
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 18.08.2022 р. №1679 

м. Вінниця 

 

 

Про затвердження Порядку використання 

об’єктів благоустрою для здійснення  

торгівельної діяльності, облаштування 

тимчасових чи постійних Food-зон та розважальних  

атракцій, проведення промоакцій 

та рекламних заходів на території Центрального  

парку ім. М.Леонтовича 

 

 

       З метою забезпечення умов для задоволення підприємницької ініціативи у 

здійсненні сезонної торгівлі, розміщення атракціонів на території Центрального 

парку ім. М.Леонтовича, упорядкування та зонування території парку, 

забезпечення прозорості у вирішенні питання доцільності використання об’єктів 

благоустрою на території Центрального парку ім. М.Леонтовича для здійснення 

торгівельної діяльності, облаштування тимчасових та/або постійних Food-зон та 

розважальних атракцій, забезпечення можливостей для громади у отриманні 

додаткових послуг у сфері торгівлі, враховуючи стратегію розвитку КП ВМР 

«Дирекція парків та дозвілля територіальної громади» та SWOT-аналіз 

Центрального парку ім. М.Леонтовича, відповідно до ч. 10 ст. 9 Закону України 

«Про правовий режим воєнного стану», керуючись статтею 32, частиною 1 статті 

52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 
1. Затвердити Порядок використання об’єктів благоустрою для здійснення 

торгівельної діяльності, облаштування тимчасових та/або постійних Food-

зон та розважальних атракцій, проведення промоакцій та рекламних заходів 

на території Центрального парку ім. М.Леонтовича згідно додатку до 

рішення. 

2. Департаменту культури міської ради забезпечити контроль за виконанням та 

дотримуванням Порядку використання об’єктів благоустрою для здійснення 

торгівельної діяльності, облаштування тимчасових чи постійних Food-зон та 



розважальних атракцій, проведення промоакцій та рекламних заходів на 

території Центрального парку ім. М.Леонтовича. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Г. Якубович. 

 

 

  Міський голова                                                                    Сергій  МОРГУНОВ 

  



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Вінницької міської ради 

від 18.08.2022 р. №1679 
 

ПОРЯДОК  

використання об’єктів благоустрою для здійснення торгівельної 

діяльності, облаштування тимчасових та/або постійних Food-зон, 

розважальних атракцій, проведення промоакцій та рекламних заходів  

на території Центрального парку ім. М.Леонтовича  
 

1. Загальні положення. 
 

1.1. Порядок використання об’єктів благоустрою для здійснення торгівельної 

діяльності, облаштування тимчасових та/або постійних Food-зон, 

розважальних атракцій, проведення промоакцій та рекламних заходів на 

території Центрального парку ім. М.Леонтовича розроблено відповідно до 

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

благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної 

діяльності», «Про захист прав споживачів», «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про основні 

принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», 

постанов Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 «Про 

затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил 

торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», стратегію 

розвитку КП ВМР «Дирекція парків та дозвілля територіальної громади», 

інших нормативно-правових актів, які регулюють торговельну та 

розважальну діяльність. 

1.2. Порядок встановлює вимоги до організації сезонної, святкової виїзної 

торгівлі, облаштування тимчасових та/або постійних Food-зон, 

розважальних атракцій, проведення промоакцій та рекламних заходів з 

урахуванням архітектурних, санітарно-гігієнічних, пожежних, 

торговельних норм, функціонально-планувальних, історико-культурних 

особливостей та Правил благоустрою Вінницької міської територіальної 

громади.   

1.3. Дія цього Порядку поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які з 

урахуванням вимог чинного законодавства України можуть брати участь у 

здійсненні сезонної, святкової виїзної торгівлі, облаштування тимчасових 

чи постійних Food-зон, розважальних атракцій, проведення промоакцій та 

рекламних заходів. 

1.4. До об’єктів благоустрою, на які розглядаються звернення щодо 

використання їх для здійснення сезонної, святкової виїзної торгівлі, 

облаштування тимчасових та/або постійних Food-зон, розважальних 

атракцій, проведення промоакцій та рекламних заходів належить територія 

Центрального парку ім. М.Леонтовича. 



1.5. Час здійснення сезонної, святкової виїзної торгівлі, облаштування 

тимчасових та/або постійних Food-зон, розважальних атракцій, 

промоакцій та рекламних заходів  може визначатися календарними днями, 

місяцями або сезонно.  

1.6. Відповідальність за порушення вимог чинних нормативних актів під час 

здійснення сезонної, святкової виїзної торгівлі, облаштування тимчасових 

та/або постійних Food-зон, розважальних атракцій, проведення 

промоакцій та рекламних заходів належить територія Центрального парку 

ім. М.Леонтовича несе виключно Заявник. 

1.7. Заявник – суб’єкти господарювання, громадські об’єднання, установи, 

організації, які мають намір здійснювати торгівельну діяльність, 

облаштування тимчасових та/або постійних Food-зон, розважальних 

атракцій, проведення промоакцій та рекламних заходів на території 

Центрального парку ім. М.Леонтовича. 

 

2. Загальні вимоги до розміщення та функціонування торгівельної 

діяльності, облаштування тимчасових та/або постійних Food-зон,  

розважальних атракцій, проведення промоакцій та рекламних заходів.  

 

2.1. Використання об’єктів благоустрою для здійснення торгівельної діяльності, 

облаштування тимчасових та/або постійних Food-зон, розважальних атракцій 

здійснюється з врахуванням зонального поділу на території Центрального парку 

ім. М.Леонтовича (п. 3 даного Порядку). 

2.2.  Торгівельні об’єкти, тимчасові та/або постійні Food-зони, розважальні 

атракції повинні мати належний естетичний вигляд та елементи місцевої 

символіки (бренд-буку), відповідати вимогам чинного законодавства України 

щодо дотримання санітарного стану, охорони праці, техніки безпеки, тощо.  

2.3. Суб’єкти, які здійснюють торгівельну діяльність, облаштовують тимчасові 

та/або постійні Food-зони, розважальні атракції зобов’язані:  

2.3.1. Утримувати прилеглу територію в санітарно-технічному стані та 

естетичному вигляді відповідно до вимог санітарних правил та Правил 

благоустрою Вінницької МТГ особисто або шляхом укладання Договору з 

відповідними організаціями. 

2.3.2. Дотримуватися встановленого місця розташування та визначеного 

зовнішнього вигляду.  

2.3.3. Забезпечити на місці здійснення діяльності наявність засобів для 

накопичення сміття і відходів та забезпечувати їх постійне очищення.  

2.3.4. У разі пошкодження в процесі здійснення своєї діяльності тротуарного 

покриття або іншого майна суб’єкти зобов’язані негайно його відновити за 

власний рахунок. 

2.4. Балансоутримувачем Центрального парку ім. М.Леонтовича, при розгляді 

звернень суб’єктів господарювання, може бути відмовлено в задоволенні 

клопотання з наступних підстав: 

- невідповідність намірів розміщення об’єктів торгівлі та розваг зональному 

поділу території Парку; 

- відсутність можливості використання даного об'єкту благоустрою для 



розміщення на ньому об’єктів сезонної, святкової виїзної торгівлі, 

облаштування тимчасових та/або постійних Food-зон, розважальних 

атракцій, проведення промоакцій та рекламних заходів (здійснення перешкод 

у пересуванні громадян, заплановані ремонтні роботи, створення перешкод 

для руху або паркування транспорту, порушення естетичного вигляду 

об’єкту благоустрою), тощо. 

2.5  Відносини між  балансоутримувачем Центрального парку ім. М.Леонтовича 

та Заявником регулюються з врахуванням наступних обмежень: 

2.5.1. Частка муніципальних атракціонів становить не менше 60% від 

загальної кількості атракціонів на території парку.  

2.5.2. Приватні атракціони не можуть бути аналогом муніципальних на 

території парку (за винятком тематичних тимчасових міні-парків або 

атракціонів). 

2.5.3. Частка тимчасових Food-зон становить не більше 50% від загальної 

кількості постійних Food-зон на території парку. 

2.5.4. Частка тимчасових Food-зон, що є аналогом постійних Food-зон на 

території парку становить не більше 50%. 

 

3. Зонування території та особливості застосування даного Порядку у 

межах окремих зон. 

 

3.1 Вимоги даного Порядку застосовуються з урахуванням зонування території 

Центрального парку ім. М.Леонтовича, що включає територіальні зони в 

межах та в обсягах залежно від ступеня благоустрою, історичної та візуальної 

значимості визначених зон: 

Зона 1 Площа Водограй 

Зона 2 Алея навколо площі Водограй від площі перед будівлею Літнього 

театру до західного входу на площу Водограй.  

Зона 3 Північна частина Центрального парку ім. М.Леонтовича 

обмежена вул. Магістратською та алеєю атракціонів від будівлі 

Автодрому до атракціону «Дитяча залізна дорога», від атракціону 

«Дитяча залізна дорога до атракціону «Колесо сміху», доріжкою 

від атракціону «Колесо сміху» до будівлі Літнього театру. 

Зона 4  Площа перед будівлею Літнього театру 

Зона 5  Алея від східного входу в парк з вул. Грушевського до площі 

перед будівлею Літнього театру. 

Зона 6 Алея від південного входу в парк з вул. Хлібна до будівлі 

господарського двору. 

Зона 7 Алея від південного входу в парк з вул. Хлібна до площі перед 

будівлею Літнього театру.  

Зона 8 Вхід з площі Гагаріна до Шахового клубу. 

3.2 У межах зони 1 допускається розміщення тимчасових розважальних 

атракцій, Food-зон та торгівлі. 

3.3 У межах зони 2 допускається розміщення тимчасових Food-зон та торгівлі. 

3.4 У межах зони 3 допускається розміщення розважальних атракцій, Food-зон 

та торгівлі на постійній основі. 



3.5 У межах 4 зони допускається розміщення тимчасових розважальних 

атракцій, Food-зон та торгівлі. 

3.6 У межах 5 і 6 зон заборонено розміщення будь-яких розважальних атракцій, 

Food-зон та торгівлі. 

3.7 У межах 7 зони допускається розміщення тимчасових розважальних 

атракцій. 

3.8 У межах 8  зони заборонено розміщення будь-яких розважальних атракцій, 

Food-зон та торгівлі. 
 

В.о. керуючого справами виконкому                       Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ 



Департаменту культури 

Бровчак Денис Вікторович 

Начальник відділу культурно-мистецьких проектів 

та організаційно-масової роботи  
 


