
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 
від 22.03.2016 №104 «Про затвердження єдиного типу покажчиків (знаків, 
табличок) назв вулиць та номерів будинків м.Запоріжжя, забезпечення 
організації їх виготовлення та розміщення» 

 

  Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    

«Про благоустрій населених пунктів» та матеріалами концепції архітектурного 

середовища міста Запоріжжя «Код міста», розроблених товариством з 

обмеженою відповідальністю «ІНСТИТУТ ХАРКІВПРОЕКТ», на виконання 

договору про надання послуг від 22.05.2018 № 17844, з метою створення 

єдиних, уніфікованих та упізнаваних елементів міського простору,  

впорядкування виготовлення та розміщення покажчиків назв вулиць та номерів 

будинків в м.Запоріжжі, виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

 1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Запорізької міської 

ради від 22.03.2016 №104 «Про затвердження єдиного типу покажчиків (знаків, 

табличок) назв вулиць та номерів будинків м.Запоріжжя, забезпечення 

організації їх виготовлення та розміщення» (надалі – Рішення), а саме: 

 1.1. Затвердити  єдиний тип покажчиків (знаків, табличок) назв вулиць та 

номерів будинків м.Запоріжжя  в нові редакції (додається); 

  1.2. В пункті 2.1. Рішення: 

 - слова «МКП «Основаніє»» - виключити; 

 - після слів «підлягають перейменуванню» доповнити словами «та заміні»; 

 1.3. Пункт 2.2. Рішення викласти в новій редакції: «Директору департа-

менту з управління житлово-комунального господарства Запорізької міської 

ради Польовому С.Я. забезпечити організацію виготовлення та розміщення 

нових покажчиків (знаків, табличок) назв вулиць та номерів будинків на 

відповідних об’єктах, розташованих в межах міста Запоріжжя, що підлягають 

перейменуванню та заміні». 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Мішка С.М. та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бородая О.М. 
 

 
Міський голова         В.В.Буряк 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про 
внесення змін до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 
22.03.2016 №104 «Про затвердження єдиного типу покажчиків (знаків, 
табличок) назв вулиць та номерів будинків м.Запоріжжя, забезпечення 
організації їх виготовлення та розміщення» 
 
 З метою впорядкування розміщення покажчиків назв вулиць та номерів 

будинків, пропонується змінити стиль покажчиків (знаків, табличок) для міста 

Запоріжжя. 

 При розробці графічних матеріалів враховано стандарти позначення 

будинків та вулиць в міській системі візуальної інформації України, тип раніше 

прийнятих покажчиків м.Запоріжжя, аналоги інших міст, а також пропозиції, 

визначені в концепції архітектурного середовища м.Запоріжжя «Код міста», 

розробленого фахівцями ТОВ «Інститут Харківпроект», а саме – класифікація 

покажчиків відповідно до місця розміщення, враховуючи архітектурні 

особливості будинків та містобудівну ситуацію: центральна частина міста та  

історичні ареали міста; мікрорайони та новобудови міста; приватний сектор. 

 Кольорову гаму та шрифти в покажчиках назв вулиць та номерів 

будинків пропонується застосовувати з урахуванням положень Брендбуку 

туристичного бренду Запоріжжя.      

          Оскільки м.Запоріжжя включено до Списку історичних населених місць 

України (постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 №878), 

враховуючи туристичну привабливість міста для іноземних відвідувачів, згідно 

з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 №55 «Про 

впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею», написи на 

покажчиках пропонується дублювати в транслітерації латиницею відповідно до 

міжнародних стандартів ISO9. 

 Прийняття даного рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 

дозволить забезпечити організацію виготовлення та розміщення нового  типу 

покажчиків (знаків, табличок) м.Запоріжжя, що покращить естетику міського 

середовища. 

            

 
Заступник директора департаменту 
архітектури та містобудування  
міської ради         П.В.Назаренко 
 



Додаток 
до рішення виконавчого 
комітету міської ради 
___________№________ 

 

 
Єдиний тип покажчиків (знаків, табличок) 

назв вулиць та  номерів будинків м.Запоріжжя 
згідно з  класифікаційним переліком 

 

№ 

типу 

Класифікація 

покажчиків 
Розмір Зображення 

№1 Знак для 

позначення назви 

вулиці та номеру  

будинку 

(розміщення: 

Дніпровський, 

Вознесенівський, 

Олександрівський 

райони  

м.Запоріжжя) 

№1.1 

760х500х30мм 

 
№1.2 

760х500х30мм 

 
№1.3 

760х500х30мм 

 
№1.4 

1120х300хх30мм 

 

№1.5 

1120х300хх30мм 

 

№1.6 

1120х300хх30мм 

 



2 
 

№1.7 

1600х500х30мм 

 

№1.8 

1600х500х30мм 

 

№1.9 

1600х500х30мм 

 

№2 Знак для 

позначення назви 

вулиці та номеру  

будинку 

(розміщення: 

Заводський, 

Комунарський, 

Шевченківський, 

Хортицький 

райони  

м.Запоріжжя) 

№2.1 

760х500х30мм 

 
№2.2 

760х500х30мм 

 
№2.3 

760х500х30мм 

 
№2.4 

760х500х30мм 

 



3 
 

№2.5 

1120х300хх30мм 

 

№2.6 

1120х300хх30мм 

 

№2.7 

1120х300хх30мм 

 

№2.8 

1120х300хх30мм 

 

№2.9 

1600х500х30мм 

 

№2.10 

1600х500х30мм 

 

№2.11 

1600х500х30мм 

 

№2.12 

1600х500х30мм 

 

 
 

 
 



4 
 

Знак для позначення назви вулиці та номеру будинку №1.1  
(розміщення: Дніпровський район м.Запоріжжя) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Найменування Матеріал/технологія Колір Шрифт 

1 Основа знаку 
Алюмінієва композитна 

панель 0,5х4,0х0,5 
Білий 

(RAL9010) 
 

2 Фон, підложка 
Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Білий 
(RAL9010), 

Синій 
(RAL №5013) 

 

3 
Назва вулиці, 

району 

Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Чорний 
(RAL9011), 

Білий 
(RAL9010) 

Roboto 
кирилиця, 
латиниця 

(транслітерація) 

4 Номер будинку 
Плівка ORACAL 751, 

порізка на  плотері, вибірка 
Чорний 

(RAL9011) 
Roboto 
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Знак для позначення назви вулиці та номеру будинку №1.2  
(розміщення: Вознесенівський район м.Запоріжжя) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Найменування Матеріал/технологія Колір Шрифт 

1 Основа знаку 
Алюмінієва композитна 

панель 0,5х4,0х0,5 
Білий 

(RAL9010) 
 

2 Фон, підложка 
Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Білий 
(RAL9010), 

Зелений 
(RAL №6037) 

 

3 
Назва вулиці, 

району 

Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Чорний 
(RAL9011), 

Білий 
(RAL9010) 

Roboto 
кирилиця, 
латиниця 

(транслітерація) 

4 Номер будинку Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, вибірка 

Чорний 
(RAL9011) 

Roboto 
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Знак для позначення назви вулиці та номеру будинку №1.3  
(розміщення: Олександрівський район м.Запоріжжя) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Найменування Матеріал/технологія Колір Шрифт 

1 Основа знаку Алюмінієва композитна 
панель 0,5х4,0х0,5 

Білий 
(RAL9010) 

 

2 Фон, підложка 
Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Білий 
(RAL9010), 
Рубіновий 

(RAL №3032) 

 

3 Назва вулиці, 
району 

Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Чорний 
(RAL9011), 

Білий 
(RAL9010) 

Roboto 
кирилиця, 
латиниця 

(транслітерація) 

4 Номер будинку 
Плівка ORACAL 751, 

порізка на  плотері, вибірка 
Чорний 

(RAL9011) Roboto 
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Знак для позначення назви вулиці та номеру будинку №1.4  
(розміщення: Дніпровський район м.Запоріжжя) 

 

№ Найменування Матеріал/технологія Колір Шрифт 

1 Основа знаку Алюмінієва композитна 
панель 0,5х4,0х0,5 

Білий 
(RAL9010) 

 

2 Фон, підложка 
Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Білий 
(RAL9010), 

Синій 
(RAL №5013) 

 

3 
Назва вулиці, 

району 

Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Чорний 
(RAL9011), 

Білий 
(RAL9010) 

Roboto 
кирилиця, 
латиниця 

(транслітерація) 

4 Номер будинку Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, вибірка 

Чорний 
(RAL9011) Roboto 

 
 

Знак для позначення назви вулиці та номеру будинку №1.5  
(розміщення: Вознесенівський район м.Запоріжжя) 

 

 

№ Найменування Матеріал/технологія Колір Шрифт 

1 Основа знаку 
Алюмінієва композитна 

панель 0,5х4,0х0,5 
Білий 

(RAL9010)  

2 Фон, підложка 
Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Білий 
(RAL9010), 

Зелений 
(RAL №6037) 

 

3 
Назва вулиці, 

району 

Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Чорний 
(RAL9011), 

Білий 
(RAL9010) 

Roboto 
кирилиця, 
латиниця 

(транслітерація) 

4 Номер будинку 
Плівка ORACAL 751, 

порізка на  плотері, вибірка 
Чорний 

(RAL9011) 
Roboto 
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Знак для позначення назви вулиці та номеру будинку №1.6  
(розміщення: Олександрівський район м.Запоріжжя) 

 

№ Найменування Матеріал/технологія Колір Шрифт 

1 Основа знаку 
Алюмінієва композитна 

панель 0,5х4,0х0,5 
Білий 

(RAL9010) 
 

2 Фон, підложка 
Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Білий 
(RAL9010), 
Рубіновий 

(RAL №3032) 

 

3 
Назва вулиці, 

району 

Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Чорний 
(RAL9011), 

Білий 
(RAL9010) 

Roboto 
кирилиця, 
латиниця 

(транслітерація) 

4 Номер будинку Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, вибірка 

Чорний 
(RAL9011) 

Roboto 

 
 

Знак для позначення назви вулиці та номеру будинку №1.7 
(розміщення: Дніпровський район м.Запоріжжя) 

 

 

№ Найменування Матеріал/технологія Колір Шрифт 

1 Основа знаку 
Алюмінієва композитна 

панель 0,5х4,0х0,5 
Білий 

(RAL9010)  

2 Фон, підложка 
Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Білий 
(RAL9010), 

Синій 
(RAL №5013) 

 

3 
Назва вулиці, 

району 

Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Чорний 
(RAL9011), 

Білий 
(RAL9010) 

Roboto 
кирилиця, 
латиниця 

(транслітерація) 

4 Номер будинку 
Плівка ORACAL 751, 

порізка на  плотері, вибірка 
Чорний 

(RAL9011) 
Roboto 
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Знак для позначення назви вулиці та номеру будинку №1.8 
(розміщення: Вознесенівський район м.Запоріжжя) 

 

 
 

№ Найменування Матеріал/технологія Колір Шрифт 

1 Основа знаку Алюмінієва композитна 
панель 0,5х4,0х0,5 

Білий 
(RAL9010) 

 

2 Фон, підложка 
Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Білий 
(RAL9010), 

Зелений 
(RAL №6037) 

 

3 Назва вулиці, 
району 

Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Чорний 
(RAL9011), 

Білий 
(RAL9010) 

Roboto 
кирилиця, 
латиниця 

(транслітерація) 

4 Номер будинку Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, вибірка 

Чорний 
(RAL9011) 

Roboto 

 
Знак для позначення назви вулиці та номеру будинку №1.9  

(розміщення: Олександрівський район м.Запоріжжя) 
 

 

№ Найменування Матеріал/технологія Колір Шрифт 

1 Основа знаку Алюмінієва композитна 
панель 0,5х4,0х0,5 

Білий 
(RAL9010) 

 

2 Фон, підложка 
Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Білий 
(RAL9010), 
Рубіновий 

(RAL №3032) 

 

3 
Назва вулиці, 

району 

Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Чорний 
(RAL9011), 

Білий 
(RAL9010) 

Roboto 
кирилиця, 
латиниця 

(транслітерація) 

4 Номер будинку Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, вибірка 

Чорний 
(RAL9011) 

Roboto 
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Знак для позначення назви вулиці та номеру будинку №2.1  
(розміщення: Заводський район м.Запоріжжя) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Найменування Матеріал/технологія Колір Шрифт 

1 Основа знаку 
Алюмінієва композитна 

панель 0,5х4,0х0,5 
Чорний 

(RAL9011) 
 

2 Фон, підложка 
Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Чорний 
(RAL9011), 

Помаранчевий 
(RAL №2004) 

 

3 
Назва вулиці, 

району 

Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Білий 
(RAL9010) 

Roboto 
кирилиця, 
латиниця 

(транслітерація) 

4 Номер будинку Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, вибірка 

Білий 
(RAL9010) 

Roboto 
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Знак для позначення назви вулиці та номеру будинку №2.2  
(розміщення: Комунарський район м.Запоріжжя) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

№ Найменування Матеріал/технологія Колір Шрифт 

1 Основа знаку 
Алюмінієва композитна 

панель 0,5х4,0х0,5 
Чорний 

(RAL9011) 
 

2 Фон, підложка 
Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Чорний 
(RAL9011), 

Жовтий 
(RAL №1023) 

 

3 
Назва вулиці, 

району 

Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Білий 
(RAL9010) 

Roboto 
кирилиця, 
латиниця 

(транслітерація) 

4 Номер будинку Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, вибірка 

Білий 
(RAL9010) 

Roboto 
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Знак для позначення назви вулиці та номеру будинку №2.3  
(розміщення: Шевченківський район м.Запоріжжя) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

№ Найменування Матеріал/технологія Колір Шрифт 

1 Основа знаку Алюмінієва композитна 
панель 0,5х4,0х0,5 

Чорний 
(RAL9011) 

 

2 Фон, підложка 
Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Чорний 
(RAL9011), 
Малиновий 

(RAL №3027) 

 

3 Назва вулиці, 
району 

Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Білий 
(RAL9010) 

Roboto 
кирилиця, 
латиниця 

(транслітерація) 

4 Номер будинку 
Плівка ORACAL 751, 

порізка на  плотері, вибірка 
Білий 

(RAL9010) 
Roboto 
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Знак для позначення назви вулиці та номеру будинку №2.4  
(розміщення: Хортицький район м.Запоріжжя) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Найменування Матеріал/технологія Колір Шрифт 

1 Основа знаку Алюмінієва композитна 
панель 0,5х4,0х0,5 

Чорний 
(RAL9011) 

 

2 Фон, підложка 
Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Чорний 
(RAL9011), 
Блакитний 

(RAL №5012) 

 

3 Назва вулиці, 
району 

Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Білий 
 (RAL9010) 

Roboto 
кирилиця, 
латиниця 

(транслітерація) 

4 Номер будинку 
Плівка ORACAL 751, 

порізка на  плотері, вибірка 
Білий 

(RAL9010) Roboto 
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Знак для позначення назви вулиці та номеру будинку №2.5  
(розміщення: Заводський район м.Запоріжжя) 

 

 
 

№ Найменування Матеріал/технологія Колір Шрифт 

1 Основа знаку Алюмінієва композитна 
панель 0,5х4,0х0,5 

Чорний 
(RAL9011) 

 

2 Фон, підложка 
Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Чорний 
(RAL9011), 

Помаранчевий 
(RAL №2004) 

 

3 Назва вулиці, 
району 

Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Білий 
(RAL9010) 

Roboto 
кирилиця, 
латиниця 

(транслітерація) 

4 Номер будинку 
Плівка ORACAL 751, 

порізка на  плотері, вибірка 
Білий 

(RAL9010) Roboto 

 
 

Знак для позначення назви вулиці та номеру будинку №2.6  
(розміщення: Комунарський район м.Запоріжжя) 

 

 
 

№ Найменування Матеріал/технологія Колір Шрифт 

1 Основа знаку 
Алюмінієва композитна 

панель 0,5х4,0х0,5 
Чорний 

(RAL9011) 
 

2 Фон, підложка 
Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Чорний 
(RAL9011), 

Жовтий 
(RAL №1023) 

 

3 
Назва вулиці, 

району 

Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Білий 
(RAL9010) 

Roboto 
кирилиця, 
латиниця 

(транслітерація) 

4 Номер будинку Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, вибірка 

Білий 
(RAL9010) 

Roboto 

 



15 
 

Знак для позначення назви вулиці та номеру будинку №2.7  
(розміщення: Шевченківський район м.Запоріжжя) 

 

 
 
 

№ Найменування Матеріал/технологія Колір Шрифт 

1 Основа знаку 
Алюмінієва композитна 

панель 0,5х4,0х0,5 
Чорний 

(RAL9011) 
 

2 Фон, підложка 
Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Чорний 
(RAL9011), 
Малиновий 

(RAL №3027) 

 

3 
Назва вулиці, 

району 

Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Білий 
(RAL9010) 

Roboto 
кирилиця, 
латиниця 

(транслітерація) 

4 Номер будинку Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, вибірка 

Білий 
(RAL9010) 

Roboto 

 
Знак для позначення назви вулиці та номеру будинку №2.8  

(розміщення: Хортицький район м.Запоріжжя) 
 

 
 

№ Найменування Матеріал/технологія Колір Шрифт 

1 Основа знаку 
Алюмінієва композитна 

панель 0,5х4,0х0,5 
Чорний 

(RAL9011)  

2 Фон, підложка 
Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Чорний 
(RAL9011), 
Блакитний 

(RAL №5012) 

 

3 
Назва вулиці, 

району 

Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Білий 
(RAL9010) 

Roboto 
кирилиця, 
латиниця 

(транслітерація) 

4 Номер будинку 
Плівка ORACAL 751, 

порізка на  плотері, вибірка 
Білий 

(RAL9010) 
Roboto 
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Знак для позначення назви вулиці та номеру будинку №2.9  
(розміщення: Заводський район м.Запоріжжя) 

 

 

№ Найменування Матеріал/технологія Колір Шрифт 

1 Основа знаку 
Алюмінієва композитна 

панель 0,5х4,0х0,5 
Чорний 

(RAL9011) 
 

2 Фон, підложка 
Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Чорний 
(RAL9011), 

Помаранчевий 
(RAL №2004) 

 

3 
Назва вулиці, 

району 

Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Білий 
(RAL9010) 

Roboto 
кирилиця, 
латиниця 

(транслітерація) 

4 Номер будинку Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, вибірка 

Білий 
(RAL9010) 

Roboto 

 
Знак для позначення назви вулиці та номеру будинку №2.10  

(розміщення: Комунарський район м.Запоріжжя) 
 

 

№ Найменування Матеріал/технологія Колір Шрифт 

1 Основа знаку 
Алюмінієва композитна 

панель 0,5х4,0х0,5 
Чорний 

(RAL9011) 
 

2 Фон, підложка 
Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Чорний 
(RAL9011), 

Жовтий 
(RAL №1023) 

 

3 
Назва вулиці, 

району 

Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Білий 
(RAL9010) 

Roboto 
кирилиця, 
латиниця 

(транслітерація) 

4 Номер будинку Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, вибірка 

Білий 
(RAL9010) 

Roboto 
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Знак для позначення назви вулиці та номеру будинку №2.11  
(розміщення: Шевченківський район м.Запоріжжя) 

 

 

№ Найменування Матеріал/технологія Колір Шрифт 

1 Основа знаку Алюмінієва композитна 
панель 0,5х4,0х0,5 

Чорний 
(RAL9011) 

 

2 Фон, підложка 
Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Чорний 
(RAL9011), 
Малиновий 

(RAL №3027) 

 

3 Назва вулиці, 
району 

Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Білий 
(RAL9010) 

Roboto 
кирилиця, 
латиниця 

(транслітерація) 

4 Номер будинку 
Плівка ORACAL 751, 

порізка на  плотері, вибірка 
Білий 

(RAL9010) 
Roboto 

 
Знак для позначення назви вулиці та номеру будинку №2.8  

(розміщення: Хортицький район м.Запоріжжя) 
 

 

№ Найменування Матеріал/технологія Колір Шрифт 

1 Основа знаку 
Алюмінієва композитна 

панель 0,5х4,0х0,5 
Чорний 

(RAL9011)  

2 Фон, підложка 
Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Чорний 
(RAL9011), 
Блакитний 

(RAL №5012) 

 

3 
Назва вулиці, 

району 

Плівка ORACAL 751, 
порізка на  плотері, 

наклеювання 

Білий 
(RAL9010) 

Roboto 
кирилиця, 
латиниця 

(транслітерація) 

4 Номер будинку 
Плівка ORACAL 751, 

порізка на  плотері, вибірка 
Білий 

(RAL9010) 
Roboto 
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Відповідно до Правил утримання жилих будинків та прибудинкових 

територій, затверджених Наказом Державного комітету України з питань житлово-

комунального господарства від 17.05.2005 №76, на фасадах будинків 

розміщуються покажчики вулиці, провулка, площі, номер будинку. 

         Покажчики (знаки, таблички) встановлюються на кожному будинку, споруді, 

які мають окрему поштову адресу. Написання виконується без скорочення, 

українською мовою, для покажчиків – знаків напис дублюється в транслітерації 

латиницею.  

         Покажчики розміщуються на фасаді, який виходить на дорогу. Місце 

розміщення визначається в залежності від містобудівної ситуації – з правого або 

лівого боку будинку. На будинках, які розташовані в глибині кварталу, покажчики 

розміщуються на фасаді, що виходить на внутрішньоквартальний проїзд. Якщо 

будинок, споруда, територія підприємства чи садиба огороджені парканом та 

мають єдину поштову адресу, покажчики розміщуються біля воріт, з правого боку.  

 Якщо будинки сильно віддалені від проїжджої частини рекомендується 

наносити номер будинку безпосередньо на його глуху стіну та роботи написи 

достатньо великого розміру.  

         На фасаді будинків, споруд покажчики встановлюються на висоті 2,5 метра. В 

залежності від архітектурних особливостей фасаду допускається відхилення: 

мінімальна висота – 2,0 метра; максимальна –3,0 метра від рівня відмостки. Від 

рогу будинку покажчики розміщуються на відстані 0,2-0,3 метра. 

 Головна вимога до шрифту – зручність та функціональність. Розмір шрифту 

– написи повинні бути чітко помітні. 

Довгі тексти на покажчиках необхідно вирівнювати по лівому краю. Короткі 

написи можуть бути вирівняні по центру. 

 В одному рядку має розміщуватися не більше 8 слів. 

 В написах мають використовуватися строчні букви. Використання прописних 

букв допускається для коротких написів, при цьому необхідно використовувати 

розширення міжзнакового інтервалу. 

 Забороняється використовувати додаткові оздоблення написів (розчерки, 

тіні, тощо). 

 У тісних умовах необхідно використовувати скорочення (замість проспект 

Соборний – пр-т. Соборний), під час розміщення декількох написів на табличці її 

розмір необхідно визначати по ширині найбільшого тексту. Дозволяється 

переносити окремі слова, якщо напис складається з кількох слів, на різні рядки.  

 Забороняється стискати текстові символи по ширині або сильно їх 

розтягувати. 

 В районах з історичною забудовою, де тротуари розташовуються вздовж 

фасадів, покажчики можливо поєднувати з додатковою інформацією. 

  Покажчики повинні щільно прилягати до поверхонь стін, не перекривати 

архітектурні елементи, за табличками не мають розташовуватись пусті простори.    

 

 
Керуючий справами 
виконкому ради           Р.А.Омельянович 


