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2.8 _ вітрини, вивіски та 
реклама

Особливістю будинків у європейських містах часто є поліфункціональність: в 
одному будинку можуть бути приміщення для житла, офісів, магазинів, ресто-
ранів, кафе та ін., це створює враження живого й активного міста. Різноманіття 
функцій найбільш помітно в зоні першого поверху – саме тут міститься більшість 
магазинів та ресторанів, кожен з яких намагається привернути до себе увагу. Тому 
вітрини та вивіски повинні виконувати дві важливі функції – з одного боку, вони 
мають вигідно презентувати товари та пропозиції власників магазинів, а з іншого, 
вони є частиною оформлення громадського простору і тому повинні відповідати 
певним художньо-естетичним вимогам. Це завдання є дуже складним, і зразків 
вдалого його вирішення у Львові небагато.  Більшість вітрин  та вивісок оформлю-
ють за принципом: що більше, крикливіше, кольоровіше та яскравіше, то краще; 
таким чином оформлені перші поверхи будинків псують вигляд вуличного просто-
ру і руйнують загальне гармонійне членування та однорідний колір цілого будин-
ку. Власники приміщень часто не розуміють, що гарно облаштований будинок зі 
стриманими вивісками, які відповідають розмірам та колористиці фасаду, свідчить 
про високу якість товарів і набагато більше приваблює клієнтів, ніж надмірна 
яскравість та великі розміри.

фронтон 
над дверима карнизкронштейн місце для 

вивісок

вікно вітрини
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2.8 _  вітрини       історія

до ХіХ століття
Торгівля в середньовіччі велася на ринковій площі та площах, 
спеціально визначених для проведення ярмарків. Купці 
продавали свої товари в основному оптом, для них вони мали 
склади, а роздрібну торгівлю проводили мандрівні торгов-
ці, які викладали товари в пересувних ятках. Вільна торгів-
ля на постійній основі з’явилася завдяки гільдіям ремісни-
ків та ремісничим цехам, які на перших поверхах будинків 
своїх цехів мали невеликі майстерні, при яких відкривали 
невеличкі магазини. Ці приміщення були відкриті в сторону 
вулиці, тому ввечері їх закривали спеціальними віконниця-
ми. Ці віконниці кріпилися на завісах прямо в стінний мур і 
складалися зі збитих дощок. Для експонування товарів в 
сінях будинків влаштовували дерев’яні шафки. Перші вітрини 
були у вертикальному форматі і повторювали форму вікон на 
вищих поверхах, розміщувались з ними на одній лінії.

ХіХ століття
Лише з початку ХІХ століття вітрини почали виглядати так, 
як сьогодні. Торговці могли показувати своїм потенцій-
ним купцям більше товарів і виставляти їх на огляд більшої 
кількості людей. Нові будівельно-технічні можливості підси-
лили ці зміни: з’явилася можливість легко перекривати стінні 
отвори більшого розміру і виготовляти скло більших розмі-
рів. Попри це, до 1900 року здебільшого використовували 
приставні вітрини – це дерев’яні конструкції, які відступали 
від площини фасаду, не збільшуючи при цьому розмір вікон-
них прорізів.

В кінці ХІХ на початку ХХ ст. щораз частіше перші повер-
хи житлових будинків пристосовують під заклади торгівлі, 
влаштовуючи вітрини на місці існуючих вікон. 

ХХ століття
У спорудах, збудованих на початку ХХ століття, в яких перед-
бачалося використання першого поверху для торгівлі, були 
відразу запроектовані великі скляні площини. Історич-
ні вітрини складалися з багатьох віконних шибок, кожна в 
окремій рамі, їхнє членування та оформлення перегукувало-
ся з загальним виглядом будівлі. В загальному вітрини в цей 
час були справжніми витворами мистецтва. Ще досі у львів-
ському середмісті можна побачити, наприклад, історичні 
аптеки з автентичними вітринами. 

У 60-ті та 70-ті роки  ХХ століття почали вбудовувати велико-
форматні вітрини на перших поверхах будинків, які не були 
передбачені для гастрономічного використання. При цьому 
не рідко цілий фасад втрачав гармонійність членування та 
єдність декору. Занадто великі отвори в стінах, що не відпо-
відають історичним фасадам, сильно змінили зовнішній 
вигляд міста.

Рисунок на 
сецесійній вітрині

Вітрини епохи 
історизму

Оздоблення 
магазину початку 
ХХ-го століття

Металева вітри-
на часів соціалізму, 
що була пізніше 
встановлена на 
місці оригінальної
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до кінця ХіХ століття
Рекламні вивіски належать до елементів облаштуван-
ня міста, що використовувались ще в середньовіччі. Вхід 
до винарні, наприклад, позначали левовою головою з 
виноградною лозою в пащі, над дверима кнайпи, де можна 
було скуштувати пива, зазвичай вішали пучок соломи  чи 
сіна. Майстерні та магазини зазвичай позначали  металеви-
ми вивісками, на яких зображали, наприклад,  лева з ключа-
ми  (символ слюсарів), коня (ковальська майстерня) чи шаблю 
(зброярська майстерня). 

Справжніми майстрами реклами у той час були аптекарі. Аби 
привабити клієнтів, на своїх вітринах вони виставляли опуда-
ла крокодилів та інших екзотичних тварин чи величезні 
скляні посудини з кольоровими рідинами. Проте в основно-
му реклама в цей час була дуже простою і скромною. Купці 
та ремісники здебільшого усно рекламували та розхвалюва-
ли свій товар, при цьому покладаючись не лише на власний 
голос, але і на якість виробів. Тому в середньовічному Львові 
в прямому значенні «репутація майстра» (його ім’я на виробі) 
виконувала роль реклами.

Для реклами використовували засклені поверхні вітрин і 
дверей, наносячи на скло відповідний напис і рисунок технікою 
склотравлення. Підсвічений з середини приміщення у вечірній 
час, такий рисунок був попередником світлової реклами. 

ХХ століття
З початком  ХХ століття реклама у Львові набуває нового 
вигляду - перелік товарів, або самі продукти малювали прямо 
на стінах: цукрові голови, бочки з олією та ін. Сьогодні з під 
пізніших шарів пофарбування на деяких будинках проступа-
ють рекламні написи  українською, польською, гебрейською та 
іншими мовами.  Для скромних  рекламних вивісок та  таблиць 
з списком товарів тогочасні архітектори передбачали в фасаді 
спеціальні ніші.

Перед Першою світовою війною реклама перетворилася на 
цілу індустрію. Королем реклами у Львові був Йосиф-Адам 
Бачевський, виробник лікерів та горілки. На Східних торгах у 
Стрийському парку він збудував вражаючу двадцятиметрову  
вежу з безлічі пляшок, наповнених кольоровими рідинами. 
В цей час також почали малювати рекламу на глухих торце-
вих стінах. Ще досі на них можна побачити реклами відомих 
фірм, напр., «Сітроен» або «Філіпс».

Від початку 1910-х років на фасадах будинків, де були кіноте-
атри, з’являються перші світлові електричні реклами у вигля-
ді окремих літер з назвою закладу. Їх викладали з окремих 
жарівок або використовували скляні скриньки з нанесеними 
на стінках зображеннями та написами, що підсвічувались із 
середини. У 20-х роках з’явилася також реклама з проекторів, 
яку експонували на стіни будинків.  Тоді ж було встановле-
но перші рекламні тумби. В 1930-ті роки для реклами почали 
використовувати неон та накладні пластичні літери.

Подальший розвиток реклами у Львові було перервано прихо-
дом радянської влади, адже необхідності в рекламі вже не 
було. З  поверненням до ринкової економіки  реклама у Львові 
наслідує світові тренди. Проте вимушена перерва в рекламній 
традиції залишила свій слід у сучасному вигляді міста: реклама 
у Львові сьогодні – це стандартна глобалізована продукція, яка 
жодним чином не бере до уваги особливостей і потреб міста. 

2.8 _  вивіски та реклама    історія

Своєрідна реклам-
на кампанія 

довоєнного періо-
ду –  починаючи від 
цього часу реклам-

ну індустрію 
розглядають  як 

окрему галузь.

Приклад реклами 
багатьма 

мовами на фасаді 
продуктового 

магазину

Вже з часів 
Середньовіччя 

створювалися 
вивіски, які навіть 

без письмово-
го пояснення 

натякали на вид 
пропонованих 

послуг.

У радянські часи 
від реклами 

відмовилися, на 
магазинах часто 

зображалися 
лише піктограми 

для позначення 
їхньої функції.
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2.8 _  вітрини        Збереження та реставрація

вітрини
Проблеми _ Власники часто не усвідомлюють ціннос-
ті історичних вітрин, а їхню естетику сприймають як щось 
старомодне. Занедбаність, відсутність поточного  ремон-
ту, самовільні переобладнання та добудови призводять до 
зникнення цінних архітектурних деталей. В нових власників 
торгових приміщень у середмісті інколи виникає бажання  
створити абсолютно новий архітектурний образ приміщення, 
що може призвести  до повної і безповоротної втрати історич-
них декоративних деталей. Крім того, протягом останніх років 
поширилась тенденція до встановлення пластикових вікон та 
вітрин. 
Рекомендації _ Історичні вітрини мають сьогодні неоціненну 
вартість. Вони надзвичайно піднімають вартість цілого закла-
ду, вказують на його особливість та є свідченням хорошого 
смаку власника і якісного товару. Використайте цю перевагу 
історичних декоративних елементів собі на користь! Вітрини – 
це в основному дерев’яні конструкції, які потребують такого ж 
догляду і поточного ремонту, як і звичайні вікна (див. Розділ 2.4).
В результаті подальших перебудов та ремонту приміщень, 
в яких розміщені магазини, треба виправити неправиль-
но проведені ремонтні роботи та допущені художні помил-
ки: необхідно облаштувати вітрини таким чином, щоб вони 
відповідали пропорціям, матеріалам та колористиці цілого 
фасаду. Для цього слід дослідити історичний вигляд фасаду, 
вивчивши старі фото, записи та будівельні креслення.

У Львові залишилось ще багато добре збережених та цінних вітринних конструк-
цій. Щоб торгові площі в середмісті отримали якомога більшу користь з їхнього 
естетичного потенціалу, вітрини необхідно доглядати та фахово ремонтувати. 
Окрім питань, описаних в цьому розділі, візьміть, будь ласка, до уваги проблеми та 
рекомендації, описані в розділі 2.4.  

Загалом слід пам’ятати: регулярна перевірка та поточний ремонт поламаних 
окремих елементів обійдеться дешевше, ніж великий ремонт чи виготовлення 
нової вітрини. 

Витончено 
оформлена вітри-
на – виставлений 
товар робить 
подальшу рекламу 
зайвою.

Красивий та 
добре збережений  
вхід у магазин, 
спотворений 
великою кількістю 
реклами

Показова рестав-
рація вітрин 

старої аптеки > 

 < Агресивна 
реклама, як за її 
кількістю, так і у 
виборі кольору

доБре

погано
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переБудова та використання з торговою метою
Проблеми _ Нові отвори в стінах роблять непропорційно 
великими, в історичному середовищі використовують невід-
повідні для цього матеріали (напр., пластикові заповнення). 
Крім того, фасади в зоні першого поверху фарбують в історич-
но не підтверджені яскраві кольори, не беручи до уваги 
решту фасаду та псують загальне враження від цілої вулиці. 
Також, аби забезпечити доступ до підвальних та цокольних 
приміщень, на тротуарах роблять приямки та встановлюють 
сходи, що є небезпечним для пішоходів.
Рекомендації _ Перш ніж придбати приміщення для 
використання під торгівельні потреби, з̀ ясуйте, чи можливо 
влаштувати окремий вхід. При переплануванні приміщення 
необхідно зважати на те, щоб зберігалась єдність історичного 
фасаду. З фасаду приміщення не можна збивати та руйнувати 
історично цінні елементи, а його колір має гармонійно впису-
ватись у загальний вигляд фасаду цілого будинку. Формат 
вітрин має пропорційно гармоніювати з рештою віконних та 
дверних отворів. Не варто закривати вітрини глухими суціль-
ними ролокасетами, адже гарно підсвітлені вітрини створю-
ють особливий клімат вечірнього міста. 
Цоколь будівлі є основою, на якій стоїть будинок. Тому 
влаштовуючи входи, слід зважати на це. Новий вхід в примі-
щення не має закривати вікон підвалу. Максимально дозво-
ляється влаштування лише однієї сходинки, яка б виступала 
на пішохідну зону, щоб зберегти достатню ширину тротуару 
для дитячих та інвалідних візочків та не спричиняти незруч-
ності для пішоходів. Не слід влаштовувати надто круті сходи 
у приміщення – це незручно для майбутніх клієнтів закладу.

Життя в середмісті залежить, крім всього іншого, від можливості щодня швидко 
придбати необхідні продукти. Щоб забезпечити зростаючий попит, виникає потре-
ба використовувати для гастрономії приміщення на перших поверхах історичних 
будинків, які не були для цього передбачені. Планування нових магазинів з вітри-
нами в історичній частині міста є дуже складним завданням, проте часто виника-
ють порушення та проблеми в історичному середовищі, яких насправді легко 
уникнути. 

Візьміть до уваги наступні рекомендації перед тим, як подаватимете проект 
на погодження у відповідальну установу і таким чином заощадите свій час та 
гроші. Всі будівельні роботи можна проводити тільки після погодження їхньої 
документації!

2.8 _  зона першого поверХу     Збереження та реставрація

Скромність часто 
прикрашає – 

перепланувати 
квартиру на 

першому повер-
сі під магазин 

можна у дуже 
простий спосіб. 

Цей приклад 
чудово вписуєть-

ся в історичне 
оточення.

Магазин, оформ-
лення якого не 

враховує вигляду 
історичної будівлі 

.> 

Перевантаження 
зорових вражень 

дешевими та 
барвистими  
вивісками діє 

як додатковий 
фактор стресу 
для  перехожих. 

 <  Оформлені зі 
смаком вітри-
ни – продукт 
говорить сам за 
себе без жодних 
додаткових 
вивісок.
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2.8 _  вивіски та реклама    Збереження та реставрація

вивіски та реклама
Проблеми _ Різноманітні  вивіски та реклама прагнуть 
привернути увагу потенційних клієнтів. Як результат – рекла-
моносії стають дедалі більшими і псують загальне враження 
від цілого фасаду. Вивіски величезних розмірів на масив-
них конструкціях затуляють чи навіть руйнують архітек-
турні елементи будинку (скульптури, декоративні карни-
зи, пілястри, консолі, руст, декоративні елементи балконів, 
еркери, дашки над вікнами та портали вхідних брам та 
дверей та ін.). 
В проїздах та входах до внутрішніх дворів часто накопичу-
ється багато вивісок, що вказують на фірми, які знаходяться 
у внутрішній частині будинку.
Більшість вивісок мають убогий дизайн, який, частіше за 
все, не узгоджено з архітектурою будинку. Стиль, матері-
ал, колористика, розмір відвертають увагу від оздоблення 
самого будинку. Крім цього, часто можна знайти ще й змістов-
ні чи орфографічні помилки.
Особливо негативним прикладом є розташування реклам-
них вивісок на дахах, що тягне за собою руйнування місько-
го силуету та пошкоджує функціональність даху, а також 
великоформатна реклама, що обмежує видимість на дорозі, 
закриваючи дорожні знаки.
Рекомендації _  При проектуванні та виготовленні реклам-
них вивісок архітектори, художники та дизайнери мають 
усвідомлювати, що результат їхньої роботи буде знаходитися 
в особливому будівельному та міському контексті. При проек-
туванні вивісок слід, з одного боку, брати до уваги архітектур-
ні, пластичні та колористичні особливості вибраного фасаду, 
а з іншого боку, креативні рішення для презентації товарів. 
Дуже вишукано та вдало виглядають вивіски з природних 
матеріалів (напр., бронза, латунь, кераміка, кобальтове скло, 
деревина цінних порід, камінь, вітражі) та виконані історични-
ми техніками і типовими для Львова видами ремесла (написи 
на штукатурці, ковані елементи, художнє литво, гравіюван-
ня металу, вироби зі скла, вітражі та ін.), а також вивіски, 
що складаються з окремих пластичних букв, розміщених 
безпосередньо на фасаді. В будинках з кількома входами та 
фірмами слід використовувати збірні вивіски, щоб уникнути 
накопичення різних стилів та матеріалів.

Рекламні вивіски поділяються на два типи: конструкція паралельно до фасаду та 
конструкція на кронштейні перпендикулярно до нього. Вивіски є частиною міського 
середовища, оскільки  свідчать про економічну активність та впливають на міський 
простір. Проте зростаюча агресивність реклами негативно впливає на сприйняття  
цілого міста та його цінних архітектурних деталей. Слід пам’ятати, що місто – це 
перш за все місце для життя, роботи та торгівлі – останнє не має бути єдиною рисою 
середмістя. Реклама все частіше з’являється на передньому плані, чи навіть витіс-
няє інші важливі функції (напр., засоби регулювання дорожнього руху), що є непри-
пустимим в історичній частині Львова і тягне за собою суттєве погіршення якості 
проживання в місті.

Оформлен-
ня вивісок та 
реклами зі смаком 
уже натякає на 
якісний товар.

Обидві ілюстра-
ції зобража-
ють бездоганно 
оформлені вивіски 
магазинів. Худож-
нє виконання, а 
також викорис-
таний  матеріал  
цілком вписують-
ся в історичне 
оточення.  

доБре

погано
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заБоронено
 y Проводити будь-які заходи стосовно вітрин, які перелічені в розділі  2.4 «Вікна».

 y Встановлення вітрин над рівнем першого поверху (за винятком історичних 
універмагів).

 y Пошкодження або закриття фасаду чи його окремих елементів рекламою або 
вивісками.

 y Встановлення вивісок та реклами, що перешкоджають руху пішоходів  (напр. 
через сильно виступаючі кронштейни) чи транспорту.

 y Встановлення та надбудова історично не підтверджених маркіз та дашків.

освітлення
Проблеми _ Вивіски та реклама мають привертати увагу 
жителів міста навіть в темряві. Тут також серед магазинів існує 
конкуренція, що суперечить  вимогам скромного облашту-
вання історичних будівель. На вулицях міста часто викорис-
товують світлові коробки з зовнішньою поліхромною підсвіт-
кою, неоновим світлом, біжучими стрічками, а також вивіски 
з інтенсивними світловими хвилями та оптико-електричними 
ефектами (напр., лазер).
Рекомендації _ Для освітлення вивісок ввечері пасує м’яке 
монохромне зовнішнє світло. Джерело світла краще розміщу-
вати між площиною стіни і вивіскою, щоб освітлювати тільки 
окремі букви чи логотипи або за допомогою світильників на 
кронштейні над вивіскою.

законодавче підгрунтя 
Всі передумови для отримання дозвільної документації для 
вивісок та реклами детально описані в наступних документах:
- Рішення № 692 від 22.07.2011 «Про затвердження Порядку 
встановлення вивісок у м. Львові»
- Рішення № 569 від 21.05.2010 «Про затвердження Правил 
розміщення зовнішньої реклами у м. Львові»
- Ухвала № 376 від 21.04.2011 «Про Правила благоустрою м. 
Львова»

Добре доглянуте 
вуличне освітлен-
ня – такі елемен-

ти є характер-
ними для міста і 

неодмінно повинні 
бути збережені!

Великоформатна 
реклама забороне-

на в місті – як на 
цокольному повер-

сі, так і на даху.

У будинку, де 
перебувають 

кілька компаній 
таблички повинні 

бути виконані в 
єдиному стилі. 

Слід уникати 
скупчення різних 

форматів та 
кольорів.


