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3ПРАВИЛА ВИВІСОК ДЛЯ ІСТОРИЧНИХ РАЙОНІВ КИЄВА

Щоб історична забудова Києва сприймалась як єдиний 
архітектурний ансамбль і створювала чіткий образ, усі 
елементи міського дизайну повинні бути узгодженими один 
з одним. Вивіски не повинні порушувати архітектуру фасадів 
і повинні підпорядковуватись загальній логіці будівлі.  

Але історична забудова має багато особливостей 
в архітектурі фасадів: карнизи, консолі, колони, фризи, 
декоративна ліпнина. Часто-густо фасади мають нестандартні 
елементи вікон, дверей, балконів.

Тому ми розробили «Правила вивісок для історичних районів 
Києва», які беруть до уваги особливості історичної забудови 
й уточнюють затверджені правила вивісок у Києві.

Ми описали правила дизайну вивісок, дозволених 
до встановлення, їхні розміри та основні принципи 
розміщення. В додатку до правил вказано конкретні зони 
на фасадах, де можуть розміщуватись вивіски. 

Вступ

Приклад додатку

Зони розміщення
вивісок на вулиці
Сагайдачного

Грудень 2017

Додаток до «Правил вивісок для історичних районів Києва»
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Рекомендується виготовляти вивіски з природних 
матеріалів: метал, дерево, камінь, скло, кераміка, 
бетон. Бажано використовувати різноманітні 
техніки виготовлення: ковальство, литво, 
гравіювання, різьблення, вітраж, гутне скло, 
емаль, розпис по тиньку, мозаїка. 

Матеріали

Добре. Знаки прорізано в бетоні



5ПРАВИЛА ВИВІСОК ДЛЯ ІСТОРИЧНИХ РАЙОНІВ КИЄВА

Добре. Вивіска розписом по тиньку

Добре. Вивіску відлито з металу

Добре. Вивіска з кераміки Добре. Вивіску відлито з металу
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Освітлення

Погано. Різнокольорове освітлення вивісок

Для внутрішньої та зовнішньої підсвітки вивісок 
використовується лише біле світло, краще тепле 
або нейтральне, температурою 2700–4100К.

Внутрішня підствітка дозволяється лише 
у вивісках, виконаних у монохромних 
кольорах. У кольорових вивісках заборонено 
використовувати внутрішню підствітку 
і дозволяється лише зовнішнє освітлення.



7ПРАВИЛА ВИВІСОК ДЛЯ ІСТОРИЧНИХ РАЙОНІВ КИЄВА

Добре. Зовнішня біла підсвіткаДобре. Внутрішня біла підсвітка

Погано. Різнокольорове 
освітлення вивісок

Погано. Різнокольорове 
освітлення вивісок
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Вивіски розміщуються не вище першого 
поверху та лише в межах власного приміщення. 
Вивіски розміщуються лише в межах зон, 
вказаних у додатку з зонами розміщення. Якщо 
приміщення не виходить на фасад, дозволяється 
розміщувати таблички та списки біля основного 
входу.

Вибір місця під вивіску



9ПРАВИЛА ВИВІСОК ДЛЯ ІСТОРИЧНИХ РАЙОНІВ КИЄВА

Погано. Вивіску розміщено вище першого поверху

Погано. Вивіску розміщено вище першого поверху
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Одному власнику дозволено встановлювати 
не більше трьох вивісок різних типів. На вивісці 
може бути назва, знак, логотип, сфера діяльності 
або слоган компанії. Заборонено розміщувати 
номери телефонів, адреси, сайти, перелік 
послуг. 

Забороняється встановлювати вивіски 
впритул до декоративних елементів будинку 
або закривати їх.

Типологія елементів



11ПРАВИЛА ВИВІСОК ДЛЯ ІСТОРИЧНИХ РАЙОНІВ КИЄВА

Погано. Вказано номер телефону та сайт

Погано. Забагато різних вивісок
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-

-

Вивіска складається з окремих букв та знаків, 
за якими проглядається фасад, на якому її 
розміщено. 

Букви та знаки можуть бути пласкими 
або об’ємними. Можуть бути закріплені 
індивідуально, на спільному каркасі, прозорому 
склі або пластику, вмонтовані у фасад, написані 
по тиньку (штукатурці).

Вивіски з окремих букв 
та знаків



13ПРАВИЛА ВИВІСОК ДЛЯ ІСТОРИЧНИХ РАЙОНІВ КИЄВА

-

-

Добре. Вивіска розміщується 
по центру віконного пройому

Добре. Вивіска розміщується 
по центру проєму арки

Добре. Вивіску розміщено на прозорому тлі
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Вивіска з суцільної площини з нанесеним зверху 
або прорізаним зображенням чи написом. 

Букви та знаки можуть бути пласкими 
або об’ємними. Можуть бути закріпленими 
на підкладці або вирізаними в ній. Дозволяється 
використовувати внутрішню підсвітку 
в монохромних елементах вивіски.

Вивіски на суцільному тлі



15ПРАВИЛА ВИВІСОК ДЛЯ ІСТОРИЧНИХ РАЙОНІВ КИЄВА

Погано. Габарити вивіски перевищують дозволені розміри

Погано. Вивіска занадто далеко 
від площини фасаду

Добре. Вивіска знаходиться 
в межах зони розміщення
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Вивіски розміщуються лише в межах зелених 
зон. Вивіски для підвальних приміщень 
розміщуються лише на стіні будинку в межах 
цоколю будівлі.

Вивіска повинна знаходитись симетрично 
відносно вертикальної та горизонтальної вісей 
проєму та зеленої зони, в межах якої вона 
розташована.

Розміщення вивісок
Зелена зона 
розміщення 
вивісок



17ПРАВИЛА ВИВІСОК ДЛЯ ІСТОРИЧНИХ РАЙОНІВ КИЄВА

Погано. Вивіску зміщено відносно центру дверного проєму

Погано. Вивіска перекриває 
декоративний карниз

Добре. Вивіску розміщено 
в межах зеленої зони
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Табличка виготовляється з пласкої підкладки, 
з нанесеною або прорізаною назвою закладу. На 
табличках можна розміщувати назву, знак, логотип, 
сферу діяльності, дні та години роботи компанії. 
Заборонено розміщувати номери телефонів, адреси, 
сайти, перелік послуг.

Таблички повинні бути виготовлені однакового 
розміру, кольору та з однакового матеріалу.

Таблички



19ПРАВИЛА ВИВІСОК ДЛЯ ІСТОРИЧНИХ РАЙОНІВ КИЄВА

Добре. Табличку розміщено 
в межах рустового каменю

Погано. Таблички відрізняються 
одна від одної

Добре. Металева табличка 
дозволених розмірів

Добре. Таблички виготовлено 
в одному розмірі
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Якщо в межах зони не вдається розмістити 
необхідну кількість табличок, їх треба 
замінювати списком. Списки складаються 
з суцільної підкладки з нанесеними логотипами 
та назвами компаній. За необхідності можна 
вказувати поверх та номер офісу.

Списки



21ПРАВИЛА ВИВІСОК ДЛЯ ІСТОРИЧНИХ РАЙОНІВ КИЄВА

Добре. Список виготовлено 
в одному дизайні

Добре. Список виготовлено 
в одному дизайні

Погано. Забагато різноманітних табличок: потрібно зібрати їх у список
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Таблички та списки розміщують на фасаді 
біля входу в будівлю або арку лише в межах 
синіх зон. Таблички та списки повинні 
знаходитись симетрично відносно вертикальної 
вісі простінка та синьої зони, в межах якої вони 
розташовані.

Розміщення табличок 
і списків

Синя зона 
розміщення 
табличок 
і списків



23ПРАВИЛА ВИВІСОК ДЛЯ ІСТОРИЧНИХ РАЙОНІВ КИЄВА

Добре. Таблички відповідають 
розмірам рустового каменю

Погано. Табличку зміщено 
відносно рустового каменю

Погано. Таблички розміщено поза межами зони розміщення
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Кронштейни кріпляться перпендикулярно 
до фасаду будинків. На кронштейнах можна 
розміщувати назви, логотипи, знаки або слова, 
що вказують на сферу діяльності компанії 
(пекарня, кондитерська, ремонт взуття). 
Забороняється розміщувати номери телефонів, 
адреси, сайти, імейли, перелік товарів 
або послуг, слогани.

Кронштейни



25ПРАВИЛА ВИВІСОК ДЛЯ ІСТОРИЧНИХ РАЙОНІВ КИЄВА

Погано. Кронштейн розміщується занадто низько

Погано. Кронштейн надто великий
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Кронштейни розміщуються лише в межах 
рожевих зон. Кронштейни повинні знаходитись 
симетрично відносно вертикальної 
та горизонтальної вісей архітектурних елементів 
будинку та рожевої зони, в межах якої вони 
розташовані. 

Розміщення кронштейнів
Рожева зона 
розміщення 
кронштейнів



27ПРАВИЛА ВИВІСОК ДЛЯ ІСТОРИЧНИХ РАЙОНІВ КИЄВА

Погано. Кронштейни знаходяться за межами зон розміщення

Добре. Кронштейни розміщено на одному рівні
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