
ІНФОРМАЦІЯ З ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ 
  
Пунктом 1 статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності” передбачено ліцензування діяльності з 

виробництва, ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення та 
боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 
міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі 

вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, 
холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; 
Пунктом 3  - діяльності з виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами 
сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу. 
Постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698  „Про 

затвердження переліку органів ліцензування” обов’язки з видачі ліцензій на 
провадження зазначених видів діяльності покладені на МВС України. 
МВС України розроблено Ліцензійні умови  провадження зазначених вище видів 

господарської діяльності, затверджені спільним наказом Держпідприємництва і МВС 
України № 53/213 від 21.03.2001, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 4 
квітня 2001 року за № 307/5498.. 
Зазначені Ліцензійні умови встановлюють  загальні вимоги до приміщень, де 
здійснюється певний вид діяльності, загальні та режимні вимоги до провадження 
діяльності з виробництва, ремонту та торгівлі зброєю, боєприпасами до неї, холодною, 

пневматичною зброєю та спецзасобами. 
  
З метою отримання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, 

юридична або фізична особа повинна звернутися до органу внутрішніх справ із заявою, 
в якій зазначаються  дані, передбачені статтею 10 вищезазначеного  Закону. 
  
Відповідно до вимог п. 1 та 8 постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 
року № 756  „Про затвердження переліку документів, які додаються  до  заяви    про 
видачу ліцензії для окремого виду господарської  діяльності”  для отримання ліцензії на 

провадження  зазначених вище видів діяльності подаються  наступні документи: 
  
засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності 

суб’єкта господарської діяльності або оренди ним приміщення, де буде 
провадитися  відповідний вид господарської діяльності; 
  
технічні умови на кожний вид зброї, боєприпасів та спецзасобів, що будуть вироблятися 
суб’єктом господарської діяльності; 
  
дозвіл на об’єкт дозвільної системи 
  
Пунктом 38 статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської 
діяльності”  передбачено ліцензування діяльності, пов’язаної з виробництвом, торгівлею 
піротехнічними засобами. 
  
Відповідно до вимог п. 37 постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 року 
№ 756  „Про затвердження переліку документів, які додаються  до  заяви    про видачу 

ліцензії для окремого виду господарської  діяльності”  для отримання ліцензії на 
провадження  зазначених вище видів діяльності подаються  наступні документи: 
  
відомості за підписом заявника-суб'єкта  господарювання (за формою, встановленою 
ліцензійними умовами) про наявність  власного або орендованого   приміщення, 
необхідного для  провадження відповідного виду господарської діяльності; 
  
технічні умови на кожен вид піротехнічних засобів, що будуть вироблятися суб’єктом 
господарювання; 
  



затверджені в установленому порядку технологічні регламенти на виробництво 

піротехнічних засобів; 
  
Пунктом 40 статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської 

діяльності”  передбачено ліцензування діяльності, пов’язаної з наданням послуг 
стрільбищами невійськового призначення та функціонуванням мисливських  стендів 
  
Відповідно до вимог  п. 38 постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 року 
№ 756  „Про затвердження переліку документів, які додаються  до  заяви    про видачу 
ліцензії для окремого виду господарської  діяльності”  для отримання ліцензії на 

провадження  зазначених вище видів діяльності подаються  наступні документи: 
  
Відомості за підписом заявника-суб'єкта  господарювання (за формою, встановленою 

ліцензійними умовами) про наявність  власного або орендованого  приміщення, 
необхідного для  провадження відповідного виду господарської діяльності; 
  
дозвіл на об’єкт дозвільної системи. 
  
  
Формування справ з ліцензування зазначених вище видів діяльності здійснюють 
управління, відділи громадської безпеки ГУМВС, УМВС України в АР Крим, областях, 
містах Києві та Севастополі. 
  
Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі у 
строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії 

та документів, що додаються до заяви. 
  
У разі створення ліцензіатом нової філії, іншого нового відокремленого підрозділу, які 

провадитимуть вид господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат 
повинен подати до органу ліцензування заяву встановленого зразка про видачу копії 
ліцензії, а також  документи, передбачені постановою Кабінету Міністрів України  від  4 

липня 2001 року № 756. 
У разі, коли ліцензіат має намір провадити зазначений в ліцензії вид господарської 
діяльності після закінчення строку її дії, він повинен отримати нову ліцензію в 

установленому порядку. 
Нова ліцензія видається  органом ліцензування не раніше ніж в останній робочий день 
дії попередньо виданої ліцензії. 
  
У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов’язаний на 
протязі десяти робочих днів подати органу ліцензування заяву про переоформлення 

ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами 
або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни. 
Підставами для переоформлення ліцензії є: 
зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов’язана з 
реорганізацією юридичної особи) або прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи – 

суб’єкта підприємницької діяльності, 
зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи – 
суб’єкта підприємницької діяльності, 
зміни, пов’язані з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності. 
Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного в 
ліцензії, що переоформляється. 
  
Підставами для анулювання ліцензії є: 
заява ліцензіата про анулювання ліцензії, 
акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов, 
рішення про скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання, 
нотаріально засвідчена копія  свідоцтва про смерть фізичної особи – 

суб’єкта  підприємницької діяльності, 



акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих 

суб’єктом  господарювання для одержання ліцензії, 
акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній 
особі для провадження господарської діяльності, 
акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну 
даних, зазначених в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, 
акт про невиконання  розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, 
неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для 
певного виду господарської діяльності. 
У разі анулювання ліцензії  суб’єкт господарювання може одержати нову ліцензію  на 

право провадження господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття 
рішення органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії. 
  
Відповідно до вимог статті 14 Закону України „Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності” та постанови Кабінету Міністрів України  від 29 листопада 
2000 року № 1755 „Про термін дії ліцензії на провадження певних видів діяльності, 

розміри і порядок зарахування плати за її видачу” плата за видачу ліцензії в розмірі 20 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за видачу копії ліцензії в розмірі 
одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян зараховується до Державного 

бюджету України  і вноситься на рахунки територіального органу Держказначейства № 
3510  в установах Національного банку  та № 2510 в установах комерційних банків; 
код бюджетної класифікації за доходами 22011800, символ звітності банку 069. 
  
Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому 
повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не звернувся до органу 

ліцензування для отримання оформленої ліцензії,  орган ліцензування, який оформив 
ліцензію, має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про 
визнання такої ліцензії недійсною. 
  
Видача оформлених ліцензій здійснюється  о 12 годині щоденно, крім суботи та неділі, 
за адресою: вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01024. Контакті телефони: 256-1830; 256-

1242.  
  
Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов здійснюється з дотриманням 

вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності”  та постанов Кабінету Міністрів України  від 23 березня 2011 
року № 290 „Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності  у сфері виробництва, ремонту, торгівлі 
вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною та 
пневматичною зброєю і визначається періодичність державного нагляду (контролю)”, 

від 23 березня 2011 року № 292 „Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється 
ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва 

спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, 
індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, і визначається періодичність 
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)”,  від 7 липня 2010 року 

№ 565 „Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 
провадження господарської діяльності у сфері надання послуг, пов'язаних з охороною 
державної та іншої власності, а також охороною громадян, і визначається періодичність 

здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)”. 
  
Наказами МВС затверджено переліки питань та уніфіковані форми акта для здійснення 

заходів державного нагляду (контролю): 
наказ МВС № 76 від 25.02.2011  „Про затвердження Порядку контролю за додержанням 
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з наданя послуг з охорони 

власності та громадян”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 березня 2011 
р. за № 417/19155  
наказ МВС  № 66  10.03.2010 „Про затвердження Порядку контролю за додержанням 

ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва, 
ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення та боєприпасів до неї, холодної 



зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі 

понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення 
та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 
міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, Порядку контролю за 

додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 
виробництва спеціальних засобів, заряджених сльозоточивої та дратівної дії, 
індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України  1 квітня 2010 р. за № 268/17563 
                                      
Перелік нормативно-правових актів, положення яких є предметом перевірки: 
Закон України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”; 
Положення про дозвільну систему, затверджено постановою Кабінету Міністрів України 
від 12.10.92 № 576; 
Ліцензійні умови  провадження зазначених вище видів господарської діяльності, 
затверджені спільним наказом Держпідприємництва і МВС України № 53/213 від 
21.03.2001, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 4 квітня 2001 року   за   № 

307/5498; 
Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затверджений 
наказом Держспоживстандарту від 01.02.2005 № 28; 
Інструкція з організації функціонування криміналістичних обліків  експертної служби 
МВС, затверджена наказом МВС від 10.09.2009 № 390; 
  
Тимчасові правил обігу в Україні побутових піротехнічних виробів, затверджені наказом 
МВС України   № 1649 від 23.12.2003, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 1 
березня 2004 року за № 263/8862. 
  
  
  
  
  
Департамент  громадської безпеки 
Міністерства внутрішніх справ України 
  
  
  

ЗАЯВА 
  
Заявник 
________________________________________________________________________
___ 
                      (повне найменування, місцезнаходження юридичної особи згідно зі 
Свідоцтвом про  
реєстрацію, П.І.Б. керівника юридичної особи) 
________________________________________________________________________
____________________ 
( П.І.Б. фізичної особи-підприємця, місце проживання відповідно до Свідоцтва про 
реєстрацію, серія, номер 
________________________________________________________________________

_____________________ 
паспорта, коли і ким виданий) 
контактний телефон ________________________________________________ 
організаційно-правова форма _________________________________________ 
ідентифікаційний код юридичної особи ________________________________ 
ідентифікаційний номер фізичної особи  -   
платника податків та інших обов’язкових платежів ______________________ 
поточний рахунок № ____________________ у _________________________ 
________________________________________, МФО ____________________ 
  



Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності,   пов’язаної 

з ________________________________ 
                                         (вид господарської діяльності  на право провадження якого 
видається ліцензія) 
________________________________________________________________________
_____________________ 
  
__________________________________________________________________ 
а також копію(ї) ліцензії за адресою(ами)*:_____________________________ 
                                                                                          (поштовий індекс, місто, 

вулиця, будинок) 
 _______________________________________________________________________
__________ 
  
З порядком отримання ліцензії, Ліцензійними умовами провадження 
діяльності  ознайомлений(а) і зобов’язуюсь виконувати. 
  
До заяви додаються документи відповідно до опису. 
(Опис складається в 2-х примірниках: 1- ліцензіату; 2 – органу ліцензування) 
  
  
Підпис заявника                           М.П.                                             П.І.Б. 
  
„______”___________200__ року 
  
__________________________________________ 
* зазначається адреса,  вказана в договорі оренди приміщення 
  
  
Департамент громадської безпеки 
Міністерства внутрішніх справ України 
  
  
  

ЗАЯВА 
  
Заявник 

___________________________________________________________________ 
                      (повне найменування, місцезнаходження юридичної особи згідно зі 
Свідоцтвом про  
реєстрацію, П.І.Б. керівника юридичної особи) 
  
________________________________________________________________________
____________________ 
( П.І.Б. фізичної особи-підприємця, місце проживання відповідно до Свідоцтва про 

реєстрацію, серія, номер 
________________________________________________________________________
_____________________ 
паспорта, коли і ким виданий) 
контактний телефон ________________________________________________ 
організаційно-правова форма _________________________________________ 
ідентифікаційний код юридичної особи ________________________________ 
ідентифікаційний номер фізичної особи- 
платника податків та інших обов’язкових платежів ______________________ 
поточний рахунок № ____________________ у _________________________ 
________________________________________, МФО ____________________ 
  



У зв’язку із зміною юридичної адреси прошу переоформити ліцензію _             (серія, 

номер ліцензії) та видати переоформлену ліцензію на провадження господарської 
діяльності 
__________________________________________________________________ 
(вид господарської діяльності на право провадження якого видати ліцензію) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
а також копію(ї) ліцензії за адресою(ами)*:_____________________________ 
                                                                                          (поштовий індекс, місто, 
вулиця, будинок) 
 _______________________________________________________________________
_____________ 
  
З порядком отримання ліцензії, Ліцензійними умовами провадження 
діяльності  ознайомлений(а) і зобов’язуюсь виконувати. 
  
До заяви додаються документи відповідно до опису. 
(Опис складається в 2-х примірниках: 1- ліцензіату; 2 – органу ліцензування) 
  
  
Підпис заявника                           М.П.                                  П.І.Б. 
  
„______”___________20__ року 
  
  
  
Департамент громадської безпеки 
Міністерства внутрішніх справ України 
  
  
  

ЗАЯВА 
  
Заявник 

___________________________________________________________________ 
                      (повне найменування, місцезнаходження юридичної особи згідно зі 
Свідоцтвом про  
реєстрацію, П.І.Б. керівника юридичної особи) 
  
________________________________________________________________________

____________________ 
( П.І.Б. фізичної особи-підприємця, місце проживання відповідно до Свідоцтва про 

реєстрацію, серія, номер 
________________________________________________________________________
_____________________ 
паспорта, коли і ким виданий) 
контактний телефон ________________________________________________ 
організаційно-правова форма _________________________________________ 
ідентифікаційний код юридичної особи ________________________________ 
ідентифікаційний номер фізичної особи- 
платника податків та інших обов’язкових платежів ______________________ 
поточний рахунок № ____________________ у _________________________ 
________________________________________, МФО ____________________ 
  
Прошу видати копію ліцензії _________________на провадження 
                                         (серія,номерліцензії)      _____________________________
__________ 
(вид господарської діяльності  на право провадження якого видати ліцензію) 
за адресою*:      __________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 
  
  
З порядком отримання ліцензії, Ліцензійними умовами провадження 
діяльності  ознайомлений(а) і зобов’язуюсь виконувати. 
  
До заяви додаються документи відповідно до опису. 
(Опис складається в 2-х примірниках: 1- ліцензіату; 2 – органу ліцензування) 
  
  
  
Підпис заявника                            М.П.                                 П.І.Б. 
  
„______”___________200__ року 
  
  
______________________________________________________ 
* зазначається адреса,  вказана в договорі оренди приміщення 
 


