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Словник термінів

правильне використання

заборонено

схематичне позначення 
місця для фотографії

вирівнювання тексту 
по лівому краю

логознак — спрощене зображення логотипа 
для розміщення на складних або маленьких 
носіях.

fotos.eps — позначення посилання, яке дозволяє 
скачати вказаний файл.

png — формат файлу з прозорим фоном.

jpg — формат файлу для картинок та фотографій,
не рекомендуємо використовувати його для 
логотипів.

ai — векторний формат файлу, який відкривається 
за допомогою програми Adobe Illustrator.

RGB — кольорова модель для відтворення на екрані 
(комп’ютери, телевізори, проектори).

CMYK — кольорова модель використовується лише 
для друкованих матеріалів.

dpi — роздільна здатність зображення, вимірюється 
у точках на дюйм. Чим це значення вище, тим зобра-
ження виглядає чіткіше та якісніше. 
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логотип

ПЗФУ — Природно-заповідний фонд України.



Зазвичай погано обізнані в темі і навіть не 
підозрюють, яке багатство та краса поруч 
із ними. 

Здебільшого соціально активні люди молодого 
та середнього віку. 

Люди, котрі ухвалюють рішення щодо політичної, 
фінансової, інформаційної підтримки природоохо-
ронного фонду України. 

Менше послуговуються соціальними медіа, 
більше інформації отримують з традиційних 
ЗМІ, зовнішньої реклами, сарафанних каналів. 

Часто більше обізнані про природні багатства 
інших країн, ніж України. Активно поширюють 
інформацію у соцмережах, але самі черпають її 
з усіх можливих джерел.

Люди, доволі обізнані в темі, але не завжди вмоти-
вовані до рішень. Активно користуються соціальними 
мережами, стежать за основними національними та 
регіональними ЗМІ. 

Більше чутливі до інформації, котра має до-
даткове емоційне навантаження. Важко 
сприймають термінологію та цифри, добре 
сприймають інформацію, подану зрозумілою 
їм простою мовою. 

Якщо матимуть більше інформації про природо-
охоронні зони України, охоче нею ділитимуться. 
Негативно реагують на офіціоз, канцелярщину, 
традиційну пост-радянську естетику. 

Переважно люди середнього і старшого віку. Чутли-
ві до тем, які широко висвітлюються в інфопросторі 
і на яких можна заробити політичних дивідендів, 
збільшити соціальний статус.

Цільова аудиторія

Місцеві мешканці на прилеглих до 
природоохоронних зон територіях. 

1. Потенційні відвідувачі з туристичною 
метою чи в рамках соціальної активності. 

2. Працівники уряду, природоохоронних 
установ, громадські діячі, журналісти. 

3.
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Завдання:

Популяризація природоохоронних 
територій України

Інформувати про природоохоронні
території України

—

—
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Наша стратегія-приклад комунікації:

Природа України — WOW

Розповідаємо місцевим мешканцям про те, яка краса і 
багатство просто у них під носом. Мотивуємо зберігати, 
пишатися і розповідати іншим.

У візуальних комунікаціях та центральному меседжі 
використовуємо посил до айдентики Ukraine NOW, 
адже розвиток природоохоронних зон має бути 
органічною частиною стратегії розвитку держави.

Розповідаємо туристам і потенційним прихильникам, що 
подорожувати природоохоронними зонами, допомагати 
їм і зберігати їх — це круто.

За рахунок актуалізації та візуалізації теми в інформацій-
ному просторі мотивуємо депутатів, чиновників та лідерів 
думок/журналістів до дій на підтримку.

Через яскраві візуальні повідомлення, 
підкріплені коротким, дружнім у тоні текстом: 
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fonts.eps Логотип ПЗФУ
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Логотип уособлює у собі поєднання природних 
стихій та нагадування про охорону довкілля. 

Логотип Пояснення



Охоронні зони знаку Охоронні зони логотипа Рекомендації

5

Одиниця модуля охоронної зони — знак 
ПЗФУ.

Одиниця модуля охоронної зони — логотип ПЗФУ. 

Не порушуйте охоронних зон логоти-
па та знака графічними елементами, 
текстом або іншими логотипами.

Охоронні зони це також мінімальний 
відступ від краю макета.

1/2

1/2

1/2

1/21

1



Знак Логотип Рекомендації

Для білих та світлих фонів.

Для темних фонів та фотографій.
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Знак Рекомендації

Для одноколірного макета викори-
стовуйте логотип у чорному кольорі.
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Не використовуйте інші кольори.



Розміщення логотипів РекомендаціїПриклади
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рекомендоване розміщення 
логотипа.

альтернативне розміщення
логотипа.



Логотипи парківfotos.eps



Принцип оновлення логотипу парку

5

1. Зберігаємо форму знака. 2. Спрощуємо графічні елементи. 3. Використовуйте сітки з 
    простих геометричних фігур.

Результат

Карпатський
біосферний заповідник

Ermilov bold
Innerspace bold

Від’єднуємо типографію від              
знаку. Використовуємо зазна- 
чені шрифти.

4.



Принцип невірної побудови логотипа

5

Логотип парку або 
заповідника. 

Не використовуйте нові 
або деталізовані об’єкти.  

Знак повинен бути 
одноколірним. 

Розміщуйте назву парку 
лише під знаком по центру 
або праворуч від знаку . 

Затиснута композиція 
та надто жирна рамка.



Логотип парку Рекомендації

Логотип з центральною композицією
розміщується по центру макета.

Логотип з горизонтальною композицією 
завжди розміщується у лівому верхньому куті.
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Одноколірні варіанти Рекомендації

При потребі використовуйте одноколірні 
варіанти.
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Карпатський
біосферний заповідник

Для темних фонів — використовуйте інверсію. 

Карпатський
біосферний заповідник

Карпатський
біосферний заповідник



Рекомендації

Логотип парку в 99� головний на макеті. Розмір 
логотипу залежить від формату макета, та «диктує»  
розміри іншим логотипам.

Використовуйте рекомендовані розміри. 

А3
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minА4 А5 >А5

30mm 24mm 16mm 13mm

5mm

3mm

8mm10mm15mm20mm

5mm8mm10mm 5mm
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А4 формат

15 mm 8 mm12 mm



Приклади розміщення логотипів Рекомендації

Логотип Природно-заповідного фонду має 
вищий пріоритет, ніж інші логотипи, тому 
розміщується у правому верхньому куті.

Логотип юристдикції (Мінприроди) розмі-
щується відносно двох попередніх логотипів.
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Логотип парку основний на макеті та завжди 
розміщується у лівому верхньому куті або по 
центру.



Приклади розміщення додаткових логотипів Рекомендації

Додаткові логотипи повинні бути менші за 
розміром, ніж основні.

Рекомендовано дотримуватися охоронних 
зон кожного логотипа.

5

Логотипи партнерів або додаткові логотипи 
розміщуються внизу макета.



Логотип
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Застережний знак попереджує 
громадян про відповідальність.



Заборонено змінювати 
розміри та пропорції.

Заборонено змінювати
колір, окрім заданих у 
палітрі.

Рекомендуємо дотримува- 
тися зазначених пропорцій 
та кольорів.

Використовуйте лише 
у навігації.

Рекомендуємо уникати дода-
ткових графічних елементів 
довкола логотипа.



На фотографіях логотип використовується у 
білому кольорі. 

На світлих фонах логотип використовується у 
зеленому кольорі. 

Розмір логотипа залежить від розміру макета. 

Висота розміщення логотипу залежить від зобра- 
ження на фотографії. Радимо обирати світлі та 
однотонні ділянки на світлині та уникати 
неоднорідних місць.

Логотип Пояснення
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Типографіяfonts.eps
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Типографія

Ermilov 
bold

Innerspace
bold

Innerspace 
regular
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Типографія Приклади Рекомендації

Ermilov 
bold

Innerspace
bold

Innerspace 
regular

В Україні є безліч місць, котрі 
варті вашої уваги.

Мальовничі пейзажі, соковита рослинність, 
синє небо — все це ми маємо змогу спосте-
рігати на власні очі, оскільки нам пощасти-
ло жити на цій родючій землі.

Рекомендуємо використовувати для 
заголовків або основного повідомлення 
на макеті.

Рекомендуємо використовувати для 
заголовків, підзаголовків.

Рекомендуємо використовувати для 
основних текстових блоків, коментарів 
та роз’яснень.

Природа України

5
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Рекомендуємо набирати заголовки 
максимум у три рядки по 3-4 слова у 
кожному.

Використовуйте вирівнювання лише 
по лівому краю.

Мінімально допустимий кегель  не 
нижче 10 pt.

Рекомендуємо формувати чіткі та 
стислі текстові блоки.

РекомендаціїПриклади побудови заголовків

Стратегія попередження 
розповсюдження інвазійних 
чужорідних видів

Стратегія попередження 
інвазійних чужорідних видів

При Мінприроді створять робочу 
групу з розробки стратегії попе-
редження розповсюдження 
інвазійних чужорідних видів

Стратегія попередження та контролю 
за розповсюдженням інвазійних 

чужорідних видів

Пояснення

Допустима довжина рядка (3 слова), 
коректна к-ть рядків (3) та ліве 
вирівнювання

Коректна довжина рядка (3 слова), 
коректна к-ть рядків (2) та ліве 
вирівнювання

Не використовувати центральне
вирівнювання

Надто довгий рядок (5 слів),
надто багато рядків (4) для 
заголовка



Для кожної людини, яка щиро любить рідну землю, її природа 
найчарівніша у світі. Немає нічого прекраснішого за українські 
краєвиди. Яке серце не сповниться радістю, доторкнувшись до 
краси України? Наша Батьківщина багата не лише природніми 
краєвидами, а й тваринним світом. 

Золотом котяться пшеничні хвилі на степових просторах 
землі. Чистим блиском сліплять очі під блакитним небом.
 

Золотом котяться пшеничні хвилі на степових просторах землі. 
Чистим блиском сліплять очі під блакитним небом, сонячним 
віддзеркаленням зігрівають серце кожного з нас. 
 
Золотом котяться пшеничні хвилі на степових просторах землі. 
Чистим блиском сліплять очі під блакитним небом, сонячним 
віддзеркаленням зігрівають серце кожного. 
 

Краса природи в Україні

Для кожної людини, яка щиро любить рідну землю, її природа 
— найчарівніша у світі. Немає нічого прекраснішого за 
українські краєвиди. Яке серце не сповниться радістю, 

доторкнувшись до краси України? Наша Батьківщина багата 
не лише природніми краєвидами, а й тваринним світом. 

Золотом котяться пшеничні хвилі на степових просторах 
землі. Чистим блиском сліплять очі під блакитним небом, 

сонячним віддзеркаленням зігрівають серце кожного. 
 

Золотом котяться пшеничні хвилі на степових просторах 
землі. Чистим блиском сліплять очі під блакитним небом, 

сонячним віддзеркаленням зігрівають серце кожного. 
 

Золотом котяться пшеничні хвилі на степових просторах 
землі. Чистим блиском сліплять очі під блакитним небом, 

сонячним віддзеркаленням зігрівають серце кожного. 
 

Краса природи в Україні

Приклад використання шрифтів
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Ermilov bold Ermilov bold
Innerspace bold

Innerspace bold

Innerspace regular
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R:207 G:56 B:15 

C:0 M:90 Y:65 K:15
Pantone 348 C

C:85 M:0 Y:85 K:35

R:0 G:126 B:70 

Pantone 348 C

C:0 M:0 Y:0 K:0

R:255 G:255 B:255 

Pantone 348 C

R:43 G:42 B:41 

C:70 M:65 Y:65 K:66

Pantone 348 C

Oсновний колір для 
поліграфії та всіх 
похідних матеріалів.

Використовується 
для плашок, тексту- 
ри на фото та як тло. 

використовується 
лише для позначення 
заборон та застережень.

Використовується 
лише для типографії.
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Oсновний колір для 
поліграфії та всіх 
похідних матеріалів.

Використовується 
для плашок, тексту- 
ри на фото та як тло. 

Використовується 
лише для позначення 
заборон та застережень.

Використовується 
лише для типографії.



Приклад вірного макета
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Заборонено Пояснення

Для читабельності використовуйте 
плашки та логотипи білого кольору.

Зелений колір в типографії вико-
ристовуйте лише для коментарів,
основний текст завжди чорного
кольору.

Не використовуйте інші кольори 
або відтінки, окрім вказаних у палітрі.

Не змінюйте прозорість фірмових 
кольорів. 

Забороняється накладання
червоного кольору на зелений
і навпаки. 

Заголовок афіші в один або 
два рядки

hi@carpathiansbz.ua

Природа України — багата та різноманітна. На території 
України збереглося чимало мальовничих куточків, які 
чарують своєю красою та неповторністю. 

www.carpathiansbz.ua

068 98-87-001
067 07-29-461

032 67-87-001

місце для короткої 
інформації, фактів, 
висловів, ключивих 
важливих речень

Заголовок афіші в один або 
два рядки
Природа України — багата та різноманітна. На території 
України збереглося чимало мальовничих куточків, які 
чарують своєю красою та неповторністю. 

www.carpathiansbz.ua

068 98-87-001
067 07-29-461

032 67-87-001

місце для короткої 
інформації, фактів, 
висловів, ключивих 
важливих речень

hi@carpathiansbz.ua



Графічні елементиgraphic.element.eps



5

Текстура



5

Один або два кути варто 
залишати наззовні.

Білі прямокутники повинні 
плавно входити в текстуру. 
Це створює природню та 
«невандальну» атмосферу.

Основний графічний елемент — 
текстура, яка використовується 
у всіх макетах.

Заборонено заокруглювати 
кути плашки.

Уникайте занадто вигнутих 
елементів текстури на плашці. 

Заборонено деформувати 
плашку.

Рекомендуємо уникати
композиції із затиснутим
текстом. Це погіршує 
сприйняття інформації.



5

Текстура використовується як тло або формує 
рамку для вмісту макета.

Місце розміщення текстури залежить від макета, 
кількості тексту та наявності фотографій.

Рекомендуємо дотримуватися охоронних зон 
та завжди залишати вільний простір між інфор-
маційним блоком та текстурою.

Текстура білого кольору використовується 
лише з фотографіями.

Принцип роботи з текстурою Пояснення

Текстура — це один з графічних елементів на 
макеті, але не основний об’єкт. Тому не варто 
нехтувати іншими елементами на макеті 
(текстом, фотографіями).

Текстура використовується як тло або формує 
рамку для вмісту макета.

Місце розміщення текстури залежить від макета, 
кількості тексту та наявності фотографій.

Рекомендуємо дотримуватися охоронних зон 
та завжди залишати вільний простір між інфор-
маційним блоком та текстурою.

Текстура білого кольору використовується 
лише з фотографіями.

Принцип роботи з текстурою Пояснення



Принцип роботи з текстурою Рекомендації

5

Текстура на усіх елементах та фоні повинна 
відображатися в одному напрямку. Це 
формує цілісність композиції.

www.nppver.at.ua

Два важливих речення про територію, 
та особливості, простими словами, без 
термінології.

hi@carpathiansbz.ua
www.carpathiansbz.ua

068 98-87-001
067 07-29-461



Принцип роботи з текстурою в навігації

Рекомендуємо створювати за допомогою 
текстури ефект «обтікання» форми на макеті.

Заборонено деформувати плашку або 
залишати гострі, порвані краї.



Принцип побудови

В основі ілюстрації тварини, які мешкають 
у відповідному парку або заповіднику.

Ілюстрації створюються за допомогою 
накладання текстури на контур тварини.

Контур тварини повинен бути максимально 
чітким та спрощеним, без промальованих
деталей та додаткових елементів.

Розмір текстури залежить від формату макета 
та розміру ілюстрації. Маленькі ілюстрації 
вимагають великого розміру текстури.

В макетах використовуйте лише ілюстрацію 
без фотографій та інших графічних елементів.

На макеті розміщуйте лише одну ілюстрацію з 
твариною одного виду. 

Графічні елементи

5



Фотографіїfotos.eps



Фотографія — це дуже важливий візуальний 
інструмент комунікації бренда, який спонукає 
захоплюватися, надихатися та охороняти 
природу.

В макетах слід використовувати фотографії 
максимальної якості.

Фотографії Рекомендації

5

Рекомендуємо уникати темних, нечітких 
фотографій.



Фотографії Рекомендації

5

Рекомендуємо обирати зображення тварин 
без агресивних емоцій. 

Якщо фотографія має чітко виражений 
напрямок, краще, щоб вона «дивилася» 
на текст. Важливо, щоб текст розміщувався
на рівні очей об’єкта з фотографії. 

Уникайте обрізання фотографій не за форма- 
том макета.



Приклад композиції з фотографією на весь 
макет. У цьому випадку текстура та логотипи 
білого кольору



Фотографії

 
Лисиця звичайна (Vulpes vulpes, syn. Vulpes 
fulva) — найбільш розповсюджений та 
широко відомий вид роду Лисиця (Vulpes) 
родини Псові (Canidae).

 
Лисиця звичайна (Vulpes vulpes, syn. Vulpes 
fulva) — найбільш розповсюджений та 
широко відомий вид роду Лисиця (Vulpes) 
родини Псові (Canidae).

5

Допустимо використовувати текстуру як тло для
фотографій у публікаціях.

Текстура чітко помітна та має рівні відступи з 
усіх сторін від фотографії.

Рекомендуємо вирівнювати текст відносно 
фотографії до якої він належить.

Рекомендації



Фотографії Приклад вдалої композиції Заборонено

5

Рекомендуємо розміщувати текст на всю
ширину фотографії. Текстовий блок містить 
не більше 7 слів.

Рекомендуємо вирів-
нювати фотографію по 
базовійлінії рядка до 
якого вона належить

Відступ між абзацами 1.5. 
Текстовий блок містить 
7 слів та поміщається у 
два модулі. 

Заголовок тексту

 
Текстовий блок містить 
7 слів та поміщаєтьсяу 
два модулі. 

 
Варто уникати «обтікання» ілюстрації текстом 
справа. Читач з першого погляду може прийня-
ти лівий край як початок тексту.

Заголовок тексту Заголовок тексту
 
Текстовий блок містить
7 слів та поміщається у 
два модулі. Текстовий блок
містить 7 слів та поміщається 

у два модулі. Текстовий блок містить 7-10 слів та помі- 
щається у два модулі.



 72 dpi  150 dpi

Технічні вимоги для друкованих матеріалів:

 300 dpi

 72 dpi

 150 dpi

журналів, флаєрів, буклетів

виставкові стенди, зовнішня 
реклама, постери А1 формату 
і більші

білборди

Фотографії

5

 300 dpi



Приклади макетівfotos.eps



Макет візитки

5

Олександр Дубровець

директор Карпатського 
біосферного заповідника

068 98-87-001
oleksandr.dubrovets@gmail.com
www.carpathinsbz.ua

068 98-87-001
067 07-29-461

hi@carpathiansbz.ua
www.carpathiansbz.ua

032 67-87-001

 
вул. Красне Плесо 77
Закарпатська обл.

м. Рахів



Макет конверта  

5

м. Рахів,
Закарпатська обл. 
вул. Красне Плесо 77

 

069 98-87-001
03132 2-21-93



Макет конверта  

5

м. Рахів,
Закарпатська обл. 
вул. Красне Плесо 77

 

069 98-87-001
03132 2-21-93

м. Рахів,
Закарпатська обл. 
вул. Красне Плесо 77

 

069 98-87-001
03132 2-21-93



Макет конверта

5

Рекомендації

м. Рахів,
Закарпатська обл. 
вул. Красне Плесо 77

 

069 98-87-001
03132 2-21-93

м. Рахів,
Закарпатська обл. 
вул. Красне Плесо 77

 

069 98-87-001
03132 2-21-93

Уникайте рамки на весь формат конверта. 
Це створює ефект затиснутої композиції.

Не використовуйте елементи текстури 
окремо, не деформуйте текстуру. 

Текст повинен розміщуватися не надто 
близько до країв макета.

Рамку товщиною 5 мм та 8 мм для 
формату конвертів DL та С4 відповідно.

м. Рахів,
Закарпатська обл. 
вул. Красне Плесо 77

 

069 98-87-001
03132 2-21-93



Макет бланку

90600
вул. Красне Плесо 77
м. Рахів, Закарпатська обл.
Україна

90600
Transcarpathian region
Rakhiv district, Rakhiv town
Krasne Pleso St. 77

hi@carpathiansbz.ua
www.carpathiansbz.ua

+38 (093) 669-82-78

Краса природи  в Україні

Природа України — багата та різноманітна. Завдяки географічному положе- 
нню та кліматичним умовам у нас є просторі степи й густі ліси, лагідні моря 
й величні гори, бурхливі річки та спокійні озера, на просторах країни ростуть 
тисячі видів рослин та водиться величезна кількість тварин. Змінюються пори 
року і кожна з них дарує нам свою особливу красу.

Україна завжди асоціюється з безкраїми золотими ланами під чистим блаки-
тним небом. Повний дозрілий колос пшениці символізує багатство та родю-
чість, він важкий і хилиться до самої землі, ніби дякуючи за силу, якою вона 
його наповнила. Над ланами легко кружляють птахи, і далеко навкруги розно- 
ситься їхній спів.

У горах Криму дуже красиво наприкінці весни. Схили вкриті свіжою травою 
та квітами, а внизу плескається Чорне море — зовсім не чорного, а блакитно-  
-бірюзового кольору. Силуети далеких гір, виглядають ніби намальовані фар- 
бою, пливуть у морі. Десь серед хребтів причаїлися стрімкі водоспади, проте 
вони невеличкі та майже повністю пересихають улітку. Поруч із ними завжди 
свіже та прохолодне повітря, а вода така прозора, що видно кожен дрібний 
камінь на дні.

Природа України радує око. Проте справжня її краса в тому, що вона наділяє 
нас усім необхідним для життя — повітрям і водою, корисними копалинами, 
їжею, сировиною для будування, пошиття одягу, друку- вання книжок тощо. 
Щоб краса української природи не збідніла, не зникли її чудові ландшафти, 
не зміліли річки, не вимирали тварини ми маємо піклуватися про неї — буду- 
вати екологічні виробництва, користуватися чистою енергією та й просто не 
смітити на вулицях. Це зовсім неважко, а може принести хороший результат, 
якщо ми всі так робитимемо.

ДИРЕКТОР
РИБАК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ



Макет папки

Розширення територій 
природно-заповідного фонду

hi@carpathiansbz.ua
www.carpathiansbz.ua

068 98-87-001
067 07-29-461www.nppver.at.ua

068 98-87-001

Розширення територій 
природно-заповідного фонду

hi@carpathiansbz.ua
www.carpathiansbz.ua

068 98-87-001
067 07-29-461www.nppver.at.ua

068 98-87-001



Заголовок афіші в один або 
два рядки

hi@carpathiansbz.ua

Природа України — багата та різноманітна. На території 
України збереглося чимало мальовничих куточків, які 
чарують своєю красою та неповторністю. 

www.carpathiansbz.ua

068 98-87-001
067 07-29-461

032 67-87-001

місце для короткої 
інформації, фактів, 
висловів, ключивих 
важливих речень

Заголовок афіші в один або 
два рядки

hi@carpathiansbz.ua

Природа України — багата та різноманітна. На території 
України збереглося чимало мальовничих куточків, які 
чарують своєю красою та неповторністю. 

www.carpathiansbz.ua

068 98-87-001
067 07-29-461

032 67-87-001

місце для короткої 
інформації, фактів, 
висловів, ключивих 
важливих речень

Макет постера формату А3

5



Макет афіші формату А4

Сарна 
європейська
Ссавець родини оленевих (Cervidae).  Один з двох видів 
роду сарна (Capreolus Gray, 1821), сестринський вид сарни
азійської (Capreolus pygargus (Pallas, 1771)), яку нерідко 
також вказують для фауни України. www.carpathiansbz.ua

місце для коментарів, 
роз’яснень, додаткової 
інформації, посилань

місце для коментарів, 
роз’яснень, додаткової 
інформації, посилань

5

Сарна 
європейська
Ссавець родини оленевих (Cervidae).  Один з двох видів 
роду сарна (Capreolus Gray, 1821), сестринський вид сарни
азійської (Capreolus pygargus (Pallas, 1771)), яку нерідко 
також вказують для фауни України. www.carpathiansbz.ua

місце для коментарів, 
роз’яснень, додаткової 
інформації, посилань

місце для коментарів, 
роз’яснень, додаткової 
інформації, посилань



Макет флаєра  

5



Макет буклета

5



Для кожної людини, яка щиро любить рідну землю, її природа — 
найчарівніша у світі. Немає нічого прекраснішого за українські 
краєвиди. Яке серце не сповниться радістю, доторкнувшись до 
краси України? Наша Батьківщина багата не лише природніми 
краєвидами, а й тваринним світом. 

Золотом котяться пшеничні хвилі на степових просторах землі. 
Чистим блиском сліплять очі під блакитним небом, сонячним 
віддзеркаленням зігрівають серце кожного. 
 

Золотом котяться пшеничні хвилі на степових просторах землі. 
Чистим блиском сліплять очі під блакитним небом, сонячним 
віддзеркаленням зігрівають серце кожного. 
 

www.carpathiansbz.ua

Краса природи в Україні

068 98-87-001 067 07-29-461

Для кожної людини, яка щиро любить рідну землю, її природа 
— найчарівніша у світі. Немає нічого прекраснішого за 
українські краєвиди. Яке серце не сповниться радістю, 

доторкнувшись до краси України? Наша Батьківщина багата 
не лише природніми краєвидами, а й тваринним світом. 

Золотом котяться пшеничні хвилі на степових просторах 
землі. Чистим блиском сліплять очі під блакитним небом, 

сонячним віддзеркаленням зігрівають серце кожного. 
 

Золотом котяться пшеничні хвилі на степових просторах 
землі. Чистим блиском сліплять очі під блакитним небом, 

сонячним віддзеркаленням зігрівають серце кожного. 
 

www.carpathiansbz.ua

Краса природи в Україні

068 98-87-001 067 07-29-461

Макет буклета Рекомендації

5

Не використовуйте центральне або праве 
вирівнювання тексту.

Залишати вільний простір з обох боків 
фотографії. Текст вирівнюється на всю 
ширину фотографії 

Уникайте додаткових графічних елементів 
у верстці.



Заголовок слайду в два 
або три рядки

Природа України — багата та різноманітна. Завдяки геогра-

фічному положенню та кліматичним умовам у нас є просторі 

степи й густі ліси, лагідні моря й величні гори, бурхливі річки 

та спокійні озера, на просторах країни ростуть тисячі видів 

рослин та водиться багато тварин. На території України збе-

реглося чимало мальовничих куточків, які чарують своєю 

красою та неповторністю.

Природа України — багата та різноманітна. Завдяки геогра-

фічному положенню та кліматичним умовам у нас є просторі 

степи й густі ліси, лагідні моря, величні гори та бурхливі ріки.

 

Історія розвитку заповідної справи, яка бере початок ще з 

давніх часів, як і історія охорони природи загалом, тісно по-

в'язана з розвитком світу. Завдання, які вона вирішувала на 

кожному етапі історичного розвитку людства, визначалися 

характером взаємовідносин людини з природою. 

Історія розвитку заповідної справи, яка бере початок ще з 

давніх часів, як і історія охорони природи загалом, тісно по-

в'язана з розвитком світу. Завдання, які вона вирішувала на 

кожному етапі історичного розвитку людства, визначалися 

характером взаємовідносин людини з природою. 
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в'язана з розвитком світу. Завдання, які вона вирішувала на 
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характером взаємовідносин людини з природою. 
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Не використовуйте центральне та праве  
вирівнювання текстових блоків.

Не розміщуйте текст близько до країв 
макета. 

Не створюйте щільну рамку з текстури. 

Заголовок слайду
у два або три рядки

Природа України — багата та різноманітна. Завдяки географічному по- 
ложенню та кліматичним умовам у нас є просторі степи й густі ліси, 
лагідні моря й величні гори, бурхливі річки та спокійні озера, на прос-
торах країни ростуть тисячі видів рослин та водиться багато тварин. 
На території України збереглося чимало мальовничих куточків, які 
чарують своєю красою та неповторністю.
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як і історія охорони природи загалом, тісно пов'язана з розвитком 
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етапі історичного розвитку людства, визначалися характером взаємо-
відносин людини з природним середовищем. 
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з природним середовищем. 
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розвитку людства, визначалися характером взаємо-відносин людини 
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Відстань між текстурою та фотографією 
повина завжди бути рівною з усіх сторін. 
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особливості, простими словами
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Макет горизонтального банера

Тваринний світ України
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Природа України — багата та різноманітна. На просторах країни 
ростуть тисячі видів рослин та водиться величезна кількість 
тварин. Природа України — багата та різноманітна. На просторах 
країни ростуть тисячі видів рослин та водиться чимало тварин.
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Сарна 
європейська
Ссавець родини оленевих (Cervidae).  Один з двох видів 
роду сарна (Capreolus Gray, 1821), сестринський вид сарни
азійської (Capreolus pygargus (Pallas, 1771)), яку нерідко 
також вказують для фауни України. www.carpathiansbz.ua
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Природа України — багата та різноманітна. На території 
України збереглося чимало мальовничих куточків, які 
чарують своєю красою та неповторністю. 
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Посилання

https://www.figma.com/proto/Ntk4gUNcfYW9ILd4HZE7BY/N

PA.-Web-template.-Free?node-id=44�3A1422&viewport=495

�2C495�2C0.03922565281391144&scaling=min-zoom



Перший екран веб-сайту

Цей екран відповідає на запитання:
— Куди я попав?
— Що корисного та цікавого є на сайті?
— Що можна зробити/отримати на сайті?



Особливості парку

Секція, що показує інфографіку з особливостями парку.



Послуги

Розказуємо та показуємо ключові послуги, 
що доступні для відвідувачів парку.



Інші послуги

Список інших послуг.



Контакти

Секція контакти показує де знаходиться 
парк, та його контактні дані.



Новини

Список останніх новин.



Підвал веб-сайту

Важлива для користувача секція, що показує 
повну навігацію сайту, та показує скільки 
корисного та цікавого є на сайті.

Посилання

https://www.figma.com/proto/Ntk4gUNcfYW9ILd4H

ZE7BY/NPA.-Web-template.-Free?node-id=9�3A504

&viewport=495�2C495�2C0.03922565281391144&scaling=min-zoom



Bootstrap Grid

Count: 12

Gutter: 30 px

Margin: 390 px

Type: Stretch

Посилання

https://www.figma.com/proto/Ntk4gUNcfYW9ILd4HZE7BY

/NPA.-Web-template.-Free?node-id=44�3A1676&viewport

=495�2C495�2C0.03922565281391144&scaling=min-zoom


