
Опис проблеми: 

Згідно з даними РОСПА (ROSPA) («Королівське товариство запобігання нещасним 
випадкам” існує  з 1916 р.) у Великій Британії з 12 млн дітей, щороку на дитячих майданчиках 
травмується 40 000 дітей.  

В Україні налічується 7.5 млн. дітей статистика щодо травмування не ведеться  
жодним органом але опираючись на об’єктивний стан майданчиків та інформацію у ЗМІ 
легко можна припустити в десятеро більшу цифру а саме, мінімум 400 000 дітей які щороку 
отримують серйозні травми  і це ми ще не враховуємо щорічні летальні випадки.  

Причина цієї ситуації ховається у відсутності  затверджених чітких стандартів до 
ігрового обладнання та відсутності органу який би контролював їх дотримання. Іншими 
словами, в нашій країні  будь хто може встановити на дитячому майданчику будь який 
елемент і йому за це «нічого не буде».  

Згадайте, як з’явився майданчик у вашому дворі? Давайте вгадаю, не важко 
здогадатися і самому, адже саме так з’являється 50% майданчиків в країні.  

Перед черговими виборами кандидат від вашого округу замовив виготовлення 
конструкцій  відомої компанії виробника, а кандидат по бідніше замовив їх виготовлення у 
знайомого майстра.  Незважаючи на відсутність безпечного покриття,на  недотримання 
безпечних відстаней між елементами та до проїжджої частини та незважаючи на відсутність 
якої не будь перевірки самого обладнання, майданчик був урочисто відкритий, обов’язково  
з телекамерами та розрізанням червоної стрічки. Не передавши його на баланс ОСББ чи ЖКГ 
цей самий майданчик був приречений нашим кандидатом на швидке руйнування. А 
відсутність поточного огляду та ремонту, погодні умови та вандалізм швидко зробили його 
об’єктом підвищеної небезпеки, куди ми свідомо щодня приводимо наших дітей. 

В країнах ЄС цю проблему почали вирішувати ще в 90-их роках. Саме тому, встановлення та 
подальшу експлуатацію будь якого майданчика там регулюють як мінімум:  
ISO 9000 – норми щодо якості  
ISO 1401 – щодо екологічності 
TUV – щодо безпеки 
EN 1176 – щодо ігрового обладнання 
EN 1177 – щодо покриття на майданчику. 

Натомість, в Україні встановлення регулюють лише кілька абзаців із застарілих ДБН та 
«Правил місцевого благоустрою».  

Більше того, за дотриманням цих норм активно слідкує спеціальна інспекція яка 
проводить поточні  огляди і може допомогти полагодити поламаний елемент за додаткову 
плату. На недобросовісних балансоутримувачів накладаються суттєві штрафи а чиновники 
відповідальні за встановлення нових  об’єктів намагаються працювати лише із 
сертифікованими виробниками. 

Моя пропозиція: 

 Прийняття європейського стандарту безпеки для вуличного ігрового обладнання EN-
1176 та EN-1177 на державному рівні 

 Створення інспекції за наглядом і дотриманням норм безпеки на дитячих 
майданчиках 



 Притягнення до від повільності посадових осіб, які нехтують стандартами безпеки при 
купівлі і встановленні дитячого ігрового обладнання 
 

Позитивний досвід: 

В місті Львові, громадською організацією «Батьки в Дії» створена інтерактивна мапа з 
нанесеними всіма міськими дитячими майданчиками: http://childfriendly.lviv.ua/uk/nashi-
proekty/dytyachi-maydanchyky-lvova тут можна подати зауваження щодо ремонту чи 
покращення  майданчика. 

В свою чергу, міська рада виділила кошти на організацію мобільної бригади для швидкого 
усунення недоліків. Поламку можуть відремонтувати терміново за окремі кошти згідно 
прайсу або безкоштовно, в порядку черги після заявки в райадміністрацію. 

Часові рамки: 

Як показує практика, запровадження таких вимог процес  тривалий: 

Литва 3 роки 
Словаччина 5 років 
Росія 7 років 
 
Інвестиційна привабливість: 

В місті Львові, приблизно 400 майданчиків. Середня вартість щорічної перевірки яку оплачує 
балансоутримувач в інших країнах в середньому, 100Є. Візьмемо в Україні 2500 грн. Виходить 
1 млн. тільки обов’язкових платежів. А можливі ще додаткові послуги по ремонту.  

Шлях реалізації: 

Переклад на українську мову та прийняття УКРСЕПРО стандартів EN-1176 та EN-1177 як 
рекомендованих до використання. 

Закріплення стандартів EN-1176 та EN-1177 як обов’язкових до використання з перехідним 
періодом. 

Створення державної інспекції з перевірки дотримання норм або надання таких функцій 
приватним компаніям. 

Команда: 

На даний момент підтримку проекту вже висловили ряд громадських організацій, активні 
батьки з різних обласних центрів України, кілька народних депутатів, місцеві депутати різних 
рівнів. 
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