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________________ № ____________
Заступникові міського голови – 
секретарю Київської міської ради
Володимиру БОНДАРЕНКУ

Голові постійної комісії Київської 
міської ради з питань 
підприємництва, промисловості та 
міського благоустрою
Владиславу ТРУБІЦИНУ

Про заборону продажу 
піротехнічних  виробів

Шановний пане Володимире!
Шановний пане Владиславе!

На виконання доручення Київського міського голови В. Кличка від 30.01.2023 
№ 08/КО-221 щодо підтриманої петиції № 11661 стосовно заборони продажу 
піротехнічних виробів (салютів, петард тощо) повідомляю наступне.

Київська міська рада прийняла рішення від 23.06.2022 № 4749/4790 «Про 
заходи щодо заборони реалізації (продажу, торгівлі) та проведення видовищ, 
заходів з використанням феєрверків, салютів і піротехнічних засобів (виробів) 
на території міста Києва» (далі – Рішення).

Пунктом 1 Рішення заборонено суб'єктам господарювання незалежно від 
форми власності, громадянам проведення феєрверків, салютів інших заходів із 
використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів (виробів) на 
території міста Києва під час проведення розважальних заходів, заходів 
видовищного характеру, будь - яких інших заходів, а також для власних потреб 
на період дії воєнного стану на території України та 30 днів після його 
припинення чи скасування.

Пунктом 2 Рішення рекомендовано суб'єктам господарювання незалежно 
від форми власності, призупинити реалізацію (продаж, торгівлю) феєрверків, 
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салютів і піротехнічних засобів (виробів) на території міста Києва на період дії 
воєнного стану на території України та 30 днів після його припинення чи 
скасування.

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
листом від 15.08.2022 № 052-2320, направив копію Рішення районним в місті 
Києві державним адміністраціям, Головному управлінню Національної поліції 
у м. Києві та керівникам торговельних мереж для врахування в роботі.

Разом з тим, пунктом 3 Рішення, передбачено звернутися до Київської міської 
військової адміністрації щодо заборони, обмеження реалізації (продажу, торгівлі) 
суб'єктами господарювання незалежно від форми власності феєрверків, салютів і 
піротехнічних виробів (виробів) на території міста Києва.

Слід зазначити, що відповідно до статті 15 Закону України «Про правовий 
режим воєнного стану» до повноважень військових адміністрацій населених 
пунктів на відповідній території не належить прийняття рішень про заборону 
продажу та використання піротехнічних виробів (салютів, петард тощо).

16.08.2022 Верховна рада України прийняла за основу проєкт Закону «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання та обігу 
піротехнічних виробів», який на сьогодні очікує на друге читання.

На території Київської області заборонено реалізацію та використання 
піротехнічних засобів (феєрверків, бенгальських вогнів, петард тощо) під час дії 
правового режиму воєнного стану. Таке рішення було прийнято під час засідання 
оперативного штабу Ради оборони Київської області.

Зазначене рішення Ради оборони Київської області стосується як фізичних, так 
і юридичних осіб, зокрема суб’єктів господарювання, що здійснюють свою 
діяльність у сфері ресторанного господарства, громадського харчування, 
розважальних закладів, об’єктів соціально-культурного, побутового, торговельного 
та іншого призначення.

Враховуючи вищевикладене, пропоную підтримати петицію № 11661 стосовно 
заборони продажу піротехнічних виробів (салютів, петард тощо) та розглянути 
питання заборони продажу піротехнічних виробів (салютів, петард тощо) на 
засіданні Ради оборони м. Києва, утвореної розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.02.2022             
№ 447, оскільки м. Київ потребує прийняття такого рішення з метою зняття 
соціальної напруги та невдоволення мешканців та гостів столиці.

З повагою

Заступник голови Київської
міської державної адміністрації Валентин МОНДРИЇВСЬКИЙ
Володимир Костіков
Сергій Будюк 246 66 36


