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Положення 
 

Про символіку Громадської спілки  
«Національна туристична Організація України» 
 
 
 
 
1. Загальні положення. 
 
1.1 Це положення про символіку Громадської спілки «Національна туристична організація 

України» (надалі за текстом – Положення), розроблено відповідно до вимог Статуту 
Громадської спілки “Національна туристична організація України” (надалі за текстом – 
НТОУ), рішень керівних органів управління НТОУ та визначає види, зовнішній вигляд та 
порядок використання символіки НТОУ. 

1.2 Під символікою НТОУ розуміється її логотип, що одночасно є знаком для товарів, робіт та 
послуг Організації, а також будь-які емблеми та графічні знаки (далі за текстом разом – 
«Символіка»), що затверджені рішеннями керівних та виконавчих органів Організації 
та/або зареєстровані у порядку, встановленому чинним законодавством України. 

1.3 Правовий захист Символіки Організації здійснюється відповідно до Закону України «Про 
охорону прав на знаки для товарів і послуг» та іншими нормативно-правовими актами у 
сфері інтелектуальної власності України. 

1.4 Право власності Організації на свою Символіку підтверджується зареєстрованим 
свідоцтвом на знак для товарів і послуг, виданим відповідно до законодавства України. 

 
 
 
2. Логотип НТОУ. 
 
2.1 Логотип НТОУ є головним офіційним фірмовим графічним знаком НТОУ. 
2.2 Логотип НТОУ складається з графічної частини, у вигляді сегментованої кольорової карти 

України, та текстової частини з офіційною назвою організації. 
2.3 Текстова частина логотипу НТОУ може викладатись українською та англійською мовами і 

може компонуватись у два або чотири рядки, а також у вигляді абревіатури. 
2.4 Графічні варіанти логотипу НТОУ затверджуються в наступному вигляді українською: 
 
 

                    
 
 
2.5 Графічні варіанти логотипу НТОУ затверджуються в наступному вигляді англійською: 
 
 

                      
 
 
2.6 Для асоційованих колективних та дійсних колективних учасників НТОУ запроваджуються 

окремі графічні знаки відповідно до їх категорії. Графічні варіанти цих знаків можуть мають 
варіанти українською та англійською мовами та затверджуються у відповідному вигляді 
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- українською: 
 

      
 
- англійською: 
 

            
 
 
 

2.7 Для учасників НТОУ, зі спеціальними статусами партнерства, запроваджуються окремі 
графічні знаки відповідно до їх статусу. Графічні варіанти цих знаків можуть мають варіанти 
українською та англійською мовами та затверджуються у відповідному вигляді 
 
 
- українською: 
 

                             
 

                 
 
 
 
- англійською: 
 

                   
 

                 
 
 
 

2.8 У разі необхідності логотип та знаки спеціального партнерства НТОУ можуть 
використовуватись у повністю чорних та/або  повністю білих варіантах, або у рельєфному 
вигляді на сувенірних виробах, що мають бути ідентичними їх кольоровим варіантам. 

 
 
 
3. Порядок використання символіки НТОУ. 
 
3.1 Символіка Організації обов’язкова для використання керівними та виконавчими органами 

НТОУ у всіх офіційних документах НТОУ, на офіційних бланках НТОУ, сувенірних виробах 
НТОУ,  друкарській продукції рекламного та інформаційного характеру. 

3.2 Учасники НТОУ, згідно категорії та спеціального партнерського статусу своєї участі, мають 
ексклюзивне право на використання логотипу НТОУ, графічного знаку своєї категорії та 
графічного знаку спеціального статусу свого партнерства, у своїй діяльності, документах, 
на бланках своїх організацій, на сувенірних виробах і друкарській продукції рекламного 
характеру поруч з власною символікою (логотипом). Ексклюзивне право на використання 
логотипу НТОУ автоматично скасовується у випадку добровільного або примусового 
виключення учасника з НТОУ, або у випадку тимчасового припинення участі. 

3.3 Будь-яке використання Символіки іншими фізичними або юридичними особами, які не 
мають статусу учасника та/або партнера НТОУ, включаючи офіційних спостерігачів НТОУ, 
може відбуватись за попереднім запитом тільки та відповідним письмовим дозволом 
Президентської ради або Секретаріату НТОУ. 
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3.4 Фірмовий шрифт НТОУ із назвою ALS Sector, включно з варіантами його гарнітур Regular, 
Bold та Stencil,  може використовуватись тільки керівними та виконавчими органами НТОУ, 
в офіційних паперових та електронних документах НТОУ, на офіційних бланках НТОУ, 
сувенірних виробах НТОУ,  друкарській продукції рекламного та інформаційного характеру. 

3.5 Фірмовий бланк НТОУ, затвердженого зразка, призначається для всіх внутрішніх 
документів НТОУ та використовується тільки керівними та виконавчими органами НТОУ.  

 
 
 
4. Інші положення 
 
4.1 Правовий захист Символіки НТОУ здійснюється відповідно до Закону України «Про охорону 

прав на знаки для товарів і послуг» та іншими нормативно-правовими актами у сфері 
інтелектуальної власності. 

4.2 Право власності НТОУ на свою Символіку підтверджується зареєстрованим свідоцтвом на 
знак для товарів і послуг, виданим відповідно до законодавства України. 

4.3 Окремими графічними знаками НТОУ є її велика кругла печатка, малий штамп та рельєфна 
печатка, які використовуються виключно Секретаріатом НТОУ для візування офіційних 
документів НТОУ та сертифікатів учасників НТОУ. Повноваження щодо використання 
печаток та штампів НТОУ та відповідальність за збереження покладаються на 
Генерального секретаря НТОУ. 

 
 
5. Порядок внесення змін та/або доповнень. 
 
5.1 Це Положення набирає чинності з дати його затвердження Загальними зборами НТОУ, є 

обов'язковим до виконання новими учасниками (членами) НТОУ, та діє до моменту його 
скасування або прийняття нового положення, яке регулює аналогічні питання, в порядку, 
встановленому Статутом та внутрішніми нормативними документами НТОУ. 

5.2 Рішення про внесення змін та/або доповнень до цього Положення приймається керівними 
органами НТОУ у порядку, що визначається Статутом НТОУ. 

5.3 Якщо в результаті змін законодавства України окремі норми цього Положення вступають 
у суперечність із чинним законодавством, такі норми втрачають чинність, і до моменту 
внесення змін та/або доповнень до цього Положення керівні органи НТОУ та учасники 
НТОУ керуються вимогами чинного законодавства України. 

 
 


