АДРЕСИ ВІДДІЛІВ ДОЗВІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ:
Відділ міської дозвільної системи в м.Києві
(для отримання дозволу на нарізну зброю та
спецзасоби), вул. Єреванська, 18-А,
(тел.: 044 561-28-37).

АДРЕСИ РАЙОННИХ ВІДДІЛІВ ДОЗВІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ В М. КИЄВІ (ДЛЯ ОТРИМАННЯ
ДОЗВОЛУ НА ГЛАДКОСТВОЛЬНУ ЗБРОЮ):
1. Дозвільна система Голосіївського району —
вул. Ю.Смолича, 6-Б (тел.: 044 250-29-70);
2. Дозвільна система Дарницького району —
вул. Російська, 34 (тел.: 044 566-01-60);
3. Дозвільна система Деснянського району —
вул. Каштанова, 9-А (тел.: 044 546-63-27);
4. Дозвільна система Дніпровського району —
вул. Поліська, 10-А (тел.: 044 567-99-84);
5. Дозвільна система Оболонського району —
вул. Прирічна, 27-Д (тел.: 044 467-32-63);
6. Дозвільна система Печерського району —
вул. Лейпцизька, 5 (тел.: 044 288-56-53);
7. Дозвільна система Подільського району —
просп. Правди, 33 (тел.: 044 460-53-27);
8. Дозвільна система Святошинського району —
вул. В.Стуса, 25 (тел.: 044 452-74-11);
9. Дозвільна система Солом’янського району —
вул. Гарматна, 16 (тел.: 044 456-70-15);
10. Дозвільна система Шевченківського
району — вул. Герцена, 9,
(тел.: 044 486-97-27).
Дозвільна система Київської області —
м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 35
(тел.: 045 985-58-43)
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АДРЕСИ МИСЛИВСЬКИХ МАГАЗИНІВ
«ІБІС ЗБРОЯ ТА РИБАЛЬСТВО»:
КИЇВ:
• бул. Дружби Народів, 7 (тел.: 044 528-37-82);
• бул. Лесі Українки, 16 (тел.: 044 289-59-80);
• просп. Степана Бандери, 20 (тел.: 044 503-77-52);
• вул. Маршала Тимошенка, 19 (тел.: 044 414-54-92);
• пров. Несторівський,7/9 «Зброя»
(тел.: 044 272-43-13);
• пров. Несторівський, 7/9 «Комісійний магазин
«Зброя» (тел.: 044 272-43-13);
• вул. В. Гетьмана, 27 (тел.: 044 455-71-70);

ДНІПРО:
• вул. Набережна Перемоги, 36 (тел.: 056 371-96-99)
ОДЕСА:
• вул. В. Арнаутська, 61 (тел.: 0482 34-57-13)
ЛЬВІВ:
• вул. Лемківська, 9-А (тел.: 032 232-80-01).
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ЯК ПРИДБАТИ
ЗБРОЮ

ЯК ПРИДБАТИ ЗБРОЮ

Усі громадяни України, цивільні, що не мають
судимостей, мають право володіти:
— пневматичною зброєю (калібром більше
4,5 мм): з 18 років;
— гладкоствольною мисливською зброєю
(рушниця): з 21 року;
— нарізною мисливською зброєю (карабін):
з 25 років;
— спецзасобами для відстрілу набоїв
несмертельної дії (травматичний пістолет):
окремі категорії громадян з 21 року.

ІЗ ЧОГО ПОЧАТИ?

Передусім Вам варто визначитися зі зброєю, яку
бажаєте придбати. Зробити це радимо в одному з
магазинів мережі «ІБІС Зброя та Рибальство» (див.
адреси на звороті). Тут Вам завжди допоможуть,
підкажуть, порадять та проконсультують! Якщо
Ви вже обрали необхідну Вам модель, радимо
одразу внести за зброю завдаток або й оплатити
повністю.
Також Вам слід завчасно придбати сейф для
зберігання зброї, адже на етапі оформлення
документів до Вас у гості може завітати дільничний
інспектор для перевірки його наявності.
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ЗБИРАЄМО НЕОБХІДНІ
ДОКУМЕНТИ:

—д
 овідка про вивчення матеріальної частини зброї,
правил поводження з нею, її застосування та
використання (пройти курс та отримати довідку
можна у стрілецькому тирі «ІБІС» за адресою вул. В.
Гетьмана, 27) ≈ 250 грн;
—м
 едична довідка за формою № 127/o (медична
довідка для отримання водійського посвідчення
НЕ підходить);
—о
 ригінал та копія договору про обов’язкове
страхування цивільної відповідальності за шкоду,
яка може бути випадково заподіяна третій особі;
—о
 ригінал та копія паспорта;
— 4 фотографії розміром 3х4 см.

ПОДАЄМО ДОКУМЕНТИ
У ДОЗВІЛЬНУ СИСТЕМУ:

Із цим пакетом документів Ви звертаєтесь до
районного (пневматична/гладкоствольна зброя)
або міського чи обласного (нарізна зброя) відділу
Дозвільної системи у прийомні дні (адреси див. на
звороті):
— вівторок з 14-00 до 18-00;
— четвер з 18-00 до 20-00;
— субота з 10-00 до 13-00.
Уже на місці Вам необхідно буде заповнити дві
заяви на отримання дозволу і подати їх разом з усіма
документами. Бланки та зразки Ви отримаєте на місці.
Після того, як Ви подали інспектору весь пакет
документів, Вам видадуть квитанції на оплату
обов’язкових платежів: за оформлення документів,
за реєстрацію/перереєстрацію однієї одиниці зброї,
за бланк на придбання зброї, за бланк на зберігання
зброї, за переоформлення зброї з одного власника
на іншого (у разі необхідності). Орієнтовна вартість
обов’язкових платежів за послуги Дозвільної
системи — близько 600 грн.
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ЩО ДАЛІ?

Вам необхідно оплатити усі квитанції, після
чого повернути їх інспектору. Тепер у 30-денний
термін співробітники Дозвільної системи
зобов’язані видати Дозвіл на придбання зброї
(бланк суворої звітності, так звана «зеленка»).
Він має термін дії 3 місяці. За цей час Ви повинні
ним скористатись і придбати зброю (якщо вона
передплачена, то просто оформити придбання).
У разі невикористання бланка Дозволу за
зазначений період, його слід повернути у
Дозвільну систему. Якщо Вам не вистачило часу,
але наміри придбати зброю все ще залишились,
Ви можете звернутись до Дозвільної системи
з клопотанням про подовження терміну дії
Дозволу ще на 3 місяці.
Під час придбання зброї усі необхідні
документи заповнюють працівники магазину.
Після оформлення покупки Ви маєте передати
заповнену частину Дозволу до Дозвільної
системи у 10-денний термін. Після чого Ви
отримаєте постійний дозвіл на носіння та
зберігання вогнепальної зброї у вигляді
книжечки або пластикової картки.
Вітаємо, тепер Ви один із нас — повноправний
власник зброї! Запрошуємо Вас до тиру «ІБІС» для
проходження навчання, набуття та покращення
навичок влучної стрільби!

