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ЛОГОТИП. ПОБУДОВА ЛОГОТИПУ.
ОСНОВНІ КОЛЬОРИ ЛОГОТИПУ. 
Основні кольори логотипу. Захисне поле логотипу 
(це простір навколо логотипу, який завжи має залишатися 
для якісного сприйняття логотипу )
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розмір захисного поля пропорційний  ширині букви «М»
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додаткова горизонтальна 
версія логотипу (для документів)
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додаткова горизонтальна 
версія логотипу (на сувенірну продукцію)

E

= < 24мм

= < 13,5 мм

при зменшені логотипу, 
надпис забирається

Також важливо зауважити, що при зменшені логотипу, 
надпис потрібно забирати
Поданий варіант горизонтального логотипу.

1 ЛОГОТИП. ПОБУДОВА ЛОГОТИПУ.
ОСНОВНІ КОЛЬОРИ ЛОГОТИПУ. 
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ОСНОВНІ КОЛЬОРИ ЛОГОТИПУ



ДОДАТКОВІ КОЛЬОРИ ЛОГОТИПУ
Для винятковіх випадків, можливо застосовувати подані кольори 
логотипу наприклад, для нанесення лого на сувенірну продукцію
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ВЗІРЦІ ЗАСТОСОВУВАННЯ ЛОГОТИПУ
В залежності від кольору фону, застосовуємо відповідний колір логотипу. 
Переважно на інших кольорах, крім білого, ми застосовуємо біле лого. 
При не визначеному тоні, можна використовувати лого на білому фоні.
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ЯК НЕ МОЖНА ЗАСТОСОВУВАТИ 
ЛОГОТИП
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ШРИФТИ

Фірмовий шрифт є калібрі. Один з найпопулярніших шрифтів. 
Він характеризується високою читабельністю.

CALIBRI
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CALIBRI

CALIBRI

Calibri regular
Calibri bold

Забороняється деформувати пропорції шрифтів 
(розтягування, стиснення)



Розділ 2. 
ДІЛОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ



вул. Плетенецького, 2 
офіс 1, 79020, Львів
 
 +38 032 245 52 62
+38 067 725 54 32

Олена Вітрак
керівник проектів і програм,
експерт із захисту довкілля

ovitrak@enefcities.org.ua
www.enefcities.org.ua

2, Pletenetskoho Str
office 1, 79020, Lviv
  +38 032 245 52 62
+38 067 725 54 32

ovitrak@enefcities.org.ua
www.enefcities.org.ua

Olena Vitrak
Program and Project Manager,
Environment Protection Expert

ВІЗИТКА. БЕЙДЖ
Для розробки візитки використовується шриіт калібрі (CALIBRI)
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www.enefcities.org.ua
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Володимир 
Лозинский

Долина

Тренінг для Українських міст підписантів 
Угод мерів

Львів, 28-29 січня 2015 р.
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УКРАЇНА
вул. Плетенецького, 2
офіс 1, 79020, Львів 

КОНВЕРТ. БЛАНК. ФАКСИМИЛЕ3

УКРАЇНА
вул. Плетенецького, 2
офіс 1, 79020, Львів 
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Рекомендується кольорові конверти друкувати пантонами, 
які прописані у першому розділі



                                             ВИТЯГ ЗІ СТАТУТУ

Добровільне, недержавне, неприбуткове об'єднання органів місцевого самоврядування 
створене з метою задоволення потреб своїх членів і відповідних територіальних громад 
у сучасній інформації, нових технологіях, інвестиціях, розвитку співробітництва та обміну 
досвідом з українськими і закордонними партнерами в ділянках ефективного та 
ощадливого використання енергетичних ресурсів, надання якісних енергетичних послуг, 
підвищення енергетичної безпеки, захисту довкілля та забезпечення сталого розвитку 
поселень.
Ідея створення асоціації та підвалини для її формалізації були розроблені в рамках проекту 
"Моніторинг енергоефективності будівель та обладнання органів місцевого 
самоврядування в Україні", який здійснювався з січня 2004 по травень 2006 р. за фінансової 
підримки Європейської комісії в рамках програми партнерства та інституційного розвитку 
(Tacis IBPP).

Наші інформаційні матеріали, просвітницькі кампанії, семінари, вишколи, консультації, 

навчальні поїздки, програми та проекти допоможуть Вам:
· зменшити обсяги споживання енергії, видобутої з горючих копалин, та скоротити 

витрати на придбання енергоресурсів,
· підвищити якість енергетичних послуг та зробити прогнозованим попит на 

енергоресурси у споживачів,
· збільшити обсяги інвестицій у енергоефективність будівель та комунальної 

інфраструктури, опанувати нові джерела та механізми фінансування таких проектів,
· розвинути інституційний потенціал територіальних громад і запровадити практики 

ефективного управління процесами споживання, постачання та виробництва 
енергії,

· розширити коло ділових партнерів та посилити взаємний обмін досвідом у 
питаннях сталого енергетичного розвитку територій,

· конструктивно впливати на формування національної енергетичної політики в 
контексті реалізації європейських ініціатив щодо енергетичної безпеки, сталого 
розвитку громад і здорового довкілля.

На сьогоднішній день Асоціація «Енергоефективні міста України» (ЕМУ) – офіційна і поки 
що єдина Структура підтримки Угоди мерів в Україні. Відповідний договір між Генеральним 
Директоратом з питань енергії і транспорту (ГДЕТ) Європейської Комісії та ЕМУ підписано 6 
липня 2009 р.

Aсоціація «Енергоефективні міста України»
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Energy Efficient Cities of Ukraine»Association 

вул. Плетенецького 2, офіс 1, м. Львів, 79020, Україна    +38 032 2455262     Е: office@enefcities.org.ua    

2 Pletenetskogo St., office 1, 79020 Lviv, Ukraine    Т/F: +38 032 2455262    Е: office@enefcities.org.ua    www.enefcities.org.ua

Т/F: www.enefcities.org.ua
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Асоціація
«Енергоефективні
міста України» E

П О Д Я К А
доцентові кафедри енергетики 

Львівського національного аграрного університету, 

С Е Р Г І Ю    С И Р О Т Ю К У

Асоціація «Енергоефективні міста України» висловлює Вам щиру подяку за вагомий внесок Львівського 
національного аграрного університету  в організацію заходу по обміну досвідом між Львівською та Рівненською 

областями з питань енергозбереження та енергоефективності у Львові 
22 жовтня 2014 року і Вашу презентацію стану та перспектив розвитку відновлювальної енергетики в Україні,

 та ознайомлення з експозиціями  Центру відновлювальної енергетики НАУ.

Ми сподіваємось на подальший розвиток співпраці між Асоціацією 
та Львівським національним аграрним університетом, яку започатковано в ці дні. 

Бажаємо Вам нових успіхів у спільній справі подолання енергетичної залежності нашої Батьківщини.

Виконавчий директор Асоціації                                                           Андрій Кирчів

СЕРТИФІКАТ. ПОДЯКА2

Друкується на спеціальному дизайнерському папері

KILIAN SCHUBERT



Розділ 3. 
СУВЕНІРНА ПРОДУКЦІЯ



ФУТБОЛКА
Найкраще  логотип наносити на білу футболку. це дозволяє 
зберегти основні  кольорілоготипу, що сприяє кращому 
запам’ятовуванню бренду.
Також подані альтернативні кольори і відповідні кольори логотипу.
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ПАРАСОЛЯ
Одним з практичних  сувеніром є парасоля. Важливим фактором 

є не нав’язливість, яка може практично використовуватись
роботі та  побуті. 
Важливо використовувати універсальні кольори парасолі (чорний, білий).
При білому кольорі парасолі використовується повноколірна версія логотипу,
 а у всіх інших випадках - срібна.

сувенірної продукції 

3
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Додаткові кольори сувенірної продукції
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ГОРНЯТКО3
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Зверніть увагу, що на сувенірну продукцію 
ми наносимо логотип із зеленим надписом, 
оскільки це здешевлює друк 
і краще візуально сприймається

w aw uw g..e rne s.ofcitie
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ФЛЕШ КАРТА3
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+ лого вектор (що в додатку в усіх форматах)
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для друку подається перегляд даної сторінки 
+ лого вектор (що в додатку в усіх форматах)
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Асоціація
«Енергоефективні
міста України» 
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«Енергоефективні
Міста України» 

E

www.enefcities.org.ua
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для друку подається перегляд даної сторінки 
+ лого вектор (що в додатку в усіх форматах)
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