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рIшЕння

расноармiйськ

Про затвердж(ення сим волiклl
Красноарпriйського район_ч

Керуючись ст,22, п.14 с,г. 43 Закону Украiни "ГIро мiсцеве
самоврядування в YKpaTHi", розглянувши проекти гербу i прапору

расноармiйського району, запропонованi Громадською органiзацiсю
геральдичне тOвариство пiвденного сходу УкраТни", районна рада
ИРIШИЛА:

1. Затвердити зображення гербу, :]апропоноtsаI{ого в проектi як герб
Красrrоармiйського райотry (до/tшгок J{tt l).
Затвердlлт[{ опис гербу Красноармir"лського району (додаток Jф 2),

Авторським колектLlвом, який ро:зрсlбив герб pal"loнy, признати:
Киричка Олега Iгоревича (м. Доrrецьк)
Мартиненка ВолодиNrира Олексiйовича ( м. floHertbK)
Затвердлtти зображення прашору, запропонованого в проектi, як

прапор Красноармiйського району (додаток Nл 3).

Затвердити оп}lс прапору Красrrоармiйського рйону (додаток J,{b 4).

Затвершrги Попоження "Про герб paf,toHy", "Про прапор pal"toHy"
(додатклl М 5,6),

'7. Авторським колектлtвом, розробившIr прапор району признатрt:
Киричка Олега Iгоревича (м. !онечьк)
Мартиненка Во.ilод}lмира Олексiйоtsича ( ivl. flонешьк)

8. Запропонуватtr головi райдержадмiнiст,рачir (Костюк) своiми

розllорядженнями надавати дозвiл на використаншI симво.ltiки
Красноармiйського району та iнформувати про це райошry раду,

9. Рекоме}цувати фiнуrrравлiлlлtкl РДА (Костиря), при затвердженнi
ставOк мiсцевих пода,гкiв i зборiв, вклюtl}{тlr в перелiк гtодаткiв i

зборiв збiр за використання мiсцевоi символiклt,
l 0,Контроль за праврuIьним вl,tкоррlстанням мiсцевоI симвоJllкl.t райоltу

цJю pa}IoHHoI радрI з питань деrlута,гськоl
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Опис гербу
Красноармiйського району

Lllит пiдвиlцено-перехреtllенийt :зi гнутt,tм посерединi i розмitценим

вiстрям вниз вузькLlм срiбrrишr поrlсоi\,I, компонованиN{ tlopHpli\{Ll

прямокуtникам14.

У верхньому блак!lтному полi - зOло,rа (жовта) лiра,

У HllжHbOMy зеленомУ полi, вllсячиЙ на поясi, золотlй (жoBTllli)

клIоч, суrIроводжусмий злiва i справа, нахиленими вiд ключа зоJIотимI,I

(жовтltмИ) колосками, якi стоять на увiгнутir1 кiнцiвtli ,tорного кольору.

'-,1.0.-zJ4/л
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Доlrаток'\Ь 4

. до рirrlеtлня Красt-lоармiйськоi

pailortrrcli pdltlt

вi д Ц=ьзуt tцьJд{е*Nу уfu-l1

Опис прапору

Красноарм i йського району

[Iрапор зображеrllлй tIряNIокутнрtМ поJlот,tlt,lIцеNI,

изонтаJIьно розташованих коJI ьорових cN,ly Г,

- верхня смуга - блакtлr,на (ск"гltцас 215 шl,rрt,lни прапору)

- середня смуга * бiла (склалас ll5 ширинлr прапсlру)

- нижI{я смуга .- зелена (.склiлдас 2i5 шrирини rrрапору)

Бiла сNtуга компонова}Iа piBltoMipHo розмiщенr.lми чорни]vI}{

прямокутнрtками: в центрi три прямокYтника розшriром l/l0 ширини i 2/l5

довжини прапору i по краям два прямOкутl{ика розмiрtlм l/l0 шlrрllни i

l/25 довж}Iни прапору,
в uентрi BepxHboi (блакитнот)частl,tнлt прапору розтаlllована золота

(жовта) лiра.
В нижнiй (зеленiй) _. два золотих (жовтлr,х) колоса, якi -цежать нахилено,

Спiввiдношення ширини i довжt,tни прапору - 2,.3.

склаi{а€ться iз ,грьох

ft,I
+

(ffiгтýF+z,/ft#ц, фr ',t-еu-сrэr-ааz,



Додаток ЛЬ 5
до рiшення КрасноармiйськоТ
районноi ради

вiп // -itttL/ц k (,.1 J\ъ

положення
"ПРО ГеРб Красноармiйського районуl?

герб с конвенцiйним (умовним) опiзнав€шьно-правовим знаком району.зображення i опис ."рьу району затверджу€ться сесiею районноi Ради.Змiни в зображеннi i Ьпи.; ..рОу ,ur".йiуriu., ...l.ю районноТ ради.Еталонним зображенням ..рОУ раИ#У Ъ 
-rоОрu*ення, 

розмiщене впаспортi гербу району.
До Паспорта гербу району входять TaKi документи:Колъорове зображення великого гербу раИону;Положення про герб району;
Рiшення про затвердження символiки району.паспорт гербу, району icHyc В тръох екземплярах i зберiгасться вдержавному районному apxiBi, iсторичному музеi району i !ержавномуapxiBi !онецькоi областi.

Паспорт гербу району, якийзнаходиться в музеТ, доступний дляознайомлення BciM зацiкавленим особам.U 
}3"T.:::j.::r_li1::J .встановлю.€ться на фасадi будiвлi районноi

1.

2.
J.
4.

ради, а

Ради.
також на фасадах iнших адмiнбудинкiв за рlшенням районноI

контурному зображеннi.

7. Застосування зображення гербу району можливо:- на стелах при в'iЪдi на територiю району;- на Bcix видах промисловоТ цродупцiТ, ,nu виробляеться в районi;- при виготовленнi пам'ятноТ cyBeHipHoT продукцiТ з сим"олiкою району(значки, пам'ятнi медалi, вимпели, iншi сувенiри);

,Тrё!УКОВаНiЙ 
ПРОДУКЦiТ (буклети, проспекти, к€шендарi, конверти та

на святковому оформленнi селищ i сiл району пiд час проведеннярайонних i загалънодержавних свят;
на Bcix ВИдах наочноi'агiтацiТ (на громадському транспортi, фасадахбудiвель, вiтринах, оформленнi вулиць тощо).

РП"":ТХ:, ,:?11Т..лi:,'"""яеться в кольоровому, чорно-бiлому i
При монумент€uIьно-декоративному
необхiдно, щоб обраний вид техн iки-}
знакосимволiчний змiст гербу. 

|{Х

раження гербу
laJI не викривляв

о*
d]



Додаток ЛЪ б

дtl рiшення КрасноаршtiйськоТ
pal"toHHoT ради

вiд.l_,ttt л,"л€ ,/-сСЭ Jф

положення
"Про прапор Красноармiйського району"

I. IIрапор € конвенцiйним (умовrrим) опiзнавuL,Iьно-правовим знакоN,t

району.
2. Зображення i опис прапорч райtrtl1, l]аl,вер/_tжус,гься ceclСK) раиоFlноl

з. lH;" в зображеннi i оплtсi прапору затверджYк)ться сесiс,ю районноi

ради
Етапонним зображенням прапору району с зображенtIя, розмlцlеI{е в

паспорт,i прапорy району. Ло Паспор,га прапору parioHy входять ,гакi

докуменги:
Кольорове зображення прапор}, райо}lу;
Положення про прапор району;
Рiшення про затвердження прапор), району.
Паспорт прапор}, райсtну icHyc: в трьох екземплярах i зберiга{"ться в

д.р*ru,,'tму раИЬнномУ apxiBi, iсторичному lvly:lei i !ержавНОIчIу apxiBi

ДонецопоТ областi, I1астtор,г праltору palYtoHy, якllй знаходLlться в пlузеi.

доступнрrй для ознайом.гlення BciM зацiкчlвленllм trсобашt,

гIрапор райrону встановлюс,ться t{a фасалi буitiвлi районнот ради, а

,гакож на tРасzцаtх irtшlлх алruriнбу;tt-trtкiв за рiшеrrrrям palioHHoi ралlt,

Застосування прапору району мо}кливо:

на стелах rrри в'lздi на територirо району
при святковому оформлеrrнi селиrц i сiл району пiл час проведення

районних i загацьнодержавrIих сl]яl,.

на Bcix в!tдах наочноi агiтаrдii (на

будiвель, BiTpltHax, otPopM-lleHHi вули
громадському транспортi, t|lасадах

Застосування зображення прапору
на Bcix в1,Iдах промисловоТ пролу

Архlgн14й\

6.

!

8.

\р

/а2"*, ./ r2+*Иаа
fu;сdlаaЬ С4а//i4..л€J

т
(J

{ý;
7*rfuraa:, .Пffirу

ВlДлlll

'Щьq.z;аl-rrr^



b,f .

- tlри виго1овJIеннi пам'ятноТ c_vBeнipHoT продl,кцii з символiкою району
(значклt, пам'яr,нi медаlti, l}иIltIlеJIи, iншi сувенiри);

- на ;iрукованiЙ пролу,кrrii (бук-четлt, проспектрt, кulJIендар1, коIJI}ерти.

тощо)
9. При мон}меНтatльно-ДекоратI,rВномУ Bt,tKoI{aHHi зображення прапору

необхjлн11, щоб обраний вил "гехFIiки зображення не викривав знако_

срtмволiчний змiст прапору,

lry/r,*
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