого до складного, тобто спочатку освоюють окремі елементи
стрибка, потім закріплюють навички на комплексних тренаже-
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рах, на яких елементи стрибка з парашутом відтворюються в ди-
наміці.

Для проведення занять у нічних умовах тренувальні снаряди
ПДК освітлюються.

Зміст і послідовність проведення заняття будуються з ураху-
ванням типу літака, з якого планується робити стрибок, і обов’я-
зково включають відпрацьовування на макетах основного й за-
пасного парашутів, дій десантника в повітрі після їх розкриття,
вивчення правил застосування запасного парашута й приземлен-
ня.

Перед початком занять керівник зобов’язаний особисто пе-
ревірити справність снарядів і, тільки переконавшись у їхній
придатності, приступити до занять. Заняття на парашутному тре-
нажері 5, тросовій гірці, парашутній вишці й інших висотних
тренажерах повинні проводитися тільки відповідно до інструк-
цій з їх експлуатації та з дотриманням необхідних заходів безпе-
ки. По закінченні занять керівник робить відповідні записи в
журналі обліку занять на снарядах ПДК.

Всі ті, яких навчають, що пройшли повністю програму назе-
мної підготовки, здають заліки комісії, спеціально призначеної
наказом командира військової частини. Після прийняття заліків і
виставляння оцінок складається акт. На підставі акта наказом по
частині до здійснення стрибків з парашутом допускаються вій-
ськовослужбовці, що відповідають спеціальним медичним вимо-
гам, що вивчили повний курс наземної підготовки, що здали за-
ліки з оцінкою не нижче “добре” і особисто уклали закріплені за
ними парашути. Військовослужбовці, що пройшли програму на-
земної підготовки в неповному обсязі або отримали низькі оцін-
ки на заліку, після додаткових занять здають заліки повторно.

Перед здійсненням кожного чергового стрибка з парашутом,
але не раніше ніж за троє діб до дня проведення стрибків, з усім
особовим складом (незалежно від військового звання і займаної
посади) проводиться двогодинне передстрибкове тренування на
снарядах ПДК. Особовий склад тренується в тім обмундируванні
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й з тією зброєю й спорядженням, у яких будуть проводитися
стрибки. У тренування включаються всі елементи майбутнього
стрибка, починаючи з надягання парашутів, підгонці споря-
дження, кріплення зброї й завершуючи приземленням і збиран-
ням парашутів. При підготовці до нічних стрибків передстриб-
кове тренування особового складу проводиться в темний час до-
би в умовах, наближених до дійсного виконання стрибка вночі.

У дні проведення передстрибкового тренування офіцери
ПДС проводять інструктаж з усіма військовослужбовцями, при-
значеними для випуску особового складу з літака на майбутніх
стрибках. Під час передстрибкового тренування випускаючі за-
ймаються зі своїми корабельними групами.

Передстрибкове тренування проводиться в складі роти (ба-
тареї) під керівництвом її командира. Особовий склад розподіля-
ється по корабельних групах. У кожній групі при встановленні
черговості стрибка враховують масу десантника і його бойової
викладки: першими в кожному потоці повинні залишати літак
десантники з більшою польотною масою.

Командир роти (взводу) перед тренуванням особового скла-
ду на тренажерах ПДК повідомляє завдання майбутнього стриб-
ка й порядок десантування, тобто вказує місце кожного десант-
ника в літаку й послідовність відділення від літака, сигнали по-
чатку й припинення випуску, висоту польоту літака на маршруті
й при залишенні літака, порядок заходу літаків на десантування
по сторонах обрію, характерні орієнтири на площадці призем-
лення, порядок збору підрозділу після десантування.

3.2. Повітрянодесантний комплекс

Тренажери ПДК розміщаються з урахуванням послідовності
відпрацьовування елементів стрибка з парашутом і мінімальною
витратою часу на пересування навчальних груп від одного сна-
ряда до іншого. На всіх навчальних площадках і поблизу кожно-
го снаряда встановлюються наочне приладдя за методикою пові-
трянодесантної підготовки й правилами виконання окремих еле-
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ментів стрибка з парашутом. Для проведення занять і тренувань
у нічних умовах ПДК повинен мати освітлення.

На території ПДК обладнаються службові приміщення – спе-
ціальні парашутні класи, пульт управління тощо. Вони будують-
ся за типовими проектами залежно від  умов розташування й
практичної необхідності. Одним зі службових приміщень ком-
плексу є склад навчального обладнання.

Якість будь-якого заняття з ПДП залежить від його матеріа-
льного забезпечення. Крім спеціальних снарядів для проведення
занять з наземного відпрацьовування елементів стрибка необ-
хідно мати навчальне майно й обладнання, а на складі – запасні
навчальні парашути для тренувань. Відповідальні особи зо-
бов’язані постійно стежити, щоб макети парашутів були завжди
укомплектовані і являли собою тип того парашута,  з яким осо-
бовий склад здійснює стрибки, каретки для кожного макета по-
винні бути завжди справні й готові до застосування.

Всі тренувальні снаряди комплексу за своїм призначенням
розділяються на дві групи. До першої відносяться ті снаряди, на
яких відпрацьовуються елементи стрибка з парашутом, до другої
– снаряди, призначені для проведення комплексних тренувань у
виконанні правил стрибка. До снарядів першої групи відносяться
макети різних літаків, стапелі для підвісних систем, парашутні
трампліни, підкидні сітки, лопінги, система обертових коліс і ін.
Снарядами комплексного тренування є парашутний тренажер,
тросова гірка, висотні макети літаків і парашутна вишка.

На ПДК обладнають макети тих літаків,  з яких доводиться
здійснювати стрибки. Рекомендується мати макети літаків Ан-2,
Ан-12, Іл-76 (або Ан-22).

Снаряди для відпрацьовування елементів стрибка
 з парашутом

Макети літаків виготовляють у натуральну величину
(рис.3.2). Макети повинні мати всі елементи обладнання, які ви-
користаються при практичному виконанні стрибка, сидіння, тро-
си, подовжувачі для кріплення карабінів, двері й люки, світлову
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й звукову сигналізацію. Двері макетів, через які будуть здійсню-
ватися тренувальні стрибки, повинні бути на висоті 1,2-1,5 м від
землі.

Під дверима обладнається яма з амортизаційним заповнен-
ням для забезпечення безпеки приземлення під час тренувань.

Рис. 3.2. Макети літака:
а – Ан-2; б – Ан-12; в – Іл-76

На макетах літаків відпрацьовують такі елементи стрибка:
посадку десантників у вантажну кабіну, розміщення в літаку, за-
чеплення карабінів за трос (подовжувач) літака, дії десантників
за командами “ПРИГОТУВАТИСЯ” і “ПІШОВ”, відлік часу піс-
ля відділення від літака та висмикування кільця ланки ручного
розкриття. Крім того, на макеті літака тренують корабельні гру-
пи в здійсненні стрибка серіями в кілька потоків.

Стапель підвісних систем (рис. 3.3) призначений для від-
працювання і тренування всіх дій десантника в повітрі з моменту
відділення від літака до підготовки до приземлення: відділення
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від літака й угрупування при вільному падінні, відлік заданого
часу стабілізації та висмикування кільця ланки ручного розкрит-
тя, управління тілом при тривалому зниженні на стабілізуючому
парашуті, огляд купола після його розкриття, заправлення підві-
сної системи, орієнтування в повітрі й відхід при наближенні па-
рашутистів, управління куполом у повітрі, звільнення від кон-
тейнера ГК-30, розвороти за допомогою вільних кінців, підгото-
вка до приземлення, дії у випадку зниження на ліс або на воду.

Рис. 3.3. Стапель підвісних систем

Стапель для підвісних систем –  силова конструкція,  що
складається з поперечин, закріплених на стовпах висотою 5 – 6
м. Верхні поперечини можуть бути рухливими і підніматися ра-
зом з десантниками на необхідну висоту. До поперечин прикріп-
лені металеві кільця із тросами, що позначають розкритий купол
зі стропами. Ті, яких навчають, з макетами парашутів приєдну-
ють вільні кінці підвісної системи до карабінів тросів стапелів і
зависають на цих тросах, імітуючи цим положення при спуску
на розкритому парашуті. Якщо верхня поперечина стапеля неру-
хома, то під нею обладнається знімний або піднімальний ослін
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для зручності закріплення десантниками півкілець вільних кін-
ців підвісної системи до карабінів тросів.

Парашутний трамплін (рис.3.4) - спорудження, що склада-
ється із трьох площадок, розташованих па висоті 1; 1,5 і 2 м від
землі. Трамплін дозволяє відпрацьовувати навички в правильно-
му приготуванні до приземлення, приземленні і падінні десант-

ника на землю після приземлення.

Рис.3.4. Парашутний трамплін

Стрибки з верхньої площадки
відповідають по силі удару об зем-
лю удару при дійсному приземлен-

ні десантника на розкритому парашуті. Пристрій трампліна мо-
же бути різноманітним, наприклад його сполучають зі стапелем,
з підвісною системою, з каретками й ін.

Обертові колеса й лопінги (рис.3.5) служать для тренування
вестибулярного апарата. Обидва снаряди можуть бути вдоскона-
лені, обертання лопінга або колеса може бути у двох або трьох
площинах. Крім тренування вестибулярного апарата на цих сна-
рядах можна відпрацьовувати також навички у визначенні по-
ложення свого тіла в повітрі, координацію рухів при будь-якім
положенні тіла в просторі, вибір моменту для розкриття основ-
ного й запасного парашутів при вільному падінні. Систематичні
заняття на обертовому колесі й лопінгу зміцнюють м'язи рук,
живота й спини.

При проведенні тренувань на обертових колесах і особливо
на лопінгу розвивається більша відцентрова сила. Тому установ-
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ка цих снарядів на ґрунті повинна бути особливо міцною й від-
повідати технічним нормам і правилам, викладеним в інструкці-
ях. Під час занять необхідно забезпечити надійність кріплення й
страховку того, якого навчають, а також вжити всіх заходів без-
пеки стосовно навколишніх.

Рис.3.5. Гімнастичні снаряди:
а – лопінг; б – обертове колесо

Підкидна сітка (батут) (рис.3.6) служить для тренування
десантника в координації рухів і виконанні елементів різних фі-
гур (переднє сальто, заднє сальто й т.д. ). Вона являє собою роз-
бірний снаряд ПДК, що може бути встановлений біля дверей або
люка макета літака для відпрацьовування техніки відділення на
повітряний потік при здійсненні стрибків зі спортивними пара-
шутами. Систематичні тренування на батуті зміцнюють м’язи
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ніг і гомілковостопні суглоби. Снаряд встановлюється в міру не-
обхідності, по закінченні заняття розбирається й здається на
склад навчально-матеріальної бази.

Площадка для укладання парашутів – ділянка на території
ПДК, що має міцний трав’яний покрив, на якому можна прово-

дити укладання парашутів, навчання
особового складу прийомам і пра-
вилам гасіння купола парашута під
час протаскування, тренування в
зборі парашута після здійснення
стрибка, а також тренування кора-
бельних груп у надяганні парашутів
і проходженні контрольних ліній
старту перед посадкою в літаки.

Рис.3.6. Підкидна сітка

Обов’язковим елементом робочої площадки є тренажер для
тренувань особового складу в гасінні купола.

На робочій площадці розмічаються лінія установки парашу-
тів, лінія розстеляння укладальних полотнищ, лінія розташуван-
ня укладених парашутів,  контрольні лінії старту й т.д.  Уздовж
границь площадки встановлюються плакати наочної агітації, що
відображають елементи укладання парашутів, прийоми гасіння
купола й правила польової зборки парашута.

Снаряди для комплексних тренувань
Комплексний тренажер - макет літака Іл-76 (рис.3.7) – при-

значений для відпрацьовування дій десантника при здійсненні
стрибків з парашутом в один або кілька потоків одночасно.

Тренажер установлюють у горизонтальному положенні. Ви-
сота підлоги вантажної кабіни повинна відповідати реальній.

У вантажній кабіні тренажера є сидіння, розташовані уздовж
бортів і посередині вантажної кабіни. За допомогою середніх
роздільників вантажна кабіна умовно ділиться на дві частини. У
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передній частині розміщаються десантники, що роблять стрибок
у бічні двері, за ними – ті, які здійснюють стрибок у вантажний
люк. Над кожним рядом сидінь проходять напрямні для кареток
макетів парашутів.

Рис.3.7. Комплексний тренажер (макет літака Іл-76)

Для напрямку руху потоків десантників у вантажній кабіні
встановлені огороджувальні щитки, роздільники й переривники
потоків.

Біля бічних дверей і на рампі є подовжувачі для випускаю-
чих.

Для подачі сигналів на викид біля кожних дверей і на бортах
вантажної кабіни біля вантажного люка є електричні плафони:
жовтого кольору – “ПРИГОТУВАТИСЯ”, зеленого – “ПІШОВ”,
червоного –  “ВІДСТАВИТИ”.  Світлові сигнали дублюються
звуковими сигналами: “ПРИГОТУВАТИСЯ” - короткий гудок
сирени, “ПІШОВ” - безперервний, “ВІДСТАВИТИ” - переривча-
сті гудки.

Комплексний тренажер літака Іл-76 дозволяє відпрацьовува-
ти такі елементи стрибка з парашутом:

·правила посадки й розміщення в літаку;
·дії десантників за командою “Приготуватися”;
·пересування по літаку із заданим інтервалом до місця від-

ділення (двері, вантажний люк);
·відділення від літака у двері або у вантажний люк;
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·дії десантника після відділення, відлік часу, висмикування
кільця ланки ручного розкриття;

·підготовка до приземлення й приземлення.
Парашутний тренажер - макет літака Ан-12 (рис.3.8) - до-

зволяє відпрацьовувати елементи стрибка з парашутом у ком-
плексі, починаючи з моменту розміщення десантника в літаку й
до його приземлення.

Рис. 3.8. Парашутний тренажер (макет літака Ан-12)

Парашутний тренажер являє собою металеву конструкцію
висотою 8-10 м, у верхній частині якої побудована робоча пло-
щадка у формі макета літака. Найважливішою робочою части-
ною тренажера є похилі напрямні рейки й набір спеціальних ка-
реток, що забезпечують стрибок із площадки тренажера й вільне
переміщення десантника по повітрю на відстань, рівну довжині
похилих рейок. На місці приземлення обладнане  поглиблення,
що амортизує, або узвишшя.

На парашутному тренажері десантники закріплюють навич-
ки в приготуванні до стрибка, у відділенні у вантажний люк лі-
така, в угрупованні в перші секунди стабілізації й управлінні ті-
лом при тривалій стабілізації, у відліку часу й висмикуванні кі-
льця ланки ручного розкриття, у діях у повітрі після розкриття
купола основного парашута, у приготуванні до приземлення й у
приземленні.
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Тросова гірка (рис.3.9) призначена для комплексного відпра-
цьовування таких елементів стрибка з парашутом: заняття вихі-
дного положення для стрибка, техніка відділяння від літака, від-
лік часу й висмикування кільця ланки ручного розкриття, приго-
тування до приземлення й приземлення, а також підготовка до
приводнення.

Рис.3.9. Тросова гірка:
а – положення під час стабілізації; б – положення після висмикування кільця ланки

ручного розкриття; 1 – каретка; 2 – несучі ремені; 3 – подовжені ремені

Тросова гірка являє собою площадку, розташовану на висоті
близько 10 м від землі і забезпеченою системою несучих тросів,
противаг і тросів повернення робочих кареток. Місце призем-
лення обладнається  насипом для забезпечення безпеки призем-
лення при стрибках із тросової гірки. Гірка може бути двосто-
ронньою, другу магістраль несучих тросів можна направити у
природне водоймище або спеціально побудований басейн для
тренування десантників перед здійсненням стрибків на воду.

Парашутна вишка (рис. 3.10) є комплексним снарядом для
відпрацьовування приготування до стрибка, відділення від літа-
ка, підготовки до приземлення й приземлення десантника. Вона
складається з вежі висотою 25  м,  робочої площадки з огоро-
дженням, металевого кола з куполом парашута, підвісної систе-
ми, несучого троса й противаги. Швидкість зниження при здійс-
ненні стрибків з парашутної вишки – 4 – 5 м/с. Здійснення стри-
бка з парашутної вишки створює враження спуска на розкрито-
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му парашуті. Стрибки з парашутом є засобом перевірки на смі-
ливість і рішучість дій десан-
тника на завершальному етапі
наземної підготовки.

Рис. 3.10. Парашутна вишка

Висотні макети літаків
(рис.3.11) – це снаряди для
комплексного тренування, що
збільшують пропускну здат-
ність ПДК. На них відпрацьо-
вуються ті ж навчальні питан-
ня, що й на парашутному тре-
нажері або тросовій гірці. Во-
ни будуються у вигляді маке-
тів різних типів літаків у їхню
натуральну величину, підня-
тих на металевих опорах на
висоту 7 – 8 м над землею.

Для спусків десантників
висотні макети літаків облад-
наються похилими напрямни-
ми рейками. Спуск із цих сна-

рядів забезпечується спеціальними каретками.

Рис. 3.11. Висотний макет літака Ан-2



103

3.3. Підгонка спорядження і кріплення зброї
для стрибка з парашутом

Парашутні стрибки зі зброєю й спорядженням є для аеромо-
більних військ основним видом стрибків. Це вимагає від особо-
вого складу високої навченості у питаннях підготовки і кріплен-
ня зброї, різноманітного спорядження для стрибка. Спорядження
й бойова викладка десантника вивчаються на планових заняттях
з бойової підготовки. Порядок підгонки зброї й спорядження, а
також послідовність їхнього кріплення відпрацьовуються на за-
няттях з наземної підготовки на ПДК.

На заняття з підготовки до стрибків зі зброєю й споряджен-
ням особовий склад прибуває в десантному обмундируванні від-
повідно до пори  року,  з особистою зброєю,  підготовленою для
стрибка, рюкзаками, ременями для додаткового кріплення зброї
й чохлами для зброї. Заняття проводяться на основних снарядах
ПДК в такому обсязі:  від надягання парашутів до тренування в
приземленні десантників. Метою заняття є відпрацьовування по-
слідовності й правил кріплення зброї й спорядження, а також дій
десантника при веденні вогню з повітря.

У ході підготовки підрозділу до стрибків зі зброєю і споря-
дженням на площадці ПДК повинні бути відпрацьовані такі пи-
тання: припасування протигаза і рюкзака, підготовка зброї для
кріплення, надягання й кріплення протигаза й рюкзака, надяган-
ня парашута, кріплення зброї на десантнику, особливості підго-
товки і кріплення кулемета й ручного гранатомета, особливості
кріплення зброї при необхідності ведення вогню з повітря.

Підготувавши парашути, десантник приступає до припасу-
вання протигаза, рюкзака та зброї. У першу чергу підганяють
протигаз, для чого лямку переносної сумки протигаза укорочу-
ють або подовжують із таким розрахунком, щоб протигаз, надя-
гнутий через голову на праве плече, знаходився на висоті запас-
ного парашута.

При припасуванні рюкзака десантник повинен збільшити до
кінця довжину плечових ременів і домогтися того, щоб кришка
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ранця, опущеного за спину рюкзака, розташовувалася нижче по-
ясного ременя. Далі необхідно збільшити довжину кутових ре-
менів, перемістити на груди й підігнати грудну перемичку, зві-
льнити ліву кишеню рюкзака.

Під час підготовки й припасування зброї потрібно вжити не-
обхідних заходів.

Перевірити міцність ременя зброї. Якщо десантник робить
стрибок з ручним кулеметом або гранатометом, то необхідно
скласти й закріпити приклад кулемета, а гранатомет розібрати на
дві частини. Надягнути на кожний вид зброї відповідний чохол і
закріпити його зав’язками.

Закріпити поверх чохла ремінь додаткового кріплення зброї,
дотримуючись таких правил:

·висота кріплення додаткового ременя повинна бути 200 –
250 мм від верхнього зрізу зачохленої зброї;

·вузол кріплення ременя до зброї повинен розташовуватися
під пістолетною рукояткою;

·передня пряжка додаткового ременя повинна бути завжди
звернена у зовнішній бік й розташовуватися на грудях справа.

За командою командира десантники, допомагаючи один од-
ному, кріплять зброю й спорядження (рис.3.12), для чого необ-
хідно:

·надягти протигаз на праве плече так, щоб коробка перебу-
вала під запасним парашутом;

·надягти й закріпити рюкзак так, щоб ремені розташувалися
на плечах десантника;

·протягнути поясний ремінь у стрічки кріплення чохла для
лопати, сумки магазинів й сумки для гранат (кулеметник про-
смикує ремінь у додаткові петлі зі шнура ШХБ-125) і застебнути
поясний ремінь;

·опустити ранець рюкзака в крайнє нижнє положення, вкла-
вши малу лопату в чохол черешком наверх, заправити черешок у
кишеню правого плечового ременя;

·пристебнути карабіни кутових стрічок до пряжок на пояс-
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них сумках рюкзака;
·підняти на рівень грудей і застебнути грудну перемичку

рюкзака.

Рис. 3.12. Кріплення зброї
на десантнику із споря-

дженням:
а – вид спереду; б – вид

ззаду;
1 – додатковий ремінь

кріплення зброї;
2 – плечовий ремінь рюкзака
РД-54; 3 – ремінь кріплення

зброї

Надягнути і закріпити спорядження десантника за спеціаль-
ністю – сумка з магазином кулемета, планшет вогневика, саніта-
рна сумка, бінокль або польова сумка, пошуковий радіоприймач
та інше.

Закріпити зброю: ствол зброї розмістити у вільній бічній ки-
шені рюкзака так, щоб верхня частина зброї не піднімалася вище
обріза ранця парашута; надягти ремінь зброї на руку й плече де-
сантника і вивести на груди; вивести вільний кінець ременя до-
даткового кріплення зброї до ременя зброї  та застібнути на пря-
жці.

Допомагаючи один одному й дотримуючись загальних пра-
вил, надягти основний парашут, простежити, щоб головний об-
хват підвісної системи розташувався під рюкзаком десантника.

Заправити пістолетну рукоятку зброї під стрічку із зубчас-
тою пряжкою якнайдалі в щілину між ранцем парашута і спиною
десантника, після чого закріпити запасний парашут.

При підготовці до стрибків на воду ремінь додаткового кріп-
лення зброї повинен захоплювати не ремінь зброї, а тільки одну
половину грудної перемички. У момент приводнення зброя за-
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лишається прикріпленою до підвісної системи парашута.
Для ведення вогню з особистої зброї з повітря (рис.3.13) крі-

плення автомата на десантнику здійснюється з деякими особли-
востями: запобіжний чохол на автомат не надягають і ремінь до-
даткового кріплення зброї не застосовують;  витягають один ма-
газин із патронами із сумки й примикають до автомата, сумку
для магазинів закріплюють на лівій стороні десантника. Надяга-
ють парашут, потім надягають ремінь автомата на шию десант-
ника, розташовують ствол у вільний відсік сумки для магазинів,
а пістолетну рукоятку заправляють під головний обхват підвіс-
ної системи поблизу пряжки для кріплення ГК-30. Для усунення
можливого зсуву автомата нагору пістолетну рукоятку
прив’язують до пряжки головного обхвату за допомогою
зав’язки ШХБ-125 в одне складання вузлом, що вільно

розв’язується.

Рис. 3.13. Кріплення зброї
для ведення вогню з

повітря:
1 – ремінь зброї; 2 – сумка

для магазинів автомата;
3 – пряжка для кріплення

вантажного контейнера ГК-
30; 4 – шнур-зав’язка ШХБ-
125; 5 – пістолетна рукоятка

автомата

Під час відпрацьовування елементів стрибка на стапелі з під-
вісними системами десантники тренуються в переведенні зброї в
бойове положення, веденні вогню з повітря й підготовці зброї
для приземлення. У комплексі ці дії можна перевірити при здій-
сненні залікового стрибка з одного з висотних снарядів зі стрі-
льбою в повітрі холостими патронами.

3.4. Передстрибкове тренування

Передстрибкове тренування на снарядах ПДК проводиться
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не раніше, ніж за троє діб перед здійсненням кожного чергового
стрибка з парашутом. У передстрибковому тренуванні повинний
брати участь весь склад десанту, призначений наказом команди-
ра частини для здійснення стрибків. Тренування повинне прово-
дитися в тім обмундируванні, з тією зброєю й спорядженням, з
якими будуть здійснюватися стрибки.

У ході передстрибкового тренування особовий склад закріп-
лює й доводить до автоматизму виконання всіх елементів стриб-
ка, вивчених раніше на заняттях з наземної підготовки. При цьо-
му повторюються всі навчальні питання, починаючи з надягання
парашутів і закінчуючи приземленням  десантників і збиранням
парашутів. Кожне передстрибкове тренування повинне мати чіт-
ко спрямований зміст із урахуванням особливостей майбутнього
стрибка з парашутом (уночі, на ліс, із тривалою стабілізацією,
слідом за технікою й т.д.  ).  На кожному передстрибковому тре-
нуванні необхідно обов’язково повторювати такі навчальні пи-
тання, як дії десантника у випадку приземлення на ліс, на воду,
інші перешкоди, а також правила введення в дію запасного па-
рашута.

Допускати особовий склад, що не пройшов передстрибкове
тренування, до здійснення чергового стрибка з парашутом забо-
роняється.

На передстрибковому тренуванні крім відпрацьовування за-
значених навчальних цілей вирішуються такі питання:

·перевірка особового складу, що пройшов передстрибкове
тренування, по іменних списках підрозділів, призначених до
здійснення стрибків;

·розрахунок особового складу по корабельних групах з ура-
хуванням типу літака й кількості десантників, які здійснюють
стрибок в один захід;

·визначення черговості стрибків десантників у кожній кора-
бельній групі з урахуванням їх маси або наявності додаткового
вантажу (контейнера ГК-30);

·призначення старшого й випускового в кожній корабельній
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групі, а також відповідального за кріплення карабіна випусково-
го.

3.5. Правила здійснення стрибків з парашутом
 із військово-транспортних літаків

Стрибки з парашутом у військах поділяються на навчально-
тренувальні, бойові, спортивні, випробувальні і експеримента-
льні.

Навчально-тренувальні стрибки з парашутом виконуються
відповідно до програм навчання і планів бойової підготовки час-
тин і підрозділів на кожний навчальний рік у визначених Наста-
новою з повітрянодесантної підготовки (НПДС-2006) умовах
(див. додаток 3). При здійсненні одиночних або групових стриб-
ків кожний десантник повинен суворо виконувати правила, ви-
кладені в НПДС-2006.

Одиночні стрибки здійснюються особовим складом, що про-
ходить курс первісної підготовки десантників з метою придбан-
ня необхідних особистих практичних навиків і досвіду у вико-
нанні стрибків з парашутом.  Групові стрибки відбуваються в
складі підрозділів із штатним озброєнням і технікою, крім того,
у комплексі з іншими видами навчання для бойового злагоджен-
ня цих підрозділів. До здійснення стрибків на кожний черговий
стрибковий день допускаються тільки особовий склад і підрозді-
ли, призначені наказом командира частини.

Навчально-тренувальні стрибки з парашутом із військово-
транспортних літаків здійснюються тільки через вантажні люки
й бічні двері. Одночасно робити стрибки з одного літака з різни-
ми способами розкриття основного парашута забороняється!

Правила здійснення стрибків з парашутом містять у собі як
загальні положення, так і спеціальні, які відносяться до усклад-
нених стрибків із парашутом або до дій десантників на випадок
раптової зміни обстановки у повітрі.

Загальні положення при здійсненні стрибків з парашутом
включають такі питання, як перевірка і надягання парашутів, по-
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садка, розміщення й поводження десантників у літаку під час
перельоту й при виконанні команди “ПРИГОТУВАТИСЯ”, тех-
ніка відділення від літака за командою “ПІШОВ”, дії десантника
при зниженні в повітрі на стабілізуючому і основному парашу-
тах, приземлення, гасіння основного купола й зборка парашутів
після стрибка.

Перевірка та надягання парашутів особовим складом здійс-
нюється на аеродромі зльоту за командою помічника керівника
стрибків і командира підрозділу із таким розрахунком, щоб до
посадки в літаки корабельні групи були повністю готові до
стрибка. Перевірка здійснюється в три етапи:

·перевірка парашутів особисто кожним десантником;
·перевірка парашутів у “козлах” командирами підрозділів і

офіцерами ПДС;
·перевірка готовності десантників командирами підрозділів

і черговим офіцером ПДС на контрольних лініях старту перед
посадкою в літаки.

Кожний десантник, перевіряючи свої парашути – основний і
запасний, повинен переконатися в цілості й справності шнура й
мастичної печатки. Після витягування парашутів з парашутної
сумки й установки їх у “козлах” кожний десантник робить пере-
вірку своїх парашутів самостійно.

У випадку виявлення яких-небудь помилок, допущених в
укладанні парашутів, десантник доповідає про це командирові
підрозділу негайно.

Командири підрозділів і офіцери ПДС перевіряють у “коз-
лах” всі парашути, закріплені за їхніми підрозділами, у визначе-
ній послідовності.

Перевірка стану запасного парашута й правильності заря-
джання двоконусного замка, кріплення камери зі стабілізуючим
парашутом до ранця й монтаж парашутного приладу здійсню-
ється командирами підрозділу й офіцерами ПДС обов'язково.

Після перевірки парашутів у “козлах” за командою команди-
ра підрозділу здійснюється надягання парашутів. Основні пара-

110

шути можуть бути надягнуті одним із двох способів: перекидан-
ням укладеного основного парашута через голову на спину або
послідовним просмикуванням рук у вікна підвісної системи. При
надяганні парашутів кожним із цих способів десантник повинен
дотримуватись обережності, щоб випадково не витягнути з ран-
ця вільні кінці підвісної системи, не порушити контровку двоко-
нусного замка й не розкрити його, не висмикнути гнучку шпиль-
ку із затвора парашутного приладу та інше.

При надяганні парашута першим способом десантник стає за
основним парашутом, який знаходиться в “козлах”, установлює
його вертикально й пропускає одночасно обидві руки у вікна
підвісної системи під вигнутими пряжками, береться за краї ра-
ми жорсткості ранця в місцях, де пришиті кріплення для запас-
ного парашута, піднімає основний парашут над головою й опус-
кає його за спину, пропускаючи одночасно обидві руки через ві-
кна підвісної системи, поправляє па плечах наспинно-плечові
обхвати підвісної системи, защібає ножні обхвати, грудну пере-
мичку, приєднує запасний парашут.

Для надягання парашута другим способом десантник стає
перед основним парашутом обличчям до підвісної системи, бе-
реться обома руками за головний обхват під лівою вигнутою
пряжкою, піднімає укладений парашут (одночасно оберігаючи
кільце ланки ручного розкриття від випадкового висмикування)
і, пропускаючи ліву руку через вікно підвісної системи, закидає
його за спину. Поправляє наспинно-плечові обхвати й, злегка
нахиляючись, пропускає через вікно підвісної системи праву ру-
ку. Защібає ножні обхвати, грудну перемичку й приєднує запас-
ний парашут.

Після надягання парашутів, кріплення зброї й спорядження
здійснюється перевірка парашутів і готовності десантників на
контрольних лініях старту.

У ході перевірки особлива увага приділяється таким питан-
ням, як якість підгонки й надійність кріплення парашутів, зброї
й спорядження, стан замикаючих і замикаючих пристроїв основ-
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ного і запасного парашутів, стан парашутного приладу, його мо-
нтаж на ранець і приєднання петлі троса до затвора двоконусно-
го замка.

Командир взводу, командир роти й черговий офіцер ПДС на
своїх контрольних лініях перевіряють одну корабельну групу за
іншою послідовно.

Перевіривши парашути й готовність десантників, черговий
офіцер ПДС нагадує особовому складу про завдання майбутньо-
го стрибка, знайомить із умовами погоди на площадці призем-
лення й після чого направляє корабельні групи для посадки в лі-
таки.

Сідати в літаки для стрибка без контрольної перевірки поса-
довими особами на лініях старту забороняється.

Кожна корабельна група починає рух до літака для посадки
за командою особи, що керує посадкою. Починається посадка в
літак з дозволів командира екіпажу літака або бортового техніка.
Керує посадкою в літак старший групи (випускаючий).

У вантажній кабіні літака десантники розміщаються на спе-
ціальних сидіннях, встановлених залежно від типу літака у два
або чотири ряди по центру вантажної кабіни й уздовж бортів
фюзеляжу (див.  додаток 4).  Сидіння займаються підряд одне за
одним, починаючи від кабіни екіпажу, і в тій послідовності, у
якій десантники були вишикувані перед посадкою в літак.

Залишати незайнятим чергове сидіння, займати собі місце в
літаку на вибір, самовільно міняти чергу стрибка забороняєть-
ся.

При посадці в літак і при зайнятті свого місця необхідно до-
тримуватись обережності, щоб не зачепитися деталями парашута
за виступаючі частини вантажної кабіни й уникнути його перед-
часного розкриття безпосередньо в літаку.

Під час польоту ходити по вантажній кабіні літака,  підніма-
тися зі своїх місць, робити які-небудь переміщення без дозволу
випускового забороняється.

Переліт десанту на висотах більше 4000 м здійснюється із
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застосуванням додаткового кисневого обладнання літака.
Перед виходом на аеродром необхідно протерти зовнішні ча-

стини зброї від змащення й вимити руки чистою водою з милом.
Мати із собою відкриті органічні й мінеральні змащення, взає-
модія яких із чистим киснем небезпечна, забороняється!

Після посадки і розміщення особового складу в літаку здійс-
нюється підгонка масок. Після припасування маска знімається
без розпуску бічних ременів, її шланг приєднується до штуцера,
який розташований на борті або сидінні, і акуратно складається
в сумку.

Перед польотом бортовий технік по авіаційно-десантному
обладнанню зобов’язаний докладно проінструктувати особовий
склад десанту про правила користування кисневим обладнанням
у польоті.

У польоті, коли літак піднімається на висоту 2500 м, коман-
дир екіпажу літака передає по системі переговорного пристрою
команду для надягання кисневих масок. Бортовий технік голо-
сом і жестом подасть цю команду десантникам. Прийнявши ко-
манду, десантники, перш ніж надягти кисневу маску, повинні
переконатися по індикатору, що кисень у маску надходить. Як-
що кисень не надходить, підняти руку й доповісти про це борт-
техніку або випускаючому.

У польоті необхідно систематично спостерігати за своїм ін-
дикатором і індикаторами сусідів, які перебувають у полі види-
мості. У випадку поганого самопочуття десантник зобов'язаний
доповісти про це підняттям руки.

При користуванні кисневою апаратурою в польоті спати або
дрімати забороняється.

Бортовий технік зобов'язаний уважно стежити за правильніс-
тю користування кисневим обладнанням і станом десантників і
періодично доповідати командирові екіпажу літака.

При виникненні несправностей у подачі кисню або при пога-
ному самопочутті кого-небудь із особового складу десанту бор-
товий технік доповідає командирові екіпажу літака, який зобо-
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в'язаний вжити необхідних заходів.
При зниженні літака на висоту 4000  м бортовий технік по

авіаційно-десантному обладнанню, одержавши дозвіл командира
екіпажу літака, подає команду для зняття кисневих масок і на
очах в особового складу десанту знімає свою маску. Десантники
знімають кисневі маски, укладають їх у сумки й готуються до
стрибка.

3.6. Дії десантника після відділення від літака

Після відділення від літака десантник відраховує заданий час
стабілізації, різким рухом руки висмикує кільце ланки ручного
розкриття. Розкривається двоконусний замок ранця парашута,
виходять стропи й основний купол з парашутної камери.  Тіло
одержує деякий розгін. Щоб зменшити вплив перевантажень при
наповненні основного купола повітрям, необхідно після висми-
кування кільця згрупувати тіло й напружити м'язи на 2-3 с – на
час повного розкриття купола основного парашута.

 Відчувши динамічний удар у момент розкриття купола ос-
новного парашута, десантник відразу ж оглядає купол зі стропа-
ми і переконується в його справності й повному розкритті пара-
шута. Оглядається навколо себе, вверх, униз і переконується у
відсутності небезпечної близькості інших десантників і загрози
сходженні з ними. Заправляє кільце ланки ручного розкриття під
парашутну сумку на ранці запасного парашута, заправляє голо-
вний обхват підвісної системи й приймає зручне положення для
подальшого зниження й приземлення. Визначає напрямок зносу
по вітру та орієнтується щодо місця приземлення й місцевих
предметів.

Протягом  усього періоду зниження на розкритому основно-
му парашуті слід бути уважним. За десантниками, що знижу-
ються поруч, ведеться постійне спостереження. Зберігається по-
стійна готовність вжити необхідних заходів для запобігання схо-
дженні з ними в повітрі. Це забезпечується вмінням застосовува-
ти сковзання для відходу, тобто шляхом навмисної зміни форми

114

купола, що досягається підтягуванням потрібної групи стропів
або потрібних вільних кінців підвісної системи з усіма закріпле-
ними на них стропами.

Десантник, який першим побачив можливість сходження,
визначає найбільш вигідний напрямок сковзання, підтягує віль-
ний кінець, протилежний напрямку  десантника, що наближаєть-
ся, а голосом попереджає його про сходження, указуючи йому
напрямок сковзання, наприклад: “ТЯГНИ ПЕРЕДНЮ ПРАВУ!”.
Як тільки загроза сходження усувається, необхідно припинити
сковзання. Якщо десантникові не загрожує небезпека сходження
в повітрі, то під час зниження він розвертається за допомогою
купола й стропів обличчям по вітру.

Розворот за допомогою купола й стропів здійснюється з ме-
тою створення сприятливих умов для приземлення, виконується
дрібним сковзанням, що дозволяє приводити купол в обертовий
рух. Якщо десантника зносить по вітру правим або лівим боком,
для розвороту купола необхідно взяти 2 – 3 стропа, що йдуть із
внутрішнього боку передніх вільних кінців підвісної системи,
підтягти їх на 1 – 1,5 м і втримувати до розвороту обличчям по
вітру. Якщо десантника зносить по вітру спиною, то він бере 2 –
3 зовнішні стропи правої або лівої групи вільних кінців підвісної
системи й домагається розвороту на 90°, тобто до положення
зносу боком, і розвертається зазначеним порядком до прийняття
положення обличчям по вітру. Розворот цим способом відпра-
цьовується на тренуваннях.

Змінивши напрямок і швидкість зносу по вітру в потрібну
сторону, десантник приземляється в заданому місці, уникаючи
зіткнення з перешкодами або приземлення біля них.

Уникнути зниження на перешкоди можна лише зміною на-
прямку й швидкості зносу по вітру в потрібний бік. Для цього
кожний десантник після розкриття основного парашута повинен
проаналізувати  обстановку, що створилася, визначити, де роз-
ташовані перешкоди й куди бажано йому приземлятися, визна-
чити напрямок і швидкість зносу по вітру й прийняти найбільш
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доцільне рішення, що враховує можливість зміни напрямку зно-
су й у яку саме сторону (збільшення або зменшення швидкості
зносу по вітру), для того щоб перелетіти або недолетіти до вияв-
леної й небажаної перешкоди,

Зміна напрямку швидкості зносу по вітру здійснюється сков-
занням. Сковзання може бути дрібним і глибоким. Підтягування
будь-якого вільного кінця підвісної системи зі стропами приво-
дить до зміни напрямку зносу убік підтягуваного вільного кінця,
тобто  якщо десантник, що знижується обличчям по вітру, вирі-
шив вийти від перешкоди вправо, він повинен підтягти праву
групу вільних кінців.

Підготовку до приземлення належить починати завчасно й
без поспіху. Десантник на висоті приблизно 200 м остаточно ви-
значає напрямок зносу по вітру. Напрямок вітру можна визначи-
ти за знаками, які викладені на площадці приземлення або за мі-
сцевими предметами. Положення десантника буде правильним,
якщо місцеві предмети набігають попереду під ноги. У випадку,
коли положення десантника не відповідає цій вимозі, необхідно
розгорнутися. Для розвороту по вітру можна використати дрібне
сковзання й розворот перехрещуванням вільних кінців підвісної
системи.

Розворот сковзанням і обертанням купола застосовується
лише в первісній стадії зниження, тобто  відразу після розкриття
купола основного парашута й при відсутності загрози сходжен-
ня.

Якщо на великій висоті розгорнутися сковзанням не вдасть-
ся, то на висоті не нижче 150 м необхідно сковзання припинити
й розвертатися для приземлення перехрещуванням вільних кін-
ців підвісної системи.

Перехрещування вільних кінців підвісної системи застосову-
ється, як правило, на малій висоті в очікуванні швидкого призе-
млення. Для виконання розвороту вправо необхідно узятися пра-
вою рукою за лівий вільний кінець вище голови, а лівою рукою
за правий вільний кінець підвісної системи зовні й, розводячи
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руки ліктями в сторони, схрещувати кінці до тих пір, поки не
буде досягнутий розворот у потрібному напрямку. У такім по-
ложенні необхідно втримувати вільні кінці до самого призем-
лення. Розворот вліво виконується таким же способом, тільки ві-
льні кінці захоплюються руками у зворотному порядку.

З теоретичних основ стрибка з парашутом відомо, що сила
удару об землю в момент приземлення залежить від польотної
маси десантника й швидкості повітря біля землі. Тому кожний
десантник перед приземленням повинен намагатися зменшити
швидкість зносу по вітру. Це досягається сковзанням, спрямова-
ним назустріч вітру. У найбільш сприятливих умовах перебуває
той десантник, якому вдалося розгорнутися на висоті за рахунок
розвороту купола. Для зменшення удару об землю кожний пови-
нен як можна більше натягнути задні вільні кінці підвісної сис-
теми й утримувати їх до приземлення.

Для того, щоб зустріч десантника із землею завершилася
благополучно, належить керуватися такими рекомендаціями:

·у всіх випадках приземлятися в положенні обличчям по ві-
тру;

·ноги в колінах і ступнях повинні бути з’єднані разом і та-
ким чином утримуватися до самого приземлення;

· ступні ніг повинні бути на одному рівні й паралельні землі;
·безпосередньо перед моментом приземлення необхідно на-

прягти м’язи всього тіла, особливо м'язи ніг, й приготуватися до
несподіваного удару об землю.

У момент приземлення можна зменшити силу удару шляхом
присідання. Якщо не вдалося встояти на ногах, десантник пови-
нен падати вперед або на бік, захищаючи обличчя й голову від
удару.

Після приземлення необхідно загасити купол свого парашу-
та. Гасіння купола може бути виконано забіганням десантника у
бік, куди дує вітер, або підтягуванням нижніх стропів купола.
Якщо після приземлення десантник встояв на ногах або встиг
швидко встати на ноги, то для гасіння купола він швидко забігає
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у бік, куди дує вітер, і купол, розгорнутий до вітру боком або ве-
ршиною, негайно гасне. Якщо десантник після приземлення впав
і не встиг встати на ноги, а наповнений купол протаскує його по
землі,  не даючи можливості піднятися,   то для гасіння купола в
цьому випадку необхідно взяти 2 – 3 нижні стропи і, перехоп-
люючи їх руками, підтягувати до себе, поки купол не згасне.

Приземлившись і погасивши купол, десантник повинен
від’єднати запасний парашут, заправити кільце ланки ручного
розкриття у свою кишеню, звільнитися від підвісної системи,
зняти зброю й підготувати її до бою або до перенесення, зняти
десантний ніж з ранця запасного парашута, витягти з-під ранця
запасного парашута парашутну сумку й зібрати парашут.

Для польового збирання парашута необхідно розстелити па-
рашутну сумку так, щоб одна з її ручок розташовувалася знизу й
посередині довжини сумки. Укласти в сумку ранець із підвісною
системою, при цьому клапан ранця з маркою завода-
виготовлювача й парашутним приладом повинен бути звернений
уверх, а підвісна система повинна розташовуватися між ранцем і
стінкою сумки.

Укласти в парашутну сумку запасний парашут так, щоб пло-
ска частина ранця була звернена до кишені для бірки, а кільце
ланки ручного розкриття розташовувалося зверху.

Взяти купол основного парашута за полюсну частину, розтя-
гти на всю довжину, стряхнути траву (пил, сніг) і згорнути купол
на ширину парашутної сумки.  Покласти на верхню частину ку-
пола парашутну камеру й стабілізуючий парашут, загорнути їх
куполом основного парашута й послідовно згорнути весь купол
до нижньої кромки. Утримуючи згорнутий купол на колінах, зі-
брати стропи ковзною петлею від нижньої кромки до підвісної
системи, укласти купол зі стропами в парашутну сумку уздовж
ранця, стропи розкласти по всьому периметру сумки поверх
складеного купола.

Підняти сумку за ручки, поставити її відкритою частиною
уверх, поправити розташовані в ній частини парашута, поверну-
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ти клапан ранця з парашутним приладом усередину, до м'якої
тканини купола, з метою збереження приладу. Стягнути шнуром
відкриту частину парашутної сумки й зав'язати шнур вузлом,
прикрити вузол стяжки сумки додатковим клапаном і взяти па-
рашутну сумку на плечі для перенесення.

Якщо під час стрибка з парашутом розкривався запасний па-
рашут,  то його купол збирається в тому ж порядку,  що й купол
основного парашута. Зібраний купол розміщається на своєму
ранці й тимчасово притискається до нього ранцевими гумами.

3.7. Виконання ускладнених стрибків з парашутом

Стрибки з парашутом уночі, взимку, слідом за технікою, яка
десантується,  на ліс,  на воду,  у горах,  крізь хмари із затримкою
розкриття парашута більше 5 с, а також зі стрільбою в повітрі
відносяться до складних стрибків з парашутом.

За специфікою підготовки й технікою виконання із цієї групи
виділяються ускладнені стрибки, кожний з яких має хоча б один
фактор ускладнення. Стрибки в складних умовах в основному не
відрізняються від звичайних стрибків, але вимагають психологі-
чної й спеціальної підготовки. Ускладнені стрибки й стрибки в
складних умовах вимагають від десантника високої професійної
майстерності. При виконанні таких стрибків він повинен дотри-
муватися загальних положень правил здійснення стрибків з па-
рашутом і, крім того, знати особливості виконання складних
стрибків з урахуванням факторів ускладнення.

Стрибки з парашутом уночі є більш складними, ніж стриб-
ки, які виконуються у світлий час доби. Особливо ускладнюють-
ся орієнтування в повітрі при зниженні на парашуті, приготу-
вання до приземлення й приземлення. Тому від десантників при
виконанні нічних стрибків потрібна особлива уважність, чіткість
у діях і вміння добре орієнтуватися в повітрі при зниженні. До
стрибків з парашутом уночі можуть допускатися десантники, що
оволоділи технікою виконання стрибків з парашутом удень.

Стрибкам з парашутом уночі повинні передувати спеціальне
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заняття на снарядах ПДК в темний час доби для вироблення в
десантників навичок у правильному приготуванні до приземлен-
ня в умовах поганої видимості.

При проведенні навчально-тренувальних стрибків уночі на
аеродромі зльоту обладнаються електрифіковані нічні старти, з
метою надання допомоги десантникам в орієнтуванні в повітрі
на площадці приземлення викладаються світлові знаки, що по-
значають напрямок вітру, ці ж знаки служать орієнтирами для
прийняття правильного положення для  приземлення.

При проведенні стрибків на тактичних навчаннях уночі світ-
лові знаки на площадці приземлення можуть не викладатися, у
цьому випадку десантники для визначення напрямку знесення
використовують місцеві орієнтири (світло найближчих населе-
них пунктів, відблиск водоймищ, контури лісу, полів і т.д. ).

У ході тренування в нічних умовах на снарядах ПДК повинні
бути відпрацьовані такі елементи підготовки, як надягання па-
рашутів і проходження для посадки в літак, організація посадки
в літаки вночі, виконання команд “ПРИГОТУВАТИСЯ” і “ПІ-
ШОВ”, відлік часу стабілізації й висмикування кільця ланки ру-
чного розкриття, перевірка розкритого купола основного пара-
шута, способи орієнтування в повітрі після розкриття купола,
визначення знесення по вітру за світловими знаками, що викла-
дають, і видимими місцевими предметами, підготовка до призе-
млення й приземлення десантника в умовах, коли він не бачить
землю.

Десантник повинен знати, що після покидання освітленої ва-
нтажної кабіни літака й здійснення стрибка в темряву ночі в ньо-
го може наступити тимчасове осліплення. Він повинен пам'ята-
ти,  що у всіх випадках на темному тлі неба завжди добре буде
видний світлий купол розкритого парашута, його без проблем
можна буде оглянути, а якщо на куполі утворився порив або він
виявився перехлеснутим стропами, то це чітко буде проглядати-
ся у вигляді чорної щілини (отвору) або порушення форми купо-
ла.
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Особлива уважність протягом усього періоду зниження на
розкритому куполі в нічних умовах потрібна для того, щоб запо-
бігти сходженню в повітрі з іншими десантниками. Білі куполи
десантників, які поблизу знижуються, добре видні навіть в умо-
вах ночі. Належить тільки вчасно не допускати сходження з ни-
ми до небезпечної відстані.

Враховуючи труднощі орієнтування й визначення напрямку
зносу по вітру вночі десантник повинен тренуватися контролю-
вати своє положення в просторі не тільки по світлових знаках,
але й по відбиттю рік і водойм, по світлих лініях шосейних і
ґрунтових доріг, а також по деяких предметах, що виділяється на
місцевості.

Десантник, відпрацьовуючи правильне положення для при-
землення, повинен знати особливість наближення до землі в ніч-
них умовах, коли важко визначити відстань і час, що залишили-
ся до моменту приземлення, тому тривалість зниження десант-
ника в стані повної готовності до раптового удару ногами об зе-
млю збільшується.

Зорієнтувавшись, вибравши добре видимий орієнтир і визна-
чивши по ньому напрямок вітру, парашутист-десантник повинен
розгорнутися суворо по зносу, тримати ноги разом у напівзігну-
тому стані до зіткнення із землею й не намагатися ловити землю
ногами.

На аеродромі зльоту при підготовці до здійснення стрибка
від десантників потрібні самостійність і тверді практичні нави-
ки,  для того щоб у нічних умовах кожний міг особисто готовити
свої парашути, складати парашутну сумку, монтувати ніж, гото-
вити й надягати зброю й спорядження, допомагати товаришеві в
кріпленні зброї та інше.

Всі ці дії можуть бути успішно виконані лише в тому випад-
ку, якщо вони відпрацьовані в денних умовах, повторені на пе-
редстрибковому тренуванні вночі й стали звичними для кожного
десантника. Дії особового складу на аеродромі вночі повинні бу-
ти суворо обмежені в межах робочих площадок і старту. Кора-
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бельні групи й окремі десантники можуть пересуватися на аеро-
дромі лише по певних маршрутах, а на робочій площадці – тіль-
ки в її межах, які позначені червоними вогнями.

Стрибки з парашутом на воду. Основна особливість стриб-
ків з парашутом на воду полягає в тім,  що десантники крім до-
тримання правил, встановлених для виконання стрибка на сушу,
повинні заздалегідь підготуватися в повітрі до швидкого звіль-
нення від підвісної системи в момент приводнення. Це усклад-
нює стрибок і зобов'язує десантника бути особливо уважним у
повітрі.

Навчально-тренувальні стрибки з парашутом на воду вико-
нуються тільки вдень при температурі води не нижче +18°С и
глибині водоймища не менше 1,5 м.

Берега району приводнення повинні мати добрі під'їзні шля-
хи, що забезпечують доставку до водоймищ рятувальних плава-
льних засобів і підхід автотранспорту. Як і площадка призем-
лення, водоймище повинно з усіх боків мати 500-метрову зону
безпеки, вільну від будівель, ліній електропередач, стовпів, пе-
ньків та інших перешкод.

До навчально-тренувальних стрибків на воду допускаються
десантники, що оволоділи технікою виконання стрибка на сушу і
вивчили спеціальні рятувальні засоби. При підготовці до прак-
тичних стрибків на воду з особовим складом проводяться спеці-
альні заняття щодо звільнення від підвісної системи при привод-
ненні.

Перші навчально-тренувальні стрибки з парашутом на воду
проводяться в полегшеному обмундируванні (літній шолом,
комбінезон, легке спортивне взуття). Перед стрибком на воду
кожний десантник перевіряється в умінні плавати в обмундиру-
ванні.

Увага! Десантники, що не вміють плавати, до стрибків на
воду не допускаються.

Заняття з підготовки до стрибків на воду проводяться на зви-
чайних снарядах ПДК в десантному обмундируванні, на кожно-
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му десантнику повинні бути індивідуальний рятувальний жилет
і спеціальний запобіжний пояс. У процесі заняття на стапелях з
підвісними системами десантники обов'язково повинні тренува-
тися у звільненні від підвісної системи й, крім того, зробити кі-
лька стрибків із тросової гірки на водоймище (басейн).

Підготовка десантника до приводнення починається на висо-
ті не менш 200 м. Для цього необхідно: заправити глибше голо-
вний обхват підвісної системи й зручніше сісти в нього; відстеб-
нути лівий карабін і ліву скобу кріплення запасного парашута й
відвести його в праву сторону; відстебнути по черзі карабіни
ножних обхватів, розстебнути карабін грудної перемички; напо-
внити рятувальний жилет повітрям, для чого зробити два – три
видихи в кожний мундштук жилета; узятися руками за вільні кі-
нці вище голови і, дотримуючись при цьому запобіжних заходів
від випадкового випадіння з підвісної системи, підготуватися до
приводнення.

На висоті близько 20 м від води, тримаючись лівою рукою за
вільні кінці підвісної системи, правою рукою зняти із запобіж-
ника замок запобіжного пояса.

У момент торкання ногами води десантник правою рукою
звільняється від запобіжного пояса, різко повертається вліво,
звільняється від підвісної системи й поринає у воду. При спли-
ванні на поверхню води десантник може виявитися під матеріа-
лом купола парашута або заплутатися в його стропах. Тому на
заняттях з наземної підготовки десантникові необхідно тренува-
тися у визначенні з повітря напрямку зносу по вітру й відплитті
у протилежний бік після занурення у воду.

Стрибки з парашутом на воду зі зброєю і спорядженням про-
водяться з особовим складом, що має досвід стрибків на воду без
зброї й спорядження. При цьому кожний десантник, крім ряту-
вального жилета й запобіжного пояса, забезпечується рятуваль-
ним човном, водонепроникними чохлами для зброї й споря-
дження, а також вантажним контейнером. Зброя у водонепрони-
кному чохлі кріпиться на плечі десантника, а всі предмети бойо-
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вої викладки, рюкзак і рятувальний човен упаковуються в кон-
тейнер ГК-30.

Послідовність підготовки рятувального човна, упакування у
вантажний контейнер предметів бойової викладки десантника і
підготовки ГК-30 до десантування вивчається на планових за-
няттях з бойової підготовки.  У ході підготовки до стрибка з па-
рашутом на воду зі зброєю й спорядженням крім елементів під-
готовки до звичайного стрибка відпрацьовуються особливості
кріплення зброї при здійсненні стрибків на воду, звільнення ван-
тажного контейнера ГК-30 і дії десантника після занурення у во-
ду.

Зброя десантника на відміну від кріплення її при здійсненні
стрибків на сушу кріпиться таким чином: автоматний ремінь на-
дівається на плече, пропускається під підвісною системою, ви-
водиться на груди й закріплюється тільки шляхом застібання
грудної перемички; ремінь додаткового кріплення зброї, охоп-
люючи спину і бік, основного автоматного ременя не захоплює,
а закріплюється тільки за ту половину грудної перемички, що
вилучена від плеча, де розташована зброя. Після розстібання
підвісної системи й звільнення від неї ремені кріплення зброї не
стискують рухи десантника й забезпечують кріплення зброї до
підвісної системи парашута, що потрапив у воду.

Від’єднання вантажного контейнера при стрибках на воду
здійснюється на висоті 200 – 300 м. Після відстібання ГК-30 і
його видалення на з’єднувальній ланці десантник переконується,
дивлячись зверху, у справності рятувального човна й готується
до приводнення у вивченій раніше послідовності.

Після приводнення десантник не відпливає убік, а, зринувши
на поверхню води, підтягує до себе рятувальний човен, улазить у
нього з боку носової частини,  витягує зброю й ГК-30  зі споря-
дженням.

Якщо стрибки на воду здійснюються без рятувального човна
МЛАС-1-ОБ, а тільки з жилетом АСЖ-58, то зброя у водонепро-
никному чохлі кріпиться на груди, при цьому автоматний ремінь
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надівається на шию й закріплюється грудною перемичкою. Під-
готовку до приводнення десантник починає на такій же висоті й
виконує в такій же послідовності, як і при звичайних стрибках. У
момент торкання води він правою рукою розстібає замок пояса,
лівою втримує зброю на грудях, різким поворотом уліво звільня-
ється від підвісної системи й поринає у воду. Рятувальний жилет
піднімає десантника над поверхнею води, і він, утримуючи при
собі зброю й переводячи її за спину, найкоротшим шляхом пливе
до берега.

Стрибки з парашутом зі стрільбою в повітрі. З метою на-
вчання особового складу правилам ведення вогню по наземних
цілях з повітря навчально-тренувальні стрибки можуть проводи-
тися зі стрільбою під час зниження на парашуті. Із цією метою
зброя без чохла кріпиться на грудях. Для ведення вогню десант-
ник виводить ствол зброї з-під запасного парашута й переводить
зброю в положення для стрільби в повітрі.

Дії десантника до відкриття купола основного парашута ана-
логічні діям при здійсненні звичайних стрибків і виконуються
відповідно до вимог загальних правил здійснення стрибків зі
зброєю.

Після розкриття купола основного парашута при необхіднос-
ті ведення вогню з повітря десантник повинен виконати такі дії:

·розв’язати шнур кріплення пістолетної рукоятки автомата
до пряжки підвісної системи;

·витягти ствол автомата із сумки (або спеціально нашитої
кишені) і перевести зброю поверх запасного парашута;

· зняти автомат із запобіжника й вести вогонь по наземних
цілях.

При підготовці до приземлення на висоті не нижче 150 м де-
сантник повинен перевести автомат у горизонтальне положення
– між ранцем запасного парашута й підвісною системою основ-
ного парашута, поверх укладеної й закріпленої під гумами ранця
запасного парашута парашутної сумки.

Порядок подальших дій нічим не відрізняється від звичайних
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стрибків.
Стрибки з парашутом узимку. Навчально-тренувальні

стрибки з парашутом узимку дозволяється проводити при тем-
пературі біля землі не нижче -35°С,  швидкості вітру по висотах
при температурі нижче -20°С не більше 7 м/с.

Площадка приземлення повинна мати сніжний покрив, що
забезпечує безпеку приземлення десантників. При виборі пло-
щадки приземлення враховують, щоб під снігом не було великих
каменів та інших перешкод, які можуть загрожувати безпеці
приземлення.

В окремих випадках дозволяється виконувати стрибки на
мерзлий рівний ґрунт без сніжного покриву за умови, якщо шви-
дкість вітру не перевищує 4 м/с і десантники забезпечені валя-
ним взуттям.

Стрибки з парашутом узимку на замерзлі водойми дозволя-
ється робити при товщині льоду не менш 20 см, з необхідним
сніжним покривом, що оберігає десантників від прослизання в
момент приземлення.

Стрибки на лід і нерівний мерзлий ґрунт, що не має достат-
нього сніжного покриву, забороняються.

Особовий склад, який здійснює стрибки з парашутом узимку,
забезпечується теплим обмундируванням, спеціальним взуттям
та п’ятипалими вовняними рукавицями. Наявність зимового об-
мундирування, низька температура повітря, а також глибокий
сніжний покрив,  які сковують рух,  складають головну особли-
вість стрибків з парашутом узимку.

При підготовці до стрибків узимку під час укладання пара-
шутів необхідно так підігнати підвісну систему,  щоб вона була
трохи вільніша й не стискувала рухи десантника в повітрі. Особ-
лива увага приділяється підготовці валяного взуття десантника,
для того щоб виключити її втрату при розкритті парашута в по-
вітрі.

Заняття з підготовки особового складу до стрибків з парашу-
том узимку проводяться на звичайних снарядах ПДК.  У ході
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тренування на навчальних снарядах спрацьовуються всі елемен-
ти стрибка, починаючи від надягання парашутів до їхнього зби-
рання після здійснення стрибка в тому обмундируванні, у якому
будуть здійснюватися стрибки з парашутом.

Слід враховувати, що на аеродромі зльоту потрібно більше
часу для надягання парашутів, кріплення зброї й на підготовку
до стрибка.

На аеродромі зльоту й на площадці приземлення для десант-
ників організуються пункти для обігріву.

При посадці в літак десантники повинні перевірити один у
одного, чи збитий зледенілий сніг з каблуків, щоб не послизну-
тися при русі по вантажній кабіні й у момент відділення від лі-
така. У літаку перед здійсненням стрибка необхідно зняти із пра-
вої руки хутряну рукавицю й заправити її під гуми запасного па-
рашута. Права рука у вовняній п’ятипалій рукавиці повинна бу-
ти готова до відшукання й висмикування кільця ланки ручного
розкриття. Після розкриття купола основного парашута хутряна
рукавиця знову може бути надягнута на руку поверх п'ятипалої
рукавички.

Сніжний покрив приховує відстань і ускладнює визначення
висоти до землі. Десантники в цьому випадку орієнтуються по
знаках на площадці приземлення, а також по місцевих предме-
тах, що виділяються. Незважаючи на те що шар снігу зм'якшує
удар об землю, десантник повинен чітко дотримуватися всіх
правил підготовки до приземлення, як і при приземленні на тве-
рдий ґрунт.

При зборці парашута після приземлення десантник повинен
очистити купол від снігу й укласти його в парашутну сумку,
стропи зібрати петлею. Зборку парашута треба здійснювати у
рукавичках або рукавицях, щоб виключити відтавання снігу на
куполі й стропах у процесі їхньої зборки.

Стрибки з парашутом на ліс здійснюються десантниками
окремих спеціальних підрозділів, у програмі навчання для яких
вони передбачені. Приземленню на ліс, крім того, повинен бути
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навчений весь особовий склад частин і підрозділів з метою по-
передження травматичних ушкоджень при випадковому призем-
ленні на нього.

Дії десантника в початковій стадії стрибка з парашутом ні-
чим не відрізняються від дій у звичайних умовах. У тих випад-
ках, коли десантник переконаний, що з'являється ймовірність
приземлення на ліс або на окремі дерева, він повинен прагнути
ухилитися від них і приземлитися на узліссі лісу, на галявині або
між деревами.

Для цього необхідно вміло
користуватися знесенням по вітру
й сковзанням основного купола.

Рис. 3.14. Дії десантника
 у випадку приземлення на ліс

Якщо величина лісового ма-
сиву й частота дерев не дозволя-
ють ухилитися від зустрічі з дере-
вами (рис.3.14), то необхідно ви-

конати таке:
·розгорнутися по вітру й контролювати напрямок зниження

до підходу до вершин дерев;
· звести ноги разом, напружити їх і підготуватися зустріти

гілки й стволи дерев ступнями;
· голову увібрати в плечі, оберігаючи руками обличчя й очі

від удару об стовбури і гілки дерев.
Після проходу десантника через крону дерев необхідно про-

довжувати зберігати угруповання тіла, не розслаблюючи м’язів
ніг і спини, до повного приземлення на ґрунт або зависання на
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стропах  купола, що зачепився.
Якщо зависання трапилося на високому дереві й немає мож-

ливості для безпечного спуска на землю по його стволу, то спус-
каються по стропах розпущеного для цієї мети запасного пара-
шута. Підготовку до спуска десантник повинен здійснити в та-
кому порядку:

·відстебнути ранець запасного парашута й скинути його на
землю;

· звільнити ножні обхвати;
· звільнити ремінь (строп) додаткового кріплення зброї, роз-

стебнути грудну перемичку, взяти зброю й підготувати її для
спуска разом із собою на землю;

·розстебнути грудну перемичку рюкзака, розстебнути і зня-
ти поясний ремінь разом з лопаткою й сумками рюкзака;

·узятися лівою рукою за праву групу вільних кінців підвіс-
ної системи вище голови й, оберігаючись таким чином від випа-
дкового випадання, вивести праву руку з-під вільних кінців під-
вісної системи;

·надягнути на праве плече або шию ремінь кріплення зброї,
взятися обома руками за ліву групу вільних кінців підвісної сис-
теми, розвернутися вліво і, вивільнюючи ліву руку, спуститися
по стропах (або притримуючись за ствол дерева) на землю.

Стрибки з парашутом у горах. Для виконання певних так-
тичних завдань щодо здійснення стрибків з парашутом у горах
можуть бути притягнуті не тільки окремі спеціальні підрозділи,
але й військові частини в їхньому повному складі з озброєнням і
бойовою технікою.

За своїми умовами стрибки в горах значно відрізняються від
всіх інших стрибків, які здійснюються на рівнинні ділянки міс-
цевості. Ці відмінності полягають ось у чому:

·можливе кисневе голодування,  що викликає стомлюва-
ність;

· значні коливання у швидкості вітру на висотах і в поверхні
площадки приземлення;
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·підвищення сонячної радіації, що викликає зменшення пра-
цездатності;

·наявність постійних небезпек гірської обстановки: оже-
ледь, каменепад, сніжні й ґрунтові обвали, сховані або відкриті
тріщини, відсутність доріг і приміщень для вкриття особового
складу.

Певна складність стрибків у горах вимагає при підготовці до
стрибків включати цілий комплекс заходів,  головними з яких є
вироблення в десантників стійкості до кисневого голодування, їх
спеціальне фізичне тренування, ретельний медичний контроль і
відбір особового складу, наземна підготовка й передстрибкове
тренування, що проводиться безпосередньо перед здійсненням
стрибка в горах.

Спеціальне фізичне тренування має на меті розвиток сприт-
ності в десантників, вироблення навичок збереження рівноваги й
стійкості при обмеженій площі опори, розвиток сили й витрива-
лості ніг і плечового пояса. Засобами спеціальної фізичної підго-
товки є марш-кидки, силова гімнастика, плавання, спортивні іг-
ри (футбол, ручний м'яч), ходіння й лазіння на великій висоті по
обмежених площадках і переходах. Для тренувань бажано вико-
ристати ділянку гірського підйому протягом 300-500 м. Необ-
хідно знати основні положення альпінізму й особливості дій у
горах.

У підрозділах, призначених до десантування, необхідно ор-
ганізувати постійний медичний контроль, у ході якого повинні
бути виявлені всі десантники, піддані хронічному або простуд-
ному захворюванням, зі скаргами на функціонування шлунково-
кишкового тракту, запаморочення, нудоту, задишку, різку
сприйнятливість до недоліку кисню в повітрі. Особливо гостро
ці хворобливі явища виявляються при висотних обльотах або в
період перебування особового складу у високогірному тренува-
льному таборі.

Наземна підготовка десантників проводиться на звичайних
снарядах ПДК, але крім тренувань у виконанні загальних правил
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стрибка з парашутом повинні бути відпрацьовані такі елементи
підготовки, як правила користування кисневим обладнанням лі-
така, особливості зниження й приземлення в умовах високогір’я,
дії в горах після приземлення. Напередодні здійснення стрибка з
особовим складом, придатним до стрибка в горах, проводиться
передстрибкове тренування.

Надягання парашутів на аеродромі зльоту, посадка й розмі-
щення в літаках, а також дії десантників під час польоту вико-
нуються за загальними правилами. На висоті 2500 м за коман-
дою бортового техніка по авіаційно-десантному обладнанню
особовий склад надягає кисневі маски. Зняття масок здійснюєть-
ся після того, як командир екіпажу літака через бортового техні-
ка подає відповідну команду. Кожний десантник обов’язково
повинен укласти зняту кисневу маску на місце її постійного збе-
рігання (у нішу або спеціальну сумку), щоб неукладена маска і її
шланг не стали причиною затримки або навіть падіння інших де-
сантників при їхньому русі у вантажній кабіні літака за коман-
дою “ПІШОВ”.

Команди “ПРИГОТУВАТИСЯ” і “ПІШОВ”, як правило, по-
даються відразу ж після зняття кисневих масок і виконуються
відповідно до загальних правил стрибків. Високогірні площадки
приземлення обмежені у своїх розмірах, тому десантники після
зняття масок повинні бути особливо уважні до команд і постійно
готові до здійснення стрибка. Темп відділення десантників від
літака повинен бути максимальним, а команда “ВІДСТАВИТИ”
повинна виконуватися без найменшого зволікання. Будь-яка за-
тримка при десантуванні або несвоєчасне виконання команди
про припинення випуску може привести до приземлення за ме-
жами площадки, на скелі, камені або в ущелину.

Мінливість і раптова мінливість горизонтальних і вертикаль-
них повітряних потоків у горах збільшує ймовірність сходжень
десантників у повітрі. Тому від них потрібні підвищена увага й
швидкі дії щодо запобігання сходженню. На висоті 3-4 км повіт-
ря має набагато меншу щільність. Це приводить до значного збі-
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льшення швидкості зниження й приземлення, тому приготуван-
ня до приземлення варто починати раніше, ніж у звичайних умо-
вах.

Підвищена швидкість зниження викликає в десантника
суб’єктивне відчуття швидкого наближення землі. У момент
приземлення удар ногами об землю значно відчутніший й вима-
гає більшої напруги ніг і угруповання всього тіла. При здійснен-
ні стрибків у горах варто уникати приземлення на ліс, (незарослі
травою) ділянки, які утворені більшими валунами або є зовніш-
німи виходами скельної породи. Для зм’якшення удару об землю
в момент приземлення бойову викладку десантника зменшують
до можливих меж, а все необхідне для виконання завдання деса-
нтується у вантажній тарі.

Дії десантника після приземлення відповідають вимогам за-
гальних правил здійснення стрибка з парашутом, але з ураху-
ванням того, що в горах рухи необхідно виконувати розмірено й
спокійно, не допускаючи ніяких різких дій, які неминуче приве-
дуть до занепаду сил і тимчасового виходу з ладу. Для усунення
головного болю десантники можуть бути забезпечені необхід-
ними медикаментами.

Стрибки з парашутом крізь хмари. Сучасні транспортні
літаки оснащені необхідним обладнанням для проведення десан-
тування в складних метеорологічних умовах. Відповідно до  ви-
мог НПДС-2006 такі стрибки здійснюються за умови, якщо ни-
жня кромка хмарності перебуває на висоті не менш 300 м від по-
верхні площадки приземлення.

Головна особливість стрибків через хмари полягає в тім, що
деякий період зниження десантника на стабілізуючому парашуті
й на розкритому куполі основного парашута відбувається в умо-
вах обмеженої видимості, у густому тумані, коли десантникові
не видні ні земля, ні небо, тому варто бути уважним на випадок
сходження. Всі інші дії десантника як у початковій, так і в заве-
ршальній стадії стрибка (надягання парашутів і розміщення в лі-
таках,  відділення від літака й розкриття основного парашута,
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підготовка до приземлення) нічим не відрізняються від звичай-
ного стрибка й виконуються відповідно до  вимог загальних пра-
вил.

3.8. Дії десантника в особливих випадках

Під час здійснення стрибків з парашутом можуть виникнути
обставини, що заважають нормальній роботі основного парашу-
та або благополучному приземленню десантника. До найбільш
характерних випадків ускладнень обстановки в повітрі відно-
сяться: сходження й зачеплення десантників, зниження на різні
перешкоди, у воду, зачеплення стабілізуючого парашута за
предмети бойового спорядження, порив купола основного пара-
шута при наповненні або його перехльостування стропами. У
всіх випадках десантник повинен проявляти самовладання, ви-
тримку, уміння діяти в складній обстановці, грамотно оцінювати
аварійну ситуацію й запобігати несприятливому результату
стрибка.

Сходження в повітрі. При проведенні групових стрибків з
парашутом через непостійний рух повітряних потоків можуть
бути випадки сходження десантників під час зниження. Схо-
дження являє собою зустрічі в повітрі десантників, що перебу-
вають приблизно на одній висоті або один над одним на одній
вертикалі. В обох випадках може виникнути небезпека влучення
одного в купол і стропи іншого.

Десантники повинні уникати сходження в повітрі. Це забез-
печується дотриманням встановленого темпу відділення від лі-
така, обліком їхньої польотної маси, веденням обачності в повіт-
рі й умілим управлінням куполом парашута.

У випадку загрози зустрічі двох десантників під час знижен-
ня їм необхідно вжити всіх заходів, щоб не допустити близького
сходження один з одним. Для цієї мети застосовується сковзан-
ня.

Десантник, який першим виявив імовірність сходження, зо-
бов’язаний оцінити обстановку й визначити найбільш вигідний
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напрямок сковзання, попередити про це іншого десантника го-
лосом і вказати йому напрямок сковзання.

У кожному окремому ви-
падку сходження положення
десантників стосовно осі зу-
стрічі руху може бути різ-
ним. Тому треба застосовува-
ти сковзання так,  щоб відхо-
дити в правий бік від осі зу-
стрічного руху (рис.3.15).

Рис. 3.15. Дії десантників під час
сходження

Якщо запобігти сходжен-
ню не вдалося й один десантник зачепився за стропи або купол

основного парашута іншого, то необхідно, оці-
нивши обстановку, швидко вжити заходів, що
забезпечують зниження й благополучне призе-
млення обох десантників  хоча б на одному ку-
полі.

Якщо один із десантників під час сходження
пройшов між стропами парашута другого і його
купол склався, то десантник, який опинився
зверху, зобов’язаний схопити руками купол,
що погаснув, і утримувати його до призем-
лення (рис.3.16).

Рис. 3.16. Дії десантника у випадку попадання в
стропи його парашута іншого десантника (випадок, коли

купол іншого десантника почав “гаснути”)

У тому випадку, коли десантники після схо-
дження й зачеплення виявляться на одному рів-
ні, а купола їхніх парашутів будуть продовжу-
вати працювати, необхідно обхопити один од-
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ного руками й так триматися до моменту приземлення, при цьо-
му під час зниження варто уважно вести спостереження за по-
ложенням куполів і наближенням землі (рис. 3.17).

При сходженні може виявитися, що один з десантників про-
скочив через декілька стропів купола іншого й купол його пара-
шута почав затягуватись у петлю, що утворилася, у цьому випа-
дку той десантник, у чиї стропи потрапив інший, повинен негай-
но обрізати зачеплені стропи (рис. 3.18).

Якщо в десантників при сходженні обидва основні парашути
почали гаснути, то одному з них, що перебуває вище, необхідно
негайно розкрити запасний парашут і обом знижуватися на
одному запасному парашуті. Запасний парашут другого десант-
ника необхідно застосовувати у випадку гострої потреби.

Рис.3.17. Дії десантника під час
сходження у повітрі (випадок, ко-
ли обидва куполи під час сходження

знаходяться на одному рівні)

 Рис.3.18. Обрізання стропів під
час сходження десантників у

повітрі

Можливі випадки, коли один з десантників при зниженні
може виявитися під куполом іншого. При такім положенні па-
рашут верхнього десантника, потрапивши в зону аеродинамічно-
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го затінення, може скластися й згаснути. Щоб запобігти цьому
явищу, верхній десантник повинен негайно попередити голосом
нижнього про те, щоб він глибоким сковзанням прискорив своє
зниження й відійшов убік, при цьому сам повинен застосувати
сковзання у протилежний бік.

Розгойдування при зниженні (рис.3.19). Розгойдування на
висоті особливої небезпеки для десантника не становить. Але
якщо розгойдування виникає при підході до землі,  воно може
ускладнити нормальне приземлення. Розгойдування усувається
підтягуванням на стропах,  для чого в крайній верхній крапці
розгойдування треба різко підтягти частину стропів з боку на-
прямку руху й тримати їх у такім положенні до проходження
нижньої крапки. Потім стропи треба відпустити й у крайнім про-
тилежному положенні підтягти протилежні стропи. Так необхід-
но проробити кілька разів до усунення розгойдування, при цьо-
му варто уважно стежити за землею, для того щоб вчасно приго-
туватися до приземлення.

Рис. 3.19. Положення десантника при розгойдуванні:
а – правильне; б – неправильне; в – положення тіла при розгойдуванні

Випадкове зниження на перешкоди й воду. У результаті
впливу різних повітряних потоків, особливо навесні й улітку, де-
сантника може віднести за межі площадки приземлення, де мо-
жуть бути різні будови, високовольтна лінія, лінії зв’язку, яр, рі-
ка, озеро тощо.
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У всіх випадках,  коли стане очевидною можливість призем-
лення на яку-небудь перешкоду, десантник зобов’язаний до
останнього моменту прагнути уникнути приземлення на неї,
уміло використовуючи при цьому способи ковзання основним
куполом.

Якщо уникнути приземлення на перешкоди не вдалося й де-
сантник змушений приземлятися, наприклад, на дах будинку,
необхідно виконати таке:

·відстебнути всі карабіни підвісної системи й підготуватися
до швидкого вивільнення від парашута в момент приземлення;

·при влученні на середину даху швидко звільнитися від під-
вісної системи й утриматися на будинку за який-небудь предмет;

·у випадку приземлення на край даху потрібно швидко вте-
кти з будинку, не допускаючи гасіння купола основного пара-
шута.

При спуску десантника на телефонні, телеграфні проводи
або на лінії електропередач необхідно прагнути ступнями ніг ві-
діпхнутися від проводів, охороняючи при цьому голову від уда-
ру об опори або проводи. Слід дотримуватися обережності, щоб
не бути ураженим електричним струмом високої напруги при
зависанні на високовольтних лініях.

Приземляючись на крутий скат яру, десантник повинен пра-
гнути зустріти перешкоду ступнями напружених ніг і, користу-
ючись наповненим куполом парашута, швидко опуститися на
дно яру.

Якщо парашутист-десантник знижується на водоймище без
рятувального жилета, то він повинен послідовно, відповідно до
правил стрибків на воду,  звільнитися від підвісної системи й
усього спорядження, дотримуючись при цьому запобіжних захо-
дів  від випадкового випадіння з підвісної системи парашута.
Приводнення виконується за правилами стрибків на воду. Вири-
нувши з води, десантник зі зброєю вплав добирається до най-
ближчого берега.

Порив купола основного парашута або перехльостування
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його стропами. Порив або перехльостування купола легко ви-
являється кожним десантником при огляді ним розкритого купо-
ла основного парашута після висмикування кільця ланки ручно-
го розкриття. У всіх випадках порив і перехльостування купола
викликають збільшення швидкості зниження до небезпечних
меж і вимагають негайного розкриття запасного парашута.

Якщо при частковій відмові купола основного парашута де-
сантника обертає навколо вертикальної осі зниження, то необ-
хідно усунути обертовий рух і тільки після цього вводити в дію
запасний парашут. Якщо ж обертовий рух усунути не вдається,
то десантник розкриває запасний парашут, відкинувши його
купол у бік обертання.

Зачеплення стабілізуючої парашутної системи й повна
відмова в роботі основного парашута. При порушенні правил
відділення від літака стабілізуюча парашутна система може по-
трапити в ноги десантника або зачепитися за виступаючі пред-
мети спорядження. При такому положенні, якщо не вжити захо-
дів, може відбутися затримка в розкритті основного парашута
або повна відмова в його роботі. У цьому випадку необхідно
широко розвести ноги, для того щоб звільнити стабілізуючий
парашут від зачеплення. Якщо ця спроба не дала позитивних ре-
зультатів, слід негайно застосувати запасний парашут.

Повна відмова основного парашута може відбутися й з ін-
ших причин:

·обрив бортового троса в літаку;
·несправність карабіна парашутної камери;
·неправильне заряджання двоконусного замка та інші.
Ознаками повної відмови в роботі основного парашута є:
·відсутність моменту динамічного удару, що виникає при

наповненні купола стабілізуючого парашута;
·безладне падіння замість стабілізованого зниження;
·відсутність “провалу” десантника після висмикування ним

кільця ланки ручного розкриття тощо.
У всіх таких випадках десантник повинен оцінити обстанов-
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ку й увести в дію запасний парашут.

3.9. Правила користування запасним парашутом

Запасний парашут уводиться в дію при повній або частковій
відмові в роботі основного парашута, а також у всіх випадках,
коли виникає загроза нормальному спуску на основному пара-
шуті.

Повна відмова вважається тоді, коли ранець основного па-
рашута не розкрився зовсім або купол вийшов з ранця, але за-
плутався й не повністю розкрився, а також коли з якихось при-
чин стабілізація не припиняється й основний парашут у роботу
не вступає.

До часткової відмови відносяться такі випадки, як обрив
окремих стропів, перехльостування й порив купола, складання
куполів при сходженні й т.д..

При повній відмові купола основного парашута необхідно
висмикнути кільце ланки ручного розкриття запасного парашута
й згрупуватися, чекаючи  динамічного удару. При цьому, якщо
падіння десантника було безпорядним, то найбільш сприятливим
моментом для висмикування кільця є період, коли він звернений
обличчям до неба й не бачить землю.

Після розкриття запасного парашута робити спроби до роз-
криття основного парашута категорично забороняється.

 Для введення в дію запасного парашута при частковій від-
мові купола основного парашута необхідно:

· звести ноги разом і підігнути їх під себе;
·накласти ліву руку на клапани ранця й правою рукою різко

висмикнути кільце ланки ручного розкриття;
·послідовно звільнити клапани ранця з-під лівої руки, взяти

купол обома руками й згрупуватися для кидка його в повітрі;
· зорієнтуватися щодо напрямку знесення й енергійно відки-

нути убік і наверх купол у напрямку зносу по вітру;
· якщо при розкритті запасного парашута десантника обер-

тає навколо вертикальної осі, то купол слід відкинути убік обер-
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тання;
·висмикнути стропи з сот ранця, відкинути їх убік купола,

взяти одну-дві верхні стропи й ривками натягати їх на себе, роз-
таскуючи в такий спосіб нижню кромку,  поки купол не напов-
ниться повітрям.

Введення в дію запасного парашута з навчальною метою при
нормальній роботі купола основного парашута виконується в тій
же послідовності, що й при частковій відмові основного парашу-
та.

Питання для самоконтролю
1. Призначення і зміст наземної підготовки десантника.
2. Призначення і зміст занять з наземного відпрацюван-

ня елементів стрибка з парашутом.
3. Призначення і склад повітрянодесантного комплексу.
4. Види тренажерів ПДК, правила відпрацювання еле-

ментів стрибка на них.
5. Заходи безпеки під час проведення занять на ПДК.
6. Правила і послідовність підгонки спорядження і кріп-

лення зброї для стрибка з парашутом.
7. Правила здійснення навчально-тренувальних стрибків

з парашутом.
8. Правила розміщення в літальних апаратах, поводжен-

ня в польоті, підготовки і здійснення стрибка.
9. Дії десантника під час відділення від літального апа-

рата, під час зниження і приземлення.
10. Правила виконання ускладнених стрибків з парашу-

том.
11. Особливі випадки і правила дій десантників у них.
12. Правила застосування запасного парашута.
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Г л а в а  4

МАТЕРІАЛЬНА ЧАСТИНА ВАНТАЖНИХ
 ПАРАШУТНИХ СИСТЕМ ПЛАТФОРМ

І МАЛОГАБАРИТНОЇ ТАРИ

4.1. Вантажні парашутні системи

Парашутно-десантні засоби, які забезпечують бойові дії де-
сантника, призначені для десантування на вантажних парашутах
стрілецької зброї, боєприпасів, продовольства, медикаментів,
пального та інших вантажів у райони бойових дій, а також ши-
роко застосовуються для десантування вантажів з повітря у важ-
кодоступних гірських, лісних, болотистих районах для різнома-
нітних експедицій або у випадку стихійного лиха.

До парашутно-десантних засобів, які забезпечують бойові дії
десантника, відносяться: вантажна парашутна система ОКС-4
серії 4 з приладом ДП-4, парашутно-десантна тара, яка предста-
вляє собою парашутно-десантний м’який мішок ПДММ-47, по-
довжений парашутно-десантний м’який мішок УПДММ-65, па-
рашутно-десантні універсальні ремені ПДУР-47, світломаяк СД-
02-10, парашутно-вантажна система ПГС-500 серії 2, парашутно-
десантна бочка ПДСБ-1.

Для знаходження вантажів під час десантування вночі засто-
совуються спеціальні сигнальні лампи, які включаються в мо-
мент розкриття парашута й позначають вантаж при зниженні й
після приземлення.

Вантажі, упаковані в ПДММ-47, УПДММ-65 і ПДУР-47, де-
сантуються на вантажних парашутних системах ОКС-4 серії 4, а
ПГС-500 серії 2 і ПДСБ-1 – відповідно на парашутах, призначе-
них для цих систем.

Розкриття парашутів може бути примусовим, коли парашут
розкривається відразу ж після відділення вантажу від літака, або
за допомогою дистанційного приладу ДП-4, коли парашут роз-
кривається на висоті, встановленій на приладі. Конструкція па-
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рашутно-десантної тари дозволяє скидати її за допомогою спеці-
ального транспортера, встановлюваного у вантажній кабіні літа-
ка, і вручну у двері або люк літака.

Застосування вантажних парашутних систем залежить від
маси вантажу і його габаритів. Всі вантажні парашутні системи
мають порівняно невелику площу купола основного парашута й
кріпляться безпосередньо до несучих ременів вантажної тари.

Куполи основних парашутів посилені парашутними стрічка-
ми різної міцності, крім того, у ПГС-500 і ПДСБ-1 вони мають
спеціальну конструктивну повітропроникність.

Введення парашутної системи в дію здійснюється витяжною
ланкою, один кінець якої кріпиться до троса літака, інший –  до
пристрою, що розкриває парашутну камеру, або спеціального
приладу.

Укладені вантажні парашутні системи можуть зберігатися на
парашутному складі окремо або змонтованими на парашутно-
десантній тарі. Переукладання їх здійснюється через дев’ять мі-
сяців.

4.1.1. Вантажна парашутна система ОКС-4 серії 4

Вантажна парашутна система ОКС-4 серії 4 призначена для
десантування різних військових вантажів (озброєння, боєприпа-
сів, продовольства й т.д.), упакованих у парашутно-десантну та-
ру (ПДММ-47, УПДММ-65, ПДУР-47) із введенням її в дію ви-
тяжною ланкою або дистанційним приладом ДП-4.

До складу парашутної системи ОКС-4 серії 4 входять: витя-
жна ланка, обривний шнур ШХБ-60, стабілізуючий парашут,
з’єднувальний капроновий шнур ШТКП-18-700, парашутна ка-
мера, з’єднувальний бавовняний шнур, чохол купола основного
парашута, основний парашут, перехідна ланка, гальмівний па-
рашут, підтримуючий шнур ШХБ-40, парашутна сумка, паспорт.

Тактико-технічні дані парашутної системи ОКС-4 серії 4
1. Експлуатаційні обмеження:
     загальна польотна маса вантажу, кг до 150
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     швидкість польоту літака, км/год до 350

     максимальна висота десантування, м 4000
     мінімальна висота десантування при введенні парашута в дію
     витяжною ланкою, м 150
2. Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті, м/с до 65

3. Швидкість зниження на основному парашуті, м/с до 7

4. Маса парашута, кг 14

5. Кількість застосувань, разів 100

6. Гарантійний термін служби, років 12

4.1.2. Прилад ДП-4

Дистанційний прилад ДП-4 із трубкою ТМ-24Б призначений
для забезпечення розкриття парашутної системи ОКС-4 серії 4
через заданий час при прицільному скиданні вантажу з великих
висот.

Тактико-технічні дані дистанційного приладу ДП-4
1. Експлуатаційні обмеження:
     загальна польотна маса вантажу, кг до 150
     швидкість польоту літака, км/год до 350

     максимальна висота десантування, м 4000

     мінімальна висота десантування, м 400

2. Маса приладу, кг 0,407

3. Кількість застосувань, разів 10

4. Гарантійний термін служби, років 10

До складу приладу ДП-4 входять: корпус 2 (рис.4.1), призна-
чений для розміщення й монтажу всіх деталей і вузлів приладу,
ніж 3 для перерізання зав’язки ШХБ-125 (яка стягує парашутну
камеру вантажу або ремені кріплення парашута) по закінченні
заданого часу стабілізованого зниження, прокладка 4, що обері-
гає лезо ножа від передчасного виходу з ладу при спрацьовуван-
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ні, фасонна шайба 5, що служить для монтажу приладу на об'єкт
за допомогою з’єднувального капронового шнура й одночасно є
елементом для ножа, що амортизує, який рухається в момент
спрацьовування з великою швидкістю, пробка 1, що тимчасово
закриває патрубок корпуса з метою зберігання його від забруд-
нення, і дистанційна трубка ТМ-24Б 6 одноразового застосуван-
ня для введення в дію приладу ДП-4 у встановлений час. Трубка
складається з корпуса, годинникового механізму і ударно-
спускового пристрою.

Рис. 4.1. Дистанційний
прилад ДП-4 (а) і дистанційна

трубка ТМ-24Б (б):
1 – пробка; 2 – корпус; 3 – ніж;

4 – прокладка; 5 – фасонна шайба

4.1.3. Парашутно-вантажна система ПГС-500 серії 2

Парашутно-вантажна система ПГС-500 серії 2 призначена
для десантування вантажів (боєприпасів, продовольства, бочок,
каністр тощо) у стандартних заводських упакуваннях з літаків
ВТА. Вона являє собою платформу зі сотовим паперовим амор-
тизатором, у комплект якої входять парашутна система ПГС-500
серії 2, підвісна система й платформа.

Тактико-технічні дані парашутно-вантажної системи ПГС-500 серії 2
1. Експлуатаційні обмеження:
     корисна маса вантажу, кг до 500
     швидкість польоту літака, км/год до 400

     мінімальна висота десантування, м 500

     максимальна висота десантування, м 8000

2. Швидкість зниження вантажу:

     на стабілізуючій парашутній системі, м/с до 65
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     на основній парашутній системі, м/с до 15

3. Десантування при швидкості повітря біля землі, м/с до 10

4. Кількість застосувань, разів 5

5. Загальна маса, кг 90

6. Гарантійний термін служби, років 12

7. Габарити вантажів, які розміщаються, м 1,4х1,176х0,8

Парашутна система ПГС-500 серії 2 складається із стабілі-
зуючої і основної парашутних систем.

Стабілізуюча парашутна система. Парашутна система
призначена для забезпечення стійкого руху вантажу, який десан-
тується перед введенням у дію основної парашутної системи. До
складу стабілізуючої парашутної системи входять витяжна лан-
ка, парашутна камера, обривний шнур, стабілізуючий парашут,
ланка стабілізуючої парашутної системи, ланка зачековки із
трьома шпильками, роз’їм, ланка зачековки із двома шпильками.

Основна парашутна система призначена для забезпечення
заданої швидкості руху вантажу на заключній стадії роботи па-
рашутної системи. До складу основної парашутної системи вхо-
дять парашутна камера, основний парашут, парашутна площад-
ка.

Підвісна система призначена для приєднання парашутної
системи до верхньої основи платформи, а також для кріплення

вантажу на платформі.
До комплекту підвісної системи

входять несучі ремені 1 (рис.4.2),
знімні капронові петлі з металевими
пряжками, швартовочні ремені 2 і
з’єднувальна скоба.

Рис.4.2. Підвісна система (а) із капроновою
петлею і пряжкою (б):

1 – несучі ремені; 2 – швартовочні ремені
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Платформа призначена для розміщення й кріплення ванта-
жів, які десантуються, а також для забезпечення безпечного при-
землення вантажу.

До комплекту платформи входять верхня, проміжна й нижня
основи 1 (рис.4.3), ремені кріплення 2 і амортизатор.

Всі основи платформи мають розмір 1,4х1,18 м.

Рис.4.3. Частини платформи
ПГС-500 серії 2:

1 – основа платформи; 2 – ремінь кріплення
платформи; 3 – упакування шести сотоб-

локів; 4 – паперовий сотоблок;
5 – петля

4.1.4. Парашутно-десантна система ПДСБ-1 серії 2

Парашутно-десантна система ПДСБ-1 серії 2 призначена для
парашутного десантування сталевої звареної 200-літрової бочки,
заповненої пальним або мастильними матеріалами з літаків
ВТА.

До комплекту парашутно-десантної
системи ПДСБ 1 серії 2 входять парашут-
на система ПДСБ-1 серії 2, підвісна сис-
тема й вузол кріплення підвісної системи
(рис.4.4) до бочки.

Рис. 4.4.  Парашутно-десантна система ПДСБ-1
серії 2:

1 – бочка; 2 – верхній пояс; 3 – стяжка; 4 – нижній пояс;
5 – опора; 6 – поперечний пояс
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Тактико-технічні дані парашутно-десантної системи ПДСБ-1 серії 2
1. Експлуатаційні обмеження:
     корисна маса вантажу, кг до 200
     швидкість польоту літака, км/год до 400

     мінімальна висота десантування, м 300

     максимальна висота десантування, м 8000

2. Швидкість зниження вантажу:

     на стабілізуючій парашутній системі, м/с до 65

     на основній парашутній системі, м/с до 14

3. Десантування при швидкості повітря біля землі, м/с до 10

4. Кількість застосувань, разів 5

5. Гарантійний термін служби парашутної системи, років 12

6. Гарантійний термін служби поясів і опори, років 5
7. Загальна польотна маса ПДСБ-1 із пальним або мастиль-

ними матеріалами, кг до 248
8. Маса парашутної системи, кг до 16

9. Маса поясів і опори бочки, кг до 20,5

10. Маса бочки, кг до 50

Парашутна система ПДСБ-1 складається зі стабілізуючої і
основної парашутних систем.

Стабілізуюча парашутна система призначена для забезпе-
чення стійкого руху  вантажу, який десантується, перед введен-
ням у дію основної парашутної системи. До складу стабілізуючої
парашутної системи входять витяжна ланка, чохол, що стабілізує
парашут, ланка стабілізуючого парашута, ланка зачековки із
трьома шпильками, роз’єм, ланка зачековки із двома шпильками.

Основна парашутна система призначена для забезпечення
заданої швидкості руху вантажу на заключній стадії роботи па-
рашутної системи. До складу основної парашутної системи вхо-
дять парашутна камера, основний парашут, обривний шнур
ШХБ-40, кільце шнурове.
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Підвісна система призначена для монтажу парашутної сис-
теми на вантаж і складається з несучого ременя, ременів стабілі-
зації і стрічок кріплення.

Вузол кріплення підвісної системи й опори до бочки
включає верхній пояс стрічки-стяжки, нижній пояс, опори.

4.2. Парашутно-десантна тара

Десантування вантажів з літаків ВТА здійснюється в пара-
шутно-десантній тарі, що служить для впакування, транспорту-
вання й десантування військових вантажів, а також оберігає ван-
тажі від ушкоджень,  зберігає їхні якість і кількість,  дає можли-
вість механізувати вантажно-розвантажувальні роботи, дозволяє
ефективно використати військово-транспортні літаки.

Всі види цієї тари пристосовані до однієї парашутної систе-
ми ОКС-4 серії 4, мають спеціальний (несучий) ремінь для при-
єднання до тари парашутної системи й парашутну камеру (па-
рашутні ремені) для укладання в неї парашутної системи.

Для швидкого відшукання вантажу,  що приземлився,  на
площадці приземлення на парашутно-десантну тару монтують
спеціальний світломаяк СД-02-10.

Вантажі, упаковані в парашутно-десантну тару, завантажу-
ються на транспортери, розміщені у вантажній кабіні військово-
транспортних літаків, і серіями скидаються у вантажний люк лі-
така.

4.2.1. Парашутно-десантний м’який мішок
ПДММ-47 серії 2

Парашутно-десантний м'який мішок ПДММ-47 серії 2 являє
собою мішок, призначений для розміщення й десантування в
ньому різних військових вантажів (озброєння, боєприпасів, про-
довольства тощо) з літаків  ВТА (рис. 4.5), а також для введення
в дію парашута ОКС-4 серії 4 як витяжною ланкою, так і диста-
нційним приладом ДП-4.
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До складу ПДММ-47 серії 2 входять
несучий ремінь, парашутна камера, ван-
тажна камера, амортизатор, планки жор-
сткості.

Рис. 4.5.  Парашутно-десантний м’який
 мішок ПДММ-47 серії 3:

а – вантажна камера мішка; б – планки жорсткості

Тактико-технічні дані
парашутно-десантного м’якого мішка ПДММ-47 серії 2

1. Експлуатаційні обмеження:
     корисна маса вантажу, кг до 100
     швидкість польоту літака, км/год до 350
     максимальна висота десантування, м 4000
     мінімальна висота десантування при введенні в дію:
          витяжною ланкою, м 150
          при  мінімальній затримці розкриття приладу ДП-4, м 400

2. Швидкість зниження вантажу:
     на стабілізуючій парашутній системі, м/с до 65
     на основній парашутній системі, м/с до 7

3. Маса мішка в повному комплекті (без дистанційного приладу), кг не > 36,9
4. Маса із планками жорсткості (без парашута), кг 25
5. Загальна довжина мішка, м 2,06
6. Діаметр мішка, м 0,4
7. Кількість застосувань, разів 30
8. Гарантійний термін служби в нормальних умовах, років 12
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4.2.2. Подовжений парашутно-десантний
 м’який мішок УПДММ-65

Подовжений парашутно-десантний м’який мішок УПДММ-
65 призначений для впакування й десантування в ньому виробу
СПГ-9Д з боєкомплектом і шанцевим інструментом, інших вій-
ськових  вантажів з літаків ВТА (рис. 4.6), а також забезпечує
введення в дію парашута ОКС-4 серії 4 як витяжною ланкою, так
і дистанційним приладом ДП-4.

Тактико-технічні дані
подовженого парашутно-десантного м’якого мішка УПДММ-65

1. Експлуатаційні обмеження:
     корисна маса вантажу, кг до 127
     швидкість польоту літака, км/год до 350

     максимальна висота десантування, м 4000

2. Мінімальна висота десантування при введенні в дію:

     витяжною ланкою, м 150

     при мінімальній затримці розкриття приладу ДП-4, м 400

3. Швидкість зниження вантажу:

     на стабілізуючій парашутній системі, м/с до 65

     на основній парашутній системі, м/с до 8

4. Маса без дистанційного приладу, світломаяка і парашута, кг до 31

5. Маса мішка в повному комплекті, кг 42,5

6. Кількість застосувань, разів 30

7. Гарантійний термін служби в нормальних умовах, років 12

8. Довжина парашутної камери, м 0,4

9. Довжина вантажної камери, м 1,9

10. Висота амортизатора, м 0,23

11. Діаметр мішка, м 0,51

12. Загальна довжина м’якого мішка, м 2,63
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Частини УПДММ-65 щодо призначення й побудови, за виня-
тком габаритів, аналогічні ПДММ-47.
Додатково в комплект входить прилад-
дя для впакування СПГ-9Д.

Рис. 4.6.  Подовжений парашутно-десантний
м’який мішок (а) та планки жорсткості (б):

1 – несучий ремінь; 2 – парашутна камера;
3 – вантажна камера; 4 – амортизатор;

5 – планки жорсткості

4.2.3. Універсальні парашутно-десантні ремені
ПДУР-47 серії 4

Парашутно-десантні універсальні ремені призначені для де-
сантування озброєння, боєприпасів і інших вантажів у заводсь-
кому впакуванні корисною масою до 120 кг із літаків ВТА, а та-
кож для введення в дію парашута ОКС-4 серії 4 як витяжною
ланкою, так і дистанційним приладом ДП-4.

Тактико-технічні дані
універсальних парашутно-десантних ременів ПДУР-47 серії 4

1. Експлуатаційні обмеження:
     корисна маса вантажу, кг до 120
     швидкість польоту літака, км/год до 350

     максимальна висота десантування, м 4000

2. Мінімальна висота десантування при введенні в дію:

          витяжною ланкою, м 150

          при мінімальній затримці розкриття приладу ДП-4, м 400

3. Швидкість зниження вантажу:

     на стабілізуючій парашутній системі, м/с до 65
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     на основній парашутній системі, м/с до 7

4. Маса комплекту ременів з парашутом ОКС-4 серії 4, кг 17,8

5. Кількість застосувань, разів 30

6. Гарантійний термін служби, років 12

7. Допустима довжина вантажу, м 0,6 – 2

8. Допустимий діаметр вантажу, м 0,3 – 0,6

До складу ПДУР-47 серії 4 (рис.4.7) входять несучі ремені,
регулююча перемичка, ремінь кріп-
лення довгий, парашутна площадка,
ремені кріплення парашута.

Рис. 4.7.  Парашутно-десантні універсальні
ремені ПДУР-47 серії 4:

а – схема розміщення ременів на вантажі;
б – монтаж кишені стабілізуючого парашута на ре-
мені кріплення парашутної системи; 1 – ремінь із
карабіном; 2 – ремінь із пряжкою; 3 – регулююча

перемичка; 4 – ремінь кріплення; 5 – металеве кіль-
це; 6 – кишеня для стабілізуючого парашута; 7 –

ремінь кріплення парашута;
8 – діафрагма

4.2.4. Світломаяк СД-02-10

Світломаяк СД-02-10 призначений для вказівки місця знахо-
дження вантажу після його приземлення в будь-який час доби й
незалежно від метеорологічних умов.

До складу світломаяка входять зонт 1 (рис.4.8), щогла 2, еле-
ктрична лампа 5, дріт 4, корпус 5, сполучний шнур 6, два галь-
ванічних елементи, чотири світлофільтри (червоний, зелений,
жовтий, синій) і п’ять прапорців (білий, червоний, жовтий, синій
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і зелений), пакувальний мішок.

Рис. 4.8.  Світломаяк СД-02-01:
а – світломаяк у робочому стані;

б – схема контактного пристрою світ-
ломаяка; в – світломаяк у зібраному

вигляді; 1 – зонт; 2 – щогла;
3 – електролампочка; 4 – дріт;

5 – корпус; 6 – з’єднувальний шнур;
7 – контакт; 8 – конічна пружина;

9 – поршень; 10 – натяжна пружина;
11 – трос щогли; 12 – ланки щогли

Питання для самоконтролю
1. Призначення і види парашутно-десантних засобів, які

забезпечують бойові дії десантника.
2. Призначення, характеристики і склад вантажних пара-

шутних систем, схема їх роботи.
3. Призначення, характеристики і склад парашутно-

десантної тари.
4. Призначення, склад і підготовка до роботи світломаяка

СД-02-10.
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ВИСНОВОК

Повітрянодесантна підготовка – це комплекс заходів щодо
навчання аеромобільних військ десантуванню в тил противника
для виконання бойових завдань, крім того повітрянодесантна
підготовка – складний навчально-виховний процес, який вимагає
серйозної і систематичної роботи командирів, заступників із гу-
манітарних питань, офіцерів повітрянодесантної служби і меди-
цини.

Повітрянодесантна підготовка постійно вдосконалюється на
військових тактичних навчаннях із практичним десантуванням
особового складу і бойової техніки (вантажів).

Досвід навчань показує, що досягнення високої бойової го-
товності аеромобільних військ залежить, в тому числі, від чіткої
організації повітрянодесантної підготовки. Її удосконалення до-
зволяє добиватися скорочення термінів підготовки парашутно-
десантних засобів, більш високої їх мобільності і надійності, що
забезпечує виконання навчально-бойових завдань на різних за-
даних ділянках у вказані терміни, в різноманітних умовах обста-
новки, місцевості і погоди.

154

Додатки
Додаток 1

Документація під час організації укладання парашутів
Під час укладання парашутів повинна бути в наявності така документа-

ція:
· журнал бойової підготовки взводу;
· інструкції з укладання парашутів;
· методика укладання людських десантних парашутів;
· інструкція з експлуатації страхувальних парашутних приладів;
· Настанова з повітрянодесантної служби;
· плани-конспекти (командира роти, командирів взводів);
· список-відомість;
· відомість закріплення парашутів та парашутних приладів;
· паспорти на кожен парашут і прилад;
· картки-замінювачі на кожен парашут;
· журнал обліку стрибків.

Додаток 2
Основні нормативи з повітрянодесантної підготовки

Оцінка за часом№
з/п

Найменування
нормативу

Умови (порядок)
виконання “5” “4” “3”

1 Укладання
парашута Д-6
і запасного
парашута З-5

Виконується двома десантни-
ками. Робоче місце підготов-
лене, парашути знаходяться в
сумці в розпущеному стані в
повному комплекті. Норматив
вважається виконаним, якщо
виконані всі етапи укладання,
парашути опечатані, докуме-
нтація оформлена.

45
хв

1 г 1 г 15
хв

2 Кріплення
зброї і споря-
дження, одя-
гання пара-
шутів (на ав-
томатника,
гранатомет-
ника і кулеме-
тника)

Виконується двома десантни-
ками. Парашути встановлені в
"козли" на похідні полотни-
ща, предмети екіпіровки на
особовому складі (рюкзак у
положенні "по-похідному"),
зброя в положенні "на ре-
мінь". Норматив вважається
виконаним, якщо парашути
надягнуті, спорядження та

8
хв

10
хв

15
хв
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Оцінка за часом№
з/п

Найменування
нормативу

Умови (порядок)
виконання “5” “4” “3”

озброєння підігнане і закріп-
лене правильно, не перешко-
джає розкриттю парашутів.

3 Кріплення
зброї і споря-
дження, одя-
гання пара-
шутів (на
зв’язківця, са-
пера) з ванта-
жним контей-
нером типу
ГК-30

Виконується двома десантни-
ками. Парашути встановлені в
"козли" на похідні полотни-
ща, предмети екіпіровки на
особовому складі (рюкзак в
положенні "по-похідному"),
зброя в положенні "на ре-
мінь". Норматив вважається
виконаним, якщо парашути
надягнуті, спорядження та
озброєння підігнане і закріп-
лене правильно, не перешко-
джає розкриттю парашутів
(один вантажний контейнер
ГК-30 на двох десантників).

10
хв

15
хв

20
хв

4 Кріплення
зброї та спо-
рядження, на-
дягання па-
рашута для
здійснення
стрибка із
стрільбою у
повітрі

Виконується  двома десант-
никами. Парашути встанов-
лені в "козли"  на похідні по-
лотнища, предмети екіпіров-
ки на особовому складі (рюк-
зак в положенні "по-
похідному"), зброя в поло-
женні "на ремінь". Норматив
вважається виконаним, якщо
парашути надягнуті, споря-
дження та озброєння підігна-
не і закріплене правильно, не
перешкоджає розкриттю па-
рашутів.

5 хв 7 хв 9 хв

Примітка. Оцінка за виконання нормативу знижується на один бал, якщо допу-
щена помилка, яка не впливає на процес розкриття парашута і не веде до втрати зброї,
спорядження та їх частин.

Норматив вважається невиконаним, якщо:
- перевищено час, відведений на оцінку “задовільно”;
- допущено три і більше помилок;
- допущена хоча б одна помилка, що впливає на процес розкриття парашута

або може привести до втрати зброї та спорядження або їх частин.
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Додаток 3
Умови десантування особового складу

Навчально-тренувальні стрибки з парашутом дозволяється проводити за
таких метеорологічних умов:

Метеорологічні умови Удень Уночі
Швидкість вітру біля землі Не більше 6 м/с Не більше 4 м/с
Швидкість вітру у приземному
шарі (50 – 100 м)

Не більше 8 м/с Не більше 6 м/с

Середня швидкість вітру по висо-
тах

Не більше 10 м/с Не більше 8 м/с

Висота нижнього краю хмар під
час десантування у простих ме-
теорологічних умовах

Не менше 50 м вище від заданої висоти
викиду

Висота нижнього краю хмар під
час десантування у складних ме-
теорологічних умовах

Не менше 300 м
від землі

Не менше 400 м
від землі

В окремих випадках під час проведення тактичних навчань залежно від
підготовки особового складу і стану площадки приземлення з дозволу керів-
ника стрибків з парашутом (командира з’єднання, військової частини) десан-
тування особового складу можливе при швидкості вітру біля землі 7 м/с вдень
і до 6 м/с вночі.

Висота десантування особового складу залежить від рівня підготовки де-
сантників, поставленого завдання, рельєфу місцевості та технічних даних по-
вітрянодесантної техніки.

Стрибки з парашутом залежно від висоти десантування над рельєфом мі-
сцевості можуть проводитися: з гранично малих висот (до 200 м); з малих ви-
сот ( від 200 до 1000 м); з середніх висот (від 1000 до 4000 м); з великих висот
(від 4000 до 12000 м).

Стрибки з малих та великих висот на інші експериментальні стрибки ви-
конуються тільки за наказом командувача Сухопутних військ Збройних Сил
України.

Мінімально допустима висота десантування особового складу повинна
відповідати технічному опису та інструкції з експлуатації парашута, який за-
стосовується.

Швидкість польоту літаків (вертольотів) під час десантування особового
складу допускається в межах норм, встановлених наказами, директивами та
інструкціями залежно від технічних можливостей літаків (вертольотів) і па-
рашутів з урахуванням забезпечення повної безпеки стрибків.
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Додаток 4
Варіанти розміщення парашутистів-десантників

у літаках і вертольотах
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Додаток 5
Особливості устрою і тактико-технічні характеристики

парашута Мк.1 «IRVIN».
На озброєнні повітрянодесантних і аеромобільних підрозділів країн, які

входять до складу НАТО, знаходиться парашут британського виробництва
«Irvin».

Парашут малих висот Мк.1 «Irvin» (рис. 1) дозволяє здійснювати масова-
не десантування особового складу із повним спорядженням з висот від 76 м.
Парашут може використовуватися при швидкості польоту повітряного транс-
портного засобу до 260 км/год.

Рис. 1. Парашут малих висот Мк.1. «Irvin».

При загальній масі парашутиста-десантника до 115 кг швидкість знижен-
ня біля землі становить до 5  м/с,  при збільшенні маси до 160  кг швидкість
зниження зросте до 5,9 м/с. Запасний парашут РR7, укладений у ранець, що
облягає груди,  можна ввести в дію будь-якою рукою.  Він також оснащений
пружиною штовхальника й вбудованим м’яким кільцем, що підвищують на-
дійність розкриття купола. Загальна вага укладеного парашута становить 18,5
кг.

Парашут має універсальну підвісну систему, сумісну із іншими парашу-
тами. Ремені мають два набори карабінів для закріплення запасного парашута
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і контейнера для озброєння і спорядження, а також єдину застібку, яка облад-
нана пристроєм, який дозволяє десантнику одним рухом звільнити себе від
купола парашута після приземлення і негайно вступити в бій.

Додаток 6
Особливості здійснення стрибків з парашутом підрозділами
повітрянодесантних (аеромобільних) військ країн НАТО.

Перед стрибком з десантниками проводиться ретельна підготовка, яка
включає вивчення матеріальної частини, наземне відпрацювання елементів
стрибка і морально-психологічну підготовку. Більша частина часу відведена
наземному відпрацюванню елементів стрибка на різноманітних тренажерах.

Перший стрибок з парашутом здійснюється на тренувальних літаках типу
«Skyvan».

а                                                                             б
Рис. 1. Вид всередині до здійснення стрибка із парашутом:

а – без зброї і спорядження; б – із зброєю і спорядженням

12 S/C 11 10 9 8 Вільне C/D

7 6 5 4 3 2 1 Вільне

 S/C - Номер 1 страхуючий / контролер (помічник випускового)
C/D - Номер 2 контролер / диспетчер (випусковий)

160

Послідовність підготовки десантників до стрибка,
дій у повітрі і на землі.

Рис. 2.  Підготовка до здійснення стрибка з парашутом без зброї і спорядження
та із зброєю і спорядженням

Рис. 3. Тренування у відділянні від літака під час здійснення стрибка
з парашутом без зброї і спорядження
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Рис. 4. Дії десантника під час розвороту купола парашута

Рис. 5. Дії десантника під час підготовки до приземлення
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Рис. 6. Дії десантника після приземлення

Рис. 7. Дії десантника під час приземлення на воду
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