
   
 

   
 

Технічне завдання на розробку брендбука ГО «Екодія» 

Хто така Екодія?  

Центр екологічних ініціатив Екодія – це громадська організація, яка об’єднує експертів та 

активістів навколо ідеї збереження довкілля через влив на прийняття рішень. Ми ведемо 

боротьбу за енергоефективність, відновлювальну енергетику, протидію зміні клімату, за 

чисте повітря для всіх, розвиток сталого транспорту та сільського господарства України.  

Наша візія 

Людство в своєму розвитку зберігає чисте і безпечне довкілля 

Наша місія 

Діяти на захист довкілля через вплив на прийняття рішень та розвиток активної спільноти 

Як ми бачимо себе? 

Ми сформулювали три ключових ролі, які виконує наша організація, виходячи з місії: 

 Просвітниця, яка вказує на важливі проблема та шляхи їх екорішення. Це та, хто 

роз’яснює простими словами складні речі, несе світло. Важливі у суспільстві 

проблеми можуть бути з різних сфер, але всі стосуються в решті решт стану довкілля 

зараз чи у майбутньому. Ми пропонуємо сталі системні рішення на основі 

стратегічного бачення, які враховують потребу наступних поколінь користуватися 

тими ж благами, що і ми.  

 Капітанка екозбірної. Збірної, в якій люди із різних «команд» тимчасово об’єднуються 

для досягнення спільної мети і діють ефективно та злагоджено як єдина команда 

задля системних змін. 

 Адвокатка прав громадян на чисте довкілля. Та, хто займається адвокацією 

інтересів, хто захищає, відстоює і домагається справедливості для тих, хто потерпає 

від погіршення стану довкілля. Права громадян на чисте довкілля – у загальному 

розумінні. Всіх громадян, а не певної групи, бо стан довкілля впливає на всіх, тому 

ми діємо на користь кожного та кожної незалежно від їх усвідомлення.  

Які наші цінності? 

Системність і націленість на рішення. Ми знаходимо причини проблем і систематично 

працюємо на їх вирішення. Формуємо позиції на основі наукових даних і відстоюємо їх як 

активні громадяни.  

Незалежність. Ми самостійні в прийняття рішень. Ми не залежимо, зокрема, від політиків та 

бізнесу.  

Об’єднання для спільної дії. Ми формуємо спільноту активних людей та співпрацюємо з 

організаціями, ініціативами, громадами на принципах взаємної допомоги й підтримки. 

Ненасилля. Ми використовуємо в нашій роботі лише ненасильницькі методи. Ми 

толерантно та з повагою ставимося до різних поглядів.  

Екосвідомість. Ми усвідомлюємо вплив наших дій на довкілля. Ми приймаємо кожне 

рішення, зважаючи на його екологічні наслідки.  

Для чого Екодії потрібен брендбук? 

У організації є стале лого, яке не потребує змінення. Брендбук потрібен, щоб чітко 

визначити стандарти візуального стилю організації. Така необхідність виходить від трьох 

потреб: 

https://ecodiya-my.sharepoint.com/personal/go_ecoaction_org_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2FShared%20Documents%2F%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2F%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%2F%D0%B2%D1%81%D1%96%20%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE&listurl=https%3A%2F%2Fecodiya%2Esharepoint%2Ecom%2FShared%20Documents&viewid=a72f5aa4%2Df842%2D433c%2Db48b%2Db8e00548e3d4


   
 

   
 

1. Екодія активно залучає громадян до еко-діяльності. Залучення неможливе без 

довіри, а довіра – без впізнаваності. Візуальний стиль має працювати на 

впізнаваність Екодії.  

2. Екодія – активний прибічник мережування як з українськими, так і закордонними 

організаціями. Нам потрібно бути впізнаваними та не «губитися» на фоні інших 

партнерів.   

3. В Екодії немає власного дизайнера. Зазвичай таку роботу ми передаємо на аутсорс. 

Для кращого взаєморозуміння з позаштатними дизайнерами нам потрібен чітко 

виписаний візуальний стиль.  

Яким має бути брендбук Екодії? 

Гайдлайн 

Логотипом організації є назва – Екодія. Це єдине правильне написання назви організації. 

Логотип існує тільки з написанням назви українською. Для впізнавоності англійською 

використовується логотип з адресою вебсайту ecoaction.org.ua. Що дає розуміння значення 

напису кириліцею, що це організація і що вона з України. Потрібно зафіксувати цей момент 

у брендбуці.  

Логотип 

Кольорове та монохромне лого, вертикально та горизонтально розташоване. Прописати 

пропорції, розміри, охоронне поле, масштабування та правила використання лого. Також 

організація відкрита для додаткових кольорових інтерпретацій лого (для обговорення).  

Типографіка 

Визначити основний та додатковий шрифти. Прописати, в яких випадках і як саме їх слід 

застосовувати. Зазначити панграми латинкою та кирилицею, типографічну систему. 

Приклад текстів: заголовок, підзаголовок, основний текст, цитата. Зазначити бажані відстані 

між буквами та рядками. 

Важливо: Шрифт має бути розповсюдженим, читабельним та таким, щоб при відкритті 

документів на різних девайсах не перетворювався у набір символів. Потреби в унікальності 

шрифта немає.  

Кольори 

Основні кольори у Екодії фіксовані. Тож варто зосередитись на додатковій гамі кольорів. 

Описати гами кольорів, палітри. Кожен колір має бути описаний в значеннях Pantone, 

CMYK, RGB та HTML-коду. 

Набір кольорів має бути комфортним для читання людьми з вадами зору. В набор кольорів 

мають входити щонайменше 8 кольорів для використання в графіках ([Інтерактивна мапа] – 

Екодія (ecoaction.org.ua))   

Набор кольорів, що використовується зараз  Шаблон документу зі стилями і кольорова 

схема.docx 

Кольори стилю (Шрифт Calibri) 

Темно зелений #005428   RGB (0:84:40) 

Світліший зелений #009640 (0:150:64) 

Яркий зелений  #00A550 (0:165:80) CMYK (100:0:100:0) колір логотипу 

https://ecodiya.sharepoint.com/:w:/g/EV1bvsMij-5Kt7VNbYVMYFQBfChcndPRpQR-wcx83P86Eg?e=H5OgGE
https://ecodiya.sharepoint.com/:w:/g/EV1bvsMij-5Kt7VNbYVMYFQBfChcndPRpQR-wcx83P86Eg?e=H5OgGE


   
 

   
 

Темний від помаранчевого #893109 (137:49:9) 

Темніший ніж помаранчевий #D34C0F (211:76:15) 

Помаранчевий #F06423 (240:100:35) CMYK (0:75:100:0) колір логотипу 

Сірий #BFBFBF (191:191:191) 

Темний сірий #7F7F7F (127:127:127) 

Зелено-сірий #69877d (105:135:125) 

Помаранчева-сірий #7f6b6b (127:107:107) 

 

Ілюстрації 

Екодія використовує всі типи ілюстрацій – фотографії, картинки, інфографіку. Потрібно 

прописати чіткі правила для кожної категорії. За якими правилами потрібно 

обирати/створювати  і фотографії, і графічні ілюстрації.  

Також потрібно створити/добрати іконки, паттерни і текстури.  

Тут мають бути також рекомендації візуалу для соціальних мереж (основна стрічка і сторіз, 

обкладинки, аватарки, рекламні макети).  

 

Ділова документація 

Створити електронні шаблони ділової документації: корпоративної презентації Pptx, бланку 

документів Docx, конвертів, візитівок. В електронних версіях офісних документів мають бути 

налаштовані теми, які автоматично визначають налаштування кольорових тем та шрифтів 

для заголовків різного рівня.  

Електронні документи мають включати презентацію (16:9), Бланк офіційного листа,  шаблон 

доповіді (2-3 сторінки) та дослідження (документ 20 сторінок). Шаблон документу  має бути 

достатньо простий, щоб коректно відтворюватися у ворд онлайн https://word.new    

Шаблон презентації має містити також шаблони графіків, діаграм, таблиць.  

Поліграфія 

Розробити рекомендації та приклади створення поліграфічної продукції у стилі організації 

(буклетів, листівок, плакатів, брошур журналів). 

Мокапи 

Візуалізувати приклади використання фірмового стилю і лого на сувенірній продукції – 

шоперах, чашках, термосах, блокнотах.  

 

 

 

 


