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Керівництво з корпоративного стилю описує основні елементи 
ідентичності та атрибутів громадської організації HPLGBT, а також 
містить докладні рекомендації щодо їх використання з метою 
формування цілісного сприйняття бренду серед партнерів та 
прихильників HPLGBT.

Керівництво з корпоративного стилю включає в себе звід правил, 
на які повинні спиратись громадська організація HPLGBT, а також її 
партнери та співробітники, при позиціонуванні HPLGBT у зовнішньому 
та внутрішньому середовищах.
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ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

До основних емоційним складовим корпоративного стилю 
можна віднести легкість в сприйнятті колірної гамі та загального 
компонування логотипу.

Домінуючим кольором є синій, який зазвичай асоціюється з 
безпристрасністю, стриманістю та спокоєм, а також вірністю, 
стабільністю, незламністю. У той же час психологи стверджують, що 
синій колір сприймається багатьма людьми як колір, який пов’язаний 
з умиротворенням та безтурботністю. Синій колір – самий «спокійний» 
колір для психоемоційного сприйняття.

Колір неба та моря, холодний й стриманий, але в той же час в давнину 
синій вважався кольором мудрості, вищих знань та духовної сили, тому 
його використовували для фарбування стін храмів й церков, а одяг 
богів зображували в синьо-блакитних тонах.



СКЛАД ЛОГОТИПУ
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Логотип HPLGBT складається з наступних елементів:
Фон – синій прямокутник.
Співвідношення сторін 200 (за горизонталлю) х 100 (за вертикаллю).

HPLGBT

Надпис вписано в прямокутник та складається з групи шести білих 
букв. Групу букв відцентровано за вертикаллю та за горизонталлю 
по відношенню до основного фону. Група складається з англійських 
букв HPLGBT та розшифровується як HEALTH AND PROTECTION OF LESBIAN, GAY, 
BISEXUAL AND TRANSGENDER PEOPLE.
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КОЛЬОРИ ЛОГОТИПУ

Синій:
RGB
CMYK
Web/HEX

R: 0, G: 98, B: 174 
C: 100, M: 44, Y: 0, K: 32
#0062AE

Білий:
RGB
CMYK
Web/HEX

R: 255, G: 255, B: 255 
C: 0, M: 0, Y: 0, K: 0
#FFFFFF
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МОНОХРОМ

При перетворенні логотипу в монохромний варіант синій колір 
перекладається в стовідсотковий чорний колір (C: 0, M: 0, Y: 0, K: 100)

Використання логотипу в градаціях сірого, який відрізняється від 
стовідсоткового чорного, дозволяється тільки після узгодження з 
керівництвом HPLGBT. Інверсія кольорів (використання «виворотки»), 
а також використання будь-яких інших комбінацій кольорів логотипу, 
заборонені.

HPLGBT
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РОЗМІРИ ТА ПРОПОРЦІЇ ЛОГОТИПУ

HPLGBT HPLGBT

HPLGBTHPLGBT

Не допускається заміна пропорцій логотипу, не можна здавлювати та/
або розтягувати логотип за вертикаллю та/або за горизонталлю. Не 
можна замінювати пропорції окремих частин логотипу та/або міняти 
їх місцями. Не можна повертати логотип та його окремі частини. Не 
можна видаляти елементи логотипу.



СОБРЕНДІНГ ТА ОХОРОННА ЗОНА
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При використанні логотипу з іншими елементами тексту та/або 
зображення, з кожного боку логотипу необхідно залишати вільний 
простір. Розмір охоронної зони – не менше ніж 10% від розміру 
логотипу з кожної сторони.
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КОРПОРАТИВНИЙ ШРИФТ

Для внутрішньої документації рекомендовано використовувати шрифт 
Segoe UI, який підтримує кирилицю.

Съешь же ещё этих мягких французских булок, 
да выпей чаю. The quick brown fox jumps over the 
lazy dog !»№;%:?*()_+`~@#$^&*

Торгова марка Segoe належить Microsoft, хоча оригінальна гарнітура 
була розроблена Monotype.

Segoe — сімейство шрифтів стилю гуманістичний гротеск, найбільш 
відомий завдяки його використанню корпорацією Microsoft в своїх 
продуктах, онлайн-публікаціях та маркетингових матеріалах, в тому 
числі логотипах. Підродина шрифтів Segoe UI використовується 
в багатьох додатках Microsoft та поставляється разом з ними 
(наприклад, в Microsoft Office 2007 та Windows Live Messenger 2009). 
Він також є системним шрифтом за замовчуванням починаючи з 
Windows Vista

Для довідки: Гарнітура Segoe була розроблена Стівом Меттсон під 
час його роботи в компанії Agfa Monotype. Шрифт був ліцензований 
Microsoft для використання в брендових цілях та проектувався з 
урахуванням вимог доброзичливості й зручного сприйняття.
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БЛАНК
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ВІЗИТНА КАРТКА



www.HPLGBT.org

info@hplgbt.org




