
XI. Умови і порядок виконання нормативів з вогневої підготовки 

 

№ 

з/п 
Призначення нормативу 

Умови виконання 

нормативу 

ПІСТОЛЕТ ФОРТ-12 ТА ЙОГО МОДИФІКАЦІЇЇ 

(ПІСТОЛЕТ МАКАРОВА) 

1 

Навчання техніки 

спорядження магазина 

патронами 

Поліцейський тримає магазин у руці (без упору), 12 (8) 

патронів знаходяться перед ним на рівній поверхні 

(столі) розсипом  

2 

Навчання техніки 

неповного розбирання 

пістолета 

Поліцейський стоїть біля столу, руки опущені, зібраний 

пістолет лежить на столі запобіжником догори, магазин в 

основі рукоятки 

3 

Навчання техніки збирання 

пістолета після його 

неповного розбирання 

Поліцейський стоїть біля столу, руки опущені, частини 

пістолета лежать на столі 

4 

Відпрацювання 

підготовки до стрільби 

стоячи та проведення 

пострілу (швидкісна 

стрільба) 

Виконання нормативу не включається до програми 

прийняття заліків. 

Час на виконання нормативу – необмежений. 

Вихідне положення: «Зброя в кобурі» (магазин 

споряджений навчальним патроном  в основі рукоятки 

пістолета), позиція для стрільби: стоячи з двох рук 

АВТОМАТ КАЛАШНІКОВА (АК/АКС-74У) 

5 

Навчання техніки 

спорядження магазина 

патронами 

Поліцейський тримає магазин у руці (без упору), 30 

патронів знаходяться перед ним на рівній поверхні 

(столі) розсипом 

6 

Навчання техніки 

неповного розбирання 

автомата 

Поліцейський стоїть біля столу, руки опущені, зібраний 

автомат лежить на столі 

7 

Навчання техніки збирання 

автомата після його 

неповного розбирання 

Поліцейський стоїть біля столу, руки опущені, частини 

автомата лежать на столі 

8 

Відпрацювання 

підготовки до стрільби 

лежачи 

Виконання нормативу не включається до програми 

прийняття заліків. 

Час на виконання нормативу – необмежений. 

Автомат у положенні «на ремінь» магазин, споряджений 

навчальним патроном у підсумку (розвантажувальному 

жилеті) 

 

НОРМАТИВИ З ПІСТОЛЕТОМ 

 

Норматив перший 



 

Оцінка: ПІСТОЛЕТ ФОРТ-12 ПІСТОЛЕТ МАКАРОВА 

«відмінно»: 30 сек.; 19 сек.; 

«добре»: 35 сек.; 21 сек.; 

«задовільно»: 40 сек.; 23 сек.; 

«незадовільно»: у всіх інших випадках, а також у разі відмови від 
виконання нормативу.  

 

Порядок виконання. 
За командою: «До виконання нормативу приступити!» (вмикається 

хронометр) поліцейський повинен: 

1) беручи зі столу навчальні патрони, спорядити ними магазин пістолета 

(помістити патрон у положенні кулею до мізинця так, щоб дно гільзи було трохи 
вище великого та вказівного пальців, на подавач магазину, утримуючи магазин 

з невеликим нахилом ліворуч, натиском великого пальця вкладати патрони по 

одному під губки (загини бокових стінок) магазину дном гільзи до задньої 
стінки магазину); 

2) після закінчення виконання нормативу покласти споряджений магазин 

на стіл та голосом доповісти: «Готовий!» (вимикається хронометр). 

Норматив вважається невиконаним, при умові впирання магазину в будь-
яку поверхню, а також відтягування пружини подавача. 

 

Норматив другий 

 
ПІСТОЛЕТ ФОРТ-12 ТА ЙОГО МОДИФІКАЦІЇЇ 

Оцінка: 

«відмінно»: 45 сек.; 
«добре»: 50 сек.; 

«задовільно»: 55 сек.; 

«незадовільно»: у всіх інших випадках, а також у разі відмови від 

виконання нормативу.  
 

Порядок виконання. 

За командою: «До виконання нормативу приступити!» (вмикається 
хронометр) поліцейський повинен: 

1) від’єднати магазин від основи рукоятки (утримуючи пістолет за основу 

рукоятки, великим пальцем правої (лівої) руки необхідно натиснути на кнопку 

фіксатора магазину, одночасно відтягуючи вказівним пальцем лівої (правої) руки 
виступаючу частину кришки магазина, витягнути магазин з основи рукоятки); 

2) перевірити, чи нема патрона в патроннику (вимкнути запобіжник 

(опустити прапорець донизу), відвести лівою (правою) рукою затвор у заднє 
крайнє положення, поставити його на затворну затримку i оглянути патронник, 

після чого натиснути великим пальцем правої (лівої) руки на затворну затримку 

та відпустити затвор); 

3) магазином або шомполом натиснути на вісь затворної затримки з 
правого боку; 



4) відокремити затворну затримку (потягнувши за неї з лівого боку); 

5) від’єднати затвор від рамки (взявши пістолет у праву (ліву) руку за 
рукоятку, лівою (правою) рукою відвести затвор у крайнє заднє положення, 

підняти його задню частину та змістити затвор вперед, знімаючи зі ствола); 

6) від’єднати зворотні пружини і напрямну вісь від рамки пістолета. 

Після закінчення виконання нормативу (частини пістолета лежать на столі) 
поліцейський голосом доповідає: «Готовий!» (вимикається хронометр). 

 

ПІСТОЛЕТ МАКАРОВА 

 
Оцінка: 

«відмінно»: 10 сек.; 

«добре»: 13 сек.; 
«задовільно»: 16 сек.; 

«незадовільно»: у всіх інших випадках, а також у разі відмови від 

виконання нормативу.  
 

Порядок виконання. 

За командою: «До виконання нормативу приступити!» поліцейський 
повинен: 

1) від’єднати магазин від основи рукоятки (утримуючи пістолет за 

рукоятку правою (лівою) рукою, великим пальцем лівої (правої) руки відвести 
защіпку магазина назад до кінця, одночасно відтягуючи вказівним пальцем лівої 

(правої) руки виступаючу частину кришки магазина, витягнути магазин з основи 

рукоятки); 

2) перевірити, чи нема патрона в патроннику (вимкнути запобіжник 
(опустити прапорець донизу), відвести лівою (правою) рукою затвор у заднє 

положення, поставити його на затворну затримку i оглянути патронник, після 

чого натиснути великим пальцем правої (лівої) руки на затворну затримку та 

відпустити затвор); 
3) від’єднати затвор від рамки (взявши пістолет у праву (ліву) руку за 

рукоятку, лівою (правою) рукою відтягнути спускову скобу вниз i перекосити її 

у бік (вперти в рамку) так, щоб вона утримувалася в цьому положенні (фіксувати 
її вказівним пальцем); 

4) лівою (правою) рукою відвести затвор у крайнє заднє положення i, 

припіднявши його задню частину, дати йому можливість переміститися вперед 

під дією зворотної пружини, після чого відділити затвор від рамки i поставити 
спускову скобу на своє місце; 

5) зняти зі ствола зворотну пружину (утримуючи рамку правою (лівою) 

рукою за рукоятку i обертаючи зворотну пружину на себе лівою (правою) рукою, 
зняти її зі ствола). 

Після закінчення виконання нормативу (частини пістолета лежать на столі) 

поліцейський голосом доповідає: «Готовий!» (вимикається хронометр). 

 
Норматив третій 

 

ПІСТОЛЕТ ФОРТ-12 ТА ЙОГО МОДИФІКАЦІЇЇ 



 

Оцінка: 

«відмінно»: 50 сек.; 

«добре»: 55 сек.; 

«задовільно»: 60 сек.; 
«незадовільно»: у всіх інших випадках, а також у разі відмови від 

виконання нормативу.  

 
Порядок виконання. 

За командою: «До виконання нормативу приступити!» поліцейський 

повинен: 

1) приєднати зворотні пружини і її напрямну вісь до рамки пістолета; 
2) приєднати затвор до рамки (утримуючи рамку за рукоятку в правій 

(лівій) руці, а затвор у лівій (правій), ввести ствол та напрямну вісь із пружинами 

в канал затвора, після цього відвести затвор у крайнє заднє положення таким 
чином, щоб дульна частина ствола пройшла через канал затвора i виступила 

назовні, після цього опустити задню частину затвора на рамку так, щоб 

повздовжні виступи затвора розташувалися в пазах рамки, i, притиснувши затвор 

до рамки, відпустити його); 
3) приєднати затворну затримку (вставити вісь затворної затримки в отвір 

з лівого боку рамки пістолета); 

4) здійснити спуск курка з бойового зводу (натиснути вказівним пальцем 
руки, яка утримує зброю на спусковий гачок, притримуючи при цьому курок 

великим пальцем, плавно відпустити його); 

5) увімкнути запобіжник (підняти прапорець доверху); 

6) приєднати магазин до основи рукоятки (утримуючи пістолет у правій 
(лівій) руці, великим i вказівним пальцями лівої (правої) руки вставити магазин 

в основу рукоятки через нижнє вікно, натиснути на кришку магазина великим 

пальцем так, щоб спрацювала кнопка фіксатора магазину та заблокувала його); 

7) перевірити вірність збирання пістолета (вимкнути запобіжник (опустити 
прапорець донизу), відвести затвор у заднє положення та відпустити (затвор 

повинен зафіксуватись на затворній затримці), натиснувши на затворну затримку 

повернути затвор у переднє положення, провести холостий спуск курка, 
увімкнути запобіжник). 

Після закінчення виконання нормативу (пістолет у зібраному стані 

запобіжником догори лежать на столі) поліцейський голосом доповідає: 

«Готовий!» (вимикається хронометр). 
 

ПІСТОЛЕТ МАКАРОВА 

 
Оцінка: 

«відмінно»: 15 сек.; 

«добре»: 18 сек.; 

«задовільно»: 21 сек.; 
«незадовільно»: у всіх інших випадках, а також у разі відмови від 

виконання нормативу.  

 



Порядок виконання. 

За командою: «До виконання нормативу приступити!» поліцейський 
повинен: 

1) приєднати до ствола зворотну пружину (узявши рамку за рукоятку в 

праву (ліву) руку, лівою (правою) рукою приєднати до ствола зворотну пружину 

обов’язково тим кінцем, у якому крайній виток має менший діаметр порівняно з 
іншими витками); 

2) приєднати затвор до рамки (утримуючи рамку за рукоятку в правій 

(лівій) руці, а затвор у лівій (правій), ввести вільний кінець зворотної пружини в 

канал затвора, відвести затвор у крайнє заднє положення таким чином, щоб 
дульна частина ствола пройшла через канал затвора i виступила назовні, після 

цього опустити задню частину затвора на рамку так, щоб повздовжні виступи 

затвора розташувалися в пазах рамки, i, притиснувши затвор до рамки, 
відпустити його; 

3) увімкнути запобіжник (підняти прапорець доверху); 

4) приєднати магазин до основи рукоятки (утримуючи пістолет у правій 

(лівій) руці, великим i вказівним пальцями лівої (правої) руки вставити магазин 
в основу рукоятки через нижнє вікно, натиснути на кришку магазина великим 

пальцем так, щоб защіпка (нижній кінець бойової пружини) заскочила за виступ 

на стінці магазина); 
5) перевірити вірність збирання пістолета (вимкнути запобіжник (опустити 

прапорець вниз), відвести затвор у заднє положення i відпустити його (затвор, 

пройде дещо вперед, стане на затворну затримку i залишиться в задньому 

положенні), після цього, натиснувши великим пальцем правої (лівої) руки на 
затворну затримку, відпустити затвор в переднє положення (курок при цьому 

повинен стояти на бойовому зводі) та увімкнути запобіжник (курок при цьому 

повинен зірватися з бойового зводу i заблокуватися). 
Після закінчення виконання нормативу (пістолет у зібраному стані 

запобіжником догори лежать на столі) поліцейський голосом доповідає: 

«Готовий!» (вимикається хронометр). 

При виконанні нормативу: 
1) для приєднання затвора до рамки не обов’язково відтягувати вниз i 

відводити спускову скобу (при відведенні затвора в крайнє заднє положення, 

необхідно припідняти його задню частину максимально вверх таким чином, щоб 
не було утикання нижньої передньої стінки затвора в гребінь спускової скоби, 

яка обмежує рух затвора назад); 

2) удари по магазину долонею не допускаються. 

 
Норматив четвертий 

 

Порядок виконання: 

1) за командою: «Приготуватись!» поліцейський приймає положення для 
стрільби та, зайнявши вихідне положення, доповідає голосом: «Готовий!»; 

2) за командою: «Вогонь!» (вмикається хронометр) поліцейський виймає 

зброю з кобури, приводить її у готовність та виконує «вхолосту» прицільний 
постріл у вказаному напрямку (вимикається хронометр). 

 



НОРМАТИВИ З АВТОМАТОМ 

 
Норматив п’ятий 

 

Оцінка: 

«відмінно»: 50 сек.; 
«добре»: 55 сек.; 

«задовільно»: 60 сек.; 

«незадовільно»: у всіх інших випадках, а також у разі відмови від 

виконання нормативу.  
 

Порядок виконання. 

За командою: «До виконання нормативу приступити!» (вмикається 
хронометр) поліцейський повинен: 

1) беручи зі столу навчальні патрони спорядити ними магазин автомата 

(помістити патрон у положенні кулею до мізинця так, щоб дно гільзи було трохи 

вище великого та вказівного пальців, на подавач магазину, утримуючи магазин 
з невеликим нахилом ліворуч, натиском великого пальця вкладати патрони по 

одному під загини бокових стінок дном гільзи до задньої стінки магазину); 

2) після закінчення виконання нормативу покласти споряджений магазин 
на стіл та голосом доповісти: «Готовий!» (вимикається хронометр). 

Норматив вважається невиконаним, при умові впирання магазину в будь-

яку поверхню. 

 
Норматив шостий 

 

АК 
 

Оцінка: 

«відмінно»: 20 сек.; 

«добре»: 24 сек.; 
«задовільно»: 28 сек.; 

«незадовільно»: у всіх інших випадках, а також у разі відмови від 

виконання нормативу.  
 

Порядок виконання. 

За командою: «До виконання нормативу приступити!» (вмикається 

хронометр) поліцейський повинен: 
1) від’єднати магазин від ствольної коробки (утримуючи автомат за 

шийку приклада (цівку), вільною рукою охопити магазин, великим пальцем 

натиснути на засувку, подати нижню частину магазина вперед і відокремити 

його); 
2) перевірити, чи нема патрона в патроннику (вимкнути запобіжник 

(перевести перевідник донизу), відвести вільною рукою рукоятку затворної рами 

в заднє крайнє положення та, утримуючи її, оглянути патронник, після чого 
відпустити рукоятку затворної рами); 



3) здійснити спуск курка з бойового зводу (натиснути вказівним пальцем 

руки, яка утримує зброю за пістолетну рукоятку, на спусковий гачок); 
4) вийняти пенал приладдя із гнізда прикладу (утопити вказівним пальцем 

кришку гнізда так, щоб пенал під дією пружини вийшов із гнізда; відкрити пенал 

і вийняти із нього протирку, йоршик, викрутку і виколотку);  

5) відокремити шомпол (відтягти кінець шомпола від ствола так, щоб його 
головка вийшла з-під упора на основі мушки і вийняти його). Якщо шомпол туго 

виходить, дозволяється користуватися виколоткою, яку слід вставити в отвір 

головки шомпола, відтягти від ствола кінець шомпола і вийняти його; 

6) відокремити дульний гальмо-компенсатор (натиснути викруткою 
фіксатор дульного гальмо-компенсатора, звернути дульне гальмо-

компенсатор із різьбового виступу основи мушки (із ствола), обертаючи його 

проти годинникової стрілки). У випадку надмірно тугого обертання дульного 
гальма-компенсатора дозволяється здійснювати відвертання його за 

допомогою виколотки (шомпола), вставленої у вікна гальма-компенсатора; 

7) відокремити кришку ствольної коробки (охопити рукою шийку 

прикладу, великим пальцем цієї ж руки натиснути на виступ напрямного 
стержня зворотного механізму; підняти вгору задню частину кришки 

ствольної коробки і від’єднати останню); 

8) відокремити зворотній механізм (утримуючи автомат за шийку 
прикладу, великим пальцем цієї ж руки натиснути на виступ напрямного 

стержня зворотного механізму до виходу його п’ятки з повздовжнього паза 

ствольної коробки, підняти задній кінець напрямного стержня і вийняти 

зворотній механізм з каналу затворної рами); 
7) відокремити затворну раму із затвором (продовжуючи утримувати 

автомат рукою, відвести раму назад до упора, підняти її разом із затвором і 

відокремити від ствольної коробки); 
8) відокремити затвор від затворної рами (взяти затворну раму в руку 

затвором догори, вільною рукою відвести затвор назад, прокрутити його так, 

щоб головний виступ затвора вийшов з фігурного вирізу затворної рами, і 

висунути затвор уперед); 
9) від’єднати газову трубку зі ствольною накладкою (утримуючи 

автомат рукою, вільною рукою одягнути пенал приладдя прямокутним 

отвором на виступ замикача газової трубки, повернути замикач від себе до 
вертикального положення і зняти газову трубку з патрубка газової камери). 

Після закінчення виконання нормативу (частини автомата лежать на столі) 

поліцейський голосом доповідає: «Готовий!» (вимикається хронометр). 

 
АКС-74У 

 

Оцінка: 

«відмінно»: 17 сек.; 
«добре»: 21 сек.; 

«задовільно»: 24 сек.; 

«незадовільно»: у всіх інших випадках, а також у разі відмови від 
виконання нормативу.  

 



Порядок виконання. 

За командою: «До виконання нормативу приступити!» (вмикається 
хронометр) поліцейський повинен: 

1) від’єднати магазин від ствольної коробки (утримуючи автомат за 

шийку приклада (цівку), вільною рукою охопити магазин, великим пальцем 

натиснути на застібку, подати нижню частину магазина вперед і відокремити 
його); 

2) перевірити, чи нема патрона в патроннику (вимкнути запобіжник 

(перевести перевідник донизу), відвести вільною рукою рукоятку затворної рами 

в заднє крайнє положення та, утримуючи її, оглянути патронник, після чого 
відпустити рукоятку затворної рами; 

3) здійснити спуск курка з бойового зводу (натиснути вказівним пальцем 

руки, яка утримує зброю за пістолетну рукоятку, на спусковий гачок); 
4) відокремити дульний гальмо-компенсатор (натиснути пальцем на 

засувку дульного гальмо-компенсатора та обертальним рухом від’єднати його 

від ствола); 

5) відокремити кришку ствольної коробки (охопити рукою шийку 
прикладу, великим пальцем цієї ж руки натиснути на виступ напрямного 

стержня зворотного механізму; підняти вгору задню частину кришки 

ствольної коробки і від’єднати останню); 
6) відокремити зворотній механізм (утримуючи автомат за шийку 

прикладу, великим пальцем цієї ж руки натиснути на виступ напрямного 

стержня зворотного механізму до виходу його п’ятки з повздовжнього паза 

ствольної коробки, підняти задній кінець напрямного стержня і вийняти 
зворотний зворотній механізм з каналу затворної рами); 

7) відокремити затворну раму із затвором (продовжуючи утримувати 

автомат рукою, відвести раму назад до упора, підняти її разом із затвором і 
відокремити від ствольної коробки); 

8) відокремити затвор від затворної рами (взяти затворну раму у руку 

затвором догори, рукою відвести затвор назад, прокрутити його так, щоб 

головний виступ затвора вийшов з фігурного вирізу затворної рами, і 
висунути затвор уперед); 

9) відокремити газову трубку зі ствольною накладкою (утримуючи 

автомат рукою, зняти газову трубку газової камери). 
Після закінчення виконання нормативу (частини автомата лежать на столі) 

поліцейський голосом доповідає: «Готовий!» (вимикається хронометр).  

 

Норматив сьомий 
 

АК 

 

Оцінка: 
«відмінно»: 30 сек.; 

«добре»: 35 сек.; 

«задовільно»: 40 сек.; 
«незадовільно»: у всіх інших випадках, а також у разі відмови від 

виконання нормативу.  



 

Порядок виконання. 
За командою: «До виконання нормативу приступити!» (вмикається 

хронометр) поліцейський повинен: 

1) приєднати газову трубку зі ствольною накладкою (утримуючи 

автомат, вільною рукою насунути газову трубку переднім кінцем на патрубок 
газової камери, щільно притиснути задній кінець ствольної накладки до 

ствола і повернути за допомогою пенала приладдя замикач на себе до 

входження його фіксатора у виїм на колодці прицілу); 

2) приєднати затвор до затворної рами (узявши затворну раму в одну 
руку, а затвор у іншу, вставити останній циліндричною часиною в канал рами, 

повернути затвор так, щоб його ведучий виступ увійшов у фігурний виріз 

затворної рами і просунути затвор вперед); 
3) приєднати затворну раму із затвором до ствольної коробки (узяти 

затворну раму в одну руку так, щоб затвор утримувався великим пальцем у 

передньому положенні, іншою рукою охопити шийку приклала, увести 

газовий поршень у порожнину колодки прицілу і просунути затворну раму 
вперед на стільки, щоб відгини ствольної коробки увійшли в пази затворної 

рами, легким зусиллям притиснути її до ствольної коробки і просунути 

вперед); 
4) приєднати зворотній механізм (ввести зворотній механізм у канал 

затворної рами; стискуючи зворотну пружину, подати направляючий 

стержень вперед і, опустивши дещо донизу, ввести його п’яту в повздовжній 

паз ствольної коробки); 
5) приєднати кришку ствольної коробки (вставити кришку ствольної 

коробки переднім кінцем у напівкруглий виріз на колодці прицілу; натиснути 

на задній кінець кришки долонею вперед і донизу так, щоб виступ напрямного 
стержня зворотного механізму увійшов в отвір кришки ствольної коробки); 

6) здійснити спуск курка з бойового зводу (натиснути вказівним пальцем 

руки, яка утримує зброю за пістолетну рукоятку, на спусковий гачок); 

7) увімкнути запобіжник (підняти перевідник вгору до кінця); 
8) приєднати дульний гальмо-компенсатор (нагвинтити дульний 

гальмо-компенсатор на різьбовий виступ основи мушки (на ствол) до упору). 

Якщо паз дульного гальма-компенсатора не співпав з фіксатором, необхідно 
відвернути дульний гальмо-компенсатор (не більше одного оберту) до збігу 

пазу з фіксатором; 

9) приєднати шомпол; 

10) приєднати пенал до гнізда приклада (скласти в пенал протирку, 
йоршик, викрутку і виколотку та зачинити його кришкою, вкласти пенал дном 

у гніздо приклада і зафіксувати його так, щоб гніздо зачинилося кришкою); 

11) приєднати магазин до автомата (утримуючи автомат за шийку 

приклада чи ців’я, вільною рукою увести у вікно ствольної коробки зачіп 
магазина і повернути магазин на себе так, щоб застібка зайшла за опорний 

виступ магазина). 

Після закінчення виконання нормативу (автомата лежать на столі 
запобіжником догори) поліцейський голосом доповідає: «Готовий!» 

(вимикається хронометр). 



 

АКС-74У 
 

Оцінка: 

«відмінно»: 25 сек.; 

«добре»: 30 сек.; 
«задовільно»: 35 сек.; 

«незадовільно»: у всіх інших випадках, а також у разі відмови від 

виконання нормативу.  

 
Порядок виконання. 

За командою: «До виконання нормативу приступити!» (вмикається 

хронометр) поліцейський повинен: 
1) приєднати газову трубку зі ствольною накладкою (утримуючи 

автомат, вільною рукою насунути газову трубку переднім кінцем на патрубок 

газової камери, щільно притиснути задній кінець ствольної накладки до 

ствола і повернути замикач на себе до входження його фіксатора у виїм на 
колодці прицілу); 

2) приєднати затвор до затворної рами (узявши затворну раму в одну 

руку, а затвор у іншу, вставити останній циліндричною часиною в канал рами, 
повернути затвор так, щоб його ведучий виступ увійшов у фігурний виріз 

затворної рами і просунути затвор вперед); 

3) приєднати затворну раму із затвором до ствольної коробки (узяти 

затворну раму в одну руку так, щоб затвор утримувався великим пальцем у 
передньому положенні, іншою рукою охопити шийку приклала, увести 

газовий поршень у порожнину колодки прицілу і просунути затворну раму 

вперед на стільки, щоб відгини ствольної коробки увійшли в пази затворної 
рами, легким зусиллям притиснути її до ствольної коробки і просунути 

вперед); 

4) приєднати зворотній механізм (ввести зворотній механізм у канал 

затворної рами; стискуючи зворотну пружину, подати направляючий 
стержень вперед і, опустивши дещо донизу, ввести його п’яту в повздовжній 

паз ствольної коробки); 

5) приєднати кришку ствольної коробки (вставити кришку ствольної 
коробки переднім кінцем у напівкруглий виріз на колодці прицілу; натиснути 

на задній кінець кришки долонею вперед і донизу так, щоб виступ напрямного 

стержня зворотного механізму увійшов в отвір кришки ствольної коробки);  

6) здійснити спуск курка з бойового зводу (натиснути вказівним пальцем 
руки, яка утримує зброю за пістолетну рукоятку, на спусковий гачок); 

7) увімкнути запобіжник (підняти перевідник вгору до кінця); 
 

 


