Безпечна експлуатація атракціонів
З метою запобігання випадкам травмування відвідувачів атракціонів та
створення безпечних умов експлуатації атракціонної техніки згідно з діючим
законодавством України, власник зобов’язаний на підставі висновку
незалежних експертів спеціалізованих організацій отримати дозвіл на
експлуатацію атракціону та проводити йому щорічний технічний огляд.
Атракціони, які відпрацювали нормативний строк експлуатації (8-10 років)
мають пройти експертне обстеження уповноваженою організацією та у разі
позитивного висновку можуть бути допущені до подальшої експлуатації.
Користувачі мають право ознайомитися з результатами технічного огляду,
експертного обстеження та пересвідчитися у наявності Дозволу на
експлуатацію встановленого зразка. Зазначена документація має бути у
суб’єкта господарювання.
За будь-яких сумнівів у безпечності та справності атракціонів, відсутності
огороджень небезпечних зон, правил користування або інших належних
документів рекомендується утримуватись від користування послугами таких
атракціонів.
Власникам атракціонів необхідно зосередитись на заходах щодо зменшення
ризику виникнення аварійних ситуацій, які повинні містити насамперед:
зниження шкідливих впливів на відвідувачів; правильний вибір захисних
запобіжних пристроїв і огороджень; виключення наявності гострих крайок,
кутів, частин, що виступають; виконання вимог ергономіки; унеможливлення
небезпек пов’язаних з гідравлічним і електричним обладнанням; утримання у
справному стані під’їздів до атракціонів, огороджень, аварійних виходів та ін.
Звернути увагу на порушення, які можуть створювати небезпеку життю
відвідувачів – це: пуск атракціонів без відповідного технічного огляду
(випробувань), тобто без визначення їх технічного стану; допуск до
експлуатації атракціонів без проведення їм щоденного огляду оператором та
без влаштування огороджень небезпечних зон; відсутність необхідної технічної
документації заводів-виробників атракціонів (паспортів, настанов з
експлуатації); обслуговування атракціонів не навченим персоналом, не
укомплектованість ремонтних служб, відповідальних за утримання техніки у
справному та безпечному стані.
Інформаційно:
Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки встановлюють
вимоги до будови, виготовлення, установлення, монтажу, безпечної
експлуатації, ремонту та реконструкції атракціонної техніки.
Дія цих Правил поширюється на суб'єктів господарювання, які здійснюють
виготовлення, монтаж, ремонт, реконструкцію, налагодження і забезпечення
безпечної експлуатації стаціонарних, пересувних і мобільних атракціонів таких
типів:
катальні механізовані та немеханізовані, у тому числі каруселі, гойдалки,
качалки, катальні гори, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, автодроми,
катапульти тощо;

атракціони з еластичними елементами (катапульти, стрибки з висоти на
еластичному тросі тощо);
водні, у тому числі гірки, спуски тощо;
спортивні, у тому числі силові, тренажери, тири, батути тощо;
обладнання дитячих ігрових майданчиків, у тому числі каруселі, гойдалки,
качалки, гірки тощо.
Дія цих Правил не поширюється на: видові та ігрові атракціони; надувні
атракціони, у тому числі водні; атракціони, у яких використовуються тварини;
лабіринти, кімнати сміху.
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