Перелік тестових запитань
З якого віку громадяни України мають право придбавати зброю в Україні?
Які документи надають до відділу контролю за обігом зброї та дозвільної системи
Національної поліції (ВКоз ДС НП) для отримання дозволу на придбання зброї?
Які документи надаються в підрозділ НП для отримання дозволу на зберігання і носіння
зброї?
У яких випадках не видаються громадянам Дозволи на придбання зброї?
Чи дозволяється зберігати зброю в дачних будиночках під час проживання в них власників
зброї?
У якому вигляді має бути вогнепальна, пневматична та холодна зброя під час перевезення
або перенесення?
Дії власника зброї у разі зміни місця проживання.
Чи дозволяється оформлення документів у відділенні НП про передачу мисливської
вогнепальної, пневматичної і холодної зброї від одного власника іншому, а також переоформлення
мисливської вогнепальної, пневматичної, холодної зброї та пристроїв від особи, яка їх успадкувала
після смерті власника, особі, у якого є дозвіл НП на їх придбання?
Що потрібно зробити з мисливською вогнепальною, пневматичною і холодною зброєю,
визнаною комісією непридатною для подальшого користування (не підлягає ремонту), не
реєструється (не перереєстровується)?
Що зобов'язаний зробити власник зброї у разі її втрати або крадіжки?
На який термін зброя перереєстровується органом обліку НП?
На який термін видається Дозвіл на придбання зброї?
Проти кого забороняється застосовувати і використовувати зброю, яка контролюється
дозвільною системою НП України?
Якою статтею Кримінального кодексу України регламентується поняття Необхідна оборона?
Які умови повинні виникнути для застосування необхідної оборони?
Якою статтею Кримінального кодексу України регламентується поняття Уявна оборона?
Якою статтею Кримінального кодексу України регламентується поняття Крайня
необхідність?
Які умови для застосування крайньої необхідності?
Які існують види покарань відповідно до статті 51 Кримінального кодексу України?
Якою статтею Кримінального кодексу України визначається покарання за незаконне
полювання?
Якою статтею Кримінального кодексу України визначається покарання за викрадення,
привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або
радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим
становищем?
Якою статтею Кримінального кодексу України визначається покарання за незаконне
поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами?
Якою статтею Кримінального кодексу України визначається покарання за недбале
зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів?
Якою статтею Кримінального кодексу України визначається покарання за Порушення
правил використання об'єктів тваринного світу?
Яке покарання тягне за собою стрільба з вогнепальної чи холодної метальної зброї або
пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів в
секунду в населених пунктах і в не відведених для цього місцях, а також у відведених місцях з
порушенням установленого порядку (ст.174 КУпАП)?
Якою статтею КУпАП визначається покарання за порушення громадянами порядку
придбання, зберігання, передачі іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи
пневматичної зброї?
Якою статтею КУпАП визначається покарання за порушення громадянами правил
зберігання, носіння або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових
припасів?

Якою статтею КУпАП визначається покарання за порушення громадянами строків реєстрації
(перереєстрації) вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і правил взяття її на облік?
Якою статтею КУпАП визначається покарання за порушення порядку придбання, зберігання,
реєстрації або обліку газових пістолетів, револьверів та патронів до них?
Якою статтею КУпАП визначається покарання за порушення правил застосування
спеціальних засобів самооборони?
Який порядок виконання постанови про позбавлення права полювання (ст. 319 КУпАП)?
Після досягнення якого віку громадяни України мають право на полювання в межах
визначених для цього мисливських угідь, відповідно до ст. 12 Закону України «Про мисливське
господарство та полювання»?
Що прирівнюється до полювання?
Які документи дають право на полювання відповідно до ст. 14 Закону України «Про
мисливське господарство та полювання»?
Які способи полювання дозволені відповідно до ст. 15 Закону України «Про мисливське
господарство та полювання»?
З використанням яких засобів може здійснюватися полювання відповідно до Закону України
«Про мисливське господарство та полювання»?
Коли починається і закінчується сезон полювання відповідно до ст. 19 Закону України «Про
мисливське господарство та полювання»?
Яка існує заборона щодо здійснення полювання відповідно до ст. 20 Закону України «Про
мисливське господарство та полювання»?
Що забороняється при поводженні зі зброєю під час полювання?
З якої відстані при підході до населеного пункту (привалу) зброя в обов'язковому порядку
розряджається?
Які визначено види кровотечі?
На які види поділяються вогнепальні рани, що виникли внаслідок кульового або дробового
поранення?
Як поділяються рани за забрудненістю?
На які основні системи, за сучасною класифікацією, поділяється мисливська гладкоствольна
зброя?
Які основні частини має мисливська гладкоствольна зброя всіх систем?
З чого складаються боєприпаси до мисливської гладкоствольної зброї?
З чого складаються боєприпаси до нарізної мисливської зброї?
Що вивчає наука балістика?
Які є види балістики?
Які визначено періоди пострілу?
Що називається початковою швидкістю кулі?
Від чого залежить величина початкової швидкості кулі?
Що називається віддачею зброї?
Від чого залежить пробивна дія кулі?
Яку кількість мисливської зброї може мати громадянин?
Які основні затримки при стрільбі з вогнепальної зброї?
Проти кого громадянам, яким дозволено володіння вогнепальною зброєю, дозволено
застосовувати її як крайній захід?
Куди заборонено направляти вогнепальну зброю?
Що повинен мати для зберігання зброї громадянин — власник зброї за місцем проживання?
В яких випадках вогнепальна, пневматична або холодна зброя може бути вилучена у
громадян та анулюється дозвіл?
Що зобов'язана зробити особа, яка застосувала зброю, внаслідок чого вражений нападник?
Основні документи, які регламентують обіг зброї в Україні?
Кому законодавством надано право вилучати зброю?
Кому надано право перевірки умов зберігання, носіння, транспортування та використання
вогнепальної зброї, що належить громадянину?

