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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від ____ ___________ 2018 р. № _______



ЗМІНИ,
що вносяться до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності,  Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і 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; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу


1. У Ліцензійних умовах провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада            2015 року № 960:

1) в абзаці дев’ятому підпункту 2 пункту 6 слова «та завірений печаткою (за наявності)» виключити;

2) ó ïóíêò³ 7: 

â àáçàö³ äðóãîìó ï³äïóíêòó 2 öèôðè òà ñëîâà «15 ãðóäíÿ (ñòàíîì íà                    1 ãðóäíÿ)» çàì³íèòè öèôðàìè òà ñëîâàìè «15 âåðåñíÿ (ñòàíîì íà 1 âåðåñíÿ)»;

äîïîâíèòè ïóíêò íîâèìè ï³äïóíêòàìè 11 ³ 12 òàêîãî çì³ñòó:

«11) повідомляти органу ліцензування в довільній формі у будь-який зручний спосіб (листом особисто, поштовим відправленням або в електронному вигляді) про наявність (відсутність) пункту централізованого спостереження та/або транспорту реагування протягом п’яти робочих днів з дня початку (припинення) їх використання;

12) повідомляти письмово замовників охоронних послуг про планове або позапланове припинення (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) провадження охоронної діяльності загалом або за місцезнаходженням об’єктів охорони  замовників охоронних послуг у день припинення діяльності.
Ïðî â³äíîâëåííÿ ïðîâàäæåííÿ îõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ë³öåíç³àò ïîâ³äîìëÿº çàìîâíèê³â îõîðîííèõ ïîñëóã ïèñüìîâî äî ìîìåíòó â³äíîâëåííÿ ä³ÿëüíîñò³.»;

3) ó ï³äïóíêò³ 1 ïóíêòó 10 ñëîâà «ïå÷àòêîþ âëàñíèêà» çàì³íèòè ñëîâîì «âëàñíèêîì»;

4) ó ï³äïóíêò³ 2 ïóíêòó 13 ï³ñëÿ ñë³â «òåõí³÷í³ çàñîáè îõîðîíè» ñëîâà «ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ» âèêëþ÷èòè;
 
5) äîäàòîê 1 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:



Додаток 1
до Ліцензійних умов

ЗРАЗОК


Міністерство 
внутрішніх справ України

ЗАЯВА
про отримання ліцензії

Здобувач ліцензії ____________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи або
___________________________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Місцезнаходження юридичної
особи або місце проживання
фізичної особи - підприємця 
поштовий індекс _________________________
область  ________________________________
район  __________________________________
місто ___________________________________
вулиця  _______________________________

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів або серія та номер паспорта фізичної особи – підприємця, який за своїми релігійними переконаннями відмовився від отримання такого номера та повідомив про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті ____________________________________________________ 

Керівник юридичної особи ___________________________________________________
                  (найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові)
______________________________________________________________________________________________

Фахівець з організації заходів охорони _________________________________________
                                       (найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові)
______________________________________________________________________________________________

Телефон _________________ телефакс _________________ e-mail __________________ 

Прошу видати ліцензію на провадження охоронної діяльності.
 
Даю згоду на оброблення моїх персональних даних.
До заяви додаються документи на _____ арк.

«___» ____________ 20__ р.
_____________________
(підпис здобувача ліцензії)
____________________________
(прізвище, ініціали)

6) ó äîäàòêó 2 ñëîâà «ÌÏ (çà íàÿâíîñò³)» âèêëþ÷èòè.

_____________________





































2. Ó Ë³öåíç³éíèõ óìîâàõ ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ç âèðîáíèöòâà òà ðåìîíòó âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿ íåâ³éñüêîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ³ áîºïðèïàñ³â äî íå¿, õîëîäíî¿ çáðî¿, ïíåâìàòè÷íî¿ çáðî¿ êàë³áðó ïîíàä 4,5 ì³ë³ìåòðà ³ øâèäê³ñòþ ïîëüîòó êóë³ ïîíàä 100 ìåòð³â íà ñåêóíäó, òîðã³âë³ âîãíåïàëüíîþ çáðîºþ íåâ³éñüêîâîãî ïðèçíà÷åííÿ òà áîºïðèïàñàìè äî íå¿, õîëîäíîþ çáðîºþ, ïíåâìàòè÷íîþ çáðîºþ êàë³áðó ïîíàä 4,5 ì³ë³ìåòðà ³ øâèäê³ñòþ ïîëüîòó êóë³ ïîíàä 100 ìåòð³â íà ñåêóíäó; âèðîáíèöòâà ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â, çàðÿäæåíèõ ðå÷îâèíàìè ñëüîçîòî÷èâî¿ òà äðàò³âíî¿ ä³¿, ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó, àêòèâíî¿ îáîðîíè òà ¿õ ïðîäàæó, çàòâåðäæåíèõ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 02 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 1000: 

1)  ó ïóíêò³ 5:

àáçàö ï’ÿòíàäöÿòèé âèêëþ÷èòè;

2) ó ïóíêò³ 7: 

äîïîâíèòè ï³äïóíêòîì 5 òàêîãî çì³ñòó:

«5) âåñòè ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ³ç âèðîáíèöòâà, ðåìîíòó, òîðã³âë³ çáðîºþ, áîºïðèïàñàìè äî íå¿; âèðîáíèöòâà òà ïðîäàæó ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â âèêëþ÷íî â ìåæàõ ì³ñöü ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàçíà÷åíèõ ó ï³äòâåðäíèõ äîêóìåíòàõ, ïîäàíèõ îðãàíó ë³öåíçóâàííÿ çã³äíî ç âèìîãàìè öèõ Ë³öåíç³éíèõ óìîâ.»;

3) ó ïóíêò³ 8:

ó ï³äïóíêò³ 1 ñëîâà «ï³äñîáíèõ ñëóæáîâèõ» âèêëþ÷èòè;

ó ï³äïóíêò³ 2: 
 
â àáçàö³ äðóãîìó ñëîâà «äîùàí³ îäíîï³ëüí³ çàâòîâøêè 50 ì³ë³ìåòð³â, îááèò³ ç äâîõ áîê³â îöèíêîâàíèì ïîêð³âåëüíèì çàë³çîì ³ç çàãèíîì êðà¿â ëèñòà íà òîðåöü äâåðåé, àáî ìåòàëåâ³» çàì³íèòè ñëîâàìè òà çíàêàìè «, âèãîòîâëåí³ ³ç ëèñòîâîãî ìåòàëó òîâùèíîþ íå ìåíøå 3 ìì» òà ñëîâà «ê³ìíàòè äëÿ çáåð³ãàííÿ çáðî¿, áîºïðèïàñ³â äî íå¿, ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â» âèêëþ÷èòè; 

ó àáçàö³ òðåòüîìó ï³ñëÿ ñë³â «ãðàòè àáî» äîïîâíèòè ñëîâîì «çîâí³ — »;

àáçàö äðóãèé ï³äïóíêòó 3 âèêëþ÷èòè;

äîïîâíèòè ï³äïóíêòîì 4 òàêîãî çì³ñòó:
 
«4) ó ïðèì³ùåííÿõ ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç òîðã³âë³ çáðîºþ, áîºïðèïàñàìè äî íå¿, ñïåö³àëüíèìè çàñîáàìè, à òàêîæ  ðåìîíòó çáðî¿  ìàþòü áóòè ñòâîðåí³ íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ äîñòóïó äî íèõ ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ.»;

4) ó ïóíêò³ 9:

ó ï³äïóíêò³ 1 ñëîâà «³ âèäàþòüñÿ ãðîìàäÿíàì çà íàÿâíîñò³ äîçâîëó íà ¿õ ïðèäáàííÿ» âèêëþ÷èòè;

ï³äïóíêò 3 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: 

«3) çáðîÿ, áîºïðèïàñè äî íå¿, ñïåö³àëüí³ çàñîáè â ê³ìíàò³ äëÿ çáåð³ãàííÿ ïîâèíí³ ðîçì³ùóâàòèñÿ â ìåòàëåâèõ øàôàõ (ñåéôàõ), àáî ó ê³ìíàòàõ-ñåéôàõ (ñõîâèùàõ), òîâùèíà ñò³íîê ÿêèõ ñòàíîâèòü íå ìåíø ÿê 3 ì³ë³ìåòðè, äâåð³ óêð³ïëåí³ ñòàëåâèìè íàêëàäêàìè àáî êîñèíöÿìè, ç íàä³éíèìè (íå ìåíøå äâîõ) âíóòð³øí³ìè çàìêàìè.

Боєприпаси та патрони повинні зберігатися в металевому ящику, шафі окремо від зброї, спеціальних засобів.

Ê³ìíàòà äëÿ çáåð³ãàííÿ çáðî¿, áîºïðèïàñ³â äî íå¿, ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â îáëàäíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ï³äïóíêòó 1, àáçàö³â äðóãîãî, ÷åòâåðòîãî òà ï’ÿòîãî ï³äïóíêòó 2, ï³äïóíêòó 3 ïóíêòó 8 öèõ Ë³öåíç³éíèõ óìîâ.»; 

5) ó ïóíêò³ 10: 

підпункт 5 викласти в такій редакції: 

«5) для обліку виготовленої зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів (газових пістолетів, револьверів, пристроїв), спеціальних засобів (газових балончиків та засобів індивідуального захисту), патронів до спеціальних засобів  ведуться книги обліку (додатки 4 - 6, 12, 13), які повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою територіального органу Національної поліції.»;

доповнити підпунктом 6 такого змісту:

«6) продаж виготовлених зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів має здійснюватися в окремій кімнаті, ізольованій від виробничого приміщення та кімнати для їх зберігання.»; 

6) ó ïóíêò³ 12:

ï³äïóíêò 1 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: 

«1) ïðîäàæ ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â, çàðÿäæåíèõ ðå÷îâèíàìè ñëüîçîòî÷èâî¿ òà äðàò³âíî¿ ä³¿, ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó, àêòèâíî¿ îáîðîíè, êð³ì ãàçîâèõ ï³ñòîëåò³â, ðåâîëüâåð³â òà ïðèñòðî¿â, îðãàíàì òà óñòàíîâàì, ïðàö³âíèêàì ÿêèõ äîçâîëåíî ¿õ âèêîðèñòàííÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà, çä³éñíþºòüñÿ çà ïèñüìîâèì êëîïîòàííÿì êåð³âíèê³â òàêèõ îðãàí³â òà óñòàíîâ»;

â àáçàö³ äðóãîìó ï³äïóíêòó 5 ðå÷åííÿ «Ï³ñëÿ îäåðæàííÿ òåðèòîð³àëüíèì îðãàíîì Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ïîâ³äîìëåííÿ ç ìàãàçèíó ïðî ðåàë³çàö³þ çáðî¿ òàêà çáðîÿ çí³ìàºòüñÿ ç îáë³êó.» çàì³íèòè ðå÷åííÿì «Ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ ó äåñÿòèäåííèé ñòðîê íàäñèëàº òåðèòîð³àëüíèì îðãàíàì Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ðåàë³çàö³þ çáðî¿, ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â.»;

7) додаток 1 викласти в такій редакції:



Додаток 1 
до Ліцензійних умов

ÇÐÀÇÎÊ


Міністерство 
внутрішніх справ України


ЗАЯВА 
про отримання ліцензії

Здобувач ліцензії _____________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я,
________________________________________________________________________________
по батькові фізичної особи - підприємця)

Місцезнаходження юридичної
особи або місце проживання
фізичної особи - підприємця 
поштовий індекс ________________________
область ________________________________
район _________________________________
місто __________________________________
вулиця ________________________________


Місце (місця) провадження заявленої діяльності*

поштовий індекс ________________________
область ________________________________
район _________________________________
місто __________________________________
вулиця ________________________________

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів, або серія та номер паспорта фізичної особи – підприємця, який за своїми релігійними переконаннями відмовився від отримання такого номера ____________________________________________

Керівник юридичної особи _____________________________________________________
                                                            (найменування посада, прізвище, ім’я, по батькові)
________________________________________________________________________________________________

Телефон _________________ телефакс _________________ e-mail ____________________ 

Прошу видати ліцензію на провадження _________________________________________
_______________________________________________________________________________
(зазначається вид господарської діяльності,
_______________________________________________________________________________
що підлягає ліцензуванню (у повному обсязі або частково)

Даю згоду на обробку моїх персональних даних.

До заяви додаються документи на _____ арк.

«___» ____________ 20__ р.
_____________________
(підпис здобувача ліцензії)
____________________________
(прізвище, ініціали)

__________
* Зазначаються всі місця провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у повному обсязі або частково).

8) у додатку 4:

доповнити графою такого змісту: «Підпис особи, якій реалізовано (передано) зброю»;

графу «Дата передачі, реалізації, найменування суб’єкта господарювання,  якому передано, реалізовано, його місцезнаходження, номер накладної/ дозволу на придбання (ким і коли видані)» викласти в такій редакції: «Дата, найменування, місцезнаходження суб’єкта господарювання, якому реалізовано (передано) зброю, номер дозволу на придбання/накладної (ким і коли видані); прізвище, ім’я, по батькові особи, якій реалізовано зброю, місце проживання, дані паспорта, номер дозволу на придбання (ким і коли виданий)»;

9) у додатку 5:

графу «Дата передачі, реалізації, найменування суб’єкта господарювання,  якому передано, реалізовано, його місцезнаходження, номер накладної/ дозволу на придбання (ким і коли видані)» викласти у такій редакції: «Дата, найменування, місцезнаходження суб’єкта господарювання, якому реалізовано (передано) боєприпаси, номер дозволу на придбання/номер накладної (ким і коли видані); прізвище, ім’я, по батькові особи, якій реалізовано боєприпаси, місце проживання, номер дозволу на зберігання зброї (ким і коли виданий)»;

доповнити графами такого змісту: «Кількість виготовлених боєприпасів (штук)», «Кількість реалізованих (переданих) боєприпасів (штук)» та «Підпис особи, якій реалізовано (передано) боєприпаси»; 

10) у додатку 6:

назву додатку після слів «засобів» доповнити словами «(газових  пістолетів, револьверів, пристроїв)»;
графу «Дата передачі, реалізації, найменування суб’єкта господарювання, якому передано, реалізовано, його місцезнаходження, номер накладної/дозволу на придбання (ким і коли видані)» викласти у такій редакції: «Дата, найменування, місцезнаходження суб’єкта господарювання, якому реалізовано (передано) спеціальні засоби, номер дозволу на придбання/номер накладної (ким і коли видані); прізвище, ім’я, по батькові особи, якій реалізовано спеціальні засоби, місце проживання, номер дозволу на придбання (ким і коли виданий)»;

доповнити графою такого змісту: «Кількість реалізованих (переданих) спеціальних засобів»; 

11) у додатку 7:

 слова «підпис особи, якій реалізовано зброю» замінити словами «підпис особи, яка отримала зброю»; 

12) у додатку 9: 

у графі «найменування суб’єкта господарювання, якому реалізовано зброю, його місцезнаходження; прізвище, ім’я, по батькові особи, якій реалізовано зброю, місце проживання, серія, номер паспорта (ким і коли виданий)» слова «серія, номер паспорта (ким і коли виданий)» замінити словами «дані паспорта»;

13) у додатку 10:

у графі «Найменування суб’єкта господарювання, якому реалізовано боєприпаси, його місцезнаходження; прізвище, ім’я, по батькові особи, якій реалізовано боєприпаси, місце проживання, серія, номер паспорта (ким і коли виданий)» слова «серія, номер паспорта (ким і коли виданий)» виключити; 

 назву графи «Калібр» викласти у такій редакції: «Калібр боєприпасів та країна-виробник»;

14) у додатку 11:

у графі «найменування суб’єкта господарювання, якому реалізовано спеціальні засоби, його місцезнаходження; прізвище, ім’я, по батькові особи, якій реалізовано спеціальні засоби, місце проживання, серія, номер паспорта (ким і коли виданий)» слова «серія, номер паспорта (ким і коли виданий)» замінити словами «дані паспорта»;

15) доповнити додатком 12 «КНИГА обліку виготовлених патронів до спецзасобів» та додатком 13 «КНИГА обліку виготовлених спеціальних засобів (газових балончиків та засобів індивідуального захисту)».1

11
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Додаток 12
до Ліцензійних умов

ЗРАЗОК


КНИГА
обліку виготовлених патронів до спеціальних засобів

Порядковий номер
Дата надходження, найменування суб’єкта господарювання, від якого надійшли комплектуючі, його місцезнаходження, номер дозволу на придбання (ким і коли виданий)
Комплектуючі
Найменування, марка (модель), калібр виготовлених патронів
Кількість
виготовле-них патронів  (штук)
Сертифікат  відповід-ності
Дата, найменування, місцезнаходження суб’єкта господарювання, якому реалізовано (передано) патрони, номер дозволу на придбання/номер накладної (ким і коли видані); прізвище, ім’я, по батькові особи, якій реалізовано патрони, місце проживання, номер дозволу на зберігання спеціального засобу (ким і коли виданий)
Кількість
реалізова-
них (переданих)     патронів
(штук)
Підпис особи, якій реалізовано (передано) патрони


порох (грам)
капсуль/капсульована гільза (штук)








Почата ______  _____________________ 20___ р. 
Закінчена ______  ___________________ 20___ р.







                                                                            
Додаток 13 
Ліцензійних умов
        
ЗРАЗОК
КНИГА
обліку виготовлених спеціальних засобів (газових балончиків та засобів індивідуального захисту)

  Порядковий номер
Дата виробництва
Найменування, марка (модель), виготовлених спецзасобів  
Кількість виготовлених спецзасобів
(штук)
Сертифікат про відповідність
Дата передачі, 
реалізації, найменування суб’єкта господарювання, органу та установи, 
якому передано, реалізовано спецзасоби, його місцезнаходження, номер накладної/ дозволу на придбання/ письмового клопотання 
(ким і коли видані)
Кількість переданих, реалізованих спецзасобів (штук)
Підпис особи, якій передано, реалізовано спецзасоби


Почата  _____  _____________________ 20__ р.
Закінчена  _____  _____________________ 20__ р.


_____________________

