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Про нас
Фундація культурних ініціатив заснована у 
Харкові у 2019 році. Нашою головною ме-
тою є організаційна та інформаційна під-
трика місевих мистецьких та культурних 
проєктів та відкриття їх для нової аудиторії

Наша місія
Фундація культурних ініціатив заснована 
у Харкові у 2019 році. Нашою головною 
метою є організаційна та інформаційна 
підтрика місевих мистецьких та культурних 
проєктів та відкриття їх для нової аудиторії



1. Логотип

Логотип є одним з найважливіших елемен-
тів візуальної комунікації, в якому закладені 
ключові характеристики фірмового стилю.
Для забезпечення коректної роботи з лого-
типом, у цьому розділі надані опис елемен-
тів логотипу, правила та можливості його 
використання.

Основна версія
Основна версія містить повну назву гро-
мадської організації, виконана шрифтом 
Routenia Bold, із застосуванням графічних 
елементів. 

Скорочена версія
Скорочена версія містить абревіатуру 
назви громадської організації, виконана 
шрифтом Routenia Bold, підкреслена двома 
лініями.

Основна версія є пріорітетною у викорис-
танні для усіх типів медіа.  
Скорочена версія створена для випадків, у 
яких використання повної версії логотипу 
є неможливим через неспоржність зчитати 
назву організації. 



1. Логотип

Вільний простір
Для запобігання перевантаженості просто-
ру навколо логотипу іншими графічними 
елементами існує вільний простір.
Мінімальне вільне поле регламентує роз-
ташування логотипу на рекламному носії, 
воно забезпечує його найкраще візуальне
сприйняття.
У зоні вільного простору заборонено роз-
міщувати:
• Елементи складної графіки
• Фотографії
• Елементи з яскравою різнобарвною фак-
турою
• Текстові блоки
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Праворуч надано приклад розрахування 
обов’язкового вільного простору навколо 
основної версії логотипу.
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1. Логотип

Заборонено
1. Використання логотипу поганої
якості (рекомендовано розміщувати
логотип з файлу формату .eps).
2. Непропорціне масштабування
логотипу. Деформація логотипу,
3. Розміщувати логотип
на неконтрастному, строкатому
або деталізованому тлі.
4. Змінювати кольори логотипу,
окрім випадків, описаних у гайді.
5. Використовувати шрифтову версію без 



2. Кольори та градієнт

Колірова схема є одним з ключових еле-
ментІв візуалізації громадської організації 
«Фундація культурних ініціатив» і підви-
щення ступеня обізнаності про неї.
Правильне і послідовне застосування даної 
кольорової палітри дозволить надати осо-
бливої виразності всім медійним зображен-
ням, фірмової продукції і забезпечить ціліс-
не сприйняття організації.

Кольорова схема
Основним кольором кольорової схеми є 
темно-зелений.  
У якості тла, замість білого, рекомендуєть-
ся використовувати заливку молочно-зеле-
ним.
У схемі також є два додаткових кольора, 
салатовий та помаранчевий. 

С91 Y59 M56 K64 
R17 G48 B53
#113035

С4 Y0 M15 K0
R249 G249 B228
# F9F9E4

С41 Y3 M55 K0
R167 G203 B142
# A7CB8E

С2 Y42 M86 K0
R243 G163 B50
# F3A332



2. Кольори та градієнт

Градієнт
У більшості візуальних матеріалах громад-
ської організації «Фундація культурних ініці-
атив» одним із стилеобразуючих елементів 
є градієнт.
Градієнт побудовано на основі основно-
го (темно-зеленого) та двох додаткових 
(салатового та помаранчевого) кольорів. 
Детально їх значення прописані на попе-
редній сторінці.
Окремим елементом є градієнтна сітка. 
Вона побудована на основі тих самих ко-
льорів, що і градієнт, але має інший вигляд. 
Вона створена для використання на тлі. 



3. Патерн
Для кращої впізнаванності бренду «Фунда-
ції культурних ініціатив» у візуальних мате-
ріалах рекомендується використовувати 
фірмовий патерн. 
Фірмовий патерн створено на основі рос-
линних візарунків, намальованих технікою 
штрихів та мазків, частково запозиченних у 
стилю Петріківського розпису.

Ці графічні елементи можуть окантовувати 
сторінку як з усіх сторін, так і з₴₴’являтись в 
одному куті, чи на одній стороні. В залеж-
ності від макету, його призначення та змі-
сти розміщення патерну може змінюватись. 



3. Патерн

Рослинні візарунки можуть бути залиті фір-
мови градієнтом, одним з фірмових кольо-
рів, або напівпрозоро накладатись на гра-
дієнтну сітку. 



4. Типографіка

Основна гарнітура
Основною гарнітурою фірмового стилю 
організації «Фундації культурних ініціатив» 
є Raleway.
Для текстових блоків застосовується 
шрифт Raleway Regular.
Для заголовків (окрім заголовків першого 
рівня) та акцентів у тексті — Raleway Bold 
або Extrabold.
За потреби, можна використовувати і інші 
стилі гарнітури Raleway.
Але, не рекомендується застосування 
шрифтів стилю Italic у заголовках та ре-
кламних макетах.

До текстових блоків має бути застосована 
флагова виключка по лівому краю. 
Між абзацами має бути відстань розміром 
не менше ніж 1/5 від кеглю шрифта. 
Міжсторокова відстань стандарта —  120% 
від кеглю шрифта.

Raleway Regular
АБВГҐДЕЄЖЗИІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ 
ЩЬЮЯ
абвгґдеєжзиіїйклмнопрстуфхцчшщьюя
0123456789
+-.!?”№#=()*’,«»

Raleway Bold
АБВГҐДЕЄЖЗИІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ 
ЩЬЮЯ
абвгґдеєжзиіїйклмнопрстуфхцчшщьюя
0123456789
+-.!?”№#=()*’,«»



Акцидентний шрифт
Окремо слід зазначити рекомендації 
щодо застосування акцидентного шрифту 
Rutenia Bold.
Нестандартна гарнітура дозволяє вирази-
ти себе серед інших організацій та підви-
щити впізнаваність бренду.
Rutenia Bold призначена виключно для ак-
центів — заголовків першого рівня, які не 
містять велику кількість знаків.

4. Типографіка

Rutenia Bold

АБВГҐДЕЄЖЗИІЇЙКЛМНОПР 
СТУФХЦЧШЩЬЮЯ
абвгґдеєжзиіїйклмнопр 
стфхцчшщьюя
0123456789
+-.!?”№#=()*’,«»

Для заголовків першого рівня рекомендо-
вана флагова виключка по лівому краю. 
Абзац має бути підкресленим лінію, яка 
починається від краю форми (сторінки, ма-
кету або іншої площі, де розташовано заго-
ловок). Праворуч вона може закінчуватись 
з закінченням заголовку, або продовжува-
тись до краю колонки. 
Можлива, але не рекомендована, виключ-
ка посередині. В такому разі підреслювати 
заголовок не потрібно.



5. Ділова документація та канцелярія

Візитні картки
На лицьовій стороні розташовано логотип 
організації та візарунки патерну (напівпро-
зорі), На тлі розташовано градієнтна сітка 
(детальніше у розділі 2). 
На другій стороні розташовано інформа-
цію про власника візитної картки ліворуч та 
візарунки патерну залиті фірмовим градін-
том праворуч. Тло молочно зеленого ко-
льору. 
Можлива часткова ламінація візарунку та 
логотипу після другу. 

1. Прізвище та ім’я. Rutenia Bold 20 pt.
2. Посада. Raleway Regular 8 pt.
3. Контакти. Raleway Regular 8 pt. Відстань між 
абзацами — 4 pt.

Лицьова сторона Зворотня сторона


