
ЕКОЛОГІЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ ЗГІДНО ДСТУ ISO 14024

Правила застосування екологічного маркування

Зміст

 Різновид знаків ВГО Жива Планет
 Оригінальне зображення знаку екологічного маркування, як елементу екологічного маркування 

сертифікованої продукції
 Кольора палітра знак
 Основні кольори логотип
 Охоронні пол
 Приклад застосування знаку на білому фоні з визначеними охоронними полям
 Неприпустиме застосування знак
 Неприпустимі варіанти нанесення знаку

Вільний простір навколо логотипу візуально відокремлює його від сусідньої графіки, 
виключає можливість його змішування з іншими елементами і перешкоджає 
спотворення сенсу. Нижче представлені  схеми візуального охоронного поля.

Метою розроблення цього стандарту є визначення правил застосування екологічного 
маркування та вимог до знаку екологічного маркування (далі – Знаку).

Основними завданнями цього стандарту є встановлення:

- правила застосування екологічного маркування;

- форм, пропорцій та розмірів Знаку. 



Стандарт розроблений з урахуванням чинного законодавства, положень міжнародних та 
національних стандартів які стосуються принципів та методів застування екологічних 
маркувань І типу, інтелектуального права, сертифікації та споріднених сфер діяльності.

3. Кольорова палітра знаку 

Зелений колір 

- Pantone 3415c (solid coated)

- R: 0 G: 153 B:102

 Різновид знаків ВГО Жива Планета

Логотип, що застосовується в документації та 
інформаційних матеріалах, які стосуються 

виключно діяльності ОС та організації

Варіант №2Варіант №1

Основний варіант Варіант для монохромного друку Варіант для друку в одному кольорі

Знак з обрисом чинного зразку, що застосовується 

відносно екологічно сертифікованої продукції

Знак з обрисом чинного зразку. що застосовується 
відносно екологічно сертифікованої продукції


із зазначенням номеру екологічного сертифікату

2. Оригінальне зображення знаку екологічного маркування, як 
елементу екологічного маркування сертифікованої продукції згідно 

ДСТУ ISO 14024

4. Варіанти кольорів логотипу

5. Охоронні поля

6. Приклад застосування знаку на білому фоні

з визначеними охоронними полями

7. Неприпустиме застосування знаку

8. Неприпустимі варіанти нанесення знаку

та прозорим фоном.

Логотип використовується з білим фоном

Примітка: Наведені рисунки не можуть охопити всі можливі варіанти викривлення стилю, 

які можуть виникнути при застосуванні знаку. У разі винесення спірних питань 

щодо технологічних особливостей макету із нанесеним знаком, остаточне рішення приймає ОС.

Примітка: Наведені рисунки не можуть охопити всі можливі варіанти викривлення стилю, 

які можуть виникнути при застосуванні знаку. У разі винесення спірних питань 

щодо технологічних особливостей макету із нанесеним знаком, остаточне рішення приймає ОС.

www.ecolabel.org.ua

Добре

Навколо логотипу достатньо 
вільного простору

Межі охоронного поля

Погано

Логотип розташований 
занадто близько до обрізу

50

48

16

10

Мінімальний відступ

Мінімальний відступ - W-17, H-17

Рекомендований відступ - W - 50, H- 48 

Рекомендований відступ


