Порядок придбання мисливської нарізної зброї
Головним документом регулюючим процедуру придбання та реєстрації
мисливської зброї в Україні є Наказ МВС №622.
http://old.npu.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/867941
Громадяни України мають право купити нарізну зброю з 25-ти річного віку.
Для отримання дозволу на придбання та зберігання вогнепальної нарізної
зброї необхідно подати до обласного (або м.Києва) органу дозвільної системи
МВС України наступні документи:
• Письмова заява на ім'я начальника обласного управління ГУ НП України про
видачу дозволу;
• заповнену картку-заяву;
• медичну довідку від лікувального закладу за формою №127/о про відсутність
протипоказань, що перешкоджають придбанню зброї;
• квитанцію про оплату послуг за видачу дозволу та про оплату бланка.
• довідку про відсутність судимості.
• 4 фотокартки 3х4 см.
• копію паспортних даних.
• довідку про проходження навчання та здачі заліків по знанню матеріальної
частини зброї, правил поводження з нею та правил техніки безпеки.
• копію договору страхування цивільної відповідальності про збиток, який
може бути заподіяна третій особі.
• якщо фактичне місце проживання інше, ніж те, що позначено в паспорті, то
необхідно надати документ, який підтверджує фактичне місце проживання
громадянина (договір оренди житлового приміщення, свідоцтво про право
власності на житлове приміщення, свідоцтво про шлюб якщо приміщення
належить дружині (чоловікові).
Також Вам слід завчасно придбати сейф для зберігання зброї, адже на етапі
оформлення документів до Вас може завітати дільничний інспектор для
перевірки його наявності.
Отримання дозволу на придбання зброї видаються громадянам після
пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.
Термін дії дозволу на придбання нарізної зброї: 3 місяці
Придбану зброю необхідно протягом 10-ти днів зареєструвати в ОВС з
отриманням дозволу на зберігання і носіння придбаної зброї.
Для цього необхідно надати:

• письмову заяву, з проханням зареєструвати, на начальника обласного
управління ГУ НП України,
• три фото розміром 3х4
• дублікат дозволу на придбання зброї з відміткою магазину про продану
зброю або іншого документа, що підтверджує джерело надходження і
приналежність зброї;
• квитанцію про оплату за реєстрацію;
• копію договору страхування, якщо такий не надавався при отриманні дозволу
на придбання зброї.
Якщо Вам не вистачило часу, але наміри придбати зброю все ще залишились,
то Ви можете звернутись до Дозвільної системи з клопотанням про
продовження терміну дії Дозволу ще на 3 місяці.
На цьому процедура отримання дозволу на нарізну зброю вважається
завершеною.
Для придбання мисливських патронів в збройовому магазині, покупцеві
необхідно пред'явити дозвіл на зберігання і носіння відповідного виду зброї
(перевіряється призначення і калібр).

