
Загальні вимоги до розміщення вивісок та інформаційних табличок 
 

7.13. Вивіска чи табличка є інформацією про виробника товару або товар, 

розташована у вітрині споруди, всередині приміщення чи майданчика, де цей 

товар реалізується чи надається споживачеві. 

7.14. Фасадні конструкції мають бути розміщені як тимчасові конструкції, 

які не створюють перешкод експлуатації будинку, будівлі або споруди.  

Фасадні конструкції не повинні пошкоджувати й змінювати оздоблення 

(опорядження) фасаду. 

7.15. Фасадні конструкції не можуть створювати перешкод пересуванню 

пішоходів. 

7.16. Під час розміщення фасадних конструкцій слід враховувати 

архітектурне та колористичне вирішення фасадів, а також їх стилістику. 

7.17. Фасадні конструкції можуть бути встановленими: 

7.17.1. Над віконними або дверними прорізами цокольного поверху 

приміщення – не вище за нижній край вікна або балкона першого поверху. 

Відступ від усіх прилеглих архітектурних елементів – не менше, ніж 15 % 

вертикальної відстані між верхнім краєм цокольного поверху та нижнім краєм 

першого поверху. У разі розміщення навісу над приямком, рекомендовано 

розміщувати фасадні конструкції на фасаді біля входу під піддашком. 

7.17.2. Над віконними або дверними прорізами першого поверху               у 

приміщенні – не вище за рівень нижньої позначки віконного прорізу (у деяких 

випадках – за низ балконної плити) другого поверху. Відступ від усіх прилеглих 

архітектурних елементів – не менше, ніж 15 % вертикальної відстані між верхнім 

краєм першого поверху та нижнім краєм другого поверху.  

7.17.3. У межах дверного або віконного прорізу, вітрини цокольного або 

першого поверху – з приляганням упритул до верхньої та бічної меж прорізу та 

без виступу за зовнішню площину фасаду. Глибина конструкції має бути         не 

більшою, ніж глибина найближчого до віконного прорізу архітектурного 

елемента (укіс, фриз, облямування тощо). 

7.17.4. У площинах, нішах, приставних вітринах, відведених у проектній 

документації для будівництва об’єкта. 

7.17.5. Якщо в будівлі вхідний проріз є спільним входом до кількох 

суб’єктів господарювання – поруч із входом як група невеликих табличок. 

7.17.6. У разі розміщення більше однієї фасадної конструкції у межах 

фасаду, над віконними та дверними прорізами або вітринами першого поверху, 

всі конструкції повинні бути розміщені з дотриманням єдиної візуальної 

горизонтальної осьової лінії. Якщо товарний знак або назва мають різнорозмірні 

графічні елементи, рекомендовано дотримуватися принципу композиційної та 

візуальної рівноваги під час посадки конструкції на осьову лінію. Можливий 

виступ окремих невеликих елементів конструкції, але не більше, ніж на 15 % 

загальної доступної висоти зони розміщення, за межі допустимої зони 



розміщення під час створення візуальної рівноваги між конструкціями у межах 

одного фасаду. 

7.17.7. Консольні конструкції мають бути розташовані не нижче,           ніж 

2500 мм від нижньої точки конструкції кронштейна до нульової позначки 

першого поверху включно з верхнім і нижнім вузлами кріплення та не вище за 

рівень нижньої позначки віконного прорізу (у деяких випадках – низу балконної 

плити) другого поверху. У випадках, коли нульова позначка першого поверху 

розташована вище за 3000 мм від рівня пішохідної відмостки, можливе 

розташування консольних конструкцій у межах цокольного поверху, але не 

нижче, ніж 2500 мм від рівня пішохідної відмостки. 

У разі розміщення більше однієї консольної конструкції, всі конструкції 

повинні дотримуватись єдиної візуальної горизонтальної осьової лінії, однаково 

віддаленої від нульової позначки першого поверху. У випадках, коли нульова 

позначка першого поверху розташована вище за 3000 мм від рівня пішохідної 

відмостки, консольна конструкція розміщується на рівному віддаленні від 

пішохідної відмостки, але не менше, ніж 2500 мм. 

7.17.8. У разі розміщення фасадних конструкцій у межах стрічкового або 

вітражного засклення, будь-яка частина конструкції не може бути ширшою за 

елемент засклення, на якому розташована конструкція. 

7.17.9. У разі розміщення фасадних конструкцій над віконними або 

дверними прорізами на фасадах багатоповерхових будівель з відсутністю 

елементів вище за перший поверх, відстань від верхньої частини вікна або 

дверного прорізу першого поверху повинна складати щонайменше 300 мм, а 

висота конструкції повинна бути не більше, ніж 1100 мм. 

7.17.10. Розміщення фасадних конструкцій на глухих стінах і великих 

площинах бокових фасадів можливе, якщо це передбачено проєктною 

документацією для будівництва об’єкта. 

7.18. Фасадні конструкції забороняється встановлювати: 

7.18.1. У вигляді фасадної конструкції вище за нижню частину віконного 

прорізу, балкона, еркера другого поверху багатоповерхових будівель. 

Допускається розміщення фасадної конструкції у межах балконної огорожі 

другого поверху, а також розміщення вище за перший поверх, якщо власник 

конструкції володіє всією спорудою чи будівлею або повністю її орендує. 

7.18.2. Вище за перший поверх одноповерхових будівель, за винятком 

площин, спеціально визначених у проєктній документації для будівництва 

об’єкта. 

7.18.3. Поверх будь-яких архітектурних і декоративних елементів на 

фасаді. 

7.18.4. У межах охоронної зони адресних покажчиків. Охоронну зону 

покажчика розміщено на розі фасаду будівлі, від рівня тротуару до рівня нижньої 

позначки віконного прорізу (у деяких випадках – низу балконної плити) другого 

поверху. Під час розміщення таблички з номером будинку ширина зони 



становить 1000 мм від краю фасаду. Під час розміщення разом табличок з 

номером будинку та назвою вулиці ширина охоронної зони становить 2000 мм 

від рогу будівлі. Можливе встановлення невеликих табличок у простінку між 

дверима й рогом будівлі, у межах від 1200 мм до 1800 мм від рівня пішохідної 

відмостки. 

7.18.5. На піддашках (навісах) над вхідними групами, за винятком вхідних 

груп, оформлених згідно з чинним законодавством України, з урахуванням 

виконання вимог щодо водовідведення, снігового й вітрового навантажень. 

7.18.6. З перекриттям охоронних знаків пам’яток архітектури, табличок із 

інформацією щодо розміщення інженерних комунікацій, пожежних гідрантів та 

іншою соціально значущою інформацією. 

7.18.7. На приміщеннях та об’єктах, які не було прийнято в експлуатацію. 

7.18.8. В арках, проїздах, тунелях та на колонах. 

7.18.9. У межах поверхні воріт або огорож. 

7.18.10. Встановлювати конструкції, що перешкоджають проїзду та роботі 

спецтехніки (пожежні автомобілі, автомобілі служби сервісу електромереж, 

швидкої допомоги, муніципальної прибиральної та обслуговуючої техніки тощо). 

7.19. Загальні вимоги: 

7.19.1. Фасадну конструкцію може бути виконано у декількох варіантах і 

техніках. Усі конструкції повинні гармонійно вписуватися в архітектурні 

елементи та співіснувати у контексті колірного та архітектурного рішень фасаду 

будівлі. Перевага віддається комплексним рішенням для будівлі або вулиці у 

межах одного кварталу. 

7.19.2. Маскування кріплення та інженерних конструкцій. 

7.19.3. Стилістичне вирішення конструкції повинно максимально 

маскувати інженерні комунікації, тримальні конструкції та кріпильні елементи 

конструкції з її підсистемою. 

7.19.4. Усі елементи конструкції, які зазнають впливу корозії, мають бути 

захищеними лакофарбовим шаром, а конструкція має унеможливлювати 

потрапляння продуктів корозії на фасад будівлі. Фасадну конструкцію має бути 

виконано з урахуванням вимог будівельних і санітарних норм, вітрових, 

динамічних і статичних навантажень. Конструкція має передбачати 

водовідведення та неможливість накопичення значної снігової маси, а також 

відповідати класові пожежної безпеки, не містити рухомих або не закріплених 

жорстко елементів, здатних завдати шкоди перехожим. Заборонено кріплення до 

елементів фасаду або його частини, яке може знизити тримальну здатність його 

конструктивних і тримальних елементів. Відповідальність за технічний стан 

фасадної конструкції несе власник. 

7.20. Заборонені види конструкцій: 

7.20.1. Заборонено під час встановлення фасадної конструкції фарбувати 

фасад або частину фасаду в колір, який не відповідає кольору, зазначеному у 

проєктній документації для будівництва об'єкта. 



7.20.2. Заборонено встановлювати фасадні конструкції із виступаючими 

гострими елементами чи рухомими елементами, які можуть травмувати 

перехожих. 

7.20.3. Заборонено встановлювати тросові системи кріплення, здатні 

створити перешкоду в зоні проходу пішоходів та проїзду транспорту. 

7.20.4. Забороненими є фасадні конструкції зі встановленими генераторами 

диму, запаху, піротехнічними приладами й звуковим супроводженням, що 

перевищує допустимий рівень. 

7.20.5. Заборонено встановлювати фасадні конструкції з використанням 

вінілових (банерних) покриттів на відкритій металевій конструкції або без неї  у 

такий спосіб, за якого люверс або натяжний шкерт залишаються видимими на 

лицьовій поверхні конструкції. 

7.21. Фасадні конструкції повинні бути співмасштабними та співмірними 

архітектурним елементам фасаду та відповідати його просторовому й 

стилістичному вирішенню. Розміри фасадних конструкцій: 

7.21.1. Розмір конструкції, у разі розміщення над вхідними та віконними 

прорізами. Окремий елемент, наприклад, літера, геометрична площина, об’ємний 

елемент фасадної конструкції не може бути ширшим за дверний проріз, віконний 

або ж проріз вітрини, над якими його розміщено. У разі розміщення фасадної 

конструкції у вигляді геометричної площини, наприклад, прямокутник або овал, 

конструкція не може виходити за межі прорізу, над яким вона розташована. 

7.21.2. Розмір змістової частини у разі розміщення в спеціально відведеній 

площині. У разі розміщення в спеціально відведеній площині мінімальний 

відступ змістової частини конструкції у вигляді літер, логотипа або вільних 

геометричних форм повинен бути не меншим, ніж 10 % горизонтальної ширини 

спеціально відведеної площини. Однотонні фон або візерунок, як основа для 

змістовної частини, можуть бути розміщені впритул до спеціально відведеної 

площини. 

7.21.3. Товщина конструкції, яку розміщують паралельно до фасаду.        У 

разі розміщення фасадної конструкції паралельно до фасаду, відстань          від 

фасаду до крайньої віддаленої від фасаду точки конструкції не повинна 

перевищувати 260 мм, а в разі розміщення у простінку цокольного або першого 

поверху – має бути не більшою, ніж 130 мм. 

7.21.4. Розмір конструкції, у разі перпендикулярного розміщення            на 

кронштейні. У разі розміщення фасадної конструкції на кронштейні 

перпендикулярно до фасаду, відстань від фасаду до крайньої точки конструкції     

не повинна перевищувати 1350 мм, товщина конструкції повинна бути не 

більшою, ніж 130 мм. Висота конструкції не повинна перевищувати 800 мм, 

разом із елементами кріплення вона має бути не більшою, ніж 1000 мм. 

7.21.5. Допустимі розміри маркізи. Фасадна конструкція, яку розміщено як 

маркізу, не повинна перекривати більше, ніж 30 % висоти прорізу, над яким її 

розміщено. У разі використання жорсткого каркаса та конструкції, що не 



складається, максимально віддалена точка маркізи включно з її конструкцією та 

кріпленням не повинна бути далі, ніж 150 % висоти маркізи. За відсутності 

технічної можливості кріплення конструкції маркізи, у межах прорізу, 

допускається її розміщення з обгинанням зовнішнього облямування (фриза, 

карниза) з відступом від 50 мм до 100 мм від облямування. Маркізи, встановлені 

у межах одного фасаду, над дверними та віконними прорізами однакової 

геометричної форми, повинні бути однаковими за розмірами та конструктивним 

вирішенням. 

7.21.6. Розмір елементів групової конструкції. Усі елементи конструкції, 

розміщені як група невеликих табличок у простінку, мають бути однакового 

розміру, форми, способу виконання та встановлення. 

7.22. Освітлення та підсвічування: 

7.22.1. Джерела освітлення мають бути розміщеними у самій конструкції, 

де світло поширюється безпосереднім світінням або через світлорозсіювач. 

7.22.2. Джерела світла можна розмістити між фасадною конструкцією та 

площею фасаду. Контражурно освітлюється площина фасаду позаду конструкції. 

Саму фасадну конструкцію може бути виконано з неонових або 

світлодіодних світлових носіїв, які формують зображення чи напис. 

7.22.3. Розміщення джерел світла на кронштейні. Зовнішнє освітлення, яке 

виконано за допомогою джерел світла з монохромним світлом, спрямованим 

безпосередньо на фасадну конструкцію, може бути інстальованим безпосередньо 

у фасадну конструкцію або установленим на торці кронштейна. 

7.22.4. Кабелі та конструкції монтажу освітлення. Кабелі живлення 

світлових елементів, сигналізації, вузли обліку, а також будь-які інші комунікації 

повинні бути змонтованими у короби, які пофарбовано у колір фасаду. 

Допустимим є також прихований монтаж, у такий спосіб, щоб кабелі живлення 

та інші інженерні мережі не були помітні для пішоходів. 

Світлове оформлення фасадної конструкції не повинно засліплювати 

учасників дорожнього руху та пішоходів, конфліктувати із архітектурним 

підсвічуванням будівлі (температура та інтенсивність світіння). Джерела світла 

на кронштейнах для зовнішнього підсвічування фасадних конструкцій повинні 

мати систему регулювань або конструктивні особливості, що унеможливлюють 

потрапляння світла до вікон житлових приміщень. 

Світлодіодні конструкції повинні гармонійно доповнювати міське 

середовище, вносити у нього динаміку, не створюючи візуального шуму, мати 

хорошу читабельність (інформаційні табло) та гарне подання рекламного 

матеріалу на відеоекранах або медіа-фасадах. 

7.23. Зміст фасадної конструкції не може містити мовні помилки, крім 

власних назв і зареєстрованих марок. 

7.24. Зареєстровані знаки для товарів і послуг вказуються в тому вигляді, у 

якому їм було надано правовий захист в Україні відповідно до чинного 

законодавства, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». 



Рекомендовано офіційні назви об’єднань громадян, підприємств, установ та 

організацій наводити на вивісках у такому порядку: у разі розміщення збоку від 

входу або над входом – угорі, українською мовою; нижче, меншим кеглем, іншою 

мовою, що послуговується некириличною абеткою (рекомендовано 

англійською). 

7.25. Розміщення вивісок та інформаційних табличок на території 

Корюківської міської територіальної громади відбувається у відповідності до 

графічного посібника методичних вказівок, затвердженого виконавчим 

комітетом Корюківської міської ради.  

Уповноваженим органом щодо розміщення вивісок та інформаційних 

табличок є виконавчий комітет Корюківської міської ради. 

7.26. Для погодження подаються: фотокартка або комп’ютерна візуалізація, 

яка зображує частину фасаду із фрагментом місцевості, на якій планується 

розташування вивіски чи інформаційної таблички, фотокартка із зображенням 

повного фасаду будівлі або споруди, на якій планується розташування конструкції, 

ескіз із конструктивним рішенням засобу, який містить масштабну схему фасаду 

із розмірами прилеглих елементів фасаду до запланованої конструкції, що мають 

бути вказані з допуском 10 мм, та зображення або комп’ютерна візуалізація фасаду 

із запланованою на ньому конструкцією, копії правовстановлюючих документів на 

приміщення (будівлю, споруду тощо). 

7.27. Демонтаж незаконно розміщених рекламних засобів, вивісок та табличок, 

проводиться у порядку, встановленому розділом 5 Правил благоустрою 

громади, для демонтажу незаконно встановлених (розміщених) малих 

архітектурних форм, тимчасових споруд.  
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