
Біля входу в приміщення (в т.ч. у 
подвір’ї, на сходовій клітці тощо), яке 
займає суб’єкт господарювання, що 
встановлює вивіску;

Над вхідними дверима, над вітринами 
та над віконними прорізами;

2.1.3.1.2 ˜°˛ ˝ хідними дверима, над 
˝ т̂ринами т° ˇ°˛ ˝ˆ конними прорізами [+];

2.1.3.1.1 Бˆл  ˝ ˙ о˛ у в 
примˆщенˇ   (˝ т.ч. у подвір’ї, на 
с˙ о˛ овій кл т̂ці тощо), яке 
займає суб’єкт господарюванˇ  , 
що встано˝ лює вивіску [+];

Не вище першого поверху або цоколя будівлі

2.1.3.1. Не вище першого повер˙ у або цокол  бу˛ˆ ˝ лі [+]:

ЯК МОЖЕ БУ ТИ ВСТАНОВЛЕНА ВИВІСК А:

2.1.3.1.2 ˜°˛ ˝ хідними дверима, над 
˝ т̂ринами т° ˇ°˛ ˝ˆ конними прорізами [+];

Посібник розміщення вивісок у місті Києві
  

Додаток 2 
до рішення Київської міської ради
№______ від ___________

1

Вивіска може розташовуватись на відповідному поверсі, 
де розміщене власне чи надане у користування особі приміщення. 
Також вивіска може розташовуватись вище першого поверху, 
на даху будівлі, споруди у разі, коли суб’єкту господарювання 
належить на праві приватної власності вся будівля.
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В існуючих, спеціально передбачених 
для вивісок у проекті будинку 
площинах, нішах, картушах, 
приставних вітринах тощо;

На огорожі та її вхідній (в’їзній) брамі, 
якщо суб’єкту господарювання на 
праві приватної власності належить 
вся будівля та вся земельна ділянка;

На власній земельній ділянці у вигляді 
об’ємно-просторової пластики чи 
конструкції.

Якщо у будівлі знаходиться декілька 
власників (орендарів) приміщень, 
зовнішній вхід для яких є спільним,  
то їх вивіски на фасаді повинні 
розташовуватись на невеликих 
табличках однакового розміру 
(площею до 0,3м2) та з однакового 
матеріалу виконання, розміщених 
праворуч чи ліворуч від входу (в’їзду) 
у будівлю (приміщення). Окрім того, 
їхні вивіски можуть бути розташовані 
безпосередньо біля дверей належних 
їм приміщень.

2.1.4. ˜°˛ ˝ ˙ ˆ ˙ дівлі знах˝ дитьс  
ˇ екілька власників (орендарів) 
прим˘˛ ень, зовнішній вхід дл  
яких є спільним, то їх вивіски на 
фасаді повинні розташовуватись 
на невеликих табличках 
˝ днакового розмір˙ ( лощею д˝ 
0,3 кв.м ) та з однаковог˝ 
матеріалу виконання, розм˘˛ ених 
праворуч чи ліворуч від вх˝ ˇ ˙ 
(в’їзд˙ ) ˙ ˆ ˙ дівлю (прим˘˛ енн ). 
Окрім того, їхні вивіски мо† ˙ ть 
ˆ ˙ ти розташовані безпосередньо 
ˆ˘ ля дверей належних їм 
прим˘˛ ень [+].

˜ °˛˝ ˙ˆ чих, спеціально 
передбачених для вивісок у 
проект°  ˙ динку площинах, нішах, 
 артушах, приставних вітринах 
тощо;

˜° ˛˝ ˛˙˛ ˆˇ ˘ а її вхідній 
(в’їзній) брамі, якщо с б’єк˘   
˝осподарювання на праві 
прива˘ної власнос˘ ˇ 
належи˘ь вся б дівля та вся 
земельна ділянк°;
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ЯК НЕ МОЖЕ ВСТАНОВЛЮВАТИСЬ ВИВІСК А:

2.1.3.1. ˜° ˛˝ ˙ е першого 
повеˇ ху або цоколя буді˛ лі [+]:

На фасаді вище першого поверху (крім 
випадків, перелічених у  п. 2. 1. 3. 2);

У вигляді світлових табло та моніторів, біжучих стрічок, вивісок із динамічною (пульсуючою) 
підсвіткою в межах історичного ареалу міста.

Із закриттям огорож балконів, архітектурного та скульптурного декору фасадів;

2.1.5.2. Із закр˝ ттям огорож 
балконів, аˇ хіт° ктурного та 
скульˆ турного  ° коˇ у фасадів 
[+];

2.1.5.2. Із закр˝ ттям огорож 
балконів, аˇ хіт° ктурного та 
скульˆ турного  ° коˇ у фасадів 
[+];
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РОЗМ ІРИ  ВИВІСО К

2.2.3. ˜° ˛ ˝ ˙ань від площини 
фа˝ ˆ ˛ у ˛ о лицевої поверхні 
вивіски не повинна 
перевищувˆ ˙и 10 см [+].

ма с. 200 мм

Розміри вивісок повинні бути 
масштабними до архітектурного 
вирішення фасаду та його елементів.

Відстань від площини фасаду до 
лицевої поверхні вивіски не повинна 
перевищувати 20 см.

Вивіски не повинні виходити за 
межі приміщення, у якому здійснює 
діяльність суб’єкт господарювання.

Вивіска повинна враховувати розмір 
та місце розташування раніше 
встановлених на цьому ж
будинку вивісок. Перевага 
надається комплексному підходу до 
проектування та розміщення кількох 
вивісок на одному фасаді.

2.2.1. Розміри виві˝ ок повинні 
бу˙и масш˙абними ˛ о 
ˆ рх°̇ е ˙ урного вирішенˇ я 
фа˝ ˆ ˛ у ˙а його елемеˇ ˙ ів.
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як може бути ВиготоВлена ВиВіска 

Вивіска може бути виготовлена у вигляді:

Площини геометричної або іншої 
форми, що розміщується паралельно 
до фасаду, з нанесеним зверху 
або прорізаним зображенням чи 
написом. В історичному ареалі площа 
такої форми не може перевищувати 
0,5 м2;

Окремих об’ємних літер, прикріплених 
до спільного каркасу чи іншого про-
філю, пофарбованого в колір фасаду 
(рекомендується у випадку довгого 
напису);

Напису чи зображення на прозорій 
безколірній площині (скло, акрил) 
плоскими, об’ємними чи вигравіювани-
ми літерами;

Окремих об’ємних літер, прикріплених 
безпосередньо на стіні (рекомендуєть-
ся у випадку короткого напису);

2.4.2. Окремих об’ємних літ˝˛, 
прикріплених безпос˝˛˝ дньо 
на стіні (рекомендується у 
випадку к˘˛˘ т° ого напису) 
[+];

2.4.3. Окремих об’ємних літ˝˛, 
прикріплених до спільног˘ 
° аркасу чи іншого профілю, 
пофарбованого в к˘ лір фасаду 
(˛˝° омендується у випадку 
довг˘ о напису) [+];

2.4.4. ˜°˛˝˙ ˆ ˇ˝ 
зображення на прозорій 
безколірній площині (скло, 
акри ) ˛ лоскими, 
об’ємними чи 
вигравіюваними літерами 
[+];
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Шрифтового напису по тиньку, художнього розпису по тиньку (фрески), мозаїки, вітражу, що 
розміщений на кронштейні або у вітрині чи дверях, кам’яної, дерев’яної або металевої плити 
з різьбленим або гравійованим написом чи зображенням, рельєфу, вирізьбленого в тиньку, 
попередньо нанесеному різноколірними шарами (сграфіто)

2.4.11. ˜ °˛˝˙ ˛ˆ о кронштейну (в 
історичному ареалі площею не 
більшою 0,5 кв.м. та товщиною не 
більше 60 мм), розташованог˛ 
перпендику° ярно до фасаду [+]. 
При цьому його крайня т˛ чк  
виносу не повинна виступати від 
˝ тіни більше ніж на 800 мм, а 
від˝ тань від його нижньої т˛ чки 
до поверхні тˇ˛ ту ˇ у не може 
бути меншою ніж 2,5 м  [+];

800

2500

S < 0,5 м2

Плоского кронштейну (в історичному 
ареалі площею не більшою 0,5 м2 та 
товщиною не більше 60 мм), розташо-
ваного перпендикулярно до фасаду. 
При цьому його крайня точка виносу 
не повинна виступати від стіни більше 
ніж на 800 мм, а відстань від його 
нижньої точки до поверхні тротуару не 
може бути меншою ніж 2,5 м;

Кронштейну у вигляді об’ємно-
просторової композиції. При цьому 
його крайня точка виносу не повинна 
виступати від стіни більше ніж на 800 
мм, а відстань від його нижньої точки 
до поверхні тротуару не може бути 
меншою ніж 2,5 м;

2.4.12. ˜°˛˝˙ ˆ ˇ˘˝ у у вигляді 
об’ємно-просˆорової композиції [+]. 
При цьому його крайня т˛ чка виносу 
не повинна висˆ упаˆи від сˆ іни більше 
ніж на 800 мм, а відсˆань від йог˛ 
нижньої т˛ чки до поверхні т°˛ ˆ уару не 
 ˛ же буˆи меншою ніж 2,5 м  [+];

800

2500

S < 0,5  2
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Прапора, хоругви, штандарта (в іс-
торичному ареалі площею не більше ніж 
1,5 м2). При цьому його крайня точка не 
повинна виступати від стіни більше ніж на 
1,0 м, а відстань від його нижньої точки до 
поверхні тротуару не може бути меншою 
ніж 2,5 м ;

Світлових носіїв, що своїм розташуван-
ням формують напис чи зображення; 

Вмонтовані всередині об’ємних літер (світять-
ся літери), або всередині площини вивіски  
(при цьому світяться лише літери чи зобра-
ження, фон залишається непрозорим  
та неосвітленим); 

Джерела світла для вивісок, розташованих паралельно до площини фасаду, можуть бути:

Розташовані між вивіскою і площиною 
фасаду (контр-ажурно освітлюється стіна 
під вивіскою); 

Вмонтовані на торці вивіски (освітлюється 
від зовнішнього контуру); 

2.4.13. ˜°˛˝˙°˛, ˆ ˙° ˇ˘ ви, 
штандарта (в історичномˇ ˛° ˛ лі 
˝ лощею не більше ніж 1 кв.м). 
При цьому його крайня т˙ чка не 
повинна вистˇ˝˛ ти від стіни 
більше ніж на 1,0 м, а відстань від 
його нижньої т˙ чки до поверхні 
т°˙ тˇ ˛° у не може бˇ ти меншою 
ніж 2,5 м  [+];

2500 2500

1000 1000

S < 1,5 м2

Вимоги до осВітлення ВиВісок

2.5.1.1. ˜°˛˝ ˙овані всередині об’ємних лі˙ер (сві˙я˙ься 
лі˙ери) [+], або всередині площини вивіски (при цьому 
сві˙я˙ься лише лі˙ери чи зображення, фон залишає˙ься 
непрозорим та неосві˙леним); [+]

2.5.1.1. ˜°˛˝ ˙овані всередині об’ємних лі˙ер (сві˙я˙ься 
лі˙ери) [+], або всередині площини вивіски (при цьому 
сві˙я˙ься лише лі˙ери чи зображення, фон залишає˙ься 
непрозорим та неосві˙леним); [+]

2.5.1.2. ˜ °˛ ˝ашовані між 
вивіскою і площиною фасаду 
(к°˘ ˝р-ажурно осві˝лює˝ься 
с˝ іна під вивіскою); [+]
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Освітлення вивісок на кронштейнах може бути:

Зовнішнє, за допомогою ламп із моно-
хромним світлом та спрямовуватися 
безпосередньо на вивіску;

Вмонтоване всередині вивіски (при 
цьому світяться лише літери чи зобра-
ження, фон залишається непрозорим 
та неосвітленим);

Вмонтовані на торці кронштейна (освітлю-
ється від зовнішнього контуру).

Кабелі живлення світлових елементів, 
сигналізації та ін. повинні бути вмонтовані 
в короби, які пофарбовані в колір фасаду, 
або прикріплені таким чином, щоб бути 
непомітними для пішоходів;

Світлове оформлення вивіски не повинно 
засліплювати учасників дорожнього руху,  
а також не повинно освітлювати вікна 
житлових будинків.

Винесені на зовнішніх кронштейнах 
(освітлюється частина фасаду разом із 
вивіскою). 

Вивіска може бути виготовлена зі світлових 
трубок (неонових або діодних), які форму-
ють зображення чи напис.


