Додаток № 2
до Рішення Київської міської ради
від ____________ №_____/______
Зонування розміщення рекламних засобів в місті Києві
(текстова частина)
№
з/п
1

Зона
розміщення
об'єкта
зовнішньої
реклами
Форматна
зона 0
(нульова)

Формат рекламних
засобів

Перелік об'єктів, вулиць, проспектів,
площ, бульварів тощо (вуличношляхова мережа)

1. Форматна зона 0
(нульова)
Зона, вільна від
зовнішньої реклами.
Розміщення будь-яких
рекламних засобів
забороняється, окрім:
спеціальна
рекламна конструкція на
фасаді будинку (будівлі);
банер, панно на
фасаді будинку (будівлі)
та/або будівельних
риштуваннях за умови
розміщення реклами на
20% загальної площі РЗ;
спеціальна
рекламна конструкція, що
розміщується під кутом
900 до фасаду будинку
(будівлі) площею не
більше 1 кв.м.);
художньопросторова композиція
(зелені насадження, фіто
композиція тощо), яка
використовується як
рекламний;
афішна
(інформаційна) тумба;
конструкція на
даху будинку (будівлі),
споруди (за виключенням
будівель готелів).

У межах охоронної зони архітектурноісторичного заповідника, об'єкта
Всесвітньої Спадщини UNESCO КиєвоПечерська лавра.
Територія навколо об'єкта Всесвітньої
Спадщини UNESCO «Софія Київська»
визначена межами:
- вул. Володимирська від перетину з
вулицею Богдана Хмельницького до
Володимирського проїзду (включаючи
паркову зону)
- Софійської площі
- Володимирського проїзду
- Михайлівської площі
- вул. Десятинної від Михайлівської площі
до перетину з вулицею Володимирською
- вул. Володимирської від перетину з
вулицею Десятинною до перетину з
вулицею Великою Житомирською
- вул. Великої Житомирської від перетину
з вулицею Володимирською до перетину з
вулицею Стрілецькою
- вул. Стрілецької до перетину з
провулком Георгіївським
- Георгіївського провулку
- вул. Рейтарської від перетину з
Георгіївським провулком до вул.
Золотоворітської
- вул. Золотоворітської
- частини Ярославового Валу від перетину
з вулицею Золотоворітською до перетину з
вулицею Миколи Лисенка
- вул. Миколи Лисенка
- вул. Богдана Хмельницького від перетину
з вулицею Миколи Лисенка до вул.
Володимирської.
Виділена межами:
площа Слави,
вул. Лаврська,

площа Героїв Великої Вітчизняної
війни,
транспортна розв’язка в різних
рівнях на перетині бульвару Дружби
Народів – Набережне шосе –
Наддніпрянське шосе біля моста Патона,
Наводницький парк,
Дніпровський узвіз,
алея Героїв Крут.
А також вулиці, дороги, бульвари, узвози
Паркова дорога,
Володимирський узвіз,
Музейний провулок,
вул. Л. Толстого (бульварна
частина),
вул. М.Грушевського,
вул. Володимирська (від перетину з
вул. Б.Хмельницького до перетину з вул.
Л.Толстого)
алея Героїв Небесної Сотні (до вул.
Банкової),
вул. Банкова,
вул. Липська.
вул. Басейна (бульварна частина),
бульвар Л.Українки (бульварна
частина),
вул. Кутузова (бульварна частина),
Бульвар Т.Шевченка (бульварна
частина),
вул. Народного
ополчення(центральна клумба),
Бульвар Академіка Вернадського
(бульварна частина),
вул. В.Василевської (центральна
клумба),
Бульвар І. Лепсе (бульварна
частина),
вул. Нижній Вал (бульварна
частина),
вул. Верхній Вал (бульварна
частина),
Русанівський бульвар (бульварна
частина),
Бульвар І. Шамо (бульварна
частина),
Бульвар Праці (бульварна частина),
Бульвар Верховної Ради (бульварна
частина),
Андріївський узвіз,
вул. Спаська (від перетину з вул.
Костянтинівська до перетину з вул.
Межигірська),
вул. О.Теліги ( від перетину з вул.
Кирилівська до перетину з вул.
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Дорогожицька)
Бульвар М.Приймаченко (бульварна
частина)
Парки, урочища:
Ім. Котляревського,
Ім. Шевченка,
урочище. Бабин Яр,
Національний історикомеморіальний заповідник «Бабин Яр»,
урочище Кирилівський Гай
Ботанічний сад ім. Академіка
О.Фоміна,
Центральний ботанічний сад,
НАН України ім. М.Гришка
Сквер перед театром
ім. І.Франка
Площі, майдани:
Поштова площа,
Європейська площа,
площа Арсенальна.
Майдан Незалежності,
Контрактова площа,
Бессарабська площа (пішохідна
частина навколо Бессарабського ринку)
Площа Перемоги (центральна
клумба),
Площа Ботанічна (включаючи вул.
І.Франка та вул. Леонтовича паралельні
площі)
Площа Льва Товстого (зелена
клумба),
Львівська площа (зелена клумба),
Транспортні розв’язки в різних рівнях на
перетині вулиць:
перетин просп. Перемоги, Кільцевої
дороги та просп. Академіка Палладіна,
перетин просп. Перемоги та вул..
Святошинської,
перетин просп. Перемоги та вул.
В.Щербакова,
перетин просп. Космонавта
Комарова та бульвар І. Лепсе,
перетин вул. О. Теліги та вул.
Кирилівська,
перетин просп. Л.Курбаса та
Кільцевої дороги,
перетин вул. Борщагівська та вул.
В.Гетьмана,
перетин вул. В.Гетьмана та просп.
Перемоги,
перетин вул. О.Довженка, вул.
Дегтярівська, вул. О.Теліги,
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перетин вул. академіка Щусєва, вул.
Мельникова та вул. О.Теліги,
перетин вул. Багатирська та вул.
Лугова,
перетин просп. Перемоги та вул.
В.Чорновола,
Перетин вул. Борщагівська та
просп. Повітрофлотський,
Севастопольська площа (перетин
просп. В.Лобановського, просп.
Повітрофлотський, бульвар Чоколівський,
вул. Народного ополчення),
Одеська площа (перетин Кільцевої
дороги, просп. Академіка Глушкова, вул.
Академіка Заболотного),
Деміївська площа (перетин просп.
В.Лобановського, Голосіївського просп. та
просп. Науки),
Перетин просп. Науки та вул.
Саперно-Слобідська,
Либідська площа (перетин бульвар
Дружби народів, вул. Великої
Васильківської, вул. Антоновича),
Перетин вул. Саперно-Слобідська
та вул. Кіквідзе,
Перетин бульвару Дружби Народів,
вул. Кіквідзе та бульвару Л.Українки
Наддніпрянське шосе (біля
Дарницького залізнично-автомобільного
мостового переходу),
Перетин вул. Промислової,
Наддніпрянське шосе та Столичне шосе,
Перетин Столичне шосе, вул.
академіка Заболотного та Наддніпрянське
шосе,
перетин просп. Московський, вул.
О. Теліги та вул. Новокостянтинівська,
Площа Тульська (перетин просп.
Оболонський та просп. Московського),
перетин просп. Московський , вул.
Набережна-Рибальська , просп. Героїв
Сталінграда
перетин просп. Московський та вул.
Богатирської,
перетин вул. Лугова,
вул. Богатирська та вул. Маршала
Тимошенка,
перетин Дніпровської набережної та
просп. М.Бажана
перетин просп. М.Бажана та просп.
П.Григоренка
перетин просп. Перемоги та вул.
Василенка (м. Берестейська)
перетин вул. Ревуцького та просп.
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М.Бажана
Новоросійська площа (перетин вул.
Г.Хоткевича, просп. Броварський),
Перетин Кільцева дорога та
В’ячеслава Чорновола ( Київська обл.)
Транспортні розв’язки в одному рівні на
перетині вулиць:
перетин вул. Академіка Єфремова
та вул. Чорнобильської,
Інтернаціональна площа (перетин
вул. Щербакова, вул. Стеценка, вул.
Маршала Гречка),
перетин вул. Стеценка та вул.
Академіка Туполєва,
Гостомельська площа (перетин вул.
Стеценка, вул. Міської та просп.
Академіку Палладіна),
перетин бульвар Ромена Роллана та
вул. Я.Колеса,
перетин вул. Я.Колоса та вул.
Героїв Космосу,
Перетин Л.Курбаса та вул. В.
Покотила,
Перетин просп. Правди, вул.
Маршала Гречки та просп. Г.Гонгадзе,
Перетин просп. Правди та просп.
В.Порика,
Клумба просп. В.Порика,
Перетин вул. Світлицького, просп.
Свободи,
Перетин просп. Свободи та просп.
В.Порика,
Перетин просп. Г.Гонгадзе, просп.
Свободи,
Площа Т.Шевченка (перетин просп.
Мінський та вул. Полярної),
Перетин вул. Лугова та вул.
Я.Івашкевича,
Перетин просп. Героїв Сталінграду,
вул. О.Архіпенко,
Перетин вул. О.Архіпенко та вул.
Йорданська,
Перетин вул. Йорданська та вул.
Маршала Малиновського,
Оболонська площа (перетин просп.
Оболонського та вул. Маршала
Малиновського),
Площа Сантьяго-де-Чілі (перетин
вул. Маршала Малиновського та просп.
Герої Сталінграду),
Перетин вул. Маршала
Малиновського та вул. Маршала
Тимошенка,
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Перетин вул. Маршала Тимошенка
та вул. З.Гайдай,
Площа Мінська (перетин вул.
Маршала Тимошенка та Оболонського
просп.),
Площа М.Загороднього (перетин
просп. Героїв Сталінграду та вул. Маршала
Тимошенка)
Перетин вул. Героїв Дніпра та вул.
З.Гайдай,
Перетин вул. Героїв Дніпра та
Оболонського просп. ,
Перетин просп. Героїв Сталінграду
та вул. Героїв Дніпра,
перетин просп. Генерала Ватутіна
та вул. Труханівська перед виїздом на міст
Георгія Фукса,
Перетин просп. Генерала Ватутіна
та вул. Оноре де Бальзак,
Керчинська площа (перетин просп.
Генерала Ватутіна, бульвар Перова та
просп. В.Маяковського),
Перетин вул. Оноре де Бальзака та
вул. Каштанова,
Перетин просп. В.Маяковського та
вул. Теодора Драйзера,
Площа Анкари (перетин вул.
О.Сабурова та просп. В.Маяковського,
Перетин вул. М.Цветаєвої та просп.
В.Маяковського,
Перетин вул. Радунська та вул.
Милославська,
Перетин вул. Братиславської ,
просп. Генерала Ватутіна, вул. Теодора
Драйзера, вул. Електротехнічна,
Перетин бульвар Перова та просп.
Алішера Навої,
Перетин вул. Маршала Жукова та
вул. Космонавта Волкова,
Перетин просп. Лісовий та вул.
Мілютенка,
Перетин вул. Маршала Жукова та
просп. Лісовий,
Волгоградська площа (перетин вул.
Мілютенка та вул. Шалом-Алейхема),
Перетин вул. Генерала Жмаченко та
Дарницького бульвару,
перетин просп. Броварський, просп.
Визволителів, вул. Будівельників, вул.
Генерала Жмаченка,
Перетин вул. Г.Хоткевича, бульвар
Верховної Ради та просп. Ю.Гагаріна,
Дарницька площа (перетин просп.
Ю.Гагаріна, просп. Возз’єднання та
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Харківське шосе),
перетин просп. Возз’єднання та вул.
Берізняківська, вул. Плеханова,
перетин просп. Возз’єднання,
Дніпровська набережна, Русанівська
набережна перед мостом Патона,
Перетин просп. П.Тичини та вул.
Ю.Шумського,
Перетин просп. П.Тичини та вул.
Березняківська,
Перетин вул. Ю.Шумського з вул.
Березняківська,
Перетин вул. Здолбунівська та
Харківське шосе,
перетин вул. Здолбунівська, вул.
Тепловозна та вул. Тальнівська,
Перетин Дніпровської набережної
та вул. А.Ахматової,
Харківська площа (перетин
Харківське шосе, просп. М.Бажана та
Бориспільське шосе),
Перетин просп. Д.Григоренка та
вул. А. Ахматової,
Перетин вул. А. Ахматової, вул.
Ревуцького, вул.Тростянецька,
Перетин вул. Архітектора
Вербицького та вул. Декабристів.
Мостові розв’язки, шляхопроводи,
естакади, мости:
- Шляхопровід Печерський через бульвар
Дружби Народів
- Міст ім. Є.О.Патона через р.Дніпро;
- Автовокзальний шляхопровід на
перетині бульвару Дружби Народів з
залізничними коліями Київ-ПасажирськийДарниця і р. Либідь;
- Повітрофлотський шляхопровід на
перетині Повітрофлотського просп. і
залізницею Київ-Фастів;
- Харківський шляхопровід на перетині
Харківського шосе і зал. колій станції
«Дарниця»;
- Микільський шляхопровід на перетині
просп. Возз’єднання та зал. Коліями
Дарниця – Київ-Петрівка;
- Парковий пішохідний міст через р.
Дніпро на Труханів острів;
- Шляхопровід №1 через лінію
швидкісного трамваю транспортної
розв’язки на перетині пр. Леся Курбаса та
вул. Гната Юри;
- Шляхопровід №2 через лінію
швидкісного трамваю транспортної
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розв’язки на перетині пр. Леся Курбаса та
вул. Гната Юри;
- Шляхопровід №3 через лінію
швидкісного трамваю транспортної
розв’язки на перетині пр. Леся Курбаса та
вул. Гната Юри;
- Міст пішохідний на перетині просп.
Леся Курбаса та вул. Гната Юри;
- Міст через р. Либідь по вул.
Фізкультури;
- Міст через р. Либідь по
вул. Федорова;
- Міст через р. Либідь по
вул. Петлюри;
- Шляхопровід біля станції Караваєві
Дачі через залізничні колії;
- Шляхопровід Гаванський на перетині
просп. Перемоги з залізничними коліями;
- Шляхопровід Ковельський на перетині
просп. Перемоги і залізницею Київ –
Коростень біля залізничної платформи
«Святошин»;
- Шляхопровід на перетині
вул. Дегтярівської та Василенка
(Ватченка) з просп. Перемоги біля ст.
метро «Берестейська»;
- Шляхопровід по
вул. Кудрявській;
- Міст через струмок Курячий Брід по
вул. Вишгородській;
- Шляхопровід Оріховатський (вул.
Бурмістенка);
- Міст через р. Либідь по
вул. Байковій біля меблевої фабрики ім.
Боженка;
- Міст пішохідний через лінію
швидкісного трамваю біля кінотеатру
«Лейпциг»;
- Міст через струмок Віта по вул.
Червонопрапорній в
с. Пирогів;
- Міст через струмок Віта по вул.
Комунальній в с. Пирогів;
- Міст через меліоканал по
вул. Празькій
- Міст №1 через Русанівський канал біля
готелю «Славутич»;
- Шляхопровід біля станції Ліски по вул.
Алма-Атинська;
- Шляхопровід Наводницький на
перетині бульв. Дружби Народів та
Набережним шосе;
- Міст пішохідний на перетині вул.
Магнітогорської з Святошинсько8

Броварською лінією метрополітену
поблизу станції «Чернігівська»;
- Міст автодорожній №2 через
Русанівський канал;
- Естакада біля станції метро
«Шулявська»;
- Шляхопровід через залізничні колії по
вул. Василенка (Ватченка);
- Міст - метро через Русанівську протоку;
- Міст-метро через р. Дніпро;
- Шляхопровід на перетині Броварського
з залізницею ст. Дарниця – ст. Київ –
Петрівка, ПЗЗ;
- Шляхопровід по вул. Толстого через
залізничні колії;
- Міст через р. Либідь по вул. Толстого;
- Міст через р. Нивка на просп.
Перемоги;
- Міст Венеціанський в Гідропарку через
Венеціанську протоку;
- Пішохідний міст через Русанівський
канал, що з’єднує б-р Давидова і пр.
Возз’єднання;
- Пішохідний міст через Русанівський
канал, що з’єднує б-р Давидова і вул.
Флоренції ;
- Шляхопровід через на перетині вул.
Новоконстянтинівської з під’їзними
залізничними коліями по вул. Портовій та
двома автопроїздами;
- Шляхопровід на перетині пр. Комарова
та 50-річчя Жовтня із залізницею Київ –
Волинський – Святошин (біля платформи
«Борщагівка»);
- Естакада №1 по вул. Борщагівської;
- Естакада №2 по вул. Жилянській
(Повітрофлотській просп.);
- Шляхопровід на Либідській площі;
- Міст через струмок Мокрий по вул.
Либідській;
- Пішохідний міст №1 транспортної
розв’язки на перетині пр. Перемоги з
Кільцевою дорогою (зі сторони
Академмістечка);
- Пішохідний міст №2 транспортної
розв’язки на перетині пр. Перемоги з
Кільцевою дорогою (зі сторони автостанції
«Дачна»);
- Пішохідний міст №3 транспортної
розв’язки на перетині просп. Перемоги з
Кільцевою дорогою (зі сторони кінотеатру
«Екран»);
- Пішохідний міст №4 транспортної
розв’язки на перетині просп. Перемоги з
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Кільцевою дорогою (з боку
Петропавлівської Борщагівки);
- Міст пішохідний під Автовокзальним
шляхопроводом;
- Міст через струмок Совки по
Фрометівському Узвозу;
- Міст пішохідний через просп. Комарова
біля вул. Василенка;
- Міст через струмок Віта в с. Чапаєвка
по вул. Любомирській;
- Міст через озеро Коник на острові
Жуков;
- Шляхопровід на В. Окружній
(Кільцевій) дорозі біля станції
«Новобіличі»;
- Шляхопровід трамвайний на перетині
вул. Дегтярівської та Василенка з просп.
Перемоги біля станції метро
«Берестейська»;
- Міст пішохідний через струмок Совки
по Фрометівському узвозу;
- Міст пішохідний через струмок Совки
по вул. Ізюмській;
- Міст через струмок Віта в с. Чапаєвка
по вул. Любомирській (№2);
- Міст через дренажний канал на острів
Труханів;
- Міст Московській через р. Дніпро;
- Міст через р. Десенка;
- Шляхопровід трамвайних на перетині
вул. Добринінської з залізничними коліями
Київ – Петрівка – Київська ГЕС;
- Міст через р. Либідь по
Наддніпрянському шосе;
- Шляхопровід по Наддніпрянському
шосе через залізничні колії на ПК 19;
- Шляхопровід по Наддніпрянському
шосе на вул. Будіндустрії;
- Міст автодорожній №6 через
Русанівський канал, що з’єднує вул.
Плеханова з вул. Ентузіастів;
- Міст пішохідний на перетині вул.
Борщагівської та
вул. Індустріальної біля шляхопроводу
код-94;
- Міст пішохідний через озеро Бобровня
на півострові Муромець №2;
- Міст пішохідний через озеро Бобровня
на півострові Муромець №3;
- Шляхопровід по
вул. Камишинська через залізничні колії
станції «Заводська»;
- Шляхопровід біля станції метро
«Нивки» (перетин вул. Щербакова та
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просп. Перемоги);
- Міст пішохідний через Броварський
просп. біля птахофабрики;
- Міст пішохідний через Броварській
просп. біля примикання автодороги на
с. Зазим’я;
- Шляхопровід по вул. Полярній через
залізничні колії Київ – Петрівка –
Київська;
- Естакадний з’їзд з Дніпрянського
узвозу на Набережне шосе біля станції
метро «Дніпро»;
- Шляхопровід на перетині просп. Ю.
Гагаріна і вул. Кіото з Броварським просп.
- Міст пішохідний через просп. Перемоги
біля мотелю-кемпінгу «Пролісок»;
- Міст пішохідний через канал, що
з’єднує просп. Ватутіна та вул.
Закревського;
- Шляхопровід на перетині вул. Лугової
та залізничних колій Київ-ПетрівкаКиївська ГЕС;
- Естакада на магістралі від
Наддніпрянського шосе до просп. Науки
(збоку мосту ім. Є.О. Патона) «В»;
- Естакада на магістралі від
Наддніпрянського шосе до просп. Науки
(збоку с. Корчувате) «Н»;
- Міст пішохідний на ПК 13+47,5 на
магістралі від Наддніпрянського шосе по
просп. Науки;
- Міст пішохідний на ПК 18+72 на
магістралі від Наддніпрянського шосе до
просп. Науки біля «Укроптбакалія»;
- Південний мостовий перехід через р.
Дніпро;
- Правобережна естакада «В» Південного
мостового переходу (збоку мосту ім. Є.О.
Патона );
- Правобережна естакада «Н» Південного
мостового переходу (збоку с. Корчувате);
- Міст пішохідний через р. Либідь до
ТЕЦ-5;
- Міст №1 через р. Либідь на ПК0+39,4
до ТЕЦ-5;
- Міст №2 через р. Либідь на ПК5+80 до
очисних споруд ТЕЦ-5;
- Шляхопровід на перетині просп. Науки
та магістралі безперервного руху;
- Шляхопровід №2 на перетині магістралі
безперервного руху та стратегічного шосе;
- Міст пішохідний через вул. Міську біля
вул. Синьоозерної (Гостомельське шосе);
- Шляхопровід по вул. Драйзера через
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колії швидкісного трамваю;
- Шляхопровід по вул. Сабурова через
колії швидкісного трамваю;
- Шляхопровід по вул. Цвєтаєвої через
колії швидкісного трамваю;
- Пішохідний міст на ст. «вул.
Каштанова» (через трамвайну колію);
- Шляхопровід на ПК 67+65 через
трамвайні колії Великої Кільцевої дороги
на дільниці від Гостомельсь-кого шосе до
просп. Маршала Рокосовського;
- Міст пішохідний транспортного вузла
«Караваєві Дачі» з боку станції КиївПасажирський;
- Міст пішохідний транспортного вузла
«Караваєві Дачі» з боку станції КиївВолинський;
- Міст пішохідний по вул. ЛебедєваКумача;
- Міст пішохідний біля парку Слави по
Дніпровському узвозу;
- Міст пішохідний через вул.
Інститутську;
- Надземний пішохідний перехід по
Столичному шосе в районі СТО – 3;
- Надземний пішохідний перехід по
Столичному шосе біля будинку №58;
- Надземний пішохідний перехід по вул.
О. Теліги в районі парку відпочинку;
- Надземний пішохідний перехід по вул.
О. Теліги в районі АЗС;
- Надземний пішохідний перехід на
перетині просп. Московського і вул.
Лайоша Гавро;
- Надземний пішохідний перехід в районі
вул. Кіровоградської;
- Надземний пішохідний перехід з
ліфтовим господарством на просп.
Визволителів у районі входу до П К та В
«Перемога»;
- Міст на вході в Гавань;
- Естакада вздовж вул. Набережно –
Хрещатицької;
- Надземний пішохідний перехід через
просп. Червонозоряний;
- Шляхопровід транспортної розв’язки
біля станції метрополітену «Дніпро»;
- Споруда 1Л автомобільної естакади
залізнично – автомобільного мостового
переходу через р. Дніпро (верхова
частина);
- Автодорожня частина мосту через р.
Дніпро залізнично–автомобільного
мостового переходу через р. Дніпро
12
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Форматна
зона 1

Площа однієї рекламної
поверхні РЗ, що буде
розміщуватись відповідно
до зонування розміщення
зовнішньої реклами в
місті Києві до 2,16 кв.м.

(верхова частина);
- Споруда 2П автомобільної естакади
залізнично–автомобільного мостового
переходу через р. Дніпро (верхова
частина);
- Споруда 7П автомобільної естакади
залізнично–автомобільного мостового
переходу через р. Дніпро (верхова
частина);
- Споруда 3П автомобільної естакади
залізнично – автомобільного мостового
переходу через р. Дніпро (верхова
частина);
- Надземний пішохідний перехід біля
станції «Лівий берег» залізнично–
автомобільного мостового переходу через
р. Дніпро (верхова частина);
- Естакада транспортної розв’язки на
примиканні Дніпровського узвозу до
Набережного шосе з підходами;
- Шляхопровід А реконструкції
транспортної розв’язки на перетині
бульвару Дружби Народів та
Наддніпрянського шосе (з боку станції
метро «Дніпро») з підпірними стінами;
- Шляхопровід Б реконструкції
транспортної розв’язки на перетині
бульвару Дружби Народів та
Наддніпрянського шосе (з боку станції
метро «Видубичі») з підпірними стінами;
- Тунель В реконструкції транспортної
розв’язки на перетині бульвару Дружби
Народів та Наддніпрянського шосе (з боку
бульвару Дружби Народів) з підпірними
стінами;
- Тунель Г реконструкції транспортної
розв’язки на перетині бульвару Дружби
Народів та Наддніпрянського шосе (з боку
мосту ім. Є.О.Патона через р. Дніпро) з
підпірними стінами;
- ст. метро «Лівобережна» Мостовий
перехід станції метрополітену
«Лівобережна» на вул. Марини Раскової у
напрямку до вул. Луначарського;
- ст. метро «Дніпро» (естакада мосту
«Дніпро»);
- станція метрополітену «Дніпро»
(перехід з платформи до ліфту).
Визначено межами:
вул. Оленівська (до перетину з вул.
Кирилівською),
вул. Кирилівська (від перетину з
Вул. Оленівська),
Провулок Ярославський,
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включно, окрім наступних
рекламних засобів:
спеціальна
рекламна конструкція на
фасаді будинку (будівлі),
споруди;
художньопросторова композиція
(зелені насадження, фіто
композиція тощо), яка
використовується як
рекламний;
афішна
(інформаційна) тумба
зупинковий
комплекс (павільйон);
конструкція на
даху будинку (будівлі),
споруди (за виключенням
будівель готелів, торговорозважальних та офісних
центрів);
медіафасад;
графічна (лазерна)
проекційна установка,
об’ємно-просторова
(голографічна) проекційна
установка
банер, панно на
фасаді будинку (будівлі),
споруди та/або
будівельних риштуваннях
телевізійний екран
на фасаді будинку, якщо
його розміщення
передбачене
затвердженим в
установленому порядку
паспортом фасаду;
елементи
зовнішнього благоустрою,
що використовуються як
рекламоносій (телефонна
кабіна, урна, лава);
об’ємно-просторова
конструкція
індивідуального
дизайнерського рішення,
що стоїть окремо,
висотою не більше 1,7 м.

вул. Нижній Вал,
Вознесенський узвіз,
вул. Січневих Стрільців (від
перетину з Вознесенським узвозом до
перетину з вул. Обсерваторна),
вул. Обсерваторна ( від перетину з
вул. Січових Стрільців до вул.
В.Винниченка)
вул. В.Винниченка,
вул. Павлівська,
вул. Золотоустівська від перетину з
вул. Павлівська,
площа Перемоги,
вул. П.Пестеля,
вул. Старовокзальна,
вул. Жилянська (від перетину з вул.
Старовокзальна до перетину з вул.
С.Петлюри)
вул. С.Петлюри (від перетину з вул.
Жилянською до площі Вокзальна),
Площа Вокзальна,
вул. Вокзальна,
вул. Л.Товстого,
вул. Гайдара,
вул. В.Яна,
вул. Жилянська,
вул. Ш. Руставелі,
вул. Еспланадна,
вул. Басейна,
Бульвар Л.Українки ( до перетину з
Вул. Кутузова) ,
вул. Кутузова,
вул. Цитадельна,
вул. Редутна,
вул. І.Мазепи,
до вул. Набережно-Хрещатицька,
до вул. Набережно-Лугова (до
перетину з вул. Межигірська
А також вулиці, бульвари :
Бульвар М.Приймаченко,
вул. Прирічна,
Оболонська набережна,
Подільський узвіз,
вул. Фізкультури,
вул. Костянтинівська ( від перетину
з вул. оленівська та вул.
Новокостянтинівська),
вул. Велика Васильківська (від
перетину з вул. Жилянська до перетину з
вул. Фізкультури)
Петрівська алея (до пішохідного
мосту).

14

3

4

Форматна
зона 2

Форматна
зона 3

Площа однієї рекламної
поверхні РЗ, що буде
розміщуватись відповідно
до зонування розміщення
зовнішньої реклами в
місті Києві до 8 кв.м.
включно, окрім наступних
рекламних засобів:
художньопросторова композиція
(зелені насадження, фіто
композиція тощо), яка
використовується як
рекламний;
зупинковий
комплекс (павільйон);
конструкція на
даху будинку (будівлі),
споруди;
медіафасад;
графічна
(лазерна)проекційна
установка, об’ємнопросторова
(голографічна) проекційна
установка
банер, панно на
фасаді будинку (будівлі),
споруди та/або
будівельних риштуваннях
елементи
зовнішнього благоустрою,
що використовуються як
рекламоносії (телефонна
кабіна, урна, лава)
об’ємнопросторова конструкція
індивідуального
дизайнерського рішення,
що стоїть окремо,
висотою не більше 1,7 м.
телевізійний екран
на фасаді будинку, якщо
його розміщення
передбачене
затвердженим в
установленому порядку
паспортом фасаду.

Визначено межами до :
вул. О. Теліги,
вул. О. Довженка,
вул. В. Гетьмана,
Чоколівського бульвару,
просп. В. Лобановського
Включаючи:
бульвар Дружби народів,
Набережне шосе,
вул. Набережно-Хрещатинська ( до
перетину вул. Нижній Вал)
вул. Кирилівську (від перетину з
вул. Оленівська до перетину з вул. О.
Теліги)
Окрім:
просп. Перемоги (від перетину з
вул. В.Чорновола до перетину з вул.
О.Довженка)
вул. Борщагівська (від перетину з
просп. Повітрофлотський до перетину з
вул. В.Гетьмана)
А також вулиці, проспекти:
просп. Голосіївський (від
Деміївської площі до перетину з вул.
Васильківською),
вул. Васильківська (до Амурської
площі),
вул. Кіквідзе,
Дніпровська набережна (від
перетину з просп. Возз’єднання до
Дарницького залізничного-автомобільного
мостового переходу),
Русанівська набережна,
вул. Ентузіастів.

Включає території міста Києва, які не
Площа однієї рекламної
увійшли до 0, 1, 2 та 4 форматних зон.
поверхні РЗ, що буде
розміщуватись відповідно
до зонування розміщення
зовнішньої реклами в місті
15

5

Форматна
зона 4

Києві до 36 кв.м. включно,
окрім наступних
рекламних засобів:
художньопросторова композиція
(зелені насадження, фіто
композиція тощо), яка
використовується як
рекламний;
зупинковий
комплекс (павільйон);
конструкція на
даху будинку (будівлі),
споруди;
медіафасад;
графічна
(лазерна)проекційна
установка, об’ємнопросторова
(голографічна) проекційна
установка
банер, панно на
фасаді будинку (будівлі),
споруди та/або
будівельних риштуваннях
телевізійний екран
на фасаді будинку, якщо
його розміщення
передбачене
затвердженим в
установленому порядку
паспортом фасаду;
банер, панно на
фасаді будинку (будівлі),
споруди.
Площа однієї рекламної
поверхні РЗ, що буде
розміщуватись відповідно
до зонування розміщення
зовнішньої реклами в
місті Києві до 75 кв.м.
включно, окрім наступних
рекламних засобів:
художньопросторова композиція
(зелені насадження, фіто
композиція тощо), яка
використовується як
рекламний
конструкція на
даху будинку (будівлі),
споруди;
медіафасад;
графічна

Включає територію вздовж
магістральних вулиць, проспектів, шосе, а
саме:
- просп. Бажана;
- Бориспільського шосе;
- Броварського просп. (від перетину з
просп. Визволителів до межі міста);
- вул. Братиславської;
- вул. Богатирської;
- Великої кільцевої дороги;
- вул. Міської;
- просп. Академіка Палладіна;
- Кільцевої дороги;
- просп. Академіка Глушкова (від виїзду з
вул. Васильківська до межі міста);
просп. Генерала Ватутіна,
просп. Московський,
вул. Полярна,
просп. Перемоги (від перетину з
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(лазерна)проекційна
просп. Академіка Палладіна до Брестустановка, об’ємноЛитовського шосе),
просторова
Брест-Литовського шосе,
(голографічна) проекційна
Гостомельське шосе,
установка;
вул. Академіка Заболотного,
банер, панно на
Столичне шосе,
фасаді будинку (будівлі),
Дніпропетровське шосе
споруди та/або
вул. Промислова.
будівельних риштуваннях
банер, панно на
фасаді будинку (будівлі),
споруди.
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Київський міський голова

В. Кличко
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