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Маріуполь - це місто, що стрімко розвивається, постійно шукає нові шляхи 
осучаснення та поліпшення різних сфер суспільного життя своїх городян та гостей. 
Важливими кроками у цьому напрямку є впровадження нових дієвих методів 
просування свого бренду, укріплення іміджу яскравого колоритного міста, 
наповненого ідеями та подіями. 

Зважаючи на великий культурний та туристичний потенціал міських святкових 
ярмарків поряд із значним економічним ефектом від їх проведення, у 2017 році в 
Маріуполі було вперше організовано Різдвяний ярмарок, що увібрав у собі основні 
риси та тенденції сучасних європейських фестивальних заходів і став яскравим 
доповненням новорічних гулянь для жителів міста.  

Незважаючи на усі складнощі та проблеми, що виникли в процесі підготовки та 
організації першого ярмаркового заходу, для організаторів та міста в цілому, він 
став знаковою подією, яка в повній мірі виправдала усі витрачені на неї людські та 
матеріальні ресурси.  

На даний час, враховуючи вже набутий досвід з організації подібних заходів, 
маріупольський муніципалітет спільно з громадськістю має можливість надати 
сталості тематичним ярмарковим заходам як дієвому інструменту долучення 
жителів до участі в культурній повістці міста, приваблення туристів, а заразом і 
збільшення доходів міста. 

 

Марія Сльота  
 
Керівник відділу розвитку туризму та промоції 
Маріупольська міська рада 
mariya.slyota@mariupolrada.gov.ua 
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Аналіз виконано агенцією економічного розвитку PPV Knowledge Networks 
(www.ppv.net.ua) на замовлення ГО “ВЕЖА” у грудні 2017р. – січні 2018р. 

Володимир Воробей (vv@ppv.net.ua), Назар Косендяк (nk@ppv.net.ua) 

Проект "Маріупольський ярмарок" реалізовано в рамках проекту "Зміцнення 
громадської довіри (UCBI II) за фінансової підтримки Агенства США з міжнародного 
розвитку (USAID)". Проект реалізовано громадською організацією “ВЕЖА” 
(vezha.info@gmail.com).  
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https://www.facebook.com/mariupolrada.gov.ua/ 
 

https://www.facebook.com/vezhacreativespace/ 



 
 

4 

Глосарій   

Handmade – виробники оригінальних речей ручної роботи 

АМЕР – агенція місцевого економічного розвитку  

АТО – анти-терористична операція 

ВПО – вимушено переселені особи 

Вулична їжа (street food) – концептуальний формат пересувної торгівлі продуктами 
харчування, готовими до вжитку на місці  

ГО – громадські об’єднання (громадські організації та громадські спілки) 

КП – комунальне підприємство 

Міський святковий ярмарок – захід тимчасової торгівлі у громадських просторах, із 
культурною програмою та візуальним стилем, зазвичай пов’язаний із певним святом 

МСП – мале та середнє підприємництво  

ЛМР – Львівська міська рада 

ЛКП – Львівське комунальне підприємство 
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1. Міські святкові ярмарки  

1 .1 .  Розвиток  концепту   

Приклади  в  Європі :  

Ярмарки  в  Німеччині  

У Німеччині відбувається 2500 – 3500 різдвяних ярмарків щороку (відповідно до 
кількості міст, які організовують такі ярмарки). Згідно із дослідженням німецької 
асоціації учасників ринкової торгівлі у 2002р. приблизно 160 млн осіб відвідало 
різдвяні ярмарки в країні, де витратили понад 4.8 млрд євро. Приблизно половина 
осіб приїжджала в місто спеціально на різдвяний ярмарок, 57% мало намір поїсти на 
ярмарку, а 35% - купити подарунок або сувенір. 

В останні роки різдвяні ярмарки набули великого економічного значення для міст 
через притягнення туристів. Відповідно, міста почали надавали значення 
маркетингу своїх ярмарків, - визначати спеціалізацію, вигадувати особливі події або 
рекламувати особливі сувеніри тощо. Відвідувачі почали звертати увагу на 
особливості, уникати стандартних ярмарків, активно шукають відгуки на ярмарки, 
звертають увагу на те, чи представлені торговцями продукти справді місцевого 
походження, чи зроблені в Східній Європі чи Азії (Китай, В’єтнам). 

Згідно опитувань відвідувачів міських різдвяних ярмарків, які проводились 
університетом Єни, для більшості відвідувачів має значення атмосфера – ярмарки 
мають бути наповнені – людьми, товарами, подіями, але водночас дозволяти простір 
для власного перебування на ярмарку (не надто масові / переповнені). Відвідувачі 
хочуть вражень – багато візуально приязних видів, цікавих речей. Відвідувачі 
люблять музику, але не надто голосну та надто примітивну1.       

Ярмарок  в  Манчестері 

Ярмарок в Манчестері 2  проводиться з 1999 року, заснований за традицією 
різдвяних ярмарків Німеччини. Починався з 17 дерев’яних будинків на площі Сент-
Анн, згодом виріс до одного з найбільших ярмарків Європи. Тривалість ярмарку - 6 
тижнів. 

На території ярмарку розміщено 300 будинків для торгівлі, ярмарок відвідує понад 1 
мільйон 800 тисяч туристів щосезону, які витрачають на ярмарку 41 мільйон 800 
тисяч фунтів. Вклад ярмарку в місцеву економіку оцінюється в 90 мільйонів фунтів3. 

Ярмарок  в  Ексетері  

Ярмарок організовує Ексетерський собор4. 

На території ярмарку розташовано 90 будинків для торгівлі. Щорічно ярмарок 
відвідує 270 тисяч туристів, що витрачають 6 мільйонів фунтів. Внесок в економіку 
міста – 19 мільйонів фунтів. Тривалість ярмарку - 4 тижні. 

Приклади  українських  ярмарків :  

Львівський  ярмарок  

Різдвяні ярмарки в м. Львів відбуваються з 2009 року. Впродовж цього часу 
ярмарки організовує ТзОВ «Львівські Ярмарки» 5 . В 2017-2018 році 6  ярмарок 

                                                

1 http://www.dw.com/en/christmas-markets-mean-big-business-in-germany/a-2286606 
2 http://www.manchester.gov.uk/homepage/672/christmas_markets 
3 https://www.nabma.com/wp-content/uploads/2015/10/Christmas-Markets-ROI-Team-Report.pdf 
4 https://www.exeter-cathedral.org.uk/news-events/exeter-cathedral-christmas-market/ 
5 https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch (Код ЄДРПОУ 35185853) 
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відвідало більше 500 тис. туристів, а на території розташовувалось понад 200 
будинків з товаром. Див. додаток 1.  

Чернівецький  ярмарок  

В м. Чернівці різдвяний ярмарок проводиться з 2011 року. До 2016 року організацією 
ярмарку займалась Чернівецька міська рада, проте останні два роки Чернівці 
експериментують з моделями та ролями міста в організації та залученням приватних 
компаній. Див. додаток 2.  

Міський  різдвяний  ярмарок  в  Маріуполі  

Маріупольський ярмарок вперше провели в 2017 році. Ініціатором проведення 
ярмарку стала Громадська організація ВЕЖА спільно з Маріупольською міською 
радою за фінансової підтримки агентства США з міжнародного розвитку USAID.  
 
Ярмарок проходив на Театральній площі, де були розташовані 8 будинків для 
торгівлі та на площі Свободи, що знаходилась в тридцяти хвилинах ходу від 
Театральної площі, де  функціонувала ковзанка та ще 4 будинки для торгівлі. 
 
Станом на 2017 рік місто знаходиться на першій фазі розвитку екосистеми для 
організації ярмарків (див. нижче пояснення фаз розвитку). У Маріуполі проводиться 
недостатньо культурно-розважальних заходів, тому мешканці міста та підприємці 
лише звикають до проведення ярмарків. Як наслідок, місцеві ремісники та 
підприємці, що торгують вуличною їжею чи виготовляють продукцію на продаж, 
обережно апробовують формат різдвяних ринків як каналів продажу своєї 
продукції. На участь в ярмарку в 2017 році подалось 15 підприємців, з яких було 
відібрано 10. Окрім цього, У Маріуполі ще немає підрядників, що надають послуги з 
облаштування простору ярмарку чи цілісної організації заходу загалом (розробки 
концепції, візуального стилю, тощо). Продовження проведення ярмарків та 
залучення підрядників сприятиме появі таких підприємців / біззнесів у місті.  
 

 

  

 
                                                                                                                                                            

6 https://24tv.ua/u_lvovi_rahuyut_pributki_vid_rizdvyanogo_yarmarku_n911335 
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1.2. Дотичні сфери   

Міські святкові (передовсім різдвяні) ярмарки – це інструмент, що стосується 
кількох сфер міського розвитку: 

• Міське управління – планування, організація та оцінка ефективності міських 
святкових ярмарків вимагає координації різних комунальних організацій та 
установ, задіяння приватного бізнесу та громадських організацій, - навичок 
міжсекторної координації.  

• Розвиток малого бізнесу – оскільки учасниками ярмарків є переважно місцеві 
ремісники, дрібні підприємці, дрібні місцеві виробники, власники мікро 
бізнесів, то міські ярмарки – це канал продажів для сегменту бізнесу, що 
найбільше потребує підтримки. 

• Туризм – міські святкові ярмарки є точкою тяжіння для туристів з прилеглих 
територій, інших регіонів та країн. Відвідання святкового (переважно 
різдвяного) ярмарку стає приводом для відвідання міста.  

• Просторовий розвиток, урбаністика – міські ярмарки зазвичай проводяться у 
центрі або іншому знаковому громадському просторі у місті. Відповідно, 
правильна просторова організація, благоустрій території є важливими. 
Ярмарки мають вписуватись у міський простір та формувати цей міський 
простір.  

• Культура – міські ярмарки супроводжуються культурною програмою та 
задіюють організації клуьтури (комунальні, державні, приватні та громадські). 
Міські ярмарки формують культуру міста, - культуру спілкування, культуру 
міської комунікації, визначають сприйняття міста мешканцями та туристами, 
створюють та підсилюють культурну самобутність, культурні маяки міста.    

• Громадська активність – ярмарок є доброю нагодою для міської комунікації – 
зустрічей, знайомств, спільного проведення часу, - для різних верств, різних 
соціальних та вікових груп (сім’ї, молодь, сусіди, однокласники та 
одногрупники тошо). Ярмарок – це спосіб формування міської громади, 
створення цінності життя у місті.  

Ярмарки також безпосередньо пов’язані з наскрізними темами:  

• Соціальна інклюзивність – ярмарок має бути доступним для всіх, - для людей 
з особливими потребами, ВПО, ветеранів АТО, старших самотніх людей, 
тощо (місцевих соціально вразливих груп). Ярмарок має бути фінансово 
доступним. Ярмарок має бути безпечним (та дружнім одночасно) – для сімей, 
дітей, жінок.  

• Технології – ярмарок має бути сучасним, візуально привабливим, викликати 
інтерес (особливо серед молоді) візуальними ефектами (естетика соціальних 
мереж). Ярмарок може привертати увагу не лише до традицій, але й до 
сучасних технологічних можливостей. Комунікаційна стратегія є важливою 
для ярмарків, особливо присутність у соціальних мережах.  

• Територіальна взаємодія – ярмарки дають можливість співпраці з прилеглими 
громадами (залучення підприємців до участі, залучення мешканців до 
відвідання ярмарку тощо) та іншими регіонами (представлення промислів та 
ремесел тощо).  
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Організаційні та фінансові моделі для міських святкових ярмарків мають 
враховувати всі сфери та наскрізні теми.  

 

1 .3. Заінтересовані сторони  

Аналіз досвіду проведення міських святкових ярмарків в Європі та Україні показав, 
що до організації, проведення та оцінки ярмарків можуть бути задіяні різні 
заінтересовані сторони, які виконують різні ролі в процесі роботи над міським 
святковим ярмарком.  

У таблиці нижче наведені приклади ролей, перелік заінтересованих сторін, які 
можуть виконувати цю роль та опис їхніх обов’язків.   

Роль  Заінтересовані 
сторони  

Опис  

Замовник Міська влада Замовляють організацію ярмарку. 
Виставляють умови організації. 
Затверджують концепт ярмарку.  
Координують питання з службами. 
Оцінюють ефективнтість ярмарку. 
Речник від Замовника.  

Організатор Міська влада, комунальна 
установа (підприємство), 
АМЕР приватна компанія-
підрядник 

Юридична особа, що несе безпосередню 
відповідальність за організацію ярмарку. 
Координує усі задіяні сторони відповідно 
до договірних відносин.  
Звітує перед Замовником.  

Менеджер Працівник міської ради, 
працівник комунальної 
установи / підприємства, 
працівник АМЕР, 
менеджер приватної 
компанії-підрядника 

Працює на Організатора, конкретний 
відповідальний менеджер.  
Кінцевий відповідальний та точка 
прийняття рішень щодо ярмарку у межах, 
визначених договорами.  
Речник міського ярмарку від організатора.   

Куратор Підрядник Організатора 
або Замовника  
Підриємець або агенція  

Розробляє загальну концепцію ярмарку – 
просторову, культурну, торгівельну, 
розважальну, візуальну тощо.  
Погоджує учасників, підрядників та 
результати їх роботи (авторський нагляд). 

Арт-менеджер  Підрядник Організатора 
або Замовника  
Підриємець або агенція 

Розробляє візуальну концепцію ярмарку, з 
врахуванням загальної концепції, 
обмежень та потреб архітектора, 
організатора, тощо.   

соціальна інклюзивність 

технології 

територіальна взаємодія 

міське 
управління 

туризм 

розвиток 
малого 
бізнесу 

культура 
громадська 
активність 

просто-
ровий 

розвиток 
урбаністика 

Міські 
святкові 
ярмарки 
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Культурний 
менеджер 

Підрядник Організатора 
або Замовника  
Підриємець або агенція 

Розробляє культурну програму, вкл. 
масові заходи, на всю тривалість ярмарку.  
Відповідає за пошук підрядників для 
впровадження культурної програми.  

(Ландшафтний) 
архітектор 

Підрядник Організатора 
або Замовника  
Підриємець або агенція 

Розробляє план розміщення об’єктів 
ярмарку на території, враховуючи 
обмеження та можливості (потужності 
тощо). 
Ландшафтне облаштування території 
ярмарку.   

Декоратор Підрядник Організатора 
або Замовника  
Підриємець або агенція 

Оформляє елементи благоустрою 
відповідно до загального візуального 
стилю.  
Може відповідати за монтаж / демонтаж.  

Аніматор Підрядник Організатора 
або Замовника  
Підриємець або агенція 

Реалізовує культурну програму відповідно 
за затвердженої концепції.   
Комунікує з відвідувачами ярмарку 
(ведучий, інше).  

Торговець-
учасник 

Приватні особи 
Підприємці 
Юридичні особи  

Торгують виробами власного 
виробництва.  

Громадський 
учасник 

Неприбуткові організації  
Установи 
Соціальні підприємства 

Торгують виробами власного 
виробництва задля забезпечення певної 
соціальної мети.  
Беруть участь у культурній програмі 
відповідно до загальної концепції. 

Волонтер Молодь 
Громадські активісти  
Учасники громадських 
проектів  
Місцеві, з інших регіонів 
та країн 

Допомагають з поточними завданнями 
організації.  
Закріплені за Менеджером та 
Координаторами, Куратором, тощо.  

Підрядник Підприємці 
Юридичні особи 
Неприбуткові організації  
Установи  

Відповідають за надання чітко визначених 
послуг (прибирання, монтаж / демонтаж 
тощо).  

Відвідувач  Меншканці міста 
Мешканці прилеглий 
територій 
Гості міста  

Отримують досвіди, закладені в загальній 
концепції ярмарку. 

 

Окрім того, в самій міській раді є різні структурні підрозділи, що відповідають за 
відповідні сфери:  

1. Стратегічний розвиток 
2. Розвиток МСП 
3. Культура 
4. Туризм та промоція 
5. Комунікація  
6. Соціальний захист та роботу з громадськістю 
7. Благоустрій  
8. Просторовий розвиток та урбаністика 
9. Комунальні служби, ЖКГ  

Також у міській владі присутній компонент підзвітності відповідним комісіям ради, - 
депутатам міської ради.  

Подібна кількість ролей, з чітко визначеними сферами відповідальності та 
механізмами координації та підзвітності, - це бажаний кінцевий результат 
органічного розвитку міського святкового ярмарку, коли досягнута фаза зрілості.  
Водночас навіть цей відносно побіжний аналіз свідчить про наявність багатьох 
потенційних конфліктів інтересів та, відповідно, різних організаційно-фінансових 
моделей ярмарків.  

Приклади можливих конфліктів інтересів (різних підходів до одного та того ж 
питання):  
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1. Відповідальність за кураторство – хто відповідає за розробку загальної 
концепції ярмарку – Замовник (міська рада) чи Організатор? Чи куратора 
наймає Замовник, а Організатор зобов’язаний дотримуватись концепції, чи 
Куратора наймає Організатор, а Замовник – погоджує концепцію?  

2. Відповідальність за торговців – хто відповідає за промоцію та рекрутмент 
торговців та несе відповідні комерційні ризики, - Замовник чи Організатор. 

3. Відповідальність за фінансові показники – хто і коли визначає фінансові 
умови участі в ярмарку.  

Отже, важливо чітко розуміти інтереси заінтересованих сторін в процесі організації 
місцевих святкових ярмарків:  

Заінтересовані 
сторони  

Інтерес  

Міська влада 1. Розвиток підприємництва та МСП.  
2. Підвищення громадської активності, активізація 

громади. 
3. Збільшення кількості туристів.  
4. Збільшення можливостей для проведення дозвілля 

мешканцями.  
5. Позитивна комунікація про місто.  

Депутати міської ради 1. Ефективне витрачання коштів місцевого бюджету.  
2. Дотримання стратегії міста.  

Малий бізнес – торговці 1. Отримати доступ до каналу прямих продажів на 
прозорих умовах.  

2. Дохід з продажів.  
3. Прибутковість участі в ярмарку.  

Малий бізнес - 
підрядники 

1. Отримати доступ до замовлень за прозорих умовах.  
2. Прибутковість / рентабельність замовлення.  
3. Можливість реалізації власних ідей проектів. 

Великий та середній 
бізнес 

1. Можливість маркетингової комунікації з цільовою 
аудиторією.  

Громадські організації  1. Канал доступу до власної цільової аудиторії.  
2. Можливість реалізації власних ідей проектів.  

Мешканці  1. Можливості для дозвілля (що робити).  
2. Можливості для соціалізації.  
3. Привід для відчуття гордості за місто.  
4. Можливості залучити до соціально важливої справи 

(волонтери, профільні громадські організації).  
 

Чітке розуміння заінтересованих сторін та їх інтересів дозволяє моделювати 
організаційні та фінансові аспекти ярмарку максимально прозоро, ефективно та 
зменшує ризики проекту.   

 

1 .4. Фази  розвитку   

Організаційні та фінансові моделі міських ярмарків залежать від стану середовища: 

1. Стан культури ремісництва та дрібного підприємництва (Стан дрібного 
підприємництва) – чи є на території виробники оригінальних речей ручної 
роботи, виробники малотиражної продукції, підприємці, що виготовляють 
готові товари або продукти масового споживання, займаються вуличної їжею 
або мають власні кав’ярні чи бари; 

2. Розвиненість сектору послуг – чи є на території компанії або підприємці, які 
можуть надати спеціалізовані послуги, такі як монтаж дерев’яних конструкцій 
для масових заходів, монтаж звукової техніки, організація освітлення, 
кураторські послуги тощо;  

3. Культура громадського дозвілля – чи мешканці міста мають культуру участі у 
масових громадських заходах, наскільки часто проводяться культурні масові 
заходи, наскільки звичним є спілкування у громадських просторах серед 
мешканців тощо.   
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Критерії для визначення фаз розвитку міських святкових ярмарків визначені 
суб’єктивно авторами дослідження: 

Фаза  
 
Критерій   

Становлення  Зростання  Зрілість  

Стан дрібного 
підприємництва  

Мало (до 20) 
ремісників7  
Мало (до 20) 
підприємців, які 
виготовляють 
продукцію на 
продаж. 
Мало (до 20) 
підприємців зі 
сфери вуличної їжі.  

Достатньо 
ремісників, 
місцевих брендів, 
кав’ярень, 
підприємців зі 
сфери вуличної їжі, 
тощо – від 20 до 50 
кожного типу.  

Понад 50 
ремісників у місті 
або в регіоні. 
Понад 50 брендів-
виробників.  
Понад 50 
підприємців із 
сфери вуличної 
їжі, барів, 
кав’ярень.  

Розвиненість 
сектору послуг 

Відсутні або лише 
кілька підприємців 
або мікро бізнесів, 
які можуть 
(теоретично) 
надавати послуги 
кураторства, 
планування 
облаштування 
простору, 
управління 
ярмарком тощо.  

З’явилось по 2-3 
підприємця / мікро 
бізнесів, які мають 
досвід або надають 
подібні послуги до 
тих, що потрібні на 
ярмарку – 
монтаж/демонтаж 
яток, кураторство 
програми, 
розробку плану 
ярмарку, 
управління 
ярмарком тощо.  

Розвинений 
конкурентний 
ринок місцевих 
агенцій, 
проектних офісів, 
сервісних 
компаній, з яких 
можна обирати 
підрядників.  

Культура 
громадського 
дозвілля 

Проводиться мало 
(менше 10 на 
місяць) масових 
культурних заходів. 
Мешканці не 
звикли (немає 
культури) 
зустрічатись у 
громадських 
просторах. 

В місті на рік 
проводиться понад 
10 публічних 
заходів, які 
відвідують понад 5 
тис відвідувачів.  
У місті є 5+ 
громадських 
просторів з 
культурною 
програмою.   

У місті розвинена 
культура 
громадського 
життя та 
використання 
громадських 
просторів – кожні 
вихідні є 5+ 
просторів, де 
збираються люди.  

 

1 .5. Бізнес-процеси  та  етапи  організації 

Бізнес-
процес  

Планування  Впровадження  Оцінка  

Програмуванн
я 

Розробка / 
удосконалення / 
затвердження загальної 
концепції проекту, 
правил відбору 
учасників, взаємодії 
влади та компанії-
організатора або / та 
підрядників. Узгодження 
зон відповідальності та 
залучення 
заінтересованих сторін.  

Моніторинг реалізації 
затвердженої 
концепції. Фіксація 
«вузьких місць» 
концепції. 
Координація роботи 
відповідальних 
менеджерів та 
підрядників.  

Аналіз слабких 
місць концепції, 
прописування 
інструментів та 
механізмів на 
наступний рік. 

Проектний 
менеджмент 

Складання графіку 
впровадження проекту. 
Визначення 
відповідальних. 
Оцінка необхідних 
ресурсів, ризиків.   

Поточне управління 
проектом7  
Коректування плану 
впровадження 
проекту. 

Підготовка 
рекомендацій на 
наступний рік.  

Фінансовий 
менеджмент 

Планування загального 
бюджету.та плану 

Поточні проплати, 
облік надходжень, 

Зведення 
остаточного 
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фінансування.  документообіг.  
Контроль за 
виконанням бюджету 

бюджету проекту. 

Комунікація  Розробка комунікаційної 
стратегії ярмарку. 
Узгодження з загальною 
стратегією туристичної 
промоції міста, брендом 
міста тощо.  
Розробка контент-
плану. Написання прес-
анонсів. Налагодження 
співпраці з прес-
службою міської влади. 

Поточна комунікація з 
різними цільовими 
аудиторіями.  
Ведення каналів 
комунікації – сайт, 
сторінка в facebook, 
тощо.  
Просування 
(реклама).  
Робота з локальними 
та національними ЗМІ. 

Аналіз проведених 
промоційних 
заходів та 
ефективності 
каналів комунікації. 
Аналіз медіа 
покриття (згадок в 
ЗМІ, покриття в 
соціальних 
мережах тощо).  
Рекомендації для 
наступного року. 

Урбаністичний 
менеджмент 

Розробка та 
затвердження урбан-
плану (план 
благоустрою території).  
Розробка плану 
розташування смітників 
у необхідній кількості 
для функціонування 
ярмарку.   
Участь у розробці 
візуального стилю, 
декорування та 
оформленні, 
встановленні ялинки та 
ковзанки (урбаністичні 
аспекти).   

Контроль за 
дотриманням урбан-
плану ярмарку.  

Аналіз оцінки 
громадської думки, 
думки учасників 
ярмарку щодо 
урбан-плану 
ярмарку.  

Візуальний 
стиль 

Розробка візуального 
стилю (разом з 
принципами культурної 
програми). 
Розробка стандартних 
елементів комунікацій 
(брендбук, описи, 
шаблони тощо). 

Контроль за 
дотриманням 
заінтересованими 
сторонами 
візуального стилю, 
виявлення та 
виправлення 
порушень. 

Аналіз думки 
заінтересованих 
сторін. 
Рекомендації для 
наступного року.  

Культурний 
менеджмент 

Планування принципів 
культурної програм 
(кураторство) та 
безпосередня розробка 
культурної програм. ,  

Контроль вчасності 
виконання програми 
та координація 
заходів (майстер-
класи, виступи 
колективів) 

Аналіз культурно-
розважальної 
програми та список 
рекомендації. 

Продажі 
(комерційна 
частина)  

Розробка стратегії 
залучення коштів . 
Підготовка  пропозицій 
для спонсорів та 
рекламодавців. 
Розробка сувенірної 
продукції ярмарку.  
 

Реалізація проектів 
для спонсорів, 
організація 
зобов’язань перед 
рекламодавцями.  
Продаж власної 
сувенірної продукції. 

Аналіз стратегії 
залучення коштів 
та рекомендації на 
наступний рік. 

Оцінка впливу  Замовлення оцінки 
впливу проведення 
ярмарку на інші сфери 
життя міста та 
підготовка вхідних 
даних. 

Проведення 
дослідження. 

Аналіз результатів 
та їх врахування в 
концепції заходу 
для проведення 
наступного 
ярмарку. 

Підприємці Розробка умов участі 
для підприємців –
комерційної пропозиції.  
Оголошення конкурсу 
на участь в ярмарку та 
відбір переможців. 

Контроль виконання 
підприємцями правил 
ярмарку та 
забезпечення 
необхідних умов 
організаторами для 
ведення торгівлі. 

Збір зворотнього 
зв’язку від 
підприємців після 
ярмарку. Аналіз 
умов конкурсу та 
цінової політики 
участі. 

Монтаж та 
демонтаж  

Пошук підрядника, 
узгодження термінів 
роботи та кошторису. 
Домовленості, щодо 
доступу до всіх 
необхідних точок 

Моніторинг якості та 
швидкості збору 
конструкцій. 
Проведення перевірок 
стосовно стану точок 
підключення та 

Оцінка роботи 
якості та 
ефективності 
роботи підрядників. 
Оцінка 
навантаження на 
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підключення до мереж. ремонт у випадку 
несправностей. 

точки підключення. 
Список 
рекомендацій для 
наступного 
ярмарку. 

Прибирання та 
санітарія 

Планування заходів 
щодо мінімізації та 
забезпечення 
роздільного збору 
відходів.  
Домовленості з 
приватними, або 
комунальними 
підприємствами, щодо 
щоденного прибирання 
території ярмарку. 
Планування необхідної 
кількості тимчасових 
санітарних вузлів та 
системи вказівників з 
зазначенням 
найближчих 
громадських вбиралень і 
вбиралень закладів 
ресторанного 
господарства. 
Домовленості, щодо 
встановлення та 
обслуговування 
санітарних вузлів. 

Моніторинг 
щоденного 
проведення 
прибирання території 
та дотримання правил 
забезпечення 
роздільного збору 
сміття на території 
ярмарку.  
Нагляд за станом та 
якістю 
обслуговування  
санітарних вузлів під 
час проведення 
заходу. 

Аналіз необхідної 
кількості смітників 
та санітарних 
вузлів, 
ефективності 
заходів щодо 
роздільного збору 
твердих побутових 
відходів.  
Аналіз роботи 
підрядників. 
Розробка 
рекомендації для 
наступного 
ярмарку. 

Декорації та 
оформлення 

Розробка проекту 
святкової ілюмінації та 
зовнішнього 
оформлення ярмарку. 
Проведення конкурсу 
(за потреби). Пошук 
підрядника та 
виготовлення 
необхідних елементів. 

Залучення підрядника 
та встановлення 
святкової ілюмінації та 
зовнішнього 
оформлення заходів. 
Заміна зламаних 
елементів під час 
ярмарку та моніторинг 
стану елементів 
ілюмінації та 
оформлення ярмарку. 

Оцінка проекту 
ілюмінації і 
оформлення та 
врахування 
висновків та 
побажань для 
проекту наступного 
ярмарку. 

Культурна 
програма 

Запрошення учасників 
культурної програми 
відповідно до плану (див 
вище), організація 
їхнього приїзду та 
побуту.  
Пошук підрядника для 
технічного забезпечення 
заходу. 

Організація заходів 
відповідно до плану. 
Координація з 
волонтерами та 
комунікаційною 
частиною. 

Аналіз 
відвідуваності 
відповідно до 
цільових аудиторій 
та плану.  

Ковзанка Пошук підрядника для 
встановлення ковзанки. 
Узгодження з урбан-
планом та візуальним 
стилем, загальною 
концепцією ярмарку.  

Встановлення 
ковзанки та її 
обслуговування 
впродовж часу 
ярмарку та демонтаж. 

Оцінка роботи 
підрядників та 
користі 
встановлення 
ковзанки в 
контексті 
проведення 
ярмарку.  

Ялинка   Пошук підрядника для 
встановлення ялинки та 
розробка програми 
відкриття ялинки. 
Узгодження з урбан-
планом та візуальним 
стилем, загальною 
концепцією ярмарку. 

Обслуговування 
ялинки після 
встановлення та її 
демонтаж. 
 

Оцінка роботи 
підрядників, 
рекомендації для 
наступного року. 

Громадськість Оголошення конкурсу 
на грантову підтримку 
для громадського 
сектору та відбір 
учасників / проектів. 
Інтеграція громадських 
проектів в загальну 

Контроль роботи 
відібраних організацій. 

Аналіз умов 
конкурсу та роботи 
відібраних 
учасників, список 
рекомендацій для 
наступного 
ярмарку. 
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концепцію ярмарку.  
Волонтери Оголошення набору та 

відбір волонтерів. 
Прописання інструкцій 
та сфер залучення 
волонтерів під час 
ярмарку. 

Регулярні зустрічі з 
волонтерами для 
пояснення обов ‘язків 
та їхньої ролі в 
проекті. Контроль 
роботи. 

Аналіз проведеної 
роботи та 
рекомендації на 
наступний рік. 

 

На різних етапах та різних бізнес-процесах з’являються наступні ключові 
компоненти міського святкового ярмарку:  

1. Концепція – опис підходу до реалізації ярмарку, загальний план реалізації 
ярмарку, ключові кількісні та якісні показники, опис локації, організаційної та 
фінансової моделей тощо.  

2. Візуальний стиль та принципи культурної програми – зведений фаховим 
куратором опис візуальної та акустичної частини ярмарку, напрямні 
принципи до організації, візуальні акценти, визначена естетика оформлення 
та естетика культурної програми тощо. 

3. Бренд ярмарку – розроблений з врахуванням бренду міста та візуального 
стилю ярмарку знак та інші елементи реалізації візуального стилю. 

4. Урбан-план (план благоустрою території) – опис розміщення елементів 
ярмарку на території проведення, опис логіки розміщення відповідно до 
місцевого урбаністичного конктексту, потоків перехожих та транспорту 
тощо. 

5. Програма заходів – опис типів та форматів заходів, опис конкретних 
виконавців, аніматорів, підрядників тощо. 

6. Комунікаційна стратегія – принципи комунікації, визначені цільові аудиторії та 
канали комунікації, план заходів. 

7. Брендована сувенірна продукція – продукція з брендом ярмарку, що 
реалізовується виключно за погодженням з організатором ярмарку та 
правовласником бренду, за реалізацію продукції організатор / правовласник 
отримує дохід. 

8. Комерційна пропозиція – пропозиції для підприємців-торговців, які 
потенційно є закіцавленими у продажі продукції на ярмарку. 

9. Спонсорські пропозиції (спонсорський пакет) – опис пропозиції з докладним 
викладом маркетингових та комунікаційних можливостей для спонсорів 
ярмарку (переважно компаній-власників споживчих брендів).  

10. Правила проведення ярмарку – стандартний опис правил проведення 
ярмарку, є невід’ємною частиною договорів з торговцями, відвідувачами 
(публічна оферта) тощо. 

11. Елементи декоративного оформлення – фізичне майно – декорації ярмарку. 
12. Торгівельні будинки та інші торгівельні елементи. 
13. Ковзанка. 
14. Ялинка. 
15. Музичний супровід – погоджений з правовласниками музичний ряд для 

відтворення під час проведення масових заходів. 
16. Програма для волонтерів – опис зон відповідальності для волонтерів, 

правила роботи, контакти тощо. 
17. Бюджет та фінансовий план – затверджений бюджет на сезон (різдвяний 

ярмарок) та фінансовий план (розбивка на місячні витрати та надходження). 
18. Соціальні проекти – описи проектів соціального спрямування, які 

реалізовуватимуться під час святкого ярмарку. 
19. Форма оцінки – для підприємців-учасників, волонтерів, мешканців. 
20. Форми звіти – перед спонсорами, учасниками-торговцями, рекламодавцями, 

громадськістю. 
21. Методи оцінки кількості відвідувачів – методологія прорахунку кількості 

відвідувачів ярмарку.  
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1.6. Ризики   

Для  кого  Від  кого  Ризик  
Замовник (міська 
влада) 

Громадськість Трата бюджетних коштів  

Замовник (міська 
влада) 

Громадськість 
Депутати 

Марнотратство, відсутніть сталості 

Замовник (міська 
влада) 

Громадськість 
Депутати 

Корупція, організація “під когось”, 
“для своїх” 

Замовник (міська 
влада) 

Організатор 
(підрядник) 

Незадовільний рівень організації  

Організатор 
(підрядник) 

Замовник  (міська 
влада) 

Невигідні умови, нерентабельність 
проекту  

Учасник 
(орендатор місця) 

Організатор 
(підрядник) 

Незадовільний рівень організації 

Учасник 
(орендатор місця) 

Організатор 
(підрядник) 

Невигідні умови, нерентабельність 
проекту 

Громадськість Замовник (міська 
влада) 

Шум, сморід, гамір, натовп, сміття, 
п’янство 

Організатор 
(підрядник) 

Форс-мажор Погодні умови  

Організатор 
(підрядник) 

Форс-мажор Бойові дії, надзвичайний стан  
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2. Організаційні та фінансові моделі  

2.1 . Організаційні моделі на  різних  фазах  розвитку  

Розподіл відповідальностей між містом та компанією-організатором на різних фазах  
представлені в таблиці нижче. Компанія-організатор – це зовнішній підрядник для 
міста (комунального підприємства, певного департаменту міської ради), на якого 
перекладаються визначені обов’язки з організації ярмарку.  

Представлений розподіл обов’язків є схематичним і базується на припущеннях 
щодо спроможності міської влади, наявності в місті відповідних підрядників та 
враховуючи можливі ризики: 

• На етапі становлення місто контролює всі процеси і залучає підрядників 
виключно на конкретні роботи; 

• На етапі розвитку місто віддає на зовнішнє виконання процеси роботи з 
підприємцями-торговцями, прибирання території та санітарний догляд, 
організацію роботи ковзанки, водночас місто залишає контроль за 
візуальним стилем, фінансовим менеджментом, тощо; 

• На етапі зрілості місто встановлює кількісні та якісні показники для компанії-
організатора та передає всі бізнес-процеси з організації ярмарку на 
компанію-організатора.   

 Становлення Розвиток Зрілість 
Програмування 

Загальна 
концепція 
ярмарку 

Місто розробляє та 
затверджує 
концепцію.  
Заінтересовані 
сторони: беруть 
участь в обговорені 
концепції. 

Місто розробляє та 
затверджує 
концепцію.  
Заінтересовані 
сторони: беруть 
участь в обговорені 
концепції. 

Компанія-організатор: 
пропонує концепцію 
ярмарку. 
Місто: вносить пропозиції, 
щодо змін/доповнень до 
концепції. 

Комерційна 
частина 

Місто: розробляє 
стратегію залучення 
коштів та пропозиції 
для спонсорів та 
рекламодавців. 

Місто: розробляє 
стратегію залучення 
коштів та пропозиції 
для спонсорів та 
рекламодавців. 
Компанія-
організатор бере 
участь в 
обговоренні.  

Компанія-організатор: 
розробляє стратегію 
залучення коштів та 
пропозиції для спонсорів 
та рекламодавців. 
 

Фінансове 
управління 

Місто: розробляє та 
затверджує бюджет 
заходу. 

Місто: розробляє та 
затверджує бюджет 
заходу. 
Компанія-
організатор надає 
пропозиції.  

Компанія-організатор: 
розробляє бюджет 
заходу. 
Місто затверджує бюджет 
ярмарку, встановлює 
цільові показники 
бюджетних надходжень 
та якісні показники.  

Впровадження 
Монтаж/демонта
ж конструкцій 

Місто: пошук та 
укладання угоди з 
підрядником. Надає 
дозволи для 
монтажу тимчасових 
конструкцій на 
території міста. 
Підрядник: 
виконання робіт з 
монтажу/демонтажу 
конструкцій.  

Місто: пошук та 
укладання угоди з 
підрядником. Надає 
дозволи для 
монтажу тимчасових 
конструкцій на 
території міста. 
Підрядник: 
виконання робіт з 
монтажу/демонтажу 
конструкцій.  

Компанія-організатор: 
пошук та укладання угоди 
з підрядником. 
Підрядник: виконання 
робіт з монтажу / 
демонтажу конструкцій.  
Місто: надає дозволи для 
монтажу тимчасових 
конструкцій на території 
міста. 

Підключення до 
мереж 

Місто: пошук та 
укладання угоди з 
підрядником. Надає 
дозволи для 
підключення до 
мереж. 

Місто: пошук та 
укладання угоди з 
підрядником. Надає 
дозволи для 
підключення до 
мереж. 

Компанія-організатор: 
пошук та укладання угоди 
з підрядником. 
Підрядник: виконання 
робіт з підключення 
об’єктів ярмарку до 
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Підрядник: 
виконання робіт з 
підключення об’єктів 
ярмарку до мереж. 

Підрядник: 
виконання робіт з 
підключення об’єктів 
ярмарку до мереж. 

мереж. 
Місто: надає дозволи для 
підключення до мереж. 
 

Прибирання 
території 

Місто: пошук та 
укладання угоди з 
підрядником. 
Підрядник: 
виконання робіт з 
регулярного 
прибирання 
території ярмарку. 

Компанія-
організатор: пошук 
та укладання угоди з 
підрядником. 
Підрядник: 
виконання робіт з 
регулярного 
прибирання 
території ярмарку. 

Компанія-організатор: 
пошук та укладання угоди 
з підрядником. 
Підрядник: виконання 
робіт з регулярного 
прибирання території 
ярмарку. 

Санітарно-
гігієнічне 
забезпечення  

Місто: пошук та 
укладання угоди з 
підрядником. 
Підрядник: 
виконання робіт зі 
встановлення 
туалетів та  їх 
обслуговування. 

Компанія-
організатор: пошук 
та укладання угоди з 
підрядником. 
Підрядник: 
виконання робіт зі 
встановлення 
туалетів та  їх 
обслуговування. 

Компанія-організатор: 
пошук та укладання угоди 
з підрядником. 
Підрядник: виконання 
робіт зі встановлення 
туалетів та  їх 
обслуговування. 

Святкова 
ілюмінація 

Місто: розробляє 
проект святкової 
ілюмінації та 
оформлення. 
Проводить конкурс 
(за потреби). Шукає 
та підписує угоду з 
підрядником для 
виготовлення 
ілюмінації та її 
встановлення і 
обслуговування. 
Підрядник: 
виготовлення 
святкової ілюмінації, 
її встановлення та 
обслуговування. 

Місто: розробляє 
проект святкової 
ілюмінації та 
оформлення. 
Проводить конкурс 
(за потреби). Шукає 
та підписує угоду з 
підрядником для 
виготовлення 
ілюмінації та її 
встановлення і 
обслуговування. 
Підрядник: 
виготовлення 
святкової ілюмінації, 
її встановлення та 
обслуговування. 

Компанія-організатор: 
розробляє проект 
святкової ілюмінації та 
оформлення. Проводить 
конкурс (за потреби). 
Шукає та підписує угоду з 
підрядником для 
виготовлення ілюмінації 
та її встановлення і 
обслуговування. 
Підрядник: виготовлення 
святкової ілюмінації, її 
встановлення та 
обслуговування. 

Промоція заходу Місто: розробляє 
комунікаційну 
стратегію, контент-
плани для сторінок в 
соціальних мережах, 
поширює 
інформацію серед 
громади та бізнесу, 
проводить прес-
конференції. 

Місто: розробляє 
комунікаційну 
стратегію, контент-
плани для сторінок в 
соціальних мережах, 
поширює 
інформацію серед 
громади та бізнесу, 
проводить прес-
конференції. 

Компанія організатор: 
розробляє комунікаційну 
стратегію, контент-плани 
для сторінок в соціальних 
мережах, поширює 
інформацію серед 
громади та бізнесу, 
проводить прес-
конференції, налагоджує 
співпрацею з прес-
службою міської ради. 
Місто: допомагає з 
поширення інформації 
своїми каналами 
комунікації. 

Культурна 
програма 

Місто: планує та 
організовує 
культурно-
розважальну 
програму. Шукає та 
підписує угоду з 
підрядником для 
технічного 
забезпечення 
заходу. 
Підрядник: 
займається 
встановленням 
необхідної техніки 
(звук, світло, сцена) 
та обслуговує її. 

Місто: планує та 
організовує 
культурно-
розважальну 
програму. Шукає та 
підписує угоду з 
підрядником для 
технічного 
забезпечення 
заходу. 
Підрядник: 
займається 
встановленням 
необхідної техніки 
(звук, світло, сцена) 
та обслуговує її. 

Компанія-організатор: 
планує та організовує 
культурно-розважальну 
програму. Шукає та 
підписує угоду з 
підрядником для 
технічного забезпечення 
заходу. 
Підрядник: займається 
встановленням необхідної 
техніки (звук, світло, 
сцена) та обслуговує її. 
Місто: вносить пропозиції 
щодо культурно-
розважальної програми, 
допомагає з запрошенням 
гостей на святкові заходи. 

Ковзанка Місто: шукає та 
підписує угоду з 

Компанія-
організатор: шукає 

Компанія-організатор: 
шукає та підписує угоду з 
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підрядником, надає 
необхідні дозволи. 
Підрядник: 
встановлює та 
обслуговує 
ковзанку. 

та підписує угоду з 
підрядником, надає 
необхідні дозволи. 
Підрядник: 
встановлює та 
обслуговує 
ковзанку. 

підрядником. 
Підрядник: встановлює та 
обслуговує ковзанку. 
Місто: надає необхідні 
дозволи. 

Ялинка Місто: шукає та 
підписує угоду з 
підрядником, надає 
необхідні дозволи. 
Підрядник: 
встановлює та 
обслуговує ялинку. 

Місто: шукає та 
підписує угоду з 
підрядником, надає 
необхідні дозволи. 
Підрядник: 
встановлює та 
обслуговує ялинку. 

Компанія-організатор: 
шукає та підписує угоду з 
підрядником. 
Підрядник: встановлює та 
обслуговує ялинку. 
Місто: надає необхідні 
дозволи. 

Громадськість Місто: оголошує 
конкурс на грант для 
участі від 
громадського 
сектору та відбирає 
учасників. 
Громадські 
організації: беруть 
участь в ярмарку на 
грантових умовах. 

Місто: оголошує 
конкурс на грант для 
участі від 
громадського 
сектору та відбирає 
учасників. 
Громадські 
організації: беруть 
участь в ярмарку на 
грантових умовах. 

Компанія-організатор: 
оголошує конкурс на 
грант для участі від 
громадського сектору та 
відбирає учасників. 
Громадські організації: 
беруть участь в ярмарку 
на грантових умовах. 

Волонтери Місто: оголошує 
набір та відбирає 
волонтерів, 
прописує інструкції 
та сфери залучення 
волонтерів під час 
ярмарку, проводить 
збори та навчання 
волонтерів. 

Місто: оголошує 
набір та відбирає 
волонтерів, 
прописує інструкції 
та сфери залучення 
волонтерів під час 
ярмарку, проводить 
збори та навчання 
волонтерів. 

Компанія-організатор: 
оголошує набір та 
відбирає волонтерів, 
прописує інструкції та 
сфери залучення 
волонтерів під час 
ярмарку, проводить 
збори та навчання 
волонтерів. 

Підприємці Місто: оголошує 
конкурс та відбирає 
учасників для 
ярмарку. Надає 
необхідні дозволи 
для ведення торгівлі. 
Підприємець: 
платить вартість 
оренди/внесок та 
проводить торгівлю 
згідно з правилами 
ярмарку. 

Компанія-
організатор: 
оголошує конкурс 
та відбирає 
учасників для 
ярмарку. Надає 
необхідні дозволи 
для ведення торгівлі. 
Підприємець: 
платить вартість 
оренди/внесок та 
проводить торгівлю 
згідно з правилами 
ярмарку. 

Компанія-організатор: 
оголошує конкурс та 
відбирає учасників для 
ярмарку.  
Підприємець: платить 
вартість оренди/внесок 
та проводить торгівлю 
згідно з правилами 
ярмарку. 
Місто: надає необхідні 
дозволи для ведення 
торгівлі. 

Оцінка 
Оцінка впливу Місто: замовляє 

оцінку впливу 
проведення ярмарку 
на інші сфери життя 
міста та готує вхідні 
дані для 
дослідження. 
Компанія підрядник: 
проводить 
дослідження та 
передає результати 
місту. 

Місто: замовляє 
оцінку впливу 
проведення ярмарку 
на інші сфери життя 
міста та готує вхідні 
дані для 
дослідження. 
Компанія підрядник: 
проводить 
дослідження та 
передає результати 
місту. 

Компанія-організатор: 
замовляє оцінку впливу 
проведення ярмарку на 
інші сфери життя міста та 
готує вхідні дані для 
дослідження. 
Компанія підрядник: 
проводить дослідження 
та передає результати 
місту та компанії-
організатору. 
Місто: ознайомлюється та 
аналізує результати. 

 

Нижче наводиться приклад розподілу відповідальності за бізнес-процеси 
організації міського святкового ярмарку для різних фаз – становлення, розвитку та 
зрілості.  
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2.2. Моделі на  фазі становлення  

Організаційна модель передбачає різні функції для різних бізнес-процесів: 

• Планування  
• Затвердження  
• Фінансування  
• Впровадження 
• Контроль 
• Звітування  

Нижче ми наводимо приклади розподілу функцій за ключовими бізнес-процесами 
організації міського святкового ярмарку за фазами розвитку.  
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2.3. Моделі на  фазі розвитку  

 

 

2.4. Моделі на  фазі зрілості  
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2.5. Фінансові моделі 

Статті витрат та доходів в бюджеті міського ярмарку: 

Змінні витрати 
Розробка концепції 

Дослідження оцінки впливу 

Гранти для учасників (від ГО) 

Виготовлення брендованої продукції заходу 

Витрати на волонтерів (футболки, харчування) 

Монтаж та демонтаж будинків 

Перевезення та зберігання будинків 

Підключення до мереж 

Цілодобова охорона та відеоспостреження 

Прибирання території та вивіз сміття 

Санітарно-гігієнічне забезпечення заходу 

Виготовлення ілюмінації для ярмарку 

Виготовлення ілюмінації для ялинки 

Встановлення ілюмінації 

Встановлення ялинки 

Встановлення ковзанки 

Електроенергія для ярмарку 

Електроенергія для ковзанки 

Культурно-розважальна програми 

Промоція заходу (реклама) 

 

Фіксовані витрати 
Зарплата адміністративного персоналу 

Амортизація будинків 

Амортизація ковзанки 

 

 

 

Фінансові моделі відповідно до фаз розвитку міських святкових ярмарків  

 Становлення  Розвиток  Зрілість  
Операційний 
бюджет  

Планова 
збитковість 

Планова окупність Планова 
рентабельність 

Інвестиційний 
бюджет 

Планові 
інвестиції  

Планові інвестиції  Комерційні 
інвестиції 

Промоційний 
бюджет  

Бюджет 
соціально-
економічного 
розвитку 

Бюджет соціально-
економічного розвитку 
Частина операційного 
бюджету 

Окрема програма 
міської промоції  
Частина 
операційного 
бюджету  

Доходи 
Здача в оренду торгівельних павільйонів (будинків) 

Розміщення реклами 

Спонсорство 

Гранти 

Бюджет міста 

Продаж сувенірної продукції ярмарку 
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2.6. Інструменти ,  підходи ,  поради   

1. Чітко прописані умови співпраці між місто та потенційним організатором:  
• Штрафи за порушення умов договору (можливість стягнень у випадку 

порушення), механізми перевірки на наявність конфлікту інтересів; 
• Передбачення механізмів впливу міста на організатора під час проведення 

ярмарку (наприклад виключення учасників, що порушують правила 
торгівлі); 

• Оголошення конкурсу завчасно (за 6 місяців до проведення заходу), щоб 
потенційні учасники могли підготуватись до умов конкурсу; 

2. Розглянути можливість довгострокової співпраці з компанією-організатором, 
до прикладу збільшити термін співпраці на 3 роки, замість 1 року. Натомість 
передбачити механізми дострокового розірвання співпраці у випадку 
порушень обов’язків організатора перед містом; 

3. Перевірка підрядників (сертифікація) та створення реєстру підрядників, - 
прописати критерії щодо організаційної спроможності (обороти, кількість 
постійних підрядників або персоналу, місцева реєстрація тощо);  

4. Розглянути механізм внесення підприємцями застави замість фіксованої 
плати за участь в ярмарку (підприємець сам пропонує, скільки він готовий 
заплатити за участь в ярмарку), а комісія, що займається відбором, може 
залишати за собою право рекомендувати збільшити внесок. 

5. Розглянути можливість використання Prozorro.prodazhi 7  як механізму 
публічного аукціону на торгівельні місця.  

6.  Ознайомитись та впровадити Аархуські рекомендації проведення масових 
культурних заходів (Aarhus Sustainability Model) 8  – зменшення впливу на 
навколишнє середовище від таких заходів. 

 

  

                                                

7 https://zakupki.prom.ua/ 
8 http://bit.ly/aarhus-sustainability-model 
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3. Рекомендації міським радам 

Міські святкові ярмарки є одним з інструментів місцевого розвитку, передовсім 
економічного розвитку (див. 1.2. дотичні сфери)9. З огляду на це, більшість міських 
рад в Україні або вже організовує подібні ярмарки, або розглядає їх організацію 
найближчим часом.  

Рекомендації міським радам, які планують організацію міських святкових ярмарків 
(особливо різдвяних): 

1 .  Об’єктивно оцінити фазу розвитку, на якому знаходиться місто, - стан 
культури ремісництва та дрібного підприємництва, розвиненість сектору 
послуг, культуру громадського дозвілля (див. 1.4.). Це дозволить визначити 
масштаб проведення ярмарку, доцільний у вашому місті.  

2.  Проаналізувати заінтересовані сторони, - від підрозділів міської рради, які 
мають бути задіяні в процес організації (див. 2.2. – 2.4.), комунальних 
підприємств, які вже існують та можуть бути задіяні в організації, приватних 
компаній (організаторів масових заходів, комунікаційних агенцій тощо) до 
організацій громадянського суспільства, які мають спроможність (передовсім 
проектних менеджерів) та інтерес в організації ярмарку (див. 1.3.).  

3.  Визначити бюджет, який може виділити міська рада на проведення ярмарку 
(особливо першого). Можливо, певні кошти вже виділіяються (ялинка, 
ковзанка, масові святкові заходи). 

4.  Скласти середньостроковий план – окрім плану проведення міського ярмарку 
у перший рік, важливо визначити напрямок розвитку на найближчі три роки. 
Цей напрямок істотно впливатиме на інвестиції (будиночки для торгівлі, 
ілюмінація, ковзанка тощо). План має містити цільові показники – щодо 
кількості залучених відвідувачів, кількості торговців, фінансових надходжень 
(від оренди будиночків, спонсорів та продажу брендованої сувенірної 
продукції тощо).  

5.  Створити координаційну групу – робочу групу, до складу якої входитимуть 
представники усіх задіяних підрозділів міської ради (культури, економіки, 
ЖКГ, архітектури, туризму та промоції, соціального захисту).  

Ми також рекомендуємо міським радам залучати експертну підтримку для 
планування, організації та оцінки впливу міських святкових ярмарків:  

1. Розробка техніко-економічного обґрунтування (ТЕО, feasibility study) 
проведення міського святкового ярмарку:  
• Аналіз контексту (стан культури ремісництва та дрібного підприємництва, 

розвиненість сектору послуг, культура громадського дозвілля, 
заінтересовані сторони, туризм, спроможність міських установ); 

• Розробити організаційну модель проведення ярмарку; 
• Розробити фінансову модель проведення ярмарку. 
• Представити модель та середньостроковий план перед виконавчим 

комітетом (або іншим підрозділом міської ради).   
2. Культурний менеджмент міського святкового ярмарку – залежно від 

спроможності міської ради та / або місцевих можливих підрядників та 
техніко-економічного обґрунтування: 
• Розробка візуального стилю та принципів культурної програми; 
• Розробка бренду ярмарку; 
• План благоустрою території проведення ярмарку; 
• Підготовка програми культурних заходів;  

                                                

9 Ознайомитись з іншими інструментами економічного розвитку територій можна на ресурсі 
ПроРозвиток www.prorozvytok.com, створеним у 2017 агенцією PPV Knowledge Networks.  
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• Супровід вибору та закупівель елементів декоративного оформлення 
відповідно до візуального стилю;  

• Аудіоряд міського святкового ярмарку (музичний супровід); 
• Комунікаційна стратегія.  

3. Оцінка впливу місцевого святкового ярмарку: 
• Аналіз цільових показників (кількісних та якісних) – кількість відвідувачів, 

кількість торговців, рівень задоволеності ярмарком з боку відвідувачів та 
торговців, тощо; 

• Аналіз фінансових показників – надходжень та витрат;  
• Оцінка організаційної ефективності проведення ярмарку; 
• Рекомендації щодо покращення або зміни організаційної та / або 

фінансової моделі ярмарку.  

Залучення третіх сторін (експертних організацій без конфлікту інтересів) 
допомагає мінімізувати ризики організації міських святкових ярмарків (див. 1.6.) для 
міської ради. Практика проозорої та ефективної роботи з організації міських 
святкових ярмарків лише формується в Україні.   
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Додаток  1 .  Міський  різдвяний  ярмарок  у  Львові   

Львівський  різдвяний  ярмарок  

Різдвяні ярмарки  в м. Львів відбуваються з 2009 року. Впродовж цього часу 
ярмарки організовує ТзОВ «Львівські Ярмарки» 10 . В 2017-2018 році 11   ярмарок 
відвідало більше 500 тис. туристів, а на території розташовувалось понад 200 
будинків з товаром.  

Періодично у громадськості та ЗМІ м. Львова виникають питання стосовно 
прозорості проведення конкурсу для відбору компанії-організатора ярмарку12 та 
механізму сплатити коштів компанії-організатора в бюджет м. Львова13.  

В жовтні 2017 року Львівська міська рада оголосила конкурс на проведення та 
облаштування Різдвяного ярмарку14. Заявки подавались впродовж двох тижнів в 
департамент економічного розвитку.  

Заявка на проведення ярмарку у 2017 році мала містити пропозиції облаштування 
та функціонування ярмарку, а саме: 

• Візуалізацію елементів ярмарку;  
• Заходи в межах проведення ярмарку;  
• Благоустрій території; 
• Заходи щодо попередження мінімізації та забезпечення роздільного збору 

твердих побутових відходів;  
• Соціальну складову. 

Також однією з вимог була наявність досвіду проведення таких ярмарків на 
території України. 

У випадку, якщо міська влада міста планує залучати до організації ярмарків 
приватні компанії, необхідно розробити чіткі вимоги та очікування до організатора, 
а також  прозорі правила вибору переможця конкурсу. 

Ключові заінтересовані сторони у проведенні ярмарків: 

• Замовник - міська влада: заінтересована в розвитку туризму та місцевого 
малого/середнього бізнесу (МСП), активізації громадської активності, 
створенні  цікавих заходів для мешканців міста; 

• Організатор – «Львівські ярмарки»: приватна компанія, що зацікавлена у 
рентабельних проектах; 

• Компанії-підрядники: отримують замовлення на роботи з монтажу/демонтажу 
конструкції, охорони, прибирання території і т.д; 

• Підприємці: отримують безпосередній канал продажі; 
• Мешканці: отримують можливості для дозвілля в місті. 

 

 

                                                

10 https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch (Код ЄДРПОУ 35185853) 
11 https://24tv.ua/u_lvovi_rahuyut_pributki_vid_rizdvyanogo_yarmarku_n911335 
12  
https://zik.ua/news/2015/12/29/na_lvivskomu_rizdvyanomu_yarmarku_kum_mera_vzhe_zarobyv_bilshe_
5ty_mln_658840 
13  
http://dyvys.info/2017/12/07/deputat-hoche-znaty-skilky-lviv-otrymuye-vid-velykodnogo-ta-rizdvyanogo-
yarmarkiv/ 
14  http://city-adm.lviv.ua/announcement/242877-lvivska-miska-rada-oholoshuie-konkurs-na-provedennia-
ta-oblashtuvannia-rizdvianoho-iarmarku 
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Сприяння  міста :  

Згідно з рішенням міської ради «Про організацію та проведення різдвяного ярмарку 
на проспекті Свободи та площі Ринок»15. 

• Управління економіки на період проведення заходу готує та видає 
організатору різдвяного ярмарку погодження на здійснення одноразової 
торгівлі; 

• ЛКП “Муніципальна варта“ забезпечує дотримання громадського порядку під 
час проведення різдвяного ярмарку; 

• Управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту 
“Адміністрація міського голови“ інформує про проведення різдвяного 
ярмарку у засобах масової інформації. 

Місто зобов’язує організатора укладати угоди з: 

• Львівськими комунальними підприємствами, визначеним Галицькою 
районною адміністрацією, на прибирання території під час та після 
проведення різдвяного ярмарку; 

• Львівськими міськими електричними мережами ПАТ “Львівобленерго“ на 
підключення торгових місць до електропостачання; 

• Управлінням комунальної власності на право тимчасового користування 
окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності 
на умовах оренди для розміщення об’єктів соціально-культурного, 
торговельного та іншого призначення площею 1300 кв. м. 

Також місто допомагає у наповненні культурно-розважальної програми 
організаторам. Управління культури Львівської міської ради бере участь в роботі 
над фестивалем вертепів та відкритті різдвяної ялинки. 

Як одна з ключових заінтересованих сторін, міська влада допомагає організатору в 
отриманні необхідних дозволів на проведення діяльності та доступу до усіх 
необхідних служб, що прискорює підготовку ярмарку, а також медіа підтримку 
заходів в рамках проведення ярмарку з боку міста. 

Вимоги  щодо  облаштування  ярмарку :  

Розподіл на сектори: 

• Торгівля сувенірною та художньою продукцією народних промислів; 
• Торгівля продовольчими товарами із дотриманням санітарного 

законодавства. 

Технічна характеристика:  

• Встановлення мобільних, декоративних, дерев’яних збірно-розбірних 
конструкцій; 

• Забезпечення стилізованого оформлення локації ярмарку з використанням 
світлових декорацій. Компанія-організатор бере на себе обов’язок розробити 
проект святкової ілюмінації;  

• Забезпечення належного підключення до електромереж, 
відеоспостереження, цілодобової охорони, прибирання та вивозу сміття, 
дотримання пожежного та санітарного законодавства.  

                                                

 
15  
https://www8.city-
adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/6A15BFA40767F15CC22581E700579D92?OpenDocu
ment 
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Організатор зобов’язаний встановити 100 смітників, а також 16 контейнерів для 
сміття відповідно до планів-схем (додаток 1), п’ять біотуалетів та вказівників з 
зазначенням найближчих громадських вбиралень і вбиралень закладів 
ресторанного господарства у місцях проведення різдвяного ярмарку, а також 
забезпечити роздільний збір твердих побутових відходів. 

Культурно-розважальне наповнення:  

• Організація показових майстер-класів з народних ремесел;  
• Організація культурно-просвітницького дійства на різдвяну тематику;  
• Організація заходу, що сприятиме зміцненню міжнародних культурних 

зв’язків у форматі міжнародного фестивалю різдвяних традицій; 
• Благодійна складова. 

Якісна культурно-розважальна програма є критично важливою для розвитку 
ярмарків в місті. Саме наповнення програми заходу  допомагає зацікавити у 
відвідуванні ярмарку мешканці міста та туристів. У цьому випадку налагоджена 
співпраця організаторів з уповноваженими органами міської влади. До прикладу в 
рамках ярмарку в м. Львів три роки відбувається «Міжнародний фестиваль 
вертепів»16. 

Умови  участі :  

Стати учасником можна, заповнивши анкету на сайті компанії «Львівські ярмарки». 
Розглядає та відбирає учасників для участі компанія, що організовує ярмарок. 

Вартість будиночка коливається від 22 до 35 тисяч гривень17. Ціна залежить від 
розташування та продукції, яка там реалізовується. Менше платять підприємці, що 
торгують сувенірною продукцією, більше, що торгують гастрономією. Частина 
будинків здається в оренду безплатно громадським організаціям за запитом до 
компанії-організатора.  

Правила  торгівлі :  

• Торгівля здійснюється виключно з торгових наметах (будиночках); 
• Учасники ярмарку торгують лише вітчизняними товарами. Пріоритетно – 

товарами львівських митців та виробами майстрів художнього промислу зі 
Львова; 

• Їжа готується лише на місці, використовують лише одноразовий паперовий 
посуд; 

• Продавати можна лише слабоалкогольний алкоголь і лише в бойлерах (без 
скляних пляшок). Прикріплені таблички, що алкоголь не продається 
неповнолітнім; 

• Продавці, що продають їжу, мають мати медичні книжки та одягнені в 
однакові фартухи; 

• Режим роботи різдвяного ярмарку: у робочі дні – з 11.00 год. до 22.00 год., у 
святкові та вихідні дні – з 10.00 год. до 23.00 год. 

Додаткові вимоги. Організатор повинен забезпечити18: 

• Надання невідкладної медичної допомоги під час проведення різдвяного 
ярмарку. 

                                                

16 https://www.facebook.com/pg/yarmaroklviv/photos/?tab=album&album_id=1213411852136977 
17 http://portal.lviv.ua/news/2017/12/08/skilki-zarobit-lviv-vid-rizdvyanoyi-yarmarki-2018-roku 
18  
https://www8.city-
adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/6A15BFA40767F15CC22581E700579D92?OpenDocu
ment 
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• Не створювати перешкод учасникам дорожнього руху через перекриття 
проїжджих частин вулиць, автомобільних доріг, тротуарів та узбіч. 

• Здійснення перевірки присутніх на наявність у них скляної тари та інших 
предметів, які можуть спричинити шкоду життю і здоров’ю громадян, та 
вилучення цих предметів.  

• Дотримання санітарного законодавства, встановлених звукових норм, правил 
торгівлі та правил пожежної безпеки. 

• Розміщення власної рекламної продукції у спеціально відведених місцях та 
контролювати її розповсюдження відповідно до законодавства України і 
Правил благоустрою м. Львова. 

Одним з пріоритетів проведення ярмарків є забезпечення безпеки для відвідувачів 
та працівників, що знаходяться на території, де відбувається захід та максимальне 
усунення незручностей для жителів міста, водіїв та громадського транспорту. 

Оформлення  ярмарку 19:  

Ярмаркове містечко створюють стилізовані дерев’яні будиночки, що однаково 
стилізовані всередині. Площа: 5 кв. м. Будиночок має три закритих сторони, 
прилавок шириною 2,20 м і дерев’яну підлогу, що застелена лінолеумом, щоб не 
псувалась в процесі експлуатації, електропостачання загального користування.  
Також підприємець може взяти в оренду: 

• Конструкцію “Купол” 

Тентова конструкція сферичної форми з яскравою ілюмінацією. Під куполом можна 
проводити концерти, виставки, презентації, вечірки, майстер-класи тощо. Висота: 9 
м. Площа: 154 кв. м. 

• Конструкцію “Альтанка” 

У круглій дерев’яній конструкції “Альтанка” встановлено великий мангал. 

Важливим фактором у прийнятті рішення стосовно участі в ярмарках для 
підприємця є чітке розуміння правил торгівлі, технічних характеристик локацій для 
торгівлі та які додаткові послуги входять у ціну за оренду, що зрозуміло прописані 
у випадку з організації ярмарку у Львові. Також за додаткову ціну учасникам 
пропонують замовити кейтеринг на час проведення заходу. 

Витрати  організаторів20: 

• Цілодобова охорона; 
• Прибирання території; 
• Санітарно-гігієнічне забезпечення; 
• Технічний супровід; 
• Проведення промоції заходу; 
• Музичне наповнення та розважальна програма. 

Інші витрати21:  

• Встановлення дерев’яних будиночків, їх поточний ремонт та демонтаж; 
• Ілюмінація будиночків (понад 10 тисяч LED-ламп);  
• Електроенергія; 

                                                

19 http://yarmarok.lviv.ua/dodatkovi-poslugi/orenda-konstruktsiy/ 
20 http://yarmarok.lviv.ua/vzyati-uchast/ 
21 http://lviv.nashigroshi.org/2013/11/28/rizdvo-u-tsentri-lvova-koshtuje-dva-z-polovynoyu-miljony/ 
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• Зовнішнє оформлення ярмарку; 
• Зберігання дерев’яних будиночків у складських приміщеннях протягом року; 
• Оренда конструктивних елементів; 
• Зарплата обслуговуючого персоналу. 

Як  заробляє  місто22: 

Компанія, що організовує, платить оренду, що є доходом загального фонду 
міського бюджету м. Львова. Площа ярмарку понад 1300 м. кв. 

Оренда розраховується за наступною формулою:  

Опл  = Вп*S*Кзон  
 
Опл - місячна орендна плата за орендований конструктивний елемент благоустрою 
комунальної власності. 
Вп - базова вартість 1 кв. м. орендованого конструктивного елемента благоустрою 
комунальної власності, визначена для розміщення об’єктів соціально-культурного, 
торговельного та іншого призначення. 
S – площа орендованого конструктивного елемента благоустрою, яка надається в 
оренду згідно з дозвільним документом. 
К зон – зональний коефіцієнт відповідно до пункту 2 Положення про оренду 
окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для 
розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення, 
наведений у таблиці 1. 
 
Таблиця  1 

Зона Кзон Розташування зони 

І зона 0,8 Центральна частина міста 
ІІ зона 0,5 Територія, що межує з центральною частиною міста 

ІІІ зона 0,4 Територія, обмежена з внутрішньої сторони територією ІІ 
зони, з зовнішньої сторони - межами м. Львова 

 
Конкретний перелік вулиць, що входять в зони 1 та 2 можна знайти в ухвалі 
Львівської міської ради № 1273від 12/01/2016. 

Базова вартість місячної оренди 1 кв. м. орендованого конструктивного елемента 
благоустрою комунальної власності, визначена для розміщення об’єктів соціально-
культурного, торговельного та іншого призначення становить: 75,72 грн. –  станом 
на 2016 рік. 

 

  

                                                

22  
https://www8.city-
adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/FC493B64D588D81FC22580880050B020?OpenDocumen
t 
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Додаток  1 (до  кейсу  Львівський  ярмарок) 

План-схема проведення різдвяного ярмарку на площі Ринок у 2017 році: 

 

План-схема проведення різдвяного ярмарку на проспекті Свободи у 2017 році: 
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Додаток 2. Міський різдвяний ярмарок в Чернівцях 

Чернівецький  різдвяний  ярмарок  

В м. Чернівці різдвяний ярмарок проводиться з 2011 року. В 2017 році торгівля 
відбувалась в 31 торгівельній локації. До 2016 році організацією та проведенням 
ярмарку займалась Чернівецька міська рада. 

Відбір  учасників  до  2016 року  

Відбором учасників займалась конкурсна комісія ярмарку, що формувала 
оголошення про проведення конкурсу та безпосередньо визначала вимоги до його 
учасників. 

• Участь у конкурсі могли брати суб’єкти підприємницької діяльності, які 
вчасно подали заяву відповідної форми та змісту, яка відповідає в повному 
обсязі умовам і критеріям цього Конкурсу та сплатили заставу; 

• До заяви на конкурс учасником додавалась копія платіжного доручення або 
квитанції про сплату застави. На відповідний розрахунковий рахунок, 
зазначений в оголошенні про проведення конкурсу. 

Учасник ярмарку зобов’язані забезпечити: 
• Дотримання вимог пожежних і санітарних норм в орендованих будиночках, 

Забезпечення прибирання та вивезення сміття визначеної території 
відведеної під ярмарок; 

• Оплата комунальних послуг та інших витрат, пов’язаних з утриманням 
локацій для торгівлі, здійснюється за рахунок підприємця. 

Розмір застави та строки сплати благодійного внеску формує конкурсна комісія. 
Учасникам, які не стали переможцями конкурсу, сума застави повертається 
протягом 3-ох робочих днів.  

Механізм застави, коли підприємець сам пропонує скільки він готовий заплатити за 
участь в ярмарку – дієвий інструмент для проведення конкурсів. В системі 
прийняття рішень застава може бути одним з ключових  показників за якими 
визначають переможців. Комісія, що займається відбором може залишати право за 
собою рекомендувати збільшити благодійний внесок. 

Конкурс для відбору учасників ярмарку варто оголошувати за кілька місяців до 
початку заходів (наприклад у серпні-вересні), щоб потенційні учасники могли 
ознайомитись з вимогами та підготуватись до ярмарку.  

Критерії відбору :  

• Розмір запропонованого підприємцем благодійного внеску у фонд соціально-
економічного розвитку міста,  

• Матеріально - технічне оснащення (ескізна пропозиція) декоративних 
дерев’яних конструкцій (павільйонів) відповідно до роботи в зимовий період, 

• Забезпечення стилізованого оформлення локації ярмарку з використанням 
світлових декорацій,  

• Культурно-розважальне наповнення заходу, зокрема організація показових 
майстер-класів, організація культурно-просвітницького дійства на різдвяну 
тематику, розіграші, благодійна складова тощо. 

• Презентація концепції проведення Різдвяного ярмарку (у форматі слайд-шоу, 
відеоролика, графічних та інших матеріалів). 
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Вибір переможця у Конкурсі вважається правочинним, якщо на засіданні присутні 
2/3 членів Конкурсної комісії, і рішення вважається прийнятим, якщо за нього 
проголосувала більшість присутніх. 

Перевагою такого підходу є відкриті та чітко прописані правила відбору, що 
унеможливлює будь-які зловживання під час проведення конкурсу чи оголошення 
переможців, додатковим плюсом є механізм оскарження результатів, цей підхід 
може бути корисними для імплементації в Маріуполі. 

Процедура  оголошення  переможців :  

Повідомлення про результати публікувалось в газеті «Чернівці» та розміщувалось 
на сайті Чернівецької міської ради.  

Учасники конкурсу мали право оскаржити результати конкурсу шляхом подання 
письмової скарги Конкурсній комісії. Цей механізм корисний для підприємця при 
подачі заявки на участь. 

Правила  торгівлі :  

Дозволена торгівельна діяльність:  

• Сувенірною і художньою продукцією народних промислів;  
• Новорічними подарунками;  
• Хлібобулочними та кондитерськими виробами, солодощами;  
• Продукцією ресторанного господарства (не більше 30% від загальної 

кількості павільйонів);  
• Гарячими напоями, глінтвейном. Інший алкоголь на території проведення 

ярмарку заборонений.  

Графік роботи Різдвяного ярмарку на площі Соборній щодня з 10:00 год. до 22:00 
год., за винятком: 

• 31.12.2016  року з 10:00 год. до 6:00 год. 01.01.2017 року; 
• 01 січня 2017 року з 12.00 год. до 22:00 год.; 
• 06 січня 2017 року з 10.00 год. до 16:00 год.; 
• 13 січня 2017 року – з 10:00 год. до 24:00 год. 

Організаційна  модель   

Організацією ярмарку повністю займалась Чернівецька міська рада. Весь процес 
координації та функціонування заходу курував департамент економіки, проте за 
окремі компоненти організації відповідали різні структури міської ради: 

• Культурно-розважальна програма – департамент культури; 
• Головна ялинка  - департамент житлово-комунального господарства; 
• Підключення, прибирання  - комунальні служби; 
• Загальна організація та координація – департамент економіки. 

Інше :  

• Частину будиночків організатори здавали в безплатну оренду для місцевих 
громадських організацій з умовою роботи з 10 ранку до 22 вечора; 

• Будиночки зберігали, перевозили та монтували комунальні служби; 
• Для пошуку учасників лише поширювали інформацію серед місцевих ЗМІ. 

Чому  відмовились  від  такого  формату :  
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• Будинки потребують періодичного ремонту на який бракувало коштів; 
• На думку міста зацікавлена приватна компанія-організатор може справитись 

з організацією ефективніше; 
• Велике навантаження на департамент економіки, який все безпосередньо 

організовував ярмарок; 
• Не всі ідеї чиновників міської ради підтримував депутатський корпус. 

Наприклад на сесії міської ради депутати відмовились виділяти кошти на 
святкову ілюмінацію. 

В 2016 році місто вирішило, що варто передати організацію різдвяного ярмарку в 
приватні руки з метою розвантажити департаменти міської ради та підвищити  
рівень організації проекту шляхом залучення третьої сторони. 

В 2017 році був оголошений конкурс на організацію ярмарку 23 . Конкурс був 
оголошений лише в листопаді та тривав два тижні. На проведення ярмарку подався 
лише 1 підприємець, який і став переможцем.  

Місто передало всі повноваження, щодо організації та прийняття рішень на 
організатора ярмарку. 

Вимоги до організатора: 

• Благодійний внесок у фонд соціально-економічного розвитку міста, для 
здійснення новорічно-різдвяних заходів, належного утримання та святкового 
оформлення території; 

• Матеріально - технічне оснащення декоративних дерев’яних конструкцій 
(павільйонів) відповідно до роботи в зимовий період, вимог пожежних і 
санітарних норм;  

• Забезпечення стилізованого оформлення локації ярмарку з використанням 
світлових декорацій; 

• Прибирання та вивезення сміття визначеної території відведеної під ярмарок; 
• Створення святкової атмосфери шляхом відповідного зовнішнього 

оздоблення павільйонів, відображення народних традицій тощо; 
• Культурно-розважальне наповнення заходу, зокрема організація показових 

майстер-класів, організація культурно-просвітницького дійства на різдвяну 
тематику, розіграші, благодійна складова тощо; 

• Презентація концепції проведення Різдвяного ярмарку (у форматі слайд-шоу, 
відеоролика, графічних та інших матеріалів). 
 

Підприємець надав безповоротну заставу в розмірі 60 тис. грн.  

Через відсутність інформації стосовно надходжень підприємця від ярмарку місто не 
отримало жодних надходжень в бюджет після закінчення ярмарку. 

Співпраця  організатора  та  міста ;  

• Міська рада надає площу під проведення ярмарку; 
• Міська рада надає дозволи для доступу до точок підключення; 
• Міська рада сприяє отриманню всієї дозвільної документації для ведення 

торгівлі.  

Інше :  

• Учасники платять за участь від 10 до 14 тис грн; 

                                                

23 http://acc.cv.ua/chernivtsi/28786-rizdvyanij-yarmarok-u-chernivtsyakh-ogolosili-konkurs 
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• Правила торгівлі не змінились;  
• На території ярмарку функціонує будинок святого Миколая, кілька фотозон, 

сноутюбінг. 

В 2018 році міська влада розглядає зміну формату проведення ярмарку. Ключові 
причини: 

• Міська влада не має змоги впливати на учасників, що порушують правила 
проведення ярмарку, наприклад продають алкоголь; 

• Міська влада не може впливати на процес відбору підприємців, що торгують 
на ярмарку; 

• Підприємець не виконав зобов’язань, що взяв на себе перед початком 
ярмарку.  

Враховуючи, що Чернівці знаходяться на 1 фазі розвитку екосистеми для організації 
ярмарків, рішення передати організацію всього проекту в приватні руки шляхом 
передачі всіх повноважень для організації ярмарку приватному підприємцю було 
хибним. По-перше, конкурс був оголошений запізно. По-друге, на конкурс подався 
лише один підприємець, що і став переможцем, що говорить про відсутність 
конкуренції на ринку організації подібних заходів.24 

Вже під час організації проекту через відсутність механізмів впливу та контролю 
організації та незадовільну організацію ярмарку переможцем міська влада думає 
над подальшими кроками щодо розвитку ярмарків в місті та моделей їх організації. 

 

 

 

  

                                                

24http://times.cv.ua/2017/12/06/u-chernivtsyah-vyznachyly-orhanizatora-rizdvyanoho-yarmarku/ 
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Додаток  3. Корисні посилання   

• Information services - 
http://www.manchester.gov.uk/homepage/672/christmas_markets  

• Financial details of the Christmas Markets (2014)  
• http://www.dw.com/en/christmas-markets-mean-big-business-in-germany/a-

2286606  
• Аналіз різдвяних ярмарків в Єні та Ерфурті (2007), https://www.uni-

jena.de/uni_journal_01_2007_forschung.html#forsch9   
• https://www.iamsterdam.com/en/see-and-do/whats-on/festivals/overview-

cultural-festivals/sissy-boy-christmas-market  

 

 


