Керівництво по застосуванню
державного логотипа для
органічної продукції
Наказ Мінагрополітики від 22.02.2019 № 67 «Про затвердження державного
логотипа для органічної продукції» із змінами, внесеними наказом Мінекономіки
від 15.07.2020 № 1336

Публікація розроблена в рамках проєкту «Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики в Україні», що фінансується Європейським Союзом та
впроваджується консорціумом на чолі з Тетра Тек. Дана публцікація розроблена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є винятковою відповідальністю проєкту і
не обов'язково відображає офіційну позицію Європейського Союзу.

Колір логотипа
Логотип представляє собою два кола: жовте та блакитне, які перетинаються і находять один на інший утворюючи фігуру у вигляді листка
рослини зеленого кольору (так само, як і при змішуванні жовтого і блакитного кольорів утворюється зелений колір).
Ідея полягає в тому , що органічна продукція народжена природою, де завдяки поєднанню сонячного тепла і світла та води утворюється
нове життя (процес фотосинтезу). Крім того, жовтий і синій – це кольори державного прапору України, і, таким чином, логотип показує,
що саме Україна є місцем, де народжується нове життя, де розвивається органічне сільське господарство.
Кольори для відтворення державного логотипа мають такі значення:
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C0 M0 Y100 K0

C50 M0 Y100 K0

R255 G242 B0

R141 G198 B63

Pantone 102 C

Pantone 376 C

C70 M20 Y0 K0

C0 M0 Y0 K0

R51 G163 B220

R255 G255 B255

Pantone 2995 C

Pantone Trans. White.

Чорно-біла версія
У разі якщо під час маркування органічної продукції використовується лише чорно-білий друк, державний логотип може бути
відтворений у чорно-білих кольорах.
Під час відтворення державного логотипа в чорно-білих кольорах повинно зберігатися таке співвідношення:

жовтий замінюється
на 20% чорного кольору

зелений замінюється
на 50% чорного кольору

блакитний замінюється
на 90% чорного кольору

білий ‒ 100%
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Зони
логотипа
Графічне зображення складається з двох кругів однакового радіуса,
які перетинаються і находять один на інший таким чином, що крайня права
точка лівого круга віддалена від крайньої правої точки правого круга
на відстань, що становить 10/11 радіуса круга. Центри кругів розташовані
на одній уявній горизонтальній прямій лінії.
Площина, яка в результаті часткового накладання кругів один на одного
є спільною для обох кругів (далі - спільна площина), має зелений колір та
утворює фігуру у вигляді листка рослини. Частина круга, розташованого
з лівого боку, яка не належить до спільної площини, має жовтий колір,
а частина круга, розташованого з правого боку, яка не належить до
спільної площини,- блакитний.
Спільна площина містить вертикальну лінію білого кольору, яка
розташована по центру зазначеної площини та не доходить до верхньої та
нижньої точок, в яких перетинаються круги, на відстань, що становить
1/4 радіуса круга. Від вертикальної лінії білого кольору під кутом 45 градусів
по обидва ї ї боки симетрично відходять по три лінії, які імітують прожилки
листка рослини. Верхні та нижні лінії, що імітують прожилки листка
рослини, мають довжину, що становить 1/4 радіуса круга. Центральні лінії,
що імітують прожилки листка рослини, мають довжину, яка становить
1/3 радіуса круга.
Кола, які обрамляють круги, виконуються лінією білого кольору, товщина
якої становить 1/12 радіуса круга.
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1/11 R
1/30 R
R

1/4 R

Пропорції
Державний логотип для маркування органічної продукції можна поєднувати з графічними чи текстовими елементами, якщо вони ніяким
чином не змінюють державний логотип. Завжди повинно залишатися вільне місце навколо логотипа (чи фону логотипа) розміром
не менше, ніж висота літери в надпису «ОРГАНІЧНИЙ ПРОДУКТ».
Написи виконуються шрифтом «Helvetica». Висота всіх літер напису становить 1/4 радіуса круга.
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Масштабування
Державний логотип може використовуватися в будь-якому масштабі, враховуючи пропорції та такі рекомендовані розміри:
ширина – 50 мм, висота – 50 мм;
ширина – 25 мм, висота – 25 мм.
Мінімальні розміри державного логотипа становлять 14 мм завширшки та 14 мм заввишки.

Якщо етикетка та/або упаковка органічної продукції має недостатню площу для нанесення необхідного маркування (площа найбільшої
з поверхонь становить менше ніж 25 см2), розміри державного логотипа становитимуть 8 мм завширшки та 8 мм заввишки.
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Розміщення на
кольоровому фоні
Варіанти логотипа на різних кольорових фонах та на фотографіях.

7

Заборони
100 %

Логотип є незмінним символом. У вільному місці в логотипі з написом не дозволяється наносити текст, символи, будь-які логотипи
чи інші елементи. Забороняється змінювати кольори та пропорції логотипа.

Не дозволяється наносити
текст та зображення на логотип

Не дозволяється змінювати
фон логотипа
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Не можна наносити логотип
без рамки та білого фону

Не дозволяється змінювати
кольори

Не дозволяється змінювати
форму логотипа

