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Анотація

Містить нормативно-правові акти з питань виробництва, продажу,
придбання, реєстрації, обліку, застосування тощо вогнепальної й іншої зброї
та спеціальних засобів.

Рекомендується для студентів юридичних вузів і широкого кола зацікавлених
осіб. Може бути корисним працівникам органів внутрішніх справ та інших
правоохоронних органів.
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