Форматні зони міста
УПРАВЛІННЯ
З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
КМДА

Форматні зони
Зона 0
Можна розміщувати

Зона 1
Можна розміщувати

з окремих літер

з окремих літер

Зона 2
Можна розміщувати

Зона 3-4
Можна розміщувати

літер, літер на суцільній
основі

літер, літер на суцільній
основі, лайтбокси

Карта форматних зон
db.kievreklama.kiev.ua/db/rz.dll

Нормативно-правові акти
Ріше ння №223/2445 від 20.04.2017
Про затвердження Правил розміщення рекламних засобів
у місті Києві.
Рішення №224/2446 від 20.04.2017
Про затвердження Порядку розміщення вивісок у місті Києві.

reklama.kyivcity.gov.ua/content/
rishennya-kmr.html

як розмістити
вивіску

Кожна особа вправі розмістити на фасаді будівлі табличку, вивіску, рекламну конструкцію.
тип 1
Окремі літери
Всі форматні зони
тип 2
Окремі літери
на суцільній основі
2–4 форматні зони
тип 3
Суцільний стенд
або лайтбокс
3–4 форматні зони

Табличка

Вивіска

Рекламна конструкція на фасаді

Зміст

Зміст

Зміст

Зареєстроване найменування особи,
вид діяльності, час роботи.

Зареєстроване найменування особи, зареєстровані
знаки для товарів та послуг, що належать цій особі,
вид діяльності, час роботи.

Будь-який.

Площа до 0,5 м²

Площа до 3,0 м²

Площа обмежується форматною зоною
та архітектурними особливостями фасаду.

Табличку можна розміщувати
• біля входу у приміщення, яке займає особа;

Вивіску можна розміщувати
• біля входу у приміщення, яке займає особа;

Рекламну конструкцію можна розміщувати
• над вікнами або входом на першому поверсі;

• у вікнах, вітринах та прозорій частині вхідних
дверей.

• над вхідними дверима, над вітринами та над
віконними прорізами не вище центральної
міжвіконної горизонтальної вісі;

• на цокольному поверсі;

• у вікнах, вітринах та прозорій частині вхідних дверей,
займаючи не більше 30% їх площі;

• між вікнами на першому поверсі,
• вище першого поверху у виключних випадках
(див. Правила розміщення реклами).

• між дверними та віконними отворами.

Не потребує узгодження

Висновок — до 10 днів

Дозвіл — до 180 днів (в залежності від

Подати документи можна через сайт
eadv.kyivcity.gov.ua та за 10 днів отримати
висновок чи відповідає вивіска вимогам.

Заява подається через ЦНАП.

строків погодження уповноваженими органами).

