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(зі змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету міської ради 
від 15.08.2016 №447 та від 23.08.2019 №376) 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про благоустрій населених пунктів», враховуючи вимоги наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 21.10.2011 за №244 «Про затвердження Порядку розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» виконавчий 

комітет Запорізької міської ради  

ВИРІШИВ:  

 

1. Затвердити Порядок розміщення на території м. Запоріжжя пересувних 

тимчасових споруд під час проведення ярмарків, державних та місцевих 

святкових, урочистих масових заходів (додається).  

2. Оприлюднити дане рішення в газеті «Запорозька Січ» та на офіційному 

порталі Запорізької міської влади.  

3. Дане рішення набуває чинності з дня його опублікування в газеті 

«Запорозька Січ».  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г. та голів 

районних адміністрацій Запорізької міської ради.  

 

 

Міський голова          О.Ч.Сін 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого  
комітету міської ради 

                                                                                                                від 25.06.2013 №249 
 (зі змінами) 

 
 

Порядок  
розміщення на території м. Запоріжжя пересувних тимчасових споруд під час 
проведення ярмарків, державних та місцевих святкових, урочистих масових 

заходів 
 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Порядок розміщення на території м. Запоріжжя пересувних 

тимчасових споруд під час проведення ярмарків, державних та місцевих 

святкових, урочистих масових заходів (далі - Порядок) розроблено відповідно 

до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій 

населених пунктів», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 №244 «Про 

затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

від 22.11.2011 за №1330/20068, рішення міської ради від 22.06.2011 №41 «Про 

правила благоустрою території міста Запоріжжя» та від 25.08.2016 №52 «Про 

затвердження Положень, що регулюють правовідносини функціонування 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та об’єктів 

дрібнороздрібної торговельної мережі на території м. Запоріжжя». 
{У підпункт 1.1 внесено зміни відповідно до пункту 1 рішення 

виконавчого комітету міської ради від 23.08.2019 №376, а саме: замість слів 
«27.03.2013 №19 «Про порядок відведення місць для розміщення засобів 
пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі та сфери послуг» читати 
«від 25.08.2016 №52 «Про затвердження Положень, що регулюють 
правовідносини функціонування тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності та об’єктів дрібнороздрібної торговельної мережі 
на території м. Запоріжжя»} 

1.2. Даний Порядок визначає механізм розміщення на території об’єктів 

благоустрою пересувних тимчасових споруд, засобів пересувної дрібно-

роздрібної торговельної мережі та пересувних об’єктів з надання послуг (далі-

пересувні об’єкти) під час проведення ярмарків, державних, місцевих 

святкових, урочистих та інших масових заходів (далі-масові заходи).    

1.3. До об'єктів благоустрою міста Запоріжжя належать:  

1) території загального користування:  

а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та 

відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, 

історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та 

майданчики;  

б) пам'ятки культурної та історичної спадщини;  

в) майдани, площі, бульвари, проспекти;  

г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні 

доріжки;  

д) пляжі;  



е) кладовища;  

є) інші території загального користування;  

2) прибудинкові території;  

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;  

4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними 

території на умовах договору.  

До об'єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах 

міста Запоріжжя. 

1.4. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому 

значенні: 

пересувна тимчасова споруда – споруда, яка не має закритого 

приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене 

торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, 

торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої 

підприємницької діяльності;  

засоби пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі - автомагазини, 

автокафе, авторозвозки, автоцистерни, лавки-автопричепи, візки, спеціальне 

технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки), розноски, 

лотки, столики тощо;  

пересувні об’єкти з надання послуг – пункти з надання послуг поза 

межами приміщень, в т.ч. пересувні атракціони;   

засоби пересувної мережі – пересувні тимчасові споруди, засоби 

пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, пересувні об’єкти з надання 

послуг, які розміщуються та здійснюють діяльність під час проведення 

ярмарків, державних, місцевих святкових, урочистих та інших масових заходів. 

 замовник – суб’єкт господарювання, який має намір розмістити засіб 

пересувної мережі на ярмарку або в місці проведення та під час проведення 

масового заходу; 

 ярмарок – торговельний, торговельно-презентаційний захід організації 

продажу товарів, що проводиться в певному місці та у визначені строки;  

 організатор – Запорізька міська рада, виконавчий комітет Запорізької 

міської ради, районні адміністрації Запорізької міської ради; 

 розпорядники – виконавчі органи Запорізької міської ради, районні 

адміністрації Запорізької міської ради та їх структурні підрозділи, 

уповноважені організатором на здійснення функцій по підготовці та 

проведенню ярмарку чи масового заходу; 

 торгове місце – площа, відведена в установленому порядку для 

здійснення діяльності з продажу товарів, надання послуг на ярмарках та  

масових заходах; 

 учасник – суб’єкт господарської діяльності, якому в установленому порядку 

надано торгове місце на ярмарку чи масовому заході і який приймає участь шляхом 

здійснення продажу товарів, надання послуг або в інших формах. 

1.5. Дія цього Порядку поширюється на правовідносини, що виникають 

при проведенні ярмарків та масових заходів, організаторами яких являються 

Запорізька міська рада, виконавчий комітет Запорізької міської ради та районні 

адміністрації Запорізької міської ради; 



 1.6. Дія цього Порядку не розповсюджується на Покровський ярмарок та 

сільськогосподарські ярмарки, організація яких регулюється окремими 

розпорядженнями міського голови.   
 

2. Порядок розміщення засобів пересувної мережі 
під час проведення ярмарків та масових заходів 

 
 2.1. Організація ярмарків, торговельного обслуговування масових заходів 

здійснюється на підставі розпоряджень міського голови. 

 В розпорядженнях визначаються тип заходу, дата, час та місце його 

проведення, основні групи товарів та види послуг, можливі для здійснення 

діяльності, основні умови організації роботи учасників ярмарку чи масового 

заходу. 

 В розпорядженнях визначаються розпорядники ярмарку чи масового 

заходу та організації чи підприємства, відповідальні за організацію належного 

утримання території проведення масового заходу, вивезення побутового сміття 

та відходів.  

 2.2. Розпорядник ярмарку чи масового заходу готує схему розміщення 

засобів пересувної мережі та узгоджує її з організаторами заходу та, у  випадку 

необхідності, з організацією чи підприємством, відповідальним за належне 

утримання території. 

 2.3. Не пізніше ніж за 5 днів до початку проведення ярмарку чи масового 

заходу розпорядник оприлюднює оголошення про його проведення, з 

визначенням типу заходу, дати, місця та часу проведення, основних груп 

товарів та видів послуг, можливих для здійснення діяльності, іншої необхідної 

інформації. 

 2.4. Суб’єкт господарювання, який має намір розмістити засіб пересувної 

мережі на ярмарку чи масовому заході (далі-Замовник), звертається до районної 

адміністрації міської ради, за місцем проведення заходу, з заявою у довільній 

формі про можливість участі у ярмарку чи масовому заході, з визначенням виду 

діяльності та основного асортименту товарів, виду засобу пересувної мережі.  

 {У підпункті 2.4 виключено абзац «До заяви додається копія документу, 

який підтверджує реєстрацію замовника як суб’єкта господарювання.» 

відповідно до підпункту 1.1 рішення виконавчого комітету міської ради від 

15.08.2016 №447}  

 2.5. Заява в 3-х денний термін розглядається комісією по упорядкуванню 

роботи об’єктів сфери обслуговування (далі-Комісія) для визначення 

можливості участі Замовника у ярмарку чи масовому заході. 

 2.6. Розгляд заяв здійснюється в порядку їх чергового надходження згідно 

з реєстрацією.    

 2.7. Замовнику може бути відмовлено, якщо: 

- учасників масового заходу вже визначено в повному обсязі, згідно   з 

кількістю місць в розробленій схемі; 

- вид діяльності Замовника, групи товарів чи вид послуг, запропонованих 

Замовником, не відповідають умовам, визначеним в розпорядженні про 

організацію заходу; 

- у випадку встановлення порушень учасником ярмарку чи масового 

заходу умов цього Порядку, зафіксованих та оформлених належним чином 



інспекцією з благоустрою Запорізької міської ради та іншими повноваженими 

органами державного контролю. 

 2.8. Висновки Комісії оформляються протоколом. 
{Підпункт 2.9 виключено відповідно до підпункту 1.4 рішення 

виконавчого комітету міської ради від 15.08.2016 №447, у зв’язку з цим змінено 
нумерацію пунктів}  
 2.9. Розпорядник заходу визначає місце розміщення даного учасника 

ярмарку чи масового заходу (далі – торгове місце) на території проведення 

заходу та надає йому письмову згоду на участь в даному заході. 

 2.10. Після отримання письмової згоди учасник заходу, у випадку 

необхідності, укладає договір на прибирання території проведення заходу з 

організацією, визначеною розпорядженням міського голови. 

 2.11. Учасники ярмарку чи масового заходу повинні: 

2.11.1. Розміщувати об’єкти у відповідності до визначених 

розпорядниками торгових місць; 

 2.11.2. Забезпечувати на об’єктах наявність: 

 - копії документу, який підтверджує реєстрацію учасника, як суб’єкта 

господарювання. 
{Відповідно до підпункту 1.2 рішення виконавчого комітету міської ради 

від 15.08.2016 №447 виключено «асортиментного переліку товарів, 
узгодженого з санепідзакладом для реалізації на даному об’єкті (для продуктів 
харчування)»} 
 2.11.3. Забезпечувати санітарний стан торгового місця та прибирання  

відведеної для торгівлі території після закінчення роботи, збереження всіх 

елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, на наданій території; 

 2.11.4. Дотримуватись визначеного часу і терміну проведення заходу; 

 2.11.5. Забезпечувати належний зовнішньоестетичний вигляд об’єкту та 

його обладнання;            

 2.11.6. Забезпечувати дотримання вимог Закону України «Про захист прав 

споживачів» та правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі. 

 2.11.7. Забезпечувати виконання вимог щодо заборони продажу напоїв у 

скляній тарі. 
{Підпункт за попередньою нумерацією 2.13 виключено відповідно до 

підпункту 1.4 рішення виконавчого комітету міської ради від 15.08.2016 №447, 
у зв’язку з цим змінено нумерацію пунктів}  
 2.12. Під час проведення масових заходів не допускається 

функціонування об’єктів, експлуатація яких заборонена без дозволу 

територіального управління Держпраці у Запорізькій області. 
{Підпункт 2.12 викладено у новій редакції згідно з пунктом 1.3 рішення 

виконавчого комітету міської ради від 15.08.2016 №447}. 
 2.13. Самовільне розміщення засобів пересувної мережі на ярмарках та 

під час проведення масових заходів забороняється.  

 

3. Відповідальність та контроль за дотриманням порядку  

організації ярмарків та масових заходів 

 

 3.1. Розпорядник несе відповідальність за підготовку та проведення 

ярмарку чи масового заходу. 

 3.2. Контроль  за дотриманням розпорядником умов організації ярмарку 

чи масового заходу, визначених цим Порядком,  здійснюють організатори 



заходу та інші державні органи в межах повноважень, відповідно до чинного 

законодавства України. 

 3.3. Контроль за дотриманням учасниками ярмарку чи масового заходу 

умов, визначених п. 2.11. – 2.13. цього Порядку здійснюється розпорядниками 

заходу, Інспекцією з благоустрою міської ради та іншими державними та 

контролюючими органами в межах їх повноважень.     

 

 
Керуючий справами  
виконкому ради                                                                              З.М. Бойко  


