
Повідомлення 
про оприлюднення проекту рішення Запорізької міської ради 

«Про затвердження Положення про порядок проведення феєрверків та реалізації піротехнічних 
виробів на території міста Запоріжжя» 

  
Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької 

міської ради оприлюднює проект рішення Запорізької міської ради «Про затвердження Положення про порядок 
проведення феєрверків та реалізації піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя» з відповідним аналізом 
регуляторного впливу. 

Даним проектом рішення Запорізької міської ради передбачається затвердження Положення про порядок 
проведення феєрверків та реалізації піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя для суб’єктів господарської 
діяльності, які здійснюють або планують здійснювати діяльність у сфері проведення феєрверків та реалізації 
піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя. 
Розробником цього документу виступає Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення Запорізької міської ради. 

Пропозиції та зауваження пропонується надсилати до Управління з питань попередження надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради за поштовою адресою: 69095, м. Запоріжжя,              
вул. Першотравнева, 2 або на електронну адресу: mns.zp@mail.ru/. Зауваження та пропозиції від юридичних та 
фізичних осіб, їх об’єднань прийматимуться протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення. 

Оприлюднення проекту рішення з відповідним аналізом регуляторного впливу планується у газеті 
«Запорозька Січ» та на офіційному порталі Запорізької міської влади у розділі «Підприємцям» на сторінці 
«Регуляторна політика» не пізніше 5 робочих днів з дня оприлюднення цього оголошення у газеті «Запорозька Січ». 

Оприлюднено у газеті Запорозька Січ 19.10.2013 
  

ПРОЕКТ 
 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

м. Запоріжжя 
  
Про затвердження Положення про 
порядок проведення феєрверків 
та реалізації піротехнічних виробів 
на території міста Запоріжжя 
  

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 
03.06.2004 №1745-IV «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу 
шуму», наказу МВС України від 23.12.2003 №1649 «Про затвердження Тимчасових правил обігу в Україні побутових 
піротехнічних виробів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.03.2004 за №263/8862, а також з 
урахуванням Рекомендацій рішення Асоціації піротехніків України від 01.07.2008, з метою упорядкування та 
здійснення контролю за проведенням феєрверків, піротехнічних супроводів театральних, концертних, спортивних 
та інших культурно-розважальних заходів, реалізації піротехнічних виробів на території міста Запорізька міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
1.  Затвердити Положення про порядок проведення феєрверків та реалізації піротехнічних виробів на 

території міста Запоріжжя (додається). 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Свіркіна Д.О. та постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, 
законності і правопорядку (Гунько В.В.). 
  
Міський голова                                                                                                                      О.Ч.Сін 
  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення  
міської ради 

 
____________ № ____ 

  
ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок проведення феєрверків та реалізації піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя 
 

1. Загальні положення. 
1.1. Положення про порядок і правила проведення феєрверків та реалізації піротехнічних виробів на 

території міста Запоріжжя (далі - Положення) спрямоване на упорядкування місць та забезпечення безпеки 
проведення феєрверків , масових видовищних заходів із застосуванням піротехнічних виробів та їх реалізації.  
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1.2. Положення встановлює порядок організації та проведення феєрверків, піротехнічного супроводу 
театральних, концертних, спортивних та інших культурно-розважальних заходів та святкових дат, а також порядок 
реалізації піротехнічних виробів. 

У Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  
піротехнічний виріб – це пристрій, призначений для створення необхідного ефекту (світлового, іскрового, 

димового, звукового, змішаного) за допомогою горіння (вибуху) піротехнічного складу; 
піротехнічні вироби побутового призначення – піротехнічні вироби,призначені для розваг (проведення 

феєрверків), що їх вільно продають населенню та поводження з якими не потребує спеціальних знань та навичок, 
а використання з дотриманням вимог інструкції із застосування, яка додається до піротехнічного виробу або 
наноситься на його споживчому пакуванні,забезпечує за межами небезпечних зон безпеку здоров'я та життя людей, 
не призводить до пошкодження майна і нанесення шкоди навколишньому середовищу та належать до 1 класу 
небезпечних вантажів (1.4G та 1.4S) згідно з ГОСТ 19433-88 та ДОПНВ (994_217) (номер ООН-0336 та 0337);  

піротехнічні вироби технічного та спеціального призначення – піротехнічні вироби, користування якими 
потребує спеціальних знань та навичок, відповідної атестації виконавців (користувачів) і (або) забезпечення 
відповідних умов технічного оснащення та які, як правило, відносяться до 1 класу небезпечних вантажів (згідно з 
ГОСТ 19433-88); 

піротехнічний склад – суміш компонентів, яка призначена для спорядження піротехнічних виробів з метою 
одержання різноманітних зовнішніх ефектів (світлових, теплових,звукових та реактивних) унаслідок само 
підтримувальної екзотермічної хімічної реакції, яка протікає без детонації; 

феєрверк – публічне видовище, яке створюється засобами піротехніки (піротехнічними виробами), що 
супроводжується різноманітними світловими (декоративне полум'я) та звуковими (постріли, свист) ефектами; 
небезпечна зона піротехнічного виробу – частина простору, що оточує працюючий піротехнічний виріб, у середині 
якого хоча б один небезпечний чинник досягає небезпечного рівня;  

небезпечний чинник піротехнічного виробу – специфічний ефект, що його утворює піротехнічний виріб або 
піротехнічний елемент і який за певних умов здатний загрожувати здоров'ю людей та завдавати шкоди майну і 
навколишньому середовищу; 

замовник феєрверку – фізична або юридична особа, яка уклала відповідний договір (угоду) з ліцензованою 
організацією, що має дозвіл на проведення професійних феєрверків;  

виконавець феєрверку – підприємства, установи, організації, які мають відповідний дозвіл (ліцензію) на 
здійснення певних відповідних організаційно-технічних заходів, необхідних для проведення феєрверку, і в статуті 
яких передбачений цей вид діяльності.  

1.3. Дія Положення поширюється на підприємства, установи і організації незалежно від їх форми власності 
та фізичних осіб, які замовляють та (або) безпосередньо проводять феєрверки, інші культурно-розважальні заходи 
із використанням піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя.  

1.4. Проведення феєрверків з використанням піротехнічних виробів технічного та спеціального 
призначення на території міста Запоріжжя здійснюється згідно рішення виконавчого комітету міської ради на 
підставі відповідних узгоджень з Запорізьким міським управлінням Головного управління МВС України в Запорізькій 

області, Головним управлінням ДСНС України у Запорізькій області. 
1.5. Феєрверки з використанням піротехнічних виробів побутового призначення проводяться з 

додержанням інструкції виробника і правил пожежної безпеки без узгодження з Головним управлінням ДСНС 
України у Запорізькій області. Забороняється використання піротехнічних виробів приватними особами під час 
проведення масових заходів. 

2. Місце та час проведення та феєрверків. 
2.1. Проведення феєрверків може здійснюватися на території міста Запоріжжя з 8.00 до 22.00 години поряд 

з об'єктами, де проводяться театральні, спортивні та інші культурно-розважальні заходи. Застосування 
піротехнічних виробів технічного та спеціального призначення дозволяється у визначених місцях, а саме: 
стадіон Відкритого акціонерного товариства «Дніпроспецсталь» (район каскаду «Райдуга»); 
балка між парком «Вознесенівський» та супермаркетом «Амстор». 

2.2. До місць, заборонених для проведення феєрверків, відносяться:  
місця, відстань від яких менша ніж 350 м до потенційно-небезпечних об'єктів, підприємств, місць продажу та 
зберігання паливно-мастильних матеріалів, культових закладів, медичних, шкільних та дошкільних установ, дитячих 
будинків-інтернатів, будинків-інтернатів для громадян похилого віку, житлових будинків;  
мости, шляхопроводи, транспортні магістралі, продуктопроводи, території об'єктів, що мають важливе історико-
культурне значення,  пам'ятники історії  і культури, цвинтарі;  
території об'єктів природно-заповідного фонду м. Запоріжжя, території рекреаційних зон, у тому числі о. Хортиця, 

території лісових насаджень та прилеглих до них територій в період з 1 квітня по 1 листопада;  
балкони та дахи житлових будинків та громадських споруд.  

2.3. Забороняється проведення феєрверків біля будівель та споруд органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування. 

2.4. Забороняється проведення феєрверків у нічний час (з 22.00 до 8.00 години), за винятком святкування 
Нового року (в ніч з 31 грудня на 1 січня). 

3. Вимоги до підприємств, установ і організацій, фізичних осіб, які проводять феєрверки. 
3.1. Проведення феєрверків з використанням піротехнічних виробів технічного та спеціального 

призначення може здійснюватися тільки підприємствами, установами і організаціями, зареєстрованими у 
встановленому порядку, статут яких передбачає такий вид діяльності і наявності відповідної ліцензії.  



3.2. Юридичні та фізичні особи, які проводили феєрверки, зобов'язані після їх закінчення прибрати 
контейнери пускових установок, відпрацьованих зарядів та провести обстеження прилеглої території на наявність 
неспрацьованих зарядів.  

3.3. Виконавець феєрверку з використанням піротехнічних виробів технічного та спеціального призначення 
перед началом феєрверку, надає до управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення міської ради копії відповідних узгоджень з Запорізьким міським управлінням Головного 
управління МВС України в Запорізькій області, Головним управлінням ДСНС України у Запорізькій області, наказ, в 
якому визначено відповідальних осіб за виконання заходів безпеки при проведенні феєрверку, калібр та кількість 
піротехнічних виробів, тривалість проведення феєрверку, викопіювання зі схематичного плану розміщення 
піротехнічних виробів, будівель із нанесенням прогнозованої небезпечної зони, під'їзних доріг та інше (підписується 
керівником організації), погоджене з Головним управлінням МВС України в м. Запоріжжя та Головним управлінням 
ДСНС України в Запорізькій області (скріплене печаткою).  

3.4. Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської 
ради узагальнює надані документи та матеріали, перевіряє їх узгодження з відповідними органами державної 
виконавчої влади та інформує про готовність до проведення феєрверку виконавчий комітет міської ради. 

3.5. Виконавцю феєрверку може бути відмовлено в проведені феєрверку, якщо порушуються вимоги 
розділу 3 цього Положення, про що заявнику повідомляється письмово з належним обґрунтуванням.  

3.6. Після проведення феєрверку відповідальний від організації, що виконувала феєрверк, доповідає 
черговому управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради 
про проведення заходу по телефону 62-45-80 (негайно) та письмово (до 10 години дня, наступного після дати 
проведення феєрверку. 

4. Заходи безпеки при проведенні феєрверків. 
4.1. Виконавець феєрверку при проведенні монтажу і демонстрації феєрверку повинен використовувати 

тільки піротехнічні вироби, які мають відповідний сертифікат.    
4.2. Використання піротехнічних виробів для проведення феєрверків повинно проводитись атестованими 

на право проведення феєрверків професійними піротехніками відповідно до вимог нормативних актів України, які 
регулюють професійне використання піротехнічних виробів в Україні.  

4.3. Замовник феєрверку  зобов'язаний забезпечити охорону пускового обладнання на майданчику і 
небезпечної робочої зони від проникнення сторонніх осіб, заходи з дотримання вимог безпеки персоналом при 
виконанні піротехнічних робіт і зберіганні піротехнічних виробів. Виконавець феєрверку несе відповідальність за 
безпечне проведення феєрверку згідно з чинним законодавством.  

4.4. На територіях, що згідно з дозволом відведені для проведення піротехнічних робіт, забороняється 
палити та використовувати відкритий вогонь, залишати піротехнічні засоби без охорони.  

4.5. Після закінчення феєрверку  пусковий майданчик і прилегла територія повинні бути ретельно оглянуті 
з метою виявлення і збору невідпрацьованих виробів та елементів, залишків відпрацьованих піротехнічних зарядів 
спеціалістами організації виконавця феєрверку.  

4.6. Знищення непридатних і невикористаних піротехнічних виробів здійснюється організацією виконавцем 

феєрверку в установленому порядку відповідно до інструкції з експлуатації заводу-виробника та наказу МВС України 
від 23.12.2003 №1649 «Про затвердження Тимчасових правил обігу в Україні побутових піротехнічних виробів». 

5. Порядок реалізації піротехнічних виробів. 
5.1. Організація виробництва, транспортування, зберігання, продажу, дотримання заходів безпеки під час 

використання піротехнічних виробів здійснюється згідно з наказом МВС України від 23.12.2003 №1649 «Про 
затвердження Тимчасових правил обігу в Україні побутових піротехнічних виробів».  
Побутові піротехнічні вироби, ввезені на територію України для реалізації в торговельній мережі населенню, 
підлягають обов'язковій сертифікації на відповідність вимогам безпеки згідно з ДСТУ 4105-2002.  

5.2. Продаж побутових піротехнічних виробів здійснюється через спеціалізовані підприємства торгівлі та 
спеціалізовані відділи (секції) підприємств з універсальним асортиментом непродовольчих товарів, приміщення яких 
обладнані згідно з вимогами охорони праці, пожежної безпеки та відповідають технічним, санітарно-гігієнічним, 
технологічним нормам і правилам.  

Реалізацію побутових піротехнічних виробів споживачам мають право здійснювати суб'єкти 
господарювання, діяльність яких пов'язана з обігом побутових піротехнічних виробі, за наявності таких документів:  

свідоцтва про реєстрацію;  
статуту (для юр балкони та дахи житлових будинків та громадських споруд.);  
дозволу на початок роботи, виданий органами державного пожежного нагляду та Держгірпромнагліду;  
копії свідоцтв (довідок) про проходження спеціальної підготовки та допуску до роботи з піротехнічними 

виробами працівників, які мають такі допуски.  
5.3. Продаж побутових піротехнічних виробів у спеціалізованих відділах (секціях) підприємств з 

універсальним асортиментом товарів дозволяється тільки на верхніх поверхах торговельних приміщень за умови 
виконання Правил пожежної безпеки в Україні. На нижніх поверхах таких торговельних підприємств у вітринах і на 
стендах можуть розташовуватися муляжі побутових піротехнічних виробів, які не мають усередині піротехнічного 
складу.  

5.4. Дозволяється зберігання побутових піротехнічних виробів в умовах торговельної мережі у підсобних 
приміщеннях торговельних підприємств у кількості не більше ніж по одному заводському пакуванню кожного 
найменування побутових піротехнічних виробів, що реалізуються, але не більше 500 кг, при цьому загальна вага 
піротехнічного складу в піротехнічних виробах не має перевищувати 100 кг.  

У торговельних залах торговельних підприємств дозволяється зберігання побутових піротехнічних виробів 
у кількості не більше ніж по одному заводському пакуванню кожного найменування виробів, що реалізуються, але 



не більше 50 кг, при цьому загальна вага піротехнічного складу в піротехнічних виробах не має перевищувати   10 
кг.  

5.5. Усі операції, пов'язані з розкриттям тари, перевіркою її справності, розфасуванням або перепакуванням 
продукції, мають проводитись у приміщеннях, ізольованих від місця зберігання.  

5.6. Вироби, що залишилися після реалізації, мають бути повернуті на склади постійного та тимчасового 
зберігання в упакованому вигляді.  

5.7. Приміщення для продажу побутових піротехнічних виробів мають бути обладнані системами пожежної 
автоматики згідно з вимогами Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню 
автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації та забезпечені первинними засобами 
пожежогасіння. Технічне утримування установок пожежної автоматики необхідно здійснювати згідно з вимогами 
Правил пожежної безпеки в Україні та Правил технічного утримання установок пожежної автоматики.  

5.8. Побутові піротехнічні вироби, що надходять у продаж, мають бути з паспортом (формуляром, 
інструкцією з застосування), який засвідчує відповідність побутового піротехнічного виробу вимогам нормативної 
документації, а також із супровідними документами, передбаченими законодавством України: накладними, товарно-
транспортними накладними, сертифікатами відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО або 
свідоцтвами про визнання, чи їх копіями на бланках установленого зразка.   

Продаж побутових піротехнічних виробів здійснюється за наявності інструкції із застосування 
(експлуатації), розташованій на споживчому пакуванні. Якщо текст інструкції не вміщується на споживчому 
пакуванні, то аркуш з текстом інструкції має додаватись до кожного побутового піротехнічного виробу або до кожної 
упаковки з виробами, якщо вироби продаються споживачу упаковками.  

Текст інструкції має містити:  
обмеження щодо поводження та застосування;  
способи і методи безпечної підготовки, запускання та утилізації (у разі необхідності);  
термін придатності або гарантійний термін та дату виготовлення;  
попередження про небезпечність побутового піротехнічного виробу;  
відомості про виробника;  
ідентифікаційні ознаки побутового піротехнічного виробу;  
інші відомості, які зумовлені специфікою піротехнічного виробу.  
Зазначена інформація має бути викладена українською мовою.  
Дозволено її додатково викладати іншими мовами. Текст має бути чітким і добре помітним. Застережливі 

надписи мають бути виділені жирним шрифтом.  
5.9. Суб'єктам господарювання забороняється :  
5.9.1. Розміщувати спеціалізовані відділи (секції) з продажу побутових піротехнічних виробів на відстані 

ближче ніж 4-и метри від евакуаційних виходів.  
5.9.2. Розміщувати підприємства з продажу піротехнічних побутових виробів у будівлях іншого призначення 

(не призначених для торгівлі) та організовувати продаж побутових піротехнічних виробів у спеціалізованих відділах 
(секціях) підприємств з універсальним асортиментом непродовольчих товарів, які розташовані в будівлях іншого 

призначення.  
5.9.3. Розміщувати спеціалізовані відстеження результативності регуляторного акта підприємства з 

продажу побутових піротехнічних виробів у будинках, де розміщено громадські заклади.  
5.9.4. Продавати побутові піротехнічні вироби без захищення фітилів для приведення у дію виробу 

захисними ковпачками, плівками або пакуванням.  
У виключних випадках можливе відхилення від норм, передбачених у пункті 6.3 та підпункті 6.9.2 

Положення, за узгодженням з органами Держгірпромнагляду згідно з порядком узгодження з органами державного 
пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлені норми і правила, та обґрунтованих відхилень від 
обов'язкових вимог нормативних документів та за умови виконання положень Тимчасових правил.  

5.10. Побутові піротехнічні вироби, які не пройшли сертифікаційні випробування, для використання на 
території України заборонені.  

5.11. Не дозволяється зберігати в місцях продажу неякісні (забраковані) побутові піротехнічні вироби та з 
простроченими термінами придатності або простроченими гарантійними термінами.  

5.12. Забороняється продаж побутових піротехнічних виробів, які не мають або втратили ідентифікаційні 
ознаки, з простроченим терміном придатності або з простроченим гарантійним терміном, а також неякісних 
(забракованих) та без інструкції із застосування (експлуатації).  

5.13. Забороняється продаж побутових піротехнічних виробів за відсутності сертифікатів відповідності 
державної системи сертифікації УкрСЕПРО або свідоцтв про визнання чи їх копій на бланках установленого зразка.  

5.14. Продаж побутових піротехнічних виробів на ринках забороняється.  
5.15. Побутові піротехнічні вироби для комісійного продажу не приймаються.  
5.16. У штаті суб'єкта господарювання, який здійснює реалізацію побутових піротехнічних виробів, має бути 

співробітник, що пройшов спеціальну підготовку з питань продажу піротехнічних виробів у навчальних закладах 
МВС України, які мають затверджену програму підготовки, тематичний план та ліцензію на навчання фахівців з 
піротехніки або вибухотехніки. Цей співробітник повинен раз на місяць проводити інструктаж продавців побутових 
піротехнічних виробів, про що робиться позначення в журналі проведення інструктажів. При цьому продавцеві на 
робоче місце видається довідка про проходження інструктажу.  

5.17. Працівники суб'єкта господарювання, які здійснюють продаж піротехнічних побутових виробів, 
повинні знати інструкції із застосування (експлуатації) та вимоги безпеки при зберіганні наявних у продажу виробів, 
проходити спеціальне навчання, перевірку знань та інструктажі з питань пожежної безпеки (Типове положення про 
інструктажі, спеціальне навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та 



організаціях України), охорони праці (Типове положення про навчання з питань охорони праці) та специфічних 
питань з реалізації, зберігання та поводження з побутовими піротехнічними виробами, про що робиться позначення 
у відповідних журналах.  

5.18. Суб'єкти господарювання, які здійснюють продаж побутових піротехнічних виробів, зобов'язані не 
порушувати прав споживачів, визначених Законом України "Про захист прав споживачів", керуватися у своїй 
діяльності Порядком зайняття торговельною діяльністю і правилами торговельного обслуговування населення, 
Правилами продажу непродовольчих товарів, іншими нормативно-правовими актами, які регламентують 
торговельну діяльність. 

6. Особливості застосування побутових піротехнічних виробів 
6.1. При проведенні масових заходів забороняється застосування споживачем побутових піротехнічних 

виробів, що можуть створити небезпеку травмування людей осколками, горючими елементами та частинами 
побутових піротехнічних виробів, що рухаються. 

6.2. Забороняється: 
кидати побутові піротехнічні вироби, ударяти по них;. 
переносити побутові піротехнічні вироби в кишенях, під одягом, зберігати без пакування; 
залишати побутові піротехнічні вироби без догляду; 
будь-яка переробка побутових піротехнічних виробів та їх розбирання;  
використання побутових піротехнічних виробів другого і третього класу небезпеки особами молодше 18 

років; 
використовувати побутові піротехнічні вироби, які створюють ефекти на висоті та/або шумові ефекти 

ближче 100 м від лікарень, церков, дитячих установ, шкіл, будинків престарілих та інших громадських споруд і 
житлових будинків;  

кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих, із вікон та балконів, здійснювати 
феєрверки з дахів будинків та інші дії, від яких можуть постраждати люди або майно;  

використання побутових піротехнічних виробів особами, які знаходяться в нетверезому стані.  
6.3. При поводженні з побутовими піротехнічними виробами, не пов'язаними з приведенням у дію 

піротехнічних виробів, не допускається куріння та застосування відкритого вогню. 
7. Відповідальність за порушення вимог цього Положення юридичні та фізичні особи незалежно від форми 

власності, які замовляють та безпосередньо проводять феєрверки й інші культурно-розважальні заходи із 
застосуванням піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя, несуть відповідальність у встановленому чинним 
законодавством порядку. 
  
Секретар міської ради                                                                                       Р.О.Таран 
  
  

Аналіз 
регуляторного впливу проекту рішення Запорізької міської ради 

«Про затвердження Положення про порядок проведення феєрверків та реалізації піротехнічних 
виробів на території міста Запоріжжя» 

  
1. Проблема для розв’язання 
Проблема полягає у тому, що на теперішній час в державі законодавчо чітко не врегульовано порядок 

проведення феєрверків, а питання реалізації піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя потребують 
конкретизації. 

Проведення феєрверків та реалізація піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя вимагають 
прийняття рішення зі сторони органів місцевого самоврядування щодо вирішення цих питань з метою недопущення 
на території міста випадків травмування населення та виникнення пожеж в результаті їх застосування. 

2. Цілі 
Основною метою розробки проекту рішення «Про затвердження Положення про порядок проведення 

феєрверків та реалізації піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя» є виключення можливості травмування 
мешканців та гостей міста при проведені феєрверків, забезпечення пожежної безпеки при проведені масових 
заходів та врегулювання питань реалізації піротехнічних виробів на території міста. 

3. Оцінка альтернативних засобів досягнення цілей 
Альтернативного способу досягнення визначеної цілі немає, оскільки відсутня прозора процедура, яка 

забезпечувала б повним чином інтереси громади міста та суб’єктів господарювання. Відсутній діючий регуляторний 

акт, за допомогою якого може бути розв`язана визначена проблема. 
Затвердження Положення про Порядок проведення феєрверків та реалізації піротехнічних виробів на 

території міста Запоріжжя є найбільш досконалим способом досягнення визначених цілей. Перевага 
запропонованого способу полягає, насамперед, у забезпеченні впорядкованого механізму цієї процедури. 

4. Опис механізму, який пропонується для застосування у розв’язанні проблеми 
Прийняття саме цього регуляторного акта дасть змогу впорядкувати механізм проведення феєрверків та 

реалізації піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя з урахуванням інтересів мешканців міста, суб`єктів 
господарювання, а також забезпечити безпеку життєдіяльності населення. 

Впровадження механізму дозволить запобігти виникненню надзвичайних ситуацій та травмування 
населення в результаті застосування, реалізації чи зберігання піротехнічних засобів. 

5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту 



У разі прийняття запропонованого регуляторного акта можливе досягнення визначених цілей через 
упорядкування процедури проведення феєрверків та реалізації піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя. 

6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта. 
Аналіз вигод та витрат. 
Вигоди, які виникатимуть внаслідок дії регуляторного акта, не можуть бути визначені кількісно. До якісних 

показників належать: запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та травмування мешканців міста шляхом 
дотримання суб`єктами господарювання та мешканцями міста відповідних заходів безпеки. 

Сфера інтересів: 
Зниження можливості травмування мешканців та гостей міста при проведені феєрверків, забезпечення 

пожежної безпеки при проведені масових заходів; 
Створення умов для реалізації і застосування піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя; 
Недопущення виникнення надзвичайних ситуацій при застосуванні піротехнічних виробів; 
При впровадженні зазначеного проекту рішення відсутні додаткові витрати у всіх сферах інтересів. 
7. Строк дії запропонованого регуляторного акту 
Строк дії регуляторного акту не обмежений. У разі прийняття нормативно-правових актів, що регулюють 

питання у сфері проведення феєрверків та реалізації піротехнічних виробів, можливе внесення змін до цього 
регуляторного акту. 

8. Показники результативності регуляторного акту 
Реалізація положень Порядку проведення феєрверків та реалізації піротехнічних виробів на території міста 

Запоріжжя знизить можливість травмування мешканців та гостей міста при проведені феєрверків, забезпечить 
пожежну безпеку при проведені масових заходів, упорядкує умови для реалізації і застосування піротехнічних 
виробів на території міста Запоріжжя. 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта 
Результативність дії регуляторного акта буде постійно відстежуватися шляхом ведення моніторингу 

виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з проведенням феєрверків та реалізації піротехнічних виробів у 
місті. 
  
Перший заступник міського 
голови  з  питань  діяльності 
виконавчих  органів  ради                                                                                         Д.О.Свіркін 

 


