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Україна, як суверенна та правова держава переймається через безпеку 
своїх громадян, впроваджуючи та проводячи різні за змістом заходи спрямовані 
на захист їх здоров’я та благополуччя. Проте існують окремі категорії 
громадян, які потребують особливої уваги, серед яких особливе місце займають 
діти. Здоров’я та безпека цієї категорії громадян потребує особливої 
прискіпливої уваги. 

Перебуваючи на відпочинку діти користуються дитячими майданчиками, 
атракціонами що розташовані в різних місцях міст: на вулиці біля дому, на 
галявині між домами, в парках відпочинку тощо. Проте травматизм на дитячих 
майданчиках та атракціонах явище дуже поширене в Україні. Синці, забої, іноді 
переломи або струс мозку неодинокі явища сьогодення. 

Атракціони можна умовно поділити на механічні, в яких є мотор, різні 
прилади, пневматика – є об’єктами підвищеної небезпеки, на них необхідно 
мати дозвіл від управління Держпраці, та немеханічні – на них дозвіл не 
потрібний, не є об’єктами підвищеної небезпеки. Це не означає, що підприємці 
не зобов’язані дотримуватися законодавства, адже в Україні діють правила 
будови та безпечної експлуатації атракціонної техніки НПАОП 92.7-1.01-06, 
відповідно до яких слід працювати. Підприємець чи юридична особа несе 
персональну відповідальність за недотримання правил, у тому числі і 
кримінальну. Причини травматизму на дитячих атракціонах різні. Легковажне 
ставлення власників та персоналу до начебто безпечних об’єктів загрожує 
серйозними травмами. За правилами є необхідність проведення технічного 
огляду атракціонів не рідше одного разу на рік. Кожен, хто має відповідну 
техніку, до початку сезону повинен пройти всі відповідні процедури, але 
законом не прописана дата початку сезону експлуатації після зими чи часу, 
коли атракціон не використовували. Як правило, у травні збільшується 
кількість аварій: після зими іржавіють троси, руйнуються деталі. До пересувних 
розбірних луна-парків застосовується така ж процедура, як і до стаціонарних. 
Вони повинні пройти експертне обстеження або технічний огляд, мають бути 
усі необхідні дозвільні документи. Дуже часто працівники в них навіть не 
оформлені! 

Атракціони, як об’єкти підвищеної небезпеки у зв’язку з законами про 
лібералізацію відносин і зменшення тиску на суб’єктів господарювання 
управлінню Держпраці планово перевіряти можна лиш раз на п’ять років! 

Таким чином, на нашу думку для підвищення безпеки дитячих 
атракціонів необхідно: збільшити відповідальність власників (підприємців) 
атракціонів та обслуговуючого персоналу за можливі порушення, підвищити 
обізнаність користувачів атракціонів – батьків та їх дітей, щодо користування 
ними, незважаючи на соціально-економічні зміни в країні підвищити нагляд 
контролюючих органів за станом дитячих атракціонів та майданчиків. 


