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Загальна інформація 

«Агентство економічного розвитку» оголошує тендер на розробку і створення логотипу 

і фірмового стилю (бренд бук) організації, який буде мати виражену індивідуальність. 

Розробка і створення логотипу і фірмового стилю відбуватиметься в рамках проекту  

ПРООН "Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в 

Україні", що діє за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії.  

Вимоги до виконавців: шукаємо професійного, креативного і сумлінного дизайнера 

для створення логотипу і фірмового стилю (бренд бук) організації. 

Бренд бук повинен включати в себе: 

1. Логотип організації (оновлення існуючого)  

2. Міні  логотипи (графічних зображення) для візуалізації 4 напрямків діяльності  

організації 

- Розвиток громадських організацій; 

- Сприяння реформам на місцях; 

- Сталий розвиток громад; 

- Розвиток ОСББ 

3. Логотипи   для програм та структурних підрозділів організації 

- Ресурсний центр енергозбереження   
- Револьверний фонд підтримки ОСББ  
- Конкурс «Життя Без Сміття» (оновлення існуючого)  
- Ресурсний центр підтримки ОСББ  

- Центри розвитку громад  IQ HUB  

4. Оновлення  дизайну для ділової документації та веб-ресурсів: фірмовий бланк, 

реєстраційна форма публічних заходів, наказ, протокол, прес-реліз, прес-анонс, 

шаблони для  презентацій Power Point, візитна картка. Оновлення дизайну веб–

сайту з урахуванням нового стилю та логотипу YouTube каналу.  

Загальні вимоги до логотипів:   

Логотипи: АЕР,  Центри розвитку громад  IQ HUB,   Револьверний фонд підтримки 

ОСББ, Конкурс «Життя Без Сміття» мають містити:    

- Опис ідеї та фігури; 

- Опис кольорів; 

- Опис шрифтів; 

- Правила використання логотипу (позиціонування по відношенню до інших 

об’єктів, допустимі відстані до логотипу по периметру);  

- Варіації логотипу в різних кольорах: мінімум 3 (основні кольори, чорний та 

градації сірого)  

Логотипи: напрямки діяльності, Ресурсний центр енергозбереження, Ресурсний 

центр підтримки ОСББ,  лого  YouTube каналу, мають містити:   

1. Опис кольорів; 

2. Опис шрифтів; 

3. Варіації логотипу в різних кольорах: мінімум 3 (основні кольори, чорний та 

градації сірого)  
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1. Розробка основного логотипу АЕР 

 

Опис організації 

Громадська організація «Агентство економічного розвитку» (АЕР) розпочала свою 

діяльність у місті Вознесенськ 24 листопада 2003 року. На сьогоднішній організація 

розповсюджує свою діяльність на територію Миколаївської області. 

АЕР – це незалежна, неприбуткова громадська організація, що працює як регіональний 

аналітичний центр та займається розвитком громад.  

Місія організації  : Спільними зусиллями робити життя місцевої громади комфортним 

та екологічно безпечним.  

Наше бачення: Самоорганізована громада – заможність, безпека, чисте довкілля. 

Організація працює в 4 напрямках: 

 Розвиток громадських організацій; 

 Сприяння реформам на місцях; 

 Сталий розвиток громад; 

 Розвиток ОСББ 

Більш детального ознайомитись про діяльність нашої організації можете в річних 

звітах: 

Річний звіт 2004-2014 рік: 

http://new.aer.net.ua/upload/iblock/90b/90b201cf5019f65d582ab341530bc08c.pdf 

Річний звіт за 2015 рік 

http://new.aer.net.ua/upload/iblock/9f0/9f02758e31d563d5bf79df293ec9673f.pdf 

Річний звіт за 2018 рік 

http://new.aer.net.ua/upload/iblock/117/1173774005acdfbb716473f824fb087a.pdf 

 

Посилання на веб-ресурси та соціальні мережі організації: 

Сайт організації:  http://new.aer.net.ua 

Facebook: https://www.facebook.com/vmgo.aer/ 

YouTube: youtube.com/vmgoaer 

Instagram: instagram.com/voznesensk_rocks 

 

Завдання для оновлення логотипу:  

В організації вже існує логотип.   

            
  

Для оновлення логотипу необхідно підготувати 2 варіанти:  

1. Концептуальне оновлення логотипу, при цьому принциповим є збереження в 

логотипі абревіатури «АЕР» 

2. Стилістичне оновлення – збереження існуючої концепції та оновлення, 

кольорів, шрифтів, позиціонування.  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1PThEAyPrJxX1WHxD9o6bcMeZ5

N4qdzjw/view?usp=sharing 

http://new.aer.net.ua/upload/iblock/90b/90b201cf5019f65d582ab341530bc08c.pdf
http://new.aer.net.ua/upload/iblock/9f0/9f02758e31d563d5bf79df293ec9673f.pdf
http://new.aer.net.ua/upload/iblock/117/1173774005acdfbb716473f824fb087a.pdf
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2. Розробка міні логотипів (графічних зображень/іконок) для напрямків 

роботи організації 

2.1. Необхідно розробити (оновити – привести у відповідність до фірмового 

стилю, та за необхідності оновити) графічні зображення 4 напрямків 

діяльності організації:  

 Розвиток громадських організацій; 

 Сприяння реформам на місцях; 

 Сталий розвиток громад; 

 Розвиток ОСББ 

2.2. Існуючі графічні зображення напрямків організації:  

https://drive.google.com/open?id=1xWyXfXHWo8xDtiThTkpbkJpRp1OeSZiS 

 

2.3. Вимоги до логотипів напрямків:  

Графічні зображення всіх 4 напрямків мають бути виконані в одній кольоровій гаммі, 

містити  графічні символи, що характеризують напрямок  та його назву. Графічні 

об’єкти мають бути прості (легкі) та відображати діяльність у відповідному напрямку. 

Також необхідно забезпечити зв'язок між логотипами напрямків та основним логотипом 

організації для того щоб було видно ще це не є самостійним логотипом а є частиною 

діяльності АЕР. Зв’язком може слугувати особливий графічний елемент або маленький 

надпис  чи інші варіанти.   

 

2.4. Опис напрямків та ідей для графічного зображення 

 

 Напрямок «Розвиток ОСББ»  

В рамках цього напрямку організація надає допомогу та сприяє розвитку об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) ОСББ – це одна з форм управління 

багатоквартирним будинком, яка передбачає об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків в неприбуткову юридичну особу, яка здійснює управління 

будинком (його утримання) через прийняття спільних рішень.  

Наша організація:  

- Надає допомогу у створенні ОСББ (проводить інформаційно роз’яснювальну 

роботу, допомагає з реєстрацією ОСББ, проводить навчання голів ОСББ)  

- Надає допомогу вже діючим ОСББ (надаються юридичні та методичні 

консультації,   послуги з  ведення бухгалтерського обліку в ОСББ, допомога 

в розрахунку сум  внесків на утримання будинку, фінансова допомога 

В рамках напрямку при організації працює структурний підрозділ «Ресурсний центр 

підтримки ОСББ» який має філіали в місті Первомайськ та Южноукраїнськ, а також 

працює програма фінансової підтримки «Револьверний фонд підтримки ОСББ». 

Більше детальна інформація про ці інструменти подана нижче в розділі 3.  

Ідеї для лого «Напрямок «Розвиток ОСББ»: в основу логотипу може бути 

покладено графічне зображення багатоквартирного будинку, або комплексу будинків. 

Як варіант на графічному зображенні може бути присутній  надпис – «ОСББ», але не 

обов’язково.  

https://drive.google.com/open?id=1xWyXfXHWo8xDtiThTkpbkJpRp1OeSZiS
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 Напрямок «Сталий розвиток громад» 

Сталий розвиток це такий розвиток суспільства, який задовольняє потреби сучасності, 

не ставлячи під загрозу здатність наступних поколінь задовольняти свої власні 

потреби. А для цього при розвитку громад мають бути враховані три основні фактори: 

соціальній економічний та екологічний і жоден з яких не має страждати від 

впровадження інших.   

Наша організація зосереджує свою діяльність на підвищенні ролі екологічного фактору 

при розвитку громад так як ми вважаємо що саме екологія страждає найбільше при 

задоволенні соціальних та економічних потреб. Цей напрям включає в себе роботу 

збереженням навколишнього середовища, запровадження та популяризацію 

роздільного збору сміття. Адаптація міської інфраструктури для створення 

комфортних умов проживання, надання підтримки по впровадженню 

енергозберігаючих ресурсоощадних технологій в міському господарстві та житловому 

секторі, проведення інформаційно-просвітницьких компаній серед населення. 

В рамках напрямку працює структурний підрозділ організації «Ресурсний центр 

енергозбереження», а також програма по популяризації роздільного збору сміття – 

шкільний конкурс «Життя без сміття».  Більше детальна інформація про ці інструменти 

подана нижче в розділі 3.  

Ідеї для лого Напрямок «Сталий розвиток громад» - зараз в логотипі 

використовується поєднання двох образів – людини та древа. Як варіант може бути 

молодий паросток, що пробивається крізь асфальт, що може символізувати всі три 

фактори сталого розвитку (економічний, соціальний та екологічний) ще один варіант 

це сфера/коло розділене на 3 частини в кожній з яких зображений символ що 

характеризує 3 фактори (економічний - завод, соціальний – місто  та екологічний – 

дерево/паросток). Також можна говорити про символи що описують нашу діяльність в 

цьому напрямку, зараз це енергозбереження – символом може бути тепловізор або 

СО2, вітряк, енергозберігаюча лампа, та роздільний збір сміття - , цей символ вже 

досить активно використовується тому було б непогано зробити його інтерпретацію.  

 Напрямок «Сприяння реформам на місцях» 

Цей напрям включає в себе проведення компаній громадського моніторингу та 

контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування. Проведення аналітичних 

досліджень, здійснення  аналізу місцевої політики та вироблення рекомендацій щодо 

її удосконалення, посилення ролі громадськості у процесах прийняття рішень на 

місцях, організація консультацій з громадськістю по важливим для громади питанням. 

Організація працює в таких сферах: бюджетна політика, антикорупційні механізми, 

механізми прямої демократії, комунальні та адміністративні послуги. 

Ідеї для лого Напрямок «Сприяння реформам на місцях». Так як робота тісно 

пов’язана з органами влади то символом може бути адміністративна будівля з 

прапором. Також можна використати лупу як символ досліджень та громадського 

контролю або навіть поєднати ці два елементи.  
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 Напрям «Розвиток громадських організацій» 

 

Це відносно новий напрямок роботи  організації. Метою якого сприяння розвитку 

громадських організацій та ініціатив в Миколаївській та на перспективу Одеській 

областях.  Діяльність по напрямку включає в себе, проведення дослідження розвитку 

громадських організацій в регіоні,  організацію тренінгів, вебінарів та інших навчальних 

заходів для громадських активістів, надання консультаційної допомоги по розробці 

політик, процедур, становлення фінансового менеджменту, стратегічного та 

операційного планування, сприяння мережуванню та реалізації спільних ініціатив. З 

2018 року АЕР виконує роль хабу з розвитку громадських організації  в Миколваївській 

області за підтримки ПРООН 

 

Ідеї для лого Напрямок «Розвиток громадських організацій» - зараз в якості 

символу використовується зображення зав’язків у вигляді молекули, як символ того 

що АЕР є хабом для об’єднання та розвитку громадських організацій.  Цю концепцію 

можна залишити і попрацювати над удосконаленням графічного зображення.  
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3.  Розробка  логотипів для програм і структурних підрозділів: 

В організації створені структурні підрозділи та постійно діючі програми які 

потребують розробки логотипів. 

3.1. Структурні підрозділи АЕР:  

 Ресурсний центр енергозбереження    

 Ресурсний центр підтримки ОСББ   

 Центри розвитку громад  IQ HUB  

 

3.2. Постійно діючі програми АЕР: 

 Револьверний фонд підтримки ОСББ  

 Конкурс «Життя Без Сміття»  

При розробці логотипів необхідно забезпечити зв'язок між логотипами структурних 

підрозділів/програм та основним логотипом організації  для того щоб було видно ще 

це не є самостійним логотипом а є частиною діяльності АЕР. Зв’язком може 

слугувати особливий графічний елемент або маленький надпис  чи інші варіанти.   

3.3. Опис структурних підрозділів та програм  

 

 Ресурсний центр енергозбереження   

Ресурсний центр енергозбереження  – це підрозділ організації, що займається 

питаннями підвищення енергоефективності і енергозбереження. 

Основним завдання центру:   

- підвищення обізнаності мешканців міста щодо методів підвищення 

енергоефективності в приватних будівлях.  

- аналіз місцевої політики в сфері енергозбереження та розробка рекомендації по її 

удосконаленню; 

- надання послуг по тепловізійній зйомці, аналізу якості повітря в приміщеннях та якості 

освітлення, проведення енергоаудитів;  

- популяризація відновлювальних джерел енергії; 

- впровадження пілотних проектів з термомодернізації в ОСББ та муніципальному 

господарстві.  

 Відео тематичних акцій: 

https://www.youtube.com/watch?v=MzC4EpZGe1Q 

https://www.youtube.com/watch?v=aRLlFpfO-3A&t=4s 

https://www.youtube.com/watch?v=FZh7BVs2OzI&t=4s 

Сторінка центру у FB:    

https://www.facebook.com/EnergyVoznesensk/ 

Завдання/Ідеї для лого «Ресурсний центр енергозбереження». 

https://www.youtube.com/watch?v=MzC4EpZGe1Q
https://www.youtube.com/watch?v=aRLlFpfO-3A&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=FZh7BVs2OzI&t=4s
https://www.facebook.com/EnergyVoznesensk/
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Логотип має містити графічну частину та текстову ( з назвою підрозділу) В графічній 

частині можна використати зображення руки яка тримає тепловізор. Також можливо 

зображення будинку через об’єктив телевізора що має характерні кольори  

 

 Револьверний фонд  підтримки ОСББ  

Револьверний фонд  підтримки ОСББ – це інструмент надання поворотної 

фінансової допомоги ОСББ і ЖБК для проведення поточних і капітальних ремонтів, 

впровадження енергозберігаючих заходів та проведення робіт з благоустрою. 

Основна мета Фонду – надання фінансової допомоги ОСББ та ЖБК для  

проведення поточних і капітальних ремонтів, впровадження енергозберігаючих 

заходів та проведення робіт  з благоустрою.  

Довгострокова мета - підвищення рівня організаційного розвитку та  інституційної 

спроможності ОСББ для залучення зовнішніх ресурсів з метою підвищення якості 

життя в багатоквартирних будинках міста.   

Револьверний фонд створений і функціонує, як структурний підрозділ громадської 

організації “Агентство економічного розвитку”  

Відео про Револьверний фонд: https://www.youtube.com/watch?v=qSn3Zwq19VQ 

Завдання/Ідеї для лого «Ресурсний центр енергозбереження». 

На сьогодні логотип Револьверного фонду відсутній. При розробці логотипу слід 

варувати що на сьогоднішній день проводиться діяльність по запуску подібних фондів 

в інших містах тому необхідно, що б в логотипі була прив’язка до міста, наприклад 

«Револьверний фонд підтримки ОСББ. Вознесенськ».  Для розробки логотипу можна 

взяти за основу специфіку назви «револьверний» в яку закладена філософія роти 

фонду – він як і барабан в револьвері постійно ходить по колу – кошти з фонду 

видаються ОСББ і після проходження певного періоду повертаються (барабан 

перезаряджається) і знов готові до видачі наступним ОСББ. Тому в основу логотипу 

можна взяти графічне зображення барабану револьверу або сам револьвер (хоча це 

поки що важко уявити).  

 Конкурс «Життя без Сміття» 

Конкурс «Життя без Сміття» – це ініціатива громадської організації  «Агентство 

економічного розвитку», що передбачає організацію змагальний процес серед 

представників навчальних закладів по збору вторинних ресурсів з метою формування 

культури поводження з твердими побутовими відходами, популяризації  системи  

роздільного збору сміття, а також розвиток лідерських навичок серед учнівської 

молоді. 

Конкурс «Життя без сміття» направлений на активізацію молоді для її залучення до 

вирішення екологічних проблем міста, а саме популяризації роздільного збору сміття 

та формування серед населення міста культури поводження з твердими побутовими 

відходами. 

Конкурс є щорічним і проходить з 2012 року охоплюючи всі школи міста, а це 10 

навчальних закладів в яких навчаються приблизно 5000 учнів. 

https://www.youtube.com/watch?v=qSn3Zwq19VQ
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У 2018 році до участі у конкурсі долучилися громади Первомайська та Доманівська. У 

більшості школах вдалося встановити оригінальні мобільні пункти збору вторинної 

сировини. 

Відео про конкурс ЖБС:  

https://www.youtube.com/watch?v=8rIzfmybXwI 

https://www.youtube.com/watch?v=hPdV0N7PYzY                                                                                                 

https://www.youtube.com/watch?v=7YH4rU4SFGI&t=2s 

 

Завдання/Ідеї для лого «Конкурс «Життя без Сміття» 

На сьогоднішній день ЖБС має свій логотип. 

https://drive.google.com/open?id=185hEAMObi2pCe80KFNZYcqW0tvn_Ol7r 

Завданням є оновлення логотипу відповідно  до нового фірмового стилю АЕР при 

існуючий концепції логотипу. Оновлення напису  (шрифт, написання). Крім того 

необхідно доопрацювати логотип з урахуванням того що конкурс ЖБС почав 

працювати в інших громадах і потрібна прив’язка до місцевості – ЖБС. Первомайськ. 

ЖБС. Вознесенськ і тд.   Основна цільова аудиторія конкурсу це шкільна молодь тому 

логотип має буди у молодіжному стилі. Також важливо зробити прив’язку до основного 

логотипу організації. 

 Ресурсний центр підтримки ОСББ  

Ресурсний центр підтримки ОСББ – це структурний підрозділ організації, що 

займається питаннями юридичного, проектного, організаційного та бухгалтерського 

супроводу діяльності ОСББ. 

Метою центру - є надання методичної, юридичної та ресурсної допомоги існуючим та 

майбутнім ОСББ, а також отримати безкоштовну допомогу та консультації з наступних 

питань:  

 Створення ОСББ та асоціацій ОСББ  

 Ведення бухгалтерського обліку в ОСББ  

 Розв’язання спорів та суперечок, робота з боржниками  

 Укладання договорів по наданню житлово-комунальних послуг  

 Розрахунок суми внесків (тарифів) на утримання будинку  

 Планування поточних та капітальних ремонтів  

 Залучення додаткового фінансування  

 Юридична консультація та юридичний супровід 

 

Завдання/Ідеї для лого «Ресурсний центр підтримки ОСББ»  

Враховуючи, що діяльність ресурсного центру є майже основною в рамках всього 

напрямку «Розвиток ОСББ», тому доцільно використати лого напрямку і змінити 

лише підпис. Або використати лого напрямку з невеликими змінами.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8rIzfmybXwI
https://www.youtube.com/watch?v=hPdV0N7PYzY
https://www.youtube.com/watch?v=7YH4rU4SFGI&t=2s
https://drive.google.com/open?id=185hEAMObi2pCe80KFNZYcqW0tvn_Ol7r
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 Центри розвитку громад  IQ HUB  

Тренінговий центр IQ HUB -  це мережа    центрів розвитку громад, що створена    на 

базі громадської організації «Агентство економічного розвитку». На сьогодні діє два 

центри в  місті Вознесенськ, а також  у місті Первомайськ Миколаївської області. Кожен 

центр має свою спеціалізацію. Так у місті Вознесенськ це тренінговий центр, а у місті 

Первомайськ молодіжний центр.  

Основна мета центрів: забезпечення комфортних умов для розвитку громад: 

проведення навчання для різних цільових груп: молодь, представники органів ОМС, 

ОСББ та інші, забезпечення інтелектуального відпочинку для молоді, надання 

можливості для проведення суспільно корисних заходів.   

Відео про створення Тренінгового центру IQ HUB. Вознесенськ 

https://drive.google.com/open?id=1g7RSXpvldgSQvUzwk2RbsRI4u662QYi6  

Фото Тренінгового центру IQ HUB. Вознесенськ 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1g7RSXpvldgSQvUzwk2RbsRI4u662QYi6
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Відео про Молодіжний центр IQ HUB.  Первомайськ 

https://www.youtube.com/watch?v=gywWpqTYPU0 

Фото Молодіжний центр IQ HUB.  Первомайськ: 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gywWpqTYPU0
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Завдання/Ідеї для лого Центри розвитку громад  IQ HUB  

Основою логотипу має бути назва центрів IQ HUB. Також в логотипі має бути 

відображено спеціалізацію центру – «тренінговий центр» «молодіжний  центр», а 

також місце розташування – Вознесенськ, Первомайськ.  

 

4. Оновлення  дизайну для ділової документації та веб-ресурсів: 

Після оновлення фірмового стилю організації необхідно буде оновити дизайн 

шаблонів офіційних документів, та веб-ресурсів. 

 

Перелік шаблонів документів які необхідно оновити;     

 фірмовий бланк;  

 реєстраційна форма публічних заходів;  

 наказ;  

 протокол; 

 прес-реліз, прес-анонс; 

 шаблони для  презентацій Power Point; 

 візитна картка 

 

Перелік веб-ресурсів, які необхідно оновити     

 Оновити логотипи на веб-сайті організації 

 Оновити логотип YouTube каналу.  

 

  

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1DWkqcAm4tiAdNpK_35f6iLpDV3H45xph
https://drive.google.com/open?id=1sn6wfLk0F80ZmYmRsB0JiWforgbEkdpS
https://drive.google.com/open?id=1wbSv5Xuv1W9liS3XCsmbFvmB5PQJWr9d

