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01  ЛОГОТИП
Введення • Зона комфорту та мінімальний розмір • Палітра кольорів логотипа

Виконання в різних відтінках • Шрифт • Контроль фону
Неправильне використання логотипа 
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Введення 
Логотип являється головною константою візуальної ідентичності бренда 
«Transparency International Україна». Повний логотип, що складається  
з символу, фірмового написання назви та рядка регіону, потрібно розміщувати 
на всю друковану продукцію згідно з правилами даного керівництва. ЛОГОТИП

Глобус 
«Transparency 
International 
Україна»

Титульний шрифт

Шрифт підзаголовка 

01  
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Зона комфорту та мінімальний розмір 
Не варто розміщувати елементи макета тісно до логотипа. Мінімальна відстань, на яку 
вони можуть наблизитися до логотипа, називається зоною комфорту. Як показано вище, 
її мінімальний розмір дорівнює розміру літери «Т». Сам логотип можна використовувати 
в різному розмірі, але мінімальний буде 35 мм.

Мінімальний розмір: ширина — 35 мм

Зона комфорту

ЛОГОТИП01  
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Палітра кольорів логотипа  
Насиченість кольору — ключовий компонент  візуальної ідентичності «Transparency International Україна»,  
який є частиною логотипа. Вище зображені п'ять варіацій кольорів, які можуть використовуватися  
в логотипі, та які є нашими головними кольорами (більше інформації про кольори нижче).  
Для підтримки єдності нашого вигляду використовуйте ці кольори протягом всієї комунікації бренда.

CMYK: 100/0/0/0

PANTONE: 299 C

#3695D8

RGB: 54/149/216

CMYK: 0/2/98/0

PANTONE: 012 C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE: Process Black

CMYK: 0/0/0/0

PANTONE: n/a

TI Blue 
Print

TI Blue
Web/Video

TI Yellow
Print

TI Black TI White

ЛОГОТИП01  
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Виконання в різних відтінках
Для виконання всіх вимог друку доступні кілька варіацій кольорів логотипа.  
Наш основний колір — блакитний — використовуйте його на білому фоні.  
Наші додаткові кольори — чорний та білий. Використовуйте чорний на всіх чорних/білих 
матеріалах. Використовуйте білий на кольорових фонах та фотографіях.

Основні кольори логотипа

Додаткові кольори логотипа

ЛОГОТИП01  
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Шрифт 
Фірмове написання назви — один з елементів, що 
забезпечують впізнаваність бренда. Вся текстова частина 
логотипа набрана шрифтом Syntax Bold, котрий більше 
не використовується ніде, крім логотипу. 

Syntax Bold

Syntax Regular

Syntax Bold
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Syntax Regular
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

01  ЛОГОТИП
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Контроль фону
Розміщуючи логотип на фактурному фоні, слідкуйте за тим,  
щоб він виглядав достатньо контрастно на фоні зображення.  
На світлому фоні використовуйте основний варіант логотипа,  
а на темному и чорно-білих фотографіях — білий логотип. 01  ЛОГОТИП
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Неправильне використання логотипа 
Неправильне використання логотипа порушує сприйняття бренда 
«Transparency International Україна», як одного цілого.  
Вище показані найбільш розповсюджені помилки  
у використанні логотипа, яких можна уникати.

Не змінюйте конструкцію

Не використовуйте контрастний фон

Не спотворюйте пропорції

Не змінюйте колір логотипа

Не змінюйте шрифт логотипа

Не використовуйте обведення

01  ЛОГОТИП

TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
UKRAINE
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Введення • Основні кольори • Додаткові кольори

02  КОЛІР
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Введення  
Фірмовий блакитний колір являється основою нашої візуальної 
ідентичності, використовується в логотипі, а також на всій 
продукції. Цей яскравий колір уособлює прозорість та чистоту 
нашої комунікації. 02  КОЛІР
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02  КОЛІР

TI Black  

CMYK: 0/0/0/100 
PANTONE: Process Black 
Tint: 100/80/60/40 
#000000  

TI Blue 
Web / Video

#3695D8

RGB: 54/149/216

TI White  

CMYK: 0/0/0/0 
PANTONE: n/a 
Tint: n/a 
#FFFFFF  

TI Blue

CMYK: 100/0/0/0

PANTONE: 299 C

Tint: 100/80/60/40

Основні кольори  
Точне відображення кольорів є критичним для нашої 
візуальної ідентичності. Вище ви знайдете палітру кольорів 
для Pantone®, CMYK, RGB та HTML. Під час друку та 
виробництва впевніться, що вони відповідають вимогам.
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Scarlet  

Yellow Lime Green  
Tint: 100/80/60/40  

Light Orange Purple  Tint: 100/80/60/40  

Dark Orange  

CMYK: 0/0/100/0 
PANTONE: 102 C  

CMYK: 0/28/100/0 
PANTONE: 1235 C  

CMYK: 2/60/100/0 
PANTONE: 1788 C 
Tint: 100/80/60/40  

Додаткові кольори  
Задача додаткової палітри кольорів не привертати увагу, а доповнювати основні 
кольори. Слідкуйте за тим, щоб маса цих кольорів не була занадто великою. 
Додаткові кольори використовуються для оформлення графіків та діаграм,  
а також для створення локальних акцентів.

CMYK: 35/0/100/0 
PANTONE: 389 C 
Tint: 100/80/60/40  

CMYK: 11/100/26/0 
PANTONE: 214 C 
Tint: 100/80/60/40  

CMYK: 0/100/79/0 
PANTONE: 192 C 
Tint: 100/80/60/40  

02  КОЛІР
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Введення • Розміщення на обкладинці • Шрифт основного тексту 
Оформлення заголовків • Промо та інфографіка в заголовках

03  ШРИФТ
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Введення  
Шрифтова палітра бренда «Transparency International Україна» задає тон усій 
комунікації та є одним з основних факторів забезпечення впізнаваності.  
В основі палітри лежать гарнітури PF DinText Pro та Minion Pro. Шрифти можна 
отримати в департаменті комунікації Трансперенсі Інтернешнл Україна.

PF Din Text Pro Bold   
PF DinText Pro Bold Italic 

PF DinText Pro Medium 
PF DinText Pro Regular  

PF DinText Pro Light 

Minion Pro Regular 
Minion Pro Semibold 
Minion Pro Bold Cond 

Minion Pro Medium Italic

03  ШРИФТ
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Заголовки та підзаголовки
Шрифт: PF DinText Pro Bold
Кегль: 12–30 pt
Регистр: прописні
Виключка: зліва
Колір: чорний або блакитний

Заголовки на обкладинці
Шрифт: PF DinText Pro Medium
Кегль: 32 pt
Регистр: прописні
Виключка: зліва
Колір: чорний або білий

PF DinText Pro Bold 
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М 
Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

PF DinText Pro Medium 
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н 
О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Розміщення на обкладинці 
PF DinText Pro Medium використовується  
для розміщення заголовків на обкладинці,  
PF DinText Pro Bold — для підзаголовків.  
Можуть використовуватися в різних розмірах. 03  ШРИФТ
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Шрифт основного тексту 
Основний текст публікації завжди набирається 
Minion Pro Regular. Якщо накреслення Regular  
не доступне, то замість нього можна 
використовувати накреслення Medium. 03  ШРИФТ

Основний текст «звичайний»
Шрифт: Minion Pro Regular 
Кегль: 9,5 pt
Регистр: рядкові
Виключка: зліва
Інтерліньяж: 12,5 pt
Колір: чорний

Основний текст «виділений»
Шрифт: Minion Pro Semibold
Кегль: 9,5 pt
Регистр: рядкові
Виключка: зліва
Інтерліньяж: 12,5 pt
Колір: чорний

Minion Pro Regular 
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н 
О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Minion Pro Semibold 
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М 
Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
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Заголовки та підзаголовки
Шрифт: PF DinText Pro Bold
Кегль: 12–30 pt
Регистр: прописні або капіталізовані перші літери
Виключка: зліва
Колір: чорний або блакитний

Заголовки та підзаголовки
Шрифт: PF DinText Pro Medium
Кегль: 12–30 pt
Регистр: прописні або капіталізовані перші літери
Виключка: зліва
Колір: чорний або білий

Заголовки та підзаголовки
Шрифт: PF DinText Pro Regular
Кегль: 12–30 pt
Регистр: прописні або капіталізовані перші літери
Виключка: зліва
Колір: чорний або блакитний

Заголовки та підзаголовки
Шрифт: PF DinText Pro Light
Кегль: 12–30 pt
Регистр: прописні або капіталізовані перші літери
Виключка: зліва
Колір: чорний або блакитний

PF DinText Pro Bold 
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я 
а б в г ґ д е є ж з и і ї й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ь ю я
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

PF DinText Pro Medium 
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я  
а б в г ґ д е є ж з и і ї й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ь ю я
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

PF DinText Pro Regular 
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я  
а б в г ґ д е є ж з и і ї й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ь ю я
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

PF DinText Pro Light 
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я  
а б в г ґ д е є ж з и і ї й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ь ю я
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Оформлення заголовків 
PF DinText Pro використовується для заголовків  
і підзаголовків. (Minion Pro використовується  
в основному тексті інших публікацій).  
Може використовуватися в різних розмірах. 03  ШРИФТ
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Промо та інфографіка  
в заголовках
Шрифт: PF DinText Pro Bold
Кегль: >30 pt
Регистр: прописні 
Виключка: зліва
Колір: чорний, блакитний або білий

PF DinText Pro Bold 
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М 
Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Промо та інфографіка в заголовках 
«Transparency International Україна» використовує більші літери для заголовків та 
підзаголовків для промо та інфографік. Ми використовуємо PF DinText Pro Bold 
жирний для великих заголовків, який доповнює PF DinText Pro.  
Має використовуватися тільки прописними, не менше 30 pt. 03  ШРИФТ
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04  МАКЕТ
Введення • Публікації обкладинки • Публікації всередині обкладинки 

Зворотний бік • Основний шаблон • Додатковий шаблон • Рекламні матеріали
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Введення  
Візуальна комунікація будується не тільки на логотипі та палітрі кольорів, 
але й на послідовному застосуванні правил компоновки матеріалів  
та роботі з форматами. В даному розділі викладені основні принципи 
створення публікацій «Transparency International Україна». 04  МАКЕТ
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EUROPE  
LOBBYING IN   

Hidden Influence, Privileged Access  

FICATUR,NONS   
SENDUSTOMNIT   
OFFICI AUT ET  
Vid qui re magnatur am quo tetam, ut quat  

A  

B  

SENDUSTOMNIT   
OFFICI AUT ET  

Vid qui re magnatur am quo tetam, ut quat  

D  

C  

04  МАКЕТ

Обкладинка ключової публікації   
Існує три ключових елементи обкладинки публікації: фон, логотип та заголовок. 
Тут ви можете побачити специфікації кожного з елементів. Для забезпечення 
візуальної узгодженості між публікаціями кожен елемент має залишатися в тому 
самому місці і ні за яких обставин не змінювати розмір та розміщення. 

Логотип
Розмір: Ш 63,3 мм х В 16,1 мм
Розміщення: справа зверху
А: 11,8 мм
В: 12,7 мм
Основний колір: білий
Додатковий колір: блакитний або чорний

Заголовок
Розміщення: зліва знизу
С: 20 мм
D: 23,6 мм
Заголовок: PF DinText Pro Bold,  
70 pt/60 pt, всі прописні
Підзаголовок: PF DinText Pro Medium,  
всі прописні, 21 pt/23 pt
Основний колір: білий
Додатковий колір: блакитний або чорний

Фон
Основний фон: на всю полосу  
або заливка блакитним
Додатковий фон: блакитний
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Transparency International Україна є Представництвом 
глобальної антикорупційної неурядової організації  
Transparency International, що має понад  90 національних 
представництв та працює більше як у 100 країнах світу. 
Місія ТІ Україна: обмежити збільшення рівня корупції 
в Україні шляхом сприяння прозорості, підзвітності і 
доброчесності публічної влади і громадянського суспільства. 
Дізнатися більше про діяльність організації можна  на сайті  

www.ti-ukraine.org

Author: xxx 

ISBN: 978-3-943497-22-9 
© 2014 Transparency International. All rights reserved. 

Printed on 100% recycled paper. 
Design: xxx 
© Cover photo: xxx 

Every effort has been made to verify the accuracy of the information contained  
in this report. All information was believed to be correct as of XXX 2014.  
Nevertheless, Transparency International cannot accept responsibility for the  
consequences of its use for other purposes or in other contexts.  

Insert donor disclaimer here.   
XXX XXX XXX  
XXX XXX XXX  

B

C  

A  

Transparency International Україна є Представництвом глобальної 
антикорупційної неурядової організації  Transparency International, що 
має понад  90 національних представництв та працює більше як у 100 
країнах світу. Місія ТІ Україна: обмежити збільшення рівня корупції 
в Україні шляхом сприяння прозорості, підзвітності і доброчесності 
публічної влади і громадянського суспільства. Дізнатися більше про 
діяльність організації можна на сайті 

www.ti-ukraine.org

Author: xxx 

ISBN: 978-3-943497-22-9 
© 2014 Transparency International. All rights reserved. 

Printed on 100% recycled paper. 
Design: xxx 
© Cover photo: xxx 

Every effort has been made to verify the accuracy of the information 
contained  in this report. All information was believed to be correct as of XXX 
2014.  Nevertheless, Transparency International cannot accept responsibility 
for the  consequences of its use for other purposes or in other contexts.  

Donor logo  

D  

Insert donor disclaimer here.   
XXX XXX XXX  
XXX XXX XXX  

04  МАКЕТ

Публікації всередині обкладинки
Всередині обкладинки має бути білий колір та два основних елементи: реклама організації 
та юридичне попередження. Розміщення та текст реклами не повинні змінюватися. 
Завжди перевіряйте, що юридичне попередження містить коректну дату та на всі картинки 
з обкладинки є права використання, навіть якщо фотограф цього не вимагає.  
За необхідністю, включається інформація про спонсора.

Реклама
Розміщення: зліва зверху
А: 33,2 мм
В: 20 мм
Колір: блакитний
Шрифт: PF DinText Pro Bold
Кегль: 14 pt
Інтерліньяж: 17,5 pt
Виключка: зліва

Повідомлення
Розміщення: зліва знизу
С: 20 мм
D: 20 мм
Колір: чорний
Шрифт: PF DinText Pro Medium, 9,3 pt/12,5 pt
Виключка: зліва
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Трансперенсі Інтернешнл Україна 

01024, м. Київ, пров. К.Гордієнка, 2-а, 1 поверх, 

робочий телефон: 044-360-52-42. 

www.ti-ukraine.org 

A
Трансперенсі Інтернешнл Україна 

01024, м. Київ, пров. К.Гордієнка, 2-а, 1 поверх, 

робочий телефон: 044-360-52-42. 

www.ti-ukraine.org 

B 

Розміщення
А: 20 мм
В: 20 мм

Стиль
Шрифт: PF DinText Pro Regular
Кегль: 9 pt
Інтерліньяж: 12 pt
Інтерліньяж абзаців: 2 pt
Виключка: зліва
Колір: білий
Розміщення: злів знизу
Колір фону: блакитний

Зворотний бік  
Публікації на зворотному боці обкладинки завжди мають 
бути в блакитному кольорі. Стандартна контактна інформація 
використовується в білому кольорі, зліва знизу сторінки. 

04  МАКЕТ
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HIGHLIGHTS  

Quality of Lobbying Regulation Key Statistics  

19 
countries 
and three EU institutions  

Transparency  

Integrity  

Equality of Access   

31% 
average score  

Average score %  

26%  
Average score %  

33%  
Average score %  

33%  

7/19 
countries 
have a dedicated lobbying regulation  (Aus-
tria, France, Ireland, Lithuania, Poland,  
Slovenia and the United Kingdom).  

36%  
average quality of  
lobbying regulation  
for the three EU  
institutions  

58% 
of EU citizens 
believe their country’s government is to a large  extent 
or entirely controlled by a few big interests  
(Transparency International Global Barometer, 2013)  

53% 
European Commission  

37% 
European Parliament  

19% 
Council of the EU   

4 Transparency International	 5		LOBBYING IN EUROPE – Hidden Influence, Privileged Access  

Розвороти з «виділеним» текстом 
Для привертання уваги до числових показників можна 
використовувати розворот з чорним фоном на початку розділу.

04  МАКЕТ
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1  

TRANSPARENCY  

58% 
Best performing country 
Slovenia 

26%  
7%  
Average score  
including EU institutions  

Worst performing country 
Cyprus  

100%  

Photo: iStockphoto/himbeertoni   

Розвороти з фотографіями 
Для підтримання ритму всередині публікації та розділення частин за змістом можна 
використовувати розворот з фотографією, зверху якої можна розмістити інфографіку.

04  МАКЕТ
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4		

LANDAND AECTUR  

Cimolorion ra nis autent unt harci re 
nonest ad qui volupti bustione core 
voluptas doluptur,  adio bernate 
mporis magnis

Nessimperibus ad quid essit utam aut delis quiduci  psusci-
mus.Aciliqu atquoditatem qui vel ipitas iligenim  explita tibus, 
sitatur, quo tem as se abo. Et explis ium  venimo te isquodi 
onseria ipsantis aceati custiantest  endelenemodi conem dest 
quam quia porrovidit illore dis  dolorit officillest fuga. Namus 
vid mincta pe et am explab  ipicidi psumquiae eiuntios si 
ommo quae secum  consequias quamentiore doluptam natum 
rem  nonecuptat.  
Ipsa sequi repeliquo minum cuptae odi con ratus  milluptatias 

milles ipsae vidunt ut enimet aditaep erumquo  mod magnis-
ciendi beaquodi dent voluptias rehenducime  lignit odis am 
unt re sae cone landi aut quoditat. Aquo quatatetust, eaquiam, 
non nihil maio blaceperro  dem aut landaeribust acepudi 
tatusae sum etumeniet  ium, solupicius ullab ipsam, simet 
evero bearcia cumque  nus quia aut repudip iciunt, nis entis 
autem vene venitii  sciureicatem voluptatus et, ullaboribus 
eum nobitat volest  volectate sandemo lorporis pro et officit 
volore  landenimus magnimus eos sapedicia conseque lignimi,  
exerum fuga. Vellaboreris quodipicia dionsedis modi non  
consequis sim hitate vellore nis exceste volum harchit  velles-
tiam delecab in et hicilibus que non repta consequ  ibusdae 
doluptate nullum consent emoloratibus mil iundi  offictate 
ea venimus non preceatum quae eostrum autem  quiat maio. 
Nequam fugiae volorum nuscit mod molum  fugitatem qui 
int labor minus enis dolo esto dit evellitaque  corepellor re, 
quiscilit iducit, andame num nossi comnis  audi odic temolup-
tat alicium untendae pra dolorioribus Onsedit quiduci dessum 
et quia debit aut lit eni dicidest,  omnisci voluptatat doluptas 
eos estet, voluptatqui as  eiusanti conse nonsectur? Harcilique 
re id eos si officidio  event apit dellanis idem volestrum que 
corum et eat  exerum ea conet voluptat quassum, quunt ut 
prat utem  quis explaborrum eossi berorem perepro con cus. 
Ximus autas etur si dolupta spelectotate et es aut lam  fuga. Et 
et volupta tendit renim evendanias dendus as  sequibus exces 
simusap ernatur? Qui que volorrum   

impos etur, cus eatius aut et lam, sam quid molorempor  aut 
es enis aut aut fuga. Vit quaecaboria volupienim  velenis sin-
velestium volorumquid moluptium volorunt  evellenis nienis 
etur sus aut ut expeles et most, quo core  re niscideni res 
dolupta nem ipid quid quiscid magnam,  tem il eum duciur, 
quo ea nihillant, officiae la vid qui officto  taquide mporestias 
doluptat rehenimagnis quam id ma  sant.  
Obisit landus viducius as volor se offici oditi beris debitest,  

quibus sunte mod maximus a quis dollor alignim aut verro  
culpa sequam, custiosae sum ent iunt omnis  nonsequamet 
laccus, cuptame plandigene illa  doluptatium dero iurepudi 
ommost, num faces dicium  faccum eos eos magnihi liassi 
rerum quas voluptat. Totaque ent. Apicillatur modist hic 
testion essinct  oremoluptati doluptas imaximet et ad maximi, 
seque  consequis as ilit aut pore non comnime niendem 
voluptae  erum quamus.  
Ovid et quis escil ium sam, vent, quatiis et maion  eumquam, 
con nimos aut odistibus.  

Dest, od modit aut reiciendi rest, sit, quoditi beriaspercia  di 
consect iandam fugiamendit, ullitiores cum faccus et  dolores 
que corem fuga. Bo. Lorit ute nobit vent experita  et debit es 
sin reria cone inis rae et lab in re as necte im  aped molorat 
iscimus dolore qui venditatur, ut exere nes  sumendus vendi 
nam di cum aut acepratibus magnimos  quam, quatia quiae 
nos arumqui nim et eos modis rem et  velitat pro blabo. 
Onsedis et quosam, nem acerum  asitium nimi, adit quatus 
rerios sinverchil il esto et excero  volorro bea nobit voluptat 
omnis dem iunt eatem haruptas  millatur?  

Ratat odia id magnis ulpa corum explam dis molorun  duciis 
explabo. Ullentium vercitiam facepel ignita abo. Est  ea di sim 
voloritae porposapiet que verferi tatur, siti  doluptatisti doles 
eiumqui occum autatia nonsequo  maximus et ut am isque 
perit vento officiis aliquatem  estoris ressequid molo modis 
etur modit omnis et, sinus  cum recab ipist quam, sime dolo 
te exceptaerat quia  corum hillupta volent lab ipsum experion 
cupta porae  cuptio. Nem facepudae sunt quunt.  

Ediaturem voloremo tecabo. Cus auditatem sit laboribus  mo-
lesti sciisin porporum que essecus andem estis cum  volendi 
tasimus autenet prorion conseque as sus con  conem non ea 
que que same nem anti optatem velistius  es aute consecte 
vid maximaionsed que volo quasit  laborum et, quibusda 
doluptum auteniae aut molectas  esequuntur?  

Transparency International Chapter 

Шаблон InDesign

Por maximus repersp eratio volorehendam esed 
et quiae  opta vellaborro quos estruptias erfernat 
modigna tiusapis  diorion pa voluptat.Et est, cum 
que ni dolupta cum  doluptae volescitam, is por-
rumquo minciis dellign ihitia  del ipsam, ut  

HEADLINE   
Odiorita temolorro ipsam hilligent quasim resequo  

HEADLINE 
Hit voluptae venima dolupitiam aut ex expernate sin 
rerum  vollupt aspercil et occab ius aut la aliquam

Ecum ipsam eum ande peratemporro tem sus aliquod 
et ex  ereic torerum sitiosaere et molorum etum 
dolupta vendem  quodipi cillupti blaboreperi apis 
volupis ad explis doluptas  que diam, aceatem quam 
est, consed quiae nest aut  repeliae. Illatempor soluptas 
eum litem voluptur?  

Pos sum natem as reiurei ctorion ecumque num con-
sequi  imus ut qui totatium la nus eium eos unt rescips 
aperspe  rrunt, ut aborro blabo. Nequod et laccus.
Ic to temperum,  nem quos ut eserfer uptibus animin 
cum vent occuscid ut  pa ea vellest, totae pliquunt 
antendis none cum eos ent  imus dolorrovit aut pla 
nonem. Borporis as adit harchillam  dion nissinvendit 
quam laccatem. Ebis dolo maio  blaboriores abo. Et 
que suntia vere nones dolor sit audi  dolupicta sin rem 
re ditiatem. Et quo earum illore pelene  laceror itatum 
am essinis corrum hicidenihit est ut et re  volorem denis 
eosantotaspe sit reped quundit, cum latum  inveri dolor 
aliat offici omnimus am natureste vid qui num  quia 

volorae alique veles cuptiis seque volor sit ut   
velectatatem eos antiorro officto tatectem quassun tiosti  
sitatem porerrorem quunte santis eos de nihil magnihit  
eos derchit hilitas perchit, utem et facea aut in rectus,  
susa nobitat iossit aliquis quis si vende corpore voleniet 
et  la cor am lamet que adipid eatque con nonseque 
omnim  erionse rovide re essi opta vid miliqui ra denis 
aborestrum  qui autempo repeles rem qui dipidus 
magnam la debis  eossin con rerrorio. Ut accum est 
venis solorei citatis  tempere ptatus ad que consequ 
osapitaquunt aditinv  ercidest verum verferit lame ium 
quam verrum faccaboreri  tecaes erspiet as molestenet 
et voluptat ab ium fugitisti  volorem lamendis perem 

illaccatia consequi dolore niet  laudion poribusam 
volore quo tem eost, sinvella dolorio   
torum ut oditatisci bea sedis ut que prenditis diore  
dolentia dollabor aceat quuntem iduciet resenis et et ut  
essunt, omniatem et aboresequam nissi ulluptium que  
nisimuscil il ilicim aut as nimporae sumquaspel maxim 
que  sae pedigendam sin cuptius, sam eum repra qui 
ipiendi  tinveri orrum, cum que nam, to voloriti duciun-
dae  mostiate sanduci mporem. Ficiae volumquam hit 

qui re  imus estionest litassincte velloremqui dis autem 
fuga.  Illabora sedipsa pictur a vel imus.  
Alibus repta consequodi dolor modi comniminiant idel  
maximus elestrum facipsam fugia quassi serum quas  
peliquo conest, se cuptate volorent.Optaerferit alia ven-
im  lia sus aut vita soloria que sunt del mincti officipiet 
ut fuga.  In consequis vent, sunditiur restios pratus diam 
quam  venihit facest, nulles velit maiorep edigendit 
lit dolum  eatemqu asperspis reicae nonet, consequ 
amusam a alit  dolecta ecturerit qui atem aceped qui 
consedicae cuptas  qui corehendi dipsae debitat licium 
est porit, sediam,  inusdan ditiunt ut odis delles conem 
facessenti sitiorem  aceribus, ipsus et liciis doluptati 
optat andipsandis  evenienis rem rehendis susapis aut 
et quiantisim autem  dolorror min non erem iliquiatis 
reruntia nonemporion pore  doluptat quosam soluptatus 
sam illenimus, sendandunt  idunt, sinverci cones eic 
totatur res nost laut fugia quundis  cone ad exped eos 

et aliquis etur?Accus eum quam  volore coreped et 
quiae et officit lab in conet es re rerunto  tatur?  
Fictem quae latent ut atis eaturerro coressi re earupta  
tiostibus volupti oressendempe qui offictur? Quiassum  
exeribea eaturib usanto to moloreicia cum ut es simus. 
Sam vel id ulluptiist, con ratur acese exerspicil  imus-
dantem. Udae niandi optati alibuscium etur, sus mini  
dolesed quo dundi consequ assimolo to blacitatemod 
ut  aciandenit la dolut aliassint es esse prore num num 
volesti  umquos et at minum corem faccuptam, nullore 

eum  fugitia esciendiani di ommolup tatiaest et quas 
dolest,  omni blam quasit hillate quid ulla netus.  
Ucienti untionsed ea nim haruptas num corpossit 
vit etur  ra si tem volessequam idis quam recus et, omn-
imus  dandebis plitation et lic te poribus maximin pre 
id que  delecat quosse aut alibust quam et exerumq 
uiaerum  quatist quiam volupta con cullut alitam 
quam es  dolendiam quis dit faciae la si iusaperovid 
minveni hictur?   

2 Tur, corunt expla nem. Namus 
3 Ita con eossit aut et litas dipiet, odit optaqui ducipidest, sit assit asi omnitia cusae in pratis doloratemo te labores sinus, quasit quam vellesti acesto quiae. Itatur  
alibus acestin cor rehenda volorrum dolorepudis ra enditest vollupistia quo tores ex exerunt ad ulligni moluptis nihit lab inis invendus sit perit que laborio. Ipsa nam,  
occaeptat la que cupta sitium ideriti orepuditi sus mo quatio. Ut voluptaturem des ex exceptas eruntemquat.
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Шаблон на дві колонки
Формат: А4

Шаблон базових ліній: початок 20 мм, приріст 12,5 pt

Поля: внутрішнє 22 мм, зовнішнє 20 мм

Середина: 4,41 мм

Основний текст: Minion Pro Regular, 9,3 pt/12,5 pt

Заголовок 1: PF Din Text Pro Bold, всі прописні, 24 pt

Заголовок 2: PF DinText Pro Medium, 16/18 pt

Посилання: PF DinText Pro Regular, 7 pt/9 pt

04  МАКЕТ

1Tur sit re de poribus aesequi solenimusam num que volut faccusant, es ideliatur sam am,  que verum qui consedit eum estis sintur sum dis endandignit et haris sum rerum fugiam rem 
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Розміщення фотографій за шаблоном
Висота фрейма з фотографією обумовлюється шаблоном базових ліній.  

Шаблон  
на дві колонки
Формат: А4
Колонки: 2
Середина: 4,41 мм
Поля:  
внутрішнє 22 мм, 
зовнішнє 20 мм

14		  Transparency International Chapter  

Шаблон  
на три колонки
Формат: А4
Колонки: 3
Середина: 4,41 мм
Поля:  
внутрішнє 22 мм, 
зовнішнє 20 мм

04  МАКЕТ
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04  МАКЕТ

Графіка для соціальних медіа (Facebook, Twitter, Linked in) 
В основі графіки для соціальних медіа може бути як зображення, так і простий кольоровий фон  
для демонстрації цитат, статистики або тезисів. Рекомендації щодо шрифтів залишаються незмінними —  
PF Din Text Pro Bold та PF DinText Pro Medium.
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Ukraine

CORRUPTION
PERCEPTIONS
INDEX 2013

WITH MORE THAN 400 
NEWS STORIES 
ON CORRUPTION A DAY, 
HOW DO YOU KEEP UP?  
SUBSCRIBE TO OUR DAILY CORRUPTION NEWS FOR A ROUND    
UP OF THE TOP CORRUPTION-RELATED STORIES OF THE DAY,    
EVERY DAY, FOR FREE. 
WWW.TRANSPARENCY.ORG/DCN 

Source: Google News. Average based on results from 01/01/2011 - 31/12/2011.  

1 IN 2 PEOPLE THINK THEIR  
GOVERNMENT IS INEFFECTIVE  
IN FIGHTING CORRUPTION. 
ARE YOU ONE OF THEM?  
HAVE YOUR SAY: 
FACEBOOK.COM/TRANSPARENCYINTERNATIONAL 
TWITTER.COM/ANTICORRUPTION 
BLOG.TRANSPARENCY.ORG  

Source: Global Corruption Barometer 2010/11.  

Рекламні матеріали 
У створенні рекламних матеріалів можливий невеликий відступ від принципів 
розміщення логотипа на носії або загальній палітрі кольорів, проте всі правила 
роботи з логотипом (кольори, безпечне поле, недопустимість модифікації)  
та шрифтами мають бути дотримані. 04  МАКЕТ
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05   ІНФОГРАФІКА
Введення • Палітра кольорів логотипа • Палітра кольорів CPI • Фон 
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Введення 
Інфорграфіка «Transparency International Україна» має дуже виразний стиль: текст має бути помітний, чистий та яскравий. 
Але існують і відхилення. Від виразного чорного фону з розмаїттям яскравих кольорів до чистого білого з фірмовим 
блакитним кольором — стиль дуже залежить від того, про що йдеться в інфографіці. Найголовніше в простоті —  
дані мають розміщуватися без зайвих елементів, щоб не ускладнювати сприйняття інформації.   05 ІНФОГРАФІКА
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Палітра кольорів логотипа 
Основна палітра для інфографіки складається з блакитного, чорного та білого кольорів. 
Проте для багатьох наших інфографік нам важливо показати ступінь корупції, для цього 
ми використовуємо додаткову палітру кольорів, що була створена як доповнення до 
блакитного кольору, щоб інформація була більш помітною.

Основні Додаткові

CMYK: 100/0/0/0

PANTONE: 299 C

Tint: 100/80/60/40

RGB: 54/149/216

web:#3695d8

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE: Process Black

Tint: 100/80/60/40

CMYK: 0/0/0/0

PANTONE: n/a

Tint: n/a

TI Blue

TI Black

TI White

CMYK: 0/100/79/0

PANTONE: 192 C

Tint: 100/80/60/40Scarlet

CMYK: 0/0/100/0

PANTONE: 102 C

Tint: 100/80/60/40

CMYK: 35/0/100/0

PANTONE: 389 C

Tint: 100/80/60/40

CMYK: 0/28/100/0

PANTONE: 1235 C

Tint: 100/80/60/40

CMYK: 11/100/26/0

PANTONE: 214 C

Tint: 100/80/60/40

CMYK: 2/60/100/0

PANTONE: 1788 C

Tint: 100/80/60/40

Yellow Lime Green

Light Orange Purple

Dark Orange

05 ІНФОГРАФІКА



Transparency International Фірмовий стиль   35

Палітра кольорів CPI 
Палітра кольорів «Індекс сприйняття корупції» була створена виключно 
для цієї інфографіки. Кожен колір представляє відповідний рівень на 
шкалі кольорів, може використовуватися на білому або чорному фоні.

CMYK: 0/0/100/0

PANTONE: 102 C

RGB: 255/255/0

Web: #ffff00

CMYK: 0/45/100/0 

PANTONE: 137 C

RGB: 255/140/0

Web: #ff8c00

CMYK: 0/90/100/0

PANTONE: Warm Red C

RGB: 255/25/0

Web: #ff1900

CMYK: 18/99/100/43

PANTONE: 1807 C

RGB: 119/1/0

Web: #770100

CMYK: 0/15/100/0

PANTONE: 109 C

RGB: 255/217/0

Web: #ffd900

CMYK: 0/60/100/0

PANTONE: 151 C 

RGB: 255/102/0

Web: #ff6600

CMYK: 0/100/100/6

PANTONE: Red 032 C

RGB: 244/0/0

Web: #f00000

CMYK: 0/0/0/12

PANTONE: 427 C

RGB: 224/224/224

Web: #e0e0e0

CMYK: 0/30/100/0

PANTONE: 1235 C

RGB: 255/179/0

Web: #ffb300

CMYK: 0/72/100/0

PANTONE: Orange 021 C

RGB: 255/71/0

Web: #ff4700

CMYK: 7/100/100/26

PANTONE: 1797 C

RGB: 175/0/0

Web: #af0000

90-100 60-69 30-39 0-9

80-89 50-59 20-29 No data

70-79 40-49 10-19
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Фон 
Інфографіка має бути зображена на чорному  
або білому фоні, або на фотографії.  
Який би фон не використовувався,  
важливо впевнитися, що всі елементи зчитуються.

Photograph

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE: Process Black

RGB: 33/29/24

Web: #000000

CMYK: 0/0/0/0

PANTONE: n/a

RGB: 255/255/255

Web: #FFFFFF

TI black

TI white

Black and White

05 ІНФОГРАФІКА
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06  ФОТО
Введення • Наш стиль — загальна інформація • Наш стиль — публікації на обкладинці 

Чого уникати • Роздільна здатність • Фоторесурси • Ліцензії
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Введення 
Фотографії — ключ до нашої візуальної ідентичності. Це спосіб, у який ми ведемо комунікацію. Образ бренда 
«Transparency International Україна» оптимістичний — ми фокусуємося на винайденні рішень та намагаємося щось змінити. 
Саме це й відображається в наших віжуалах. Як і наша робота, наші картинки позитивні, націлені на дію та культурно  
не байдужі, вони скоріше надихають, аніж шокують. Нижче керівництво з вибору, обробки та придбання картинок. 06  ФОТО
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Наш стиль — загальна інформація
Фотографії «Transparency International Україна» мають дуже виразний стиль:  
ми відбираємо позитивні зображення, чисті та захоплюючі, які спонукають до дій.  
Вони показують, що наш бренд сучасний та позитивно налаштований, а також,  
що ми даємо людям можливості для створення позитивних змін.

Позитивний Захоплюючий Активний Надихаючий

06  ФОТО
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Наш стиль — публікації на обкладинці
Коли фото друкують на обкладинці, важливо пам’ятати, що має залишатися місце для 
логотипа та заголовка, а фон забезпечує зчитування обох елементів. Зображення на 
обкладинках мають бути привабливі, не перенасичені, в більшості випадків — кольорові.

Чисті Кольорові Привабливі

06  ФОТО
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Чого уникати
Щоб захистити бренд «Transparency International Україна», важливо уникати певних фото. Не використовуйте 
фото, що містять релігійні мотиви або сцени, що можуть дуже вразити. Використовуйте концептуальні стокові 
фото. Також фото не повинні ображати жодну з культур або підтримувати негативні стереотипи; має бути баланс 
за статтю та расою. Якщо ви маєте п’ять фото для звіту, одна має відрізнятися за статтю та расою.

Релігія Шокуючі знімки Фальсифікація Культурна байдужість Дискримінація (стать/раса)

06  ФОТО



Transparency International Фірмовий стиль   42

Роздільна здатність 
Використовуючи фото, впевніться, що вони високої якості, та не «мозаїчні».  
Для друку — 300dpi, для Інтернету — 72dpi. Якщо фото не має версії з високою роздільною 
здатністю, зменште розмір, але ніколи не використовуйте «мозаїчні» знімки.  
Всі друковані фотографії мають бути в CMYK, а всі фото для Інтернету — в RGB.

Висока роздільна здатність Низька роздільна здатність

Друк
Роздільна здатність: 300dpi

Кольрова модель: CMYK

Підказка: впевніться, 
що ширина фото для 
використання на обкладинці 
щонайменше 2480 пікселів,  
а висота — 3508 пікселів.

Web
Роздільна здатність: 72dpi

Кольрова модель: RGB

06  ФОТО
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Фоторесурси
Рекомендується використовувати оригінальні фото з зустрічей «Transparency International Україна», якщо ж такої можливості немає, застосуйте 
фотобібліотеку — там безліч фотоматеріалу, він відібраний за категоріями та різної якості. Для фото для новин ми використовуємо Flickr/Creative Commons 
— безкоштовний ресурс. Але зверніть увагу на ліцензійні угоди (інформація нижче). Reuters and Panos мають великий вибір фото для новин (150–300 євро), 
а от istockphoto (10–50 євро за фото) та Getty (150–300 євро) — для концептуальних фото.

Безкоштовні

TI Flickr photo library 
(Editorial and conceptual)

http://www.flickr.com/creativecommons 
(Editorial and conceptual)

http://www.sxc.hu/ 
(Conceptual)

http://www.irinnews.org/photo/ 
(Editorial)

http://foter.com/ 
(Editorial)

http://www.unmultimedia.org/photo/ 
(Editorial)

http://av.ifrc.org/Standard/ 
(Editorial)

http://www.flickr.com/photos/worldbank 
(Editorial)

Бюджетні

http://www.istockphoto.com/ 
(Editorial and conceptual)

http://500px.com/ 
(Editorial and conceptual)

http://de.fotolia.com/ 
(Conceptual)

http://www.shutterstock.com/ 
(Conceptual)

Високоякісні

http://www.panos.co.uk/ 
(Editorial)

http://pictures.reuters.com/ 
(Editorial)

http://www.gettyimages.de/ 
(Editorial and conceptual)
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Ліцензії 
Завжди важливо перевіряти умови ліцензій, коли використовуєте зображення, згідно з Creative Commons (СС).  
Зазвичай ми використовуємо авторську ліцензію або не комерційну. Інші види ліцензій СС не дозволяють змінювати 
зображення або ти повинен ділитися власними зображеннями під ліцензією СС, що не завжди зручно для нас.  
Всі зображення мають бути з поміткою: © LIBRARY/PHOTOGRAPHERNAME. Наприклад: © Flickr/John Smith.

©
Copyright. Усі права захищені.
Обов’язкова помітка.

Creative Commons. Тільки оригінальні роботи.
Ви дозволяєте іншим копіювати, розповсюджувати та 
публікувати ваші роботи, але тільки не похідні на основі 
оригінальних.

Creative Commons. Встановлення авторства.
Ви дозволяєте іншим копіювати, розповсюджувати та 
публікувати ваші роботи та похідні на основі оригінальних, 
але тільки після оплати. 

Creative Commons. Похідні роботи.
Ви дозволяєте іншим розповсюджувати ваші похідні роботи, 
але тільки за ліцензією, що підтверджує ваше авторство.

Creative Commons. Не комерція.
Ви дозволяєте іншим копіювати, розповсюджувати та 
публікувати ваші роботи та похідні на основі оригінальних, 
але тільки не з комерційною метою.
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07  НОСІЇ
Візитна картка • Бланк А4 • Конверт DL
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Візитна картка 
Візитні картки бажано друкувати методом цифрового 
друку на щільному білому дизайнерському папері  
з легкою фактурою. 07  НОСІЇ

пров. Костя Гордієнка, 2а, пов.  1
м. Київ, 01024, Україна
тел.: +380 44 360 52 42
моб.: +380 50 352 96 18
skype: otymchenko

tymchenko@ti-ukraine.org 
www.ti-ukraine.org

Ольга Тимченко
Керівник департаменту комунікацій

2a Kostia Gordienka Provulok,
1st floor, Kyiv, 01024, Ukraine
tel.: +380 44 360 52 42
mob.: +380 50 352 96 18
skype: otymchenko
tymchenko@ti-ukraine.org 
www.ti-ukraine.org

Olga Tymchenko
Communications Department Head

Ім’я та прізвище
Шрифт: PF Din Text Pro Regular

Кегль: 10pt

Колір: блакитний

Посада
Шрифт: PF DinText Pro Regular

Кегль: 7,5/9pt

Колір: чорний 70%

Контакти
Шрифт: PF DinText Pro Regular

Кегль: 6,5/8pt

Колір: чорний 70%

90 мм

50 мм

25 мм

38 мм

7 мм
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Бланк А4 
Макет бланка для документів формату А4 може містити як повну 
назву організації, контактну інформацію, так і (на вибір) адресу  
та контактну інформацію регіонального представництва. 07  НОСІЇ

пров. Костя Гордієнка, 2а, пов. 1, м. Київ, 01024
тел.: +380 44 360 52 42

Контакти
Шрифт: PF DinText Pro Regular

Кегль: 8/10pt

Колір: блакитний

73 мм

12
 м

м

15 мм



Transparency International Фірмовий стиль   48

Конверт DL 
Стандартний конверт формату 220х110 мм  
для поштової кореспонденції. 

07  НОСІЇ

Контакти
Шрифт: PF DinText Pro Regular

Кегль: 8/10pt

Колір: блакитний

54 мм
12

 м
м

16 мм
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 www.ti-ukraine.org


