
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ СТРІЛЬБИЩА
Перелік державних процедур та вимог для відкриття приватного стрільбища

Державна реєстрація створення юридичної особи

Реєстрація платником єдиного податку

Реєстрація книги обліку розрахункових операцій на  
господарську одиницю (книги ОРО)

Реєстрація книг обліку розрахункових операцій на  
реєстратор розрахункових операцій (РРО)

Отримання реєстраційного посвідчення на реєстратор 
розрахункових операцій (РРО) (касовий апарат)

Подання до базового центру зайнятості незалежно  
від місцезнаходження роботодавця інформації  
про попит на робочу силу (вакансії)

Реєстрація права власності на земельну ділянку,
Реєстрація права оренди на земельну ділянку

Державна реєстрація права власності на об’єкт  
нерухомого майна: новозбудований об’єкт  
нерухомого майна

Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна: окреме 
індивідуально визначене нерухоме майно (нежитлове приміщення тощо), 
розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося із 
залученням коштів фізичних та юридичних осіб

Отримання позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) 
протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта 
господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки  
для суб'єктів з високим ступенем прийнятного ризику

Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії

Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами  
на будівлі (крім даху) у межах населеного пункту

Дотримання вимог:



ДОТРИМАННЯ ВИМОГ
Перелік державних процедур та вимог для відкриття приватного стрільбища

Дотримання обов'язкових вимог  
щодо оформлення трудових відносин з 
працівниками (для юридичної особи)

Дотримання вимог щодо порядку відкриття 
банківського рахунку юридичної особи

Дотримання вимог щодо обов'язкового приймання 
спеціальних платіжних засобів для здійснення 
розрахунків

Дотримання обов'язкових вимог до укладання 
договору про надання послуг з централізованого 
водопостачання і водовідведення

Дотримання обов'язкових вимог до укладання 
договору про надання послуг з централізованого 
теплопостачання

Дотримання обов'язкових вимог до укладання 
договору про надання послуг  
з вивезення побутових відходів

Дотримання вимог щодо  
укладання договору на  
вивезення небезпечних відходів

Дотримання обов'язкових вимог до укладання 
договору про надання послуг  
з постачання природного газу

або

(Якщо суб'єкт господарювання не здійснює 
опалення приміщення за допомогою засобів 
електроенергетики)



Спеціальні дозвільні документи
Спеціальні дозвільні документи

Видача дозволу на відкриття  
та функціонування стрілецьких  
тирів і стрільбищ

НПА, який регулює Кількість днів  
(отримання дозволу)

Орган, який видає Платність Строк дії 
документу

1. Наказ МВС від 21.08.1998 р. № 622  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98#Text;

2. Постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1098  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1098-2011-%D0%BF#Text;

3. Постанова КМУ від 12.10.1992 р.№ 576  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-92-%D0%BF#Text

до 2 місяців

Уповноважений підрозділ із контролю за обігом зброї Національної 
поліції України (УП ЦОУП)

Уповноважений підрозділ з контролю за обігом зброї та дозвільної 
системи головних управлінь Національної поліції в Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі, областях та м. Києві (УП ГУНП)

270 грн 3 роки

Погодження укладання трудових договорів на 
виконання робіт, пов'язаних з виготовленням, 
ремонтом, придбанням, зберіганням, обліком, 
охороною, перевезенням і використанням предметів, 
матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна 
система

1. Наказ МВС від 21.08.1998 р. № 622  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98#Text

2. Постанова КМУ від 12.10.1992 р.№ 576  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-92-%D0%BF#Text

до 1 місяця

Органи поліції

Не встановлено Не встановлено

Видача дозволу на придбання зброї, пристроїв та 
патронів

1. Наказ МВС від 21.08.1998 р. № 622  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98#Text;

2. Постанова КМУ від 26.10. 2011 р. № 1098  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1098-2011-%D0%BF#Text; не визначений

Уповноважений підрозділ із контролю за обігом зброї Національної 
поліції України (УП ЦОУП).

Уповноважений підрозділ з контролю за обігом зброї та дозвільної 
системи головних управлінь Національної поліції в Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі, областях та м. Києві (УП ГУНП)

для юр осіб - 
270 грн

до 3 місяців

3. Постанова КМУ від 12.10.1992 р.№ 576  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-92-%D0%BF#Text для фізосіб -  

18 грн

Видача дозволу на перевезення територією 
України зброї та бойових припасів до неї

1. Наказ МВС від 21.08.1998 р. № 622  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98#Text; 

2. Постанова КМУ від 26.10. 2011 р. № 1098  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1098-2011-%D0%BF#Text;

3. Постанова КМУ від 12.10.1992 р.№ 576  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-92-%D0%BF#Text.

не визначений

Уповноважений підрозділ з контролю за обігом зброї та дозвільної 
системи головних управлінь Національної поліції в Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі, областях та м. Києві (УП ГУНП) - 
видає дозвіл на перевезення територією України

для юр осіб - 
270 грн

до 3 місяців
для фізосіб -  

18 грн

Видача дозволу на зберігання вогнепальної зброї, 
боєприпасів, основних частин зброї, пневматичної, 
холодної і охолощеної зброї, а також пристроїв та 
патронів до них

1. Наказ МВС від 21.08.1998 р. № 622  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98#Text; 

2. Постанова КМУ від 26.10. 2011 р. № 1098  
 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1098-2011-%D0%BF#Text;

3. Постанова КМУ від 12.10.1992 р.№ 576  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-92-%D0%BF#Text.

Керівники підприємств, 
установ, організацій упродовж 

10 днів з дня придбання 
вогнепальної зброї та бойових 
припасів до неї, основних 
частин зброї, пневматичної, 
холодної і охолощеної зброї, 
пристроїв та патронів до них 
зобов'язані одержати в 
органі поліції дозвіл на 
право її зберігання.

Уповноважений підрозділ із контролю за обігом зброї Національної 
поліції України (УП ЦОУП)

9 грн 3 роки

Висновок Державного науково-дослідного 
експертно-криміналістичного центру щодо 
відповідності приміщень заходам безпеки, які 
висуваються до них, і придатності проведення в них 
стрільби з певних видів зброї

1. Наказ МВС від 21.08.1998 р. № 622  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98#Text; 

2. Постанова КМУ від 26.10. 2011 р. № 1098  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1098-2011-%D0%BF#Text;

3. Постанова КМУ від 12.10.1992 р.№ 576  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-92-%D0%BF#Text.

не визначено

Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 
МВС

не 
встановлено

не 
встановлено

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1098-2011-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-92-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-92-%D0%BF#Text.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1098-2011-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-92-%D0%BF#Text.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1098-2011-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-92-%D0%BF#Text.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1098-2011-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-92-%D0%BF#Text.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1098-2011-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-92-%D0%BF#Text.


СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВІДКРИТТЯ СТРІЛЬБИЩА
Перелік державних процедур та вимог для відкриття приватного стрільбища

вимоги до ключів від 
збройової кімнати;
1. Наказ МВС від 21.08.1998 р. № 622  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98#Text

вимоги до сейфів для 
зберігання зброї
1. Наказ МВС від 21.08.1998 р. № 622  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98#Text

обмеження щодо 
зберігання зброї
1. Наказ МВС від 21.08.1998 р. № 622  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98#Text

вимоги до приміщення стрілецького 
тиру та до території стрільбища

1. Наказ МВС від 21.08.1998 р. № 622  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98#Text

2. Постанова КМУ від 12.10.1992 р.№ 576  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-92-%D0%BF#Text

порядок списання бойових 
припасів до зброї тощо

Наказ МВС від 21.08.1998 р. № 622 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-92-%D0%BF#Text.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98#Text


ОСОБЛИВОСТІ ВІДКРИТТЯ СТРІЛЬБИЩА
ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ 

Якщо ви відкриваєте стрільбище у період дії воєнного стану, 
підприємство має виконувати всі вимоги для провадження 
господарської діяльності, встановлені законодавством. 
 
Проте наразі отримувати всі дозвільні документи не є 
необхідним – право на відкриття та ведення бізнесу 
надається на підставі однієї декларації (відповідно до 
постанови КМУ від 18.03.2022 р. № 314).

Декларація може бути подана за вибором суб’єкта 
господарювання незалежно від задекларованого 
(зареєстрованого) місцезнаходження, місця провадження 
господарської діяльності або місцезнаходження відповідного 
об’єкта в електронній формі (зокрема через Дію https://
diia.gov.ua/services/yedeklaraciya) чи у паперовій формі — 
через ЦНАП.

і Декларація містить такі відомості:
• Відомості про суб’єкта господарювання: організаційно-правова форма, повне і 

скорочене найменування (за наявності), ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, прізвище, 
власне ім’я, по батькові (за наявності) керівника юридичної особи або його 
уповноваженого представника

• Відомості про фактичну адресу (адреси) провадження господарської діяльності

• Назва виду господарської діяльності/частини виду господарської діяльності, який 
провадиться суб’єктом господарювання, або інформація щодо змін, які вносяться до 
дозвільного документа

• Назва дозвільного документа на заміну якого подана декларація або до якого 
декларацією вносяться зміни

• Відмітка про те, що суб’єкт господарювання ознайомлений з вимогами законодавства, 
якими встановлено вичерпний перелік вимог до провадження господарської діяльності, 
що підлягає ліцензуванню, отриманню документа дозвільного характеру, іншого 
результату надання публічної послуги, на заміну якого подана декларація, та 
зобов’язується їх виконувати

• Після завершення дії воєнного стану підприємці  
повинні протягом 3 місяців отримати відповідні дозвільні 
документи, без зупинення вже розпочатої діяльності

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/314-2022-%D0%BF/ed20220713#Text
https://diia.gov.ua/services/yedeklaraciya

!

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/314-2022-%D0%BF/ed20220713#Text
https://diia.gov.ua/services/yedeklaraciya
https://diia.gov.ua/services/yedeklaraciya
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/314-2022-%D0%BF/ed20220713#Text
https://diia.gov.ua/services/yedeklaraciya

