
Використання 
логотипу Дія



Бренд Дія
Держава має стати сервісом, а не лячним 
монстром. Допомагати одним швидко отримувати 
послуги, а іншим — чесно виконувати свою роботу.

Тому ми запустили проєкт «Цифрова держава», 
що має об’єднати всі відомства в єдину 
онлайн-систему, — просту, послідовну, дієву.

Держава має допомагати, 
а не заважати.



Ключове повідомлення 
бренду Дія

Зручно. 
Непомітно. 
Людяно. 



Логотип Дія
Логотип символізує дію, з якої починаються 
будь-які зміни.

Це простий, читабельний і цілісний символ, 
помітний у будь-якому сучасному форматі. 
Логотип складається зі шрифтового напису Дія, 
розміщеного по центру квадрата із округлими 
згладженими кутами.

Логотип доступний для 
завантаження за посиланням: 

Завантажити логотип

https://www.dropbox.com/sh/zbe70cc6t8m6jqr/AADj9OHGu4GKv6-dy-9OSHcSa?dl=0


Мінімальний розмір 
логотипу

Для електронних 
носіїв

≥ 24x24 px

Для друкованих 
матеріалів 300dpi 

≥ 10х10 мм

Не рекомендовано 
використовувати логотипи 
меншого розміру.



Шрифт
Для логотипу використовується лише гарнітура e-Ukraine. Завдяки простому 
написанню й особливій будові літер шрифт є сучасним та інклюзивним.

Шрифт доступний для 
завантаження за посиланням: 

Завантажити шрифт

e-Ukraine

https://server.fedoriv.com/sharing/sxKNXFj8u


Кольори логотипу

#000000 255 255 255 0 0 0 100 #FFFFFF 0 0 0 0 0 0 0

Для логотипу використовується суцільна заливка.  
Не допускається використання градієнтів.



Для розміщення на світлих фонах 
використовуйте основну версію 
логотипу.

Не використовуйте основну 
версію логотипу на темних 
фонах.

Для розміщення логотипу на темних 
або шумних фонах використовуйте 
контурну версію логотипу. 

Не використовуйте 
контурний логотип на 
світлих фонах.

Варіанти 
розміщення

логотипу 
на фоні



Розміщення 
логотипу



Логотип Дія не може змінюватись.

Логотип Дія не може бути розміщеним 
всередині іншої форми або логотипу.

Логотип Дія не має бути менше від 
аналогічних елементів, розміщених 
поряд.

Допускається зміна розміру логотипу 
зі збереженням пропорцій, але не менше 
мінімально допустимих розмірів.



Допускається використання поряд 
з логотипом Дії державної символіки, 
а саме державного герба України, 
розміщеного в контурному квадраті. 
Відстань між ними має бути рівною 
ширині символу «і».

Safe-зона, або мінімальна відстань 
між логотипом Дія та іншими 
елементами, має бути не меншою 
за розмір логотипу Дія.



Як дескриптор можуть 
використовуватися написи 
«Цифрова держава» або 
«Державні послуги онлайн». 

Завантажити логотипи  
з дескриптором можна  
за посиланням.

Не допускається

використання будь-яких інших

написів як частини логоблоку.

Цифрова

держава

Державні послуги

онлайн

Цифрова держава

Цифрова держава

https://www.dropbox.com/s/p2q4asledq6saxs/diia_logoblocks_screen.ai?dl=0


Приклади неприпустимого 
розміщення логотипу

Логотип Дія не може 
відображатися вертикально 
або дзеркально 

Не додавати тінь під 
логотипом та не робити 
логотип прозорим

Не змінювати пропорції 
логотипу та розташування 
текстової позначки логотипу

Не змінювати радіус 
заокруглення логотипу

Не використовувати 
будь-які інші кольори та 
шрифти, крім брендових

Не використовувати растрову 
версію логотипу



Використання 
логотипу



При розміщенні логотипу Дії використовуються рекомендації, описані у брендбуці.

Логотип Дія може використовуватися як елемент декорування на продуктах у такий 
спосіб, щоб не вказувати на спільний брендинг продуктів або причетність Дії до 
виробництва продуктів.  

Сторонні ідентифікатори та товарні знаки можуть використовуватися разом з логотипом 
Дії в такий спосіб, щоб не відображати сумісне створення продукту або те, що виробник 
продукту спонсорується Дією.

Логотип Дія у разі використання як елемента декорування на продукті відокремлюється 
від логотипів та інших товарних знаків, що використовуються для декорування продукту.

Логотип Дія не потрібно використовувати на продуктах, рекламному 
контенті, упаковці з описом «офіційний», «оригінальний», «справжній».

Логотип Дія може використовуватися в комерційних цілях для товарів у таких сферах: 
одяг (шапки, футболки, світшоти, худі, кофти), канцтовари, сумки, значки, стікери, посуд.

Згідно із законодавством Мінцифра залишає за собою право забороняти подальше 
використання логотипу Дія у разі неналежного його використання або недопустимості 
такого використання.




