
1.1. Належне розміщення вивісок (табличок). Загальні вимоги. 

ПЕРЕЛІК ВИВІСОК (ТАБЛИЧОК), ДОЗВОЛЕНИХ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ:

Вивіска на підкладці (дозволяється не вище першого (цокольного) поверху та не нижче 1м від рівня входу або тротуару, однією 
або окремими частинами тільки в межах дверних, віконних та вітринних прорізів) загальною площею не більше 3м2.

Вивіска окремими літерами (дозволяється не вище першого (цокольного) поверху та не нижче 1м від рівня входу або тротуару, 
однією або окремими частинами тільки в межах частини фасаду, належної особі) загальною площею не більше 3м2.

Табличка (площею до 0,3м2, не нижче 1м від рівня входу або тротуару). У разі наявності в будівлі (споруді) кількох власників 
(користувачів), дозволяється одна або декілька однакових за розмірами і матеріалом табличок.

Кронштейн (макс. площа 0,5м2, мін. відстань від тротуару 2,5м, макс. відступ від стіни 0,8м, макс. висота 0,8м, макс. товщина 
0,3 м). 
Прапор, хоругва, штандарт (макс. площа 1,5м2 (історичний ареал), мін. відстань від тротуару 2,5м, макс. відступ від стіни 1 м).
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Вивіска на даху, фронтоні, вище першого (цокольного) поверху (тільки окремими літерами площею в зовнішніх межах не більше 
3м2, якщо особі належить не менше 75 % будівлі (споруди) або вивіска є загальною назвою об’єкту, крім ТЦ та ТРЦ за межами 
історичного ареалу, для яких достатньо комплексного розміщення вивісок і табличок).

Вивіска (табличка) на дверях, вікні або вітрині (з площею заповнення прорізу не більше 30%, а у межах історичного ареалу - 
тільки у вигляді вітринної вивіски, табличок на дверях, вивіски (таблички), що не наклеюється на внутрішню поверхню вітрини 
(віконного отвору), а також маркізи).

Вивіска (табличка) на огорожі та її вхідній (в’їзній) брамі, якщо особі належить не менше 75 % земельної ділянки або будівлі 
(споруди) на земельній ділянці (не нижче 1м від рівня входу або тротуару).

Вивіска на земельній ділянці у вигляді об’ємно-просторової пластики або конструкції, якщо особі належить не менше 75 % 
земельної ділянки.
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1.2. Неналежне розміщення вивісок (табличок). Загальні обмеження.

ПОРУШЕННЯ ПРИ РОЗМІЩЕННІ ВИВІСОК (ТАБЛИЧОК):

1. Розміщення вище першого (цокольного) поверху (для типів вивісок і табличок № 1, 2, 3, 4, 6).
2. Розміщення нижче 1м від рівня входу або тротуару (для типів вивісок і табличок № 1, 2, 3, 6, 7).
3. Розміщення нижче 2,5м від рівня тротуару (для типу вивіски № 4).
4. Виступ за межі дверних, віконних та вітринних прорізів (для типу вивіски № 1).
5. Виступ за межі фасаду власника (користувача) приміщення (для типів вивісок і табличок № 2, 3, 4).
6. Перевищення площі поверхні вивіски чи таблички (для усіх типів вивісок і табличок).
7. Перевищення максимального відсотку заповнення (30%) вітрини, дверного чи віконного прорізу, а у межах історичного ареалу – будь-яке 
заповнення віконного прорізу (вітрини), окрім вітринної вивіски, вивіски (таблички), що не наклеюється на внутрішню поверхню прорізу, 
маркізи, а також заповнення табличками дверного прорізу більше ніж на 20% (для типу вивіски і таблички № 6).
8. Закриття архітектурного чи скульптурного елементу декору (для усіх типів вивісок і табличок).
9. Закриття адресних табличок, номерів будинків, охоронних знаків (для усіх типів вивісок і табличок).
10. Використання банерів (для усіх типів вивісок і табличок).
11. Використання виносних щитів та інших пересувних конструкції на вулично-дорожній мережі (історичний ареал).
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1.3. Освітлення вивісок (табличок). Загальні вимоги та обмеження.
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ВИВІСКА (ТАБЛИЧКА)  МОЖЕ ОСВІТЛЮВАТИСЬ:

       ззовні за допомогою освітлювальних кронштейнів;

       внутрішнім підсвічуванням за умови, що світло пропускають лише літери (знаки) чи 
зображення, а фон лишається непрозорим та неосвітленим;

       внутрішнім підсвічуванням у вигляді об'ємних світлових літер (крім табличок);

       контражурним підсвічуванням за допомогою об'ємних літер                                         
(знаків) або  непрозорих площин з прорізами;

       за допомогою світлових трубок, ламп або інших світлових носіїв, які             
формують зображення чи напис (крім табличок).

ВИВІСКА (ТАБЛИЧКА) НЕ ПОВИННА ОСВІТЛЮВАТИСЬ:

       засліплюючи вікна житлових будинків та учасників дорожнього руху;
                 у вигляді світлових табло, моніторів, рухомих стрічок, вивісок із               динамічною 

(пульсуючою) підсвіткою ( історичний ареал).
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1.4.1. Порівняння існуючого стану 
та впорядкованого розміщення

місця впорядкованого розміщення вивісок (табличок)



1.4.2. Порівняння існуючого стану 
та впорядкованого розміщення



1.4.3. Порівняння існуючого стану 
та впорядкованого розміщення



2.1. Належне розміщення вивісок (табличок). Окремі вимоги. 

2.1.1. Вивіска може розміщуватися над вхідними дверима, над вітринами та над віконними прорізами не вище першого поверху або цокольного поверху (у разі його наявності), крім випадків, передбачених 
пп. 3.2.6, 3.2.7 п. 3.2 Порядку, та не нижче 1 м від рівня входу або тротуару (іншого елементу вулично-дорожньої мережі) (див. пп. 3.2.1 п. 3.2, пп. 3.2.3 п. 3.2):

1) у межах дверних, віконних та вітринних прорізів (для вивісок на підкладці)  
(див. пп. 3.2.3.1 пп. 3.2.3 п. 3.2)

2) у межах частини фасаду будівлі чи споруди, що належить особі (для вивісок окремими літерами чи 
знаками)
(див. пп. 3.2.3.2 пп. 3.2.3 п. 3.2)

                                                                                                                        > 1м

2.1.2. Вивіска чи табличка може розміщуватися між дверними, віконними та вітринними 
прорізами у межах першого або цокольного поверху не нижче 1 м від рівня входу або 
тротуару (іншого елементу вулично-дорожньої мережі)
(див. пп. 3.2.4 п. 3.2)



2.1.3. Вивіска чи табличка може розміщуватися на віконних та дверних отворах, вітрині із закриттям не більше ніж 30% їх поверхні та не нижче 1 м від рівня входу або тротуару (іншого елементу вулично-
дорожньої мережі), крім історичного ареалу, де діють додаткові обмеження 
(див. пп. 3.2.5 п. 3.2, пп. 3.4.5 п. 3.4) 



2.1.4. Вивіска чи табличка може розміщуватися в існуючих, спеціально передбачених для вивісок 
(табличок) площинах, нішах, картушах, приставних вітринах тощо, визначених проектною 
документацією будівлі (споруди) 
(див. пп. 3.2.9 п. 3.2)

2.1.5. Якщо у будівлі (споруді) знаходяться декілька власників (користувачів) приміщень, зовнішній вхід 
для яких є спільним, дозволяється розміщення табличок однакового розміру (площею до 0,3 кв.м) та з 
однакового матеріалу праворуч чи ліворуч від входу (в’їзду) у будівлю чи споруду (приміщення)
(див. пп. 3.2.10 п. 3.2)



2.1.6. Вивіска чи табличка може розміщуватися на огорожі та її вхідній (в’їзній) брамі не нижче 1 м 
від рівня входу або тротуару (іншого елементу вулично-дорожньої мережі), якщо особі належить на 
праві власності (іншому речовому праві) не менше 75 % загальної площі земельної ділянки та/або 
не менше 75 % загальної площі будівлі (споруди), розташованої на земельній ділянці
(див. пп. 3.2.8 п. 3.2 ) 

2.1.7. Вивіска може розміщуватися на фасаді вище першого поверху, фронтоні, на даху будівлі чи 
споруди у вигляді окремих літер (знаків) без підкладки, якщо особі на праві власності (іншому 
речовому праві) належить не менше 75 % загальної площі будівлі чи споруди та/або якщо вивіска є 
загальною назвою об’єкту і місце її розміщення передбачене проектною документацією будівлі 
(споруди) (крім торговельних та торгово-розважальних центрів за межами історичного ареалу, для 
який допускається комплексне розміщення вивісок і табличок власників (користувачів) приміщень)
(див. пп. 3.2.6. та 3.2.7 п. 3.2)



2.2. Неналежне розміщення вивісок (табличок). Окремі обмеження. 

2.2.1. Вивіска чи табличка не може виходити за межі зовнішньої поверхні приміщення, у якому 
здійснює діяльність особа, яка розмістила вивіску чи табличку
(див. пп. 3.4.8. п. 3.4, пп. 3.6.6 п. 3.6)

2.2.2. Вивіска чи табличка не може бути розміщена на фасаді вище першого поверху або цокольного 
поверху (у разі його наявності), крім випадків, передбачених пп. 3.2.6, 3.2.7 п. 3.2 Порядку
(див. пп. 3.2.1 п. 3.2, пп. 3.4.1 п. 3.4,)



                                                                                   
                                        

                                         

2.2.4. Розмір вивіски чи таблички повинен бути пропорційним архітектурному вирішенню фасаду та 
його елементів 
(див. пп. 3.1.2 п. 3.1, пп. 3.6.1 п. 3.6)

2.2.5. При розміщенні вивіски чи таблички необхідно враховувати розмір та місцезнаходження раніше 
встановлених вивісок і табличок (див. п. 3.3, пп. 3.6.7 п. 3.6)

2.2.3. Вивіска чи табличка не може 
бути розміщена на огорожах та 
інших архітектурних і декоративних 
елементах балконів, а також 
шляхом закриття архітектурного та 
скульптурного декору фасаду 
(ліпнини, балюстради, скульптури, 
пластики, консолі, перил, сходів, 
решіток тощо)
(див. пп. 3.4.3 п. 3.4)



2.2.6. Відстань від площини фасаду (декоративних елементів фасаду) до лицьової поверхні вивіски 
(таблички), розміщеної паралельно фасаду, не повинна перевищувати 0,2 м. У випадках 
ускладненого монтажу, зокрема розміщення перед газовою трубою, іншими елементами 
інженерних мереж, ця відстань може бути збільшена до 0,3 м
(див. пп. 3.6.4. п. 3.6)

2.2.7. Забороняється розміщення на віконних та дверних отворах, вітрині вивіски чи таблички, що 
закриває більше 30 % площі віконного чи дверного отвору, вітрини, а у межах історичного ареалу – 
будь-яке закриття віконного чи дверного отвору, вітрини незалежно від площі закриття, окрім 
випадків розміщення вітринної вивіски, табличок на дверному отворі, вивіски (таблички), що не 
наклеюється на внутрішню поверхню вітрини (віконного отвору), з урахуванням обмежень, 
передбачених пп. 3.4.6 п. 3.4 цього Порядку, а також маркізи



(див. пп. 3.2.5 п. 3.2, пп. 3.4.5 та 3.4.6 п. 3.4)

  

2.3. Окремі типи вивісок (табличок)

2.3.1. Табличка (площею до 0,3 кв. м) розміщується праворуч чи ліворуч від входу (в’їзду) у будівлю чи споруду (приміщення), на вітрині, дверному або віконному отворі, і містить інформацію про 
зареєстроване ім’я (найменування) особи, час роботи, вид діяльності, товари, роботи чи послуги, що пропонуються, повідомлення та попередження, передбачені законодавством тощо.
Забороняється розміщення однією особою більше однієї таблички за межами дверного та віконного отвору, вітрини.
Якщо у будівлі (споруді) знаходяться декілька власників (користувачів) приміщень, зовнішній вхід для яких є спільним, таблички однакового розміру та матеріалу можуть бути розміщені праворуч чи 



ліворуч від спільного входу (в’їзду) у будівлю чи споруду (приміщення) або безпосередньо біля дверей приміщень, належних власникам (користувачам) приміщень, об’єднаних спільним зовнішнім входом
(див. пп. 2.1.3 п. 2.1, пп. 3.2.10 п. 3.2, п. 3.5) 



2.3.2. Кронштейн розміщуються у вигляді плоскої площини або об’ємно-просторової композиції, не вище першого (цокольного) поверху, перпендикулярно до фасаду.
Площа кронштейну не може перевищувати 0,5 кв. м., товщина кронштейну – 0,3 м, а висота (ширина) кронштейну – 0,8 м. Крайня точка виносу кронштейну не повинна виступати від стіни більше ніж на 0,8 м, 
а відстань від нижньої точки кронштейну до поверхні тротуару (іншого елементу вулично-дорожньої мережі) не може бути меншою ніж 2,5 м
(див. пп. 2.1.4 п. 2.1, пп. 3.6.5 п. 3.6, пп. 3.8.9 п. 3.8)



2.3.3. Маркіза розміщується у вигляді навісу над вхідними дверями, віконною рамою, вітриною.
Маркіза не повинна закривати більше 30 % площі дверного чи віконного отвору, вітрини. Відстань від тротуару (іншого елементу вулично-дорожньої мережі) до нижньої точки маркізи не може бути меншою 
ніж 2,5 м. Маркіза не повинна виходити за межі дверних та віконних прорізів і закривати декоративні та скульптурні елементи фасаду. 
При розміщенні маркізи можна застосовувати не більше двох кольорів. Конструкція, на якій закріплений матеріал маркізи, має бути чорна або кольору будівлі (споруди). 
Маркіза не може бути виготовлена з твердих матеріалів. На маркізу можна нанести тільки зареєстроване ім’я (найменування), знак для товарів і послуг, вид діяльності особи
 (див. пп. 2.1.5 п. 2.1, пп. 3.8.13 п. 3.8)



2.3.4. Вітринна вивіска розміщується у вітрині (віконному отворі) з внутрішньої або зовнішньої 
сторони, якщо неможливо розмістити вивіску на фасаді з яскраво вираженими архітектурними 
елементами. 
Вітринна вивіска не може закривати більше 30 % площі вітрини (віконного отвору).
У межах історичного ареалу забороняється розміщення вітринних вивісок у вигляді наклейок чи 
іншого матеріалу, який наклеюється (приклеюється) на зовнішню чи внутрішню поверхню вітрини 
(віконного отвору)
(див. пп. 2.1.6 п. 2.1, п. 3.2.5 п. 3.2, пп. 3.4.5 та 3.4.6 п. 3.4, пп. 3.8.14 п. 3.8)

2.3.5. Вивіска може бути розміщена у вигляді окремих об’ємних або плоских літер і знаків без 
підкладки, прикріплених безпосередньо на стіні, за якими видно частину фасаду, на якому 
встановлена вивіска.
Табличка може бути розміщена у вигляді окремих плоских літер і знаків без підкладки, 
прикріплених безпосередньо на стіні, за якими видно частину фасаду, на якому встановлена 
табличка
(див. пп. 3.8.2 п. 3.8, пп. 3.9.3 п. 3.9)





2.3.7. Вивіска може бути розміщена у вигляді напису чи зображення на прозорій безколірній площині (скло, акрил) плоскими, об’ємними чи вигравіюваними літерами.
Табличка може бути розміщена у вигляді напису чи зображення на прозорій безколірній площині (скло, акрил) плоскими чи вигравіюваними літерами
(див. пп. 3.8.4 п. 3.8, пп. 3.9.3 п. 3.9)

2.3.6. Вивіска може бути розміщена у вигляді окремих об’ємних літер і знаків, прикріплених до 
каркасу чи іншого профілю, встановленого на фасаді.
(див. пп. 3.8.3 п. 3.8, пп. 3.9.3 п. 3.9)



2.3.8. Вивіска чи табличка може бути розміщена у вигляді шрифтового напису чи художнього розпису (фрески) на фасаді
(див. пп. 3.8.5 п. 3.8)



2.3.9. Вивіски і таблички власників (користувачів) приміщень на фасаді вище першого поверху, фронтоні, на даху торговельного чи торгово-розважального центру, що знаходиться за межами історичного 
ареалу, підлягають комплексному розміщенню: мають бути взаємоузгоджені, мати однакову висоту, зберігати горизонтальну вісь, а також враховувати розмір та місцезнаходження раніше встановлених 
вивісок і табличок.
Вивіска на фасаді вище першого поверху, фронтоні, на даху торговельного чи торгово-розважального центру, що знаходиться в межах історичного ареалу, може бути розміщена тільки:
1) у вигляді окремих літер (знаків) без підкладки, що відтворюють загальну назву об’єкту ("торговельний центр", "торгово-розважальний центр"), конкретне найменування об’єкту, знак для товарів і послуг 
(торговельну марку) та;
2) у місці, передбаченому проектною документацією будівлі (споруди), яку займає торговельний чи торгово-розважальний центр, та;
3) особою, якій на праві власності (іншому речовому праві) належить не менше 75 % загальної площі будівлі (споруди), яку займає торговельний чи торгово-розважальний центр
(див. пп. 3.2.6 та 3.2.7 п. 3.2, п. 3.3, пп. 3.6.7 п. 3.6)



3.1. Освітлення вивісок (табличок). Окремі вимоги та обмеження. 

 3.1.1. Вивіска може бути освітлена за допомогою об’ємних світлових літер (знаків).
Кронштейн, маркіза та табличка не можуть бути освітлені за допомогою об’ємних світлових літер 
(знаків)
(див. пп. 3.9.2.1 пп. 3.9.2 п. 3.9, пп. 3.9.3 п. 3.9)

3.1.2. Вивіска чи табличка може бути освітлена шляхом внутрішнього підсвічування площини, коли світло пропускають лише літери (знаки) чи зображення, а фон лишається непрозорим і неосвітленим
(див. пп. 3.9.2.2 пп. 3.9.2 п. 3.9)



3.1.3. Вивіска чи табличка може бути освітлена контражурно, коли освітлюється стіна під 
вивіскою чи табличкою 
(див. пп. 3.9.2.3 пп. 3.9.2 п. 3.9)

3.1.4. Світлове оформлення вивіски чи таблички не повинно засліплювати учасників дорожнього 
руху та освітлювати вікна житлових будинків.
Кабелі живлення повинні бути вмонтовані у короби, які пофарбовані у колір фасаду, або 
прикріплені таким чином, щоб бути непомітними для пішоходів
(див. пп. 3.9.5 та 3.9.6 п. 3.9)



3.1.5. Вивіска може бути розміщена у вигляді світлової неонової або діодної трубки
(див. пп. 3.8.12 п. 3.8, пп. 3.9.3 п. 3.9)

3.1.6. Вивіска може бути розміщена у вигляді світлових носіїв, що формують напис чи зображення
(див. пп. 3.8.11 п. 3.8, пп. 3.9.3 п. 3.9)




