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Що кльового
ми маємо зараз



Загальна візуальна мова



Ілюстрації та колажі



Якісний фото та відео контент



Оновлений лого















Кольори





Кольори

Світло

RGB: 255 255 255
CMYK: 0 0 0 0
HEX: ffffff

Папір

RGB: 237 243 247
CMYK: 5 2 1 0
HEX: edf3f7
Pantone: 656 C

Тінь

RGB: 192 201 206
CMYK: 24 15 14 0
HEX: c0c9ce
Pantone: 428 C

Темрява

RGB: 0 0 0
CMYK: 75 68 67 90
HEX: 000000
Pantone: Black 6 C

Лазери
системи 
охорони

RGB: 216 22 78
CMYK: 10 100 62 1
HEX: d8164e
Pantone: 1925 C

Маркер

RGB: 234 244 68
CMYK: 13 0 83 0
HEX: eaf444
Pantone: 387 C



Пропорції використання 
кольорів



Приклади комбінування кольорів



Типографіка



Заборона — це репортажі, розслідування, документальні відеопроекти, комікси и мультимедійні формати (подкасти, візуальні історії). Ми 
відстоюємо інтереси нашої аудиторії, а наші історії впливають на суспільні процеси.

Хто нас фінансує?

У Заборони прозора модель фінансування яка складається із внесків читачів на Патреоні, грантів міжнародних організацій та партнерств. 
Open Society Foundation, Free Press Unlimited, National Endowment for Democracy та Journalismfund.eu підтримують редакцію. 
Ми – community focused медіа. Ми вважаємо за необхідне стояти на захисті нашої аудиторії, а наші історії впливають на суспільні проце-
си. Ось тут викладені наша місія та цінності. Ось тут – етичний кодекс.  А ось – редакційна політика. Якщо ви рекламодавець, грантода-
вець, інвестор або меценат, вивчіть наші принципи співпрацi. Наші фічери, репортажі, розслідування і експлейнери виходять на сайті 
zaborona.com. Ви також можете дивитися наші відео, слухати подкасти, розглядати інтерактивні історії і обговорювати події.

Ми розповідаємо про суспільні виклики, свободи і кордони безпеки 
про людей, які відстоюють базові права

І змінюють уявлення про те, як може бути влаштований світ. 
Ми говоримо про те, про що інші мовчать. 

Про нас

Громадська організація Заборона Медiа

Публікації, підписані 
редакцією, є колективними 
та висловлюють позицію 
команди виданн

РЕДАКЦІЯ

15 ВЕРЕСНЯ, 2022

Заборона Медіа — незалежне видання про суспільство 
і культуру.

ПОГЛЯД

99



Текст — Lora Regular. Заборона — це репортажі, розслідування, документальні відеопроекти, комікси и мультимедійні формати (подкасти, 
візуальні історії). Ми відстоюємо інтереси нашої аудиторії, а наші історії впливають на суспільні процеси.

Хто нас фінансує? — Lora Bold

У Заборони прозора модель фінансування яка складається із внесків читачів на Патреоні, грантів міжнародних організацій та партнерств. 
Open Society Foundation, Free Press Unlimited, National Endowment for Democracy та Journalismfund.eu підтримують редакцію. 
Ми – community focused медіа. Ми вважаємо за необхідне стояти на захисті нашої аудиторії, а наші історії впливають на суспільні проце-
си. Ось тут викладені наша місія та цінності. Ось тут – етичний кодекс.  А ось – редакційна політика. Якщо ви рекламодавець, грантода-
вець, інвестор або меценат, вивчіть наші принципи співпрацi. Наші фічери, репортажі, розслідування і експлейнери виходять на сайті 
zaborona.com. Ви так ож можете дивитися наші відео, слухати подкасти, розглядати інтерактивні історії і обговорювати події.

Підзаголовок — Mariupol Bold

Альтернативний підзаголовок — Lora Bold

Акцидентний заголовок: 
Mariupol Strong

Альтернативний заголовок — Mariupol Bold

Lora Regular

АВТОР — MARIUPOL BOLD

MARIUPOL BOLD

Заголовок посту — Lora Bold
РУБРИКАТОР — MARIUPOL BOLD

99 — Lora Regular



Патерни











Приклади використання патернів

Воля

Свобода

Один довгий
день у потоці 
тривожних 
новин

Книги про травму 
та  подолання. 
Рекомендації 
BookForum



Шаблони для відео





Приклади прев’ю



МОНТАЖ МИКОЛА ДОНДЮК
ЖУРНАЛІСТКА КАТЕРИНА СЕРГАЦКОВА ВІДЕО МИКОЛА ДОНДЮК



Зупинка



Ольга Гончар
ДИРЕКТОРКА МУЗЕЮ «ТЕРИТОРІЯ ТЕРОРУ»



Таміла Ташева
ПОСТІЙНА ПРЕДСТАВНИЦЯ ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАЇНИ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ



Відкриваю або намагаюсь відкривати для них
новий день та нові можливості



Дев’ять чи десять?



Віктор



Перебивка / рубрикатор

ВікторВіктор Віктор



Миколаїв → Дільниче



Віктор працює у ДСНС. 
З початку вересня його
бригада розмінувала 20 км².
Наразі вони працюють 
у селі Дільниче



Перебивка / рубрикатор

Віктор працює у ДСНС. 
З початку вересня його
бригада розмінувала 20 км².
Наразі вони працюють 
у селі Дільниче

Віктор працює у ДСНС. 
З початку вересня його
бригада розмінувала 20 км².
Наразі вони працюють 
у селі Дільниче

Віктор працює у ДСНС. 
З початку вересня його
бригада розмінувала 20 км².
Наразі вони працюють 
у селі Дільниче



Село Дільниче
МІКОЛАЇВСЬКА ОБЛ.



22 травня, 2022



Mykola Pastukh came under fire 
together with foreign journalists 
in the Lysychansk area.



Залишилось перевірити біля села
Дільниче перед тим як проводити
посівну кампанію 

90 км²



Покриває бригада кожного дня
+7%



Чому потрібно розглядати
питання розмінування
дуже серйозно на всіх 
рівнях влади



Найважливіше, що можна зробити
сьогодні — не діяти імпульсивно

«



Американський підприємець, один 
з найбільших та найвідоміших у світі 
інвесторів, статки якого на вересень 
2018 року оцінювалися у 108,4 млрд 
доларів, а на 12 лютого 2019 року — 
у 84,9 млрд доларів.

Уоррен
Баффет
ПІДПРИЄМЕЦЬ



Місце для зустрічей та побачень у Харкові

«Градусник»



Термін найчастіше використовується саме в Харкові. 
Є думка, що це обумовлено тим, що фабрика Тремпеля 
продавала т.з. «плічки» саме з такою назвою

Тремпель



Кадри першого з'їзду (1993)



Схема тонування кадру для титрів

Ольга Гончар
ДИРЕКТОРКА МУЗЕЮ «ТЕРИТОРІЯ ТЕРОРУ»

Ольга Гончар
ДИРЕКТОРКА МУЗЕЮ «ТЕРИТОРІЯ ТЕРОРУ»

Титри доповнюємо тінню
з наступними параметрами:

Під титри кладемо градіент
55% прозорості та режимом накладання Multiply

Ольга Гончар
ДИРЕКТОРКА МУЗЕЮ «ТЕРИТОРІЯ ТЕРОРУ»



Графіка на титрах вирівнюється по сітці

Таміла Ташева
ПОСТІЙНА ПРЕДСТАВНИЦЯ ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАЇНИ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

Миколаїв → Дільниче

Найважливіше, що можна зробити
сьогодні — не діяти імпульсивно

«



Підтримайте нас на Patreon: 
patreon.com/Zaborona



Вихідна заставка



Шаблони 
для соцмереж



Overview шаблонів
для Instagram



Гнучкість шаблонів

FB INSTAGRAM STORIES



Приклади шаблонів Instagram





























Приклади старого контенту
у нових шаблонах



Приклади старого контенту
у нових шаблонах



Шаблони Facebook



Шаблони Facebook



2402 Fund











Використання
візуальної айдентики





Спроба побачити 
повну картину

zaborona.com zaborona.com

Школярі без шкіл, 
школи без школярів: 
день знань 2022

zaborona.com

Давай повернемось 
у своє місто, з якого
втікнути так хотіли

zaborona.comzaborona.com zaborona.com

zaborona.com

Q&A

zaborona.com

The Queen is dead. 
Long live the Queen!

Там, де лани, 
гори й поля. Там 
залишається моя 
земля

zaborona.com

zaborona.com







Деякі Ілюстрації
можуть бути такими













ZABORONA 2022


