24 сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
м. Лохвиця
Від 28.08.2012

№1

Про затвердження символіки міста Лохвиця
Відповідно до статей 22 та 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» , розглянувши проектні пропозиції Українського
геральдичного товариства , матеріали та пропозиції Лохвицького краєзнавчого
музею ім.Г.С.Сковороди, рішення 3 сесії Лохвицької міської ради 24 скликання
від 17.07.2002 «Про затвердження символіки міста Лохвиця», враховуючи
висновки Художньої ради та постійних комісій, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити:
1.1.Положення про герб міста Лохвиця (додаток 1)
1.2. Герб міста Лохвиця (додаток 2).
1.3. Великий герб міста Лохвиця (додаток 3).
1.4. Положення про прапор міста Лохвиця (додаток 4).
1.5.Прапор міста Лохвиця (додаток 5).
1.6.Положення про печатку міста Лохвиця (додаток 6).
1.7.Печатку міста Лохвиця (додаток 7).
2. Виконавчому апарату міської ради виготовити еталонні зразки гербів,
прапора та печатки міста Лохвиця за рахунок видатків, передбачених на
утримання міської ради.
3. Доручити виконкому Лохвицької міської ради надавати дозвіл на
використання символіки міста Лохвиця та інформувати про виконання цього
доручення міську раду.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань розвитку культури, освіти, охорони зоров’я, фізкультури та спорту .
5.Визнати таким, що втратило чинність, рішення 3 сесії Лохвицької
міської ради 24 скликання від 17.07.2002 «Про затвердження символіки міста
Лохвиця».

Міський голова

В.І.Демчук
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 24 сесії Лохвицької міської ради
6 скликання від 28.08.2012 № 1
Додаток 1
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГЕРБ МІСТА ЛОХВИЦЯ
Герб міста Лохвиця є історичним символом міста, офіційним атрибутом
міського самоврядування. Це геральдично оформлений знак гідності,
історичного та адміністративного значення міста Лохвиця.
Герб мiста є важливою культурною та історичною пам'яткою.
Наявнiсть герба у мiста підкреслює персону, суб’єкт самоврядування,
самостійності, сприяє вихованню у громадян патрiотичних, краєзнавчих,
земляцьких почуттів, забезпечує єдність поколінь жителів міста.
Затвердження герба міста здійснюється сесією Лохвицької міської ради у
вигляді затвердження блазона (геральдичного опису), що містить вичерпну
інформацію про герб, та еталонного кольорового та чорно-білого зображення.
Герб мiста відтворено за правилами геральдичної науки, зважаючи на
кількасотрічну традицію герба Лохвиці.
1. Еталон герба мiста, щита герба знаходяться на збереженнi в
Лохвицькому краєзнавчому музеї у постiйнiй експозиції i є доступними для
ознайомлення для всiх зацiкавлених осіб. Еталони виконані у кольорi, чорнобiлому зображеннi, подано опис герба i пояснення символiки, а також
Положення про герб мiста.
2. Використання зображення герба мiста можливе:
- на фасаді будинку міської ради;
- на печатці міста Лохвиця;
- на дипломі та знаку “Почесний громадянин міста”;
- у залi, де проходять сесії міської ради;
- на посвiдченнях депутатiв міської ради;
- на будівлях відділення поштового зв’язку, автостанції, на стелах при в’їзді в
мiсто;
- при виготовленнi значкiв i пам'ятних медалей;
- на конвертах, поштових картках, запрошеннях, тощо;
- на об'єктах муніципальної власності;
- під час урочистих церемоній;
- пiд час проведення свят, на громадському транспортi, вулицях i площах, у
вiтринах;
- у всiх видах наочної агітації та iнших випадках, вiдповiдно пункту цього
Положення.
3. Виконання герба дозволяється в кольоровому, чорно-бiлому
зображеннi, а також у рiзного виду i матерiалу рельєфах, у монументальнодекоративній пластицi при умовi, що вибраний вид технiки i матерiалу не
викривлює знаково-символiчну змiстовнiсть герба.
4. Виключне право на використання герба належить Лохвицькій міській
раді.
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5. Всі підприємства, установи, організації та фізичні особи можуть
використовувати тільки затверджене зображення герба міста, а з комерційною
метою (реклама товару, фірми, виготовлення сувенірної продукції) - з дозволу
виконкому міської ради.
6.Дозвіл на користування зображенням герба міста передбачає моральну
відповідальність користувача за якість товару, на якому він зображений. У разі
втрати популярності товару через погіршення якості, власник знаку
(міськвиконком) має право анулювати дозвіл, наданий виробнику.
7. Використовувати зображення герба міста без спеціального дозволу
виконкому мають право культурно-освітні та навчальні заклади, Збройні Сили,
юридичні та фізичні особи, що використовують зображення герба міста з
метою національно-патріотичного, гуманістичного виховання молоді та
формування національної самосвідомості громадян України.
Всі підприємства, установи, організації та фізичні особи можуть
використовувати тільки затверджене зображення герба (згідно еталону).
8. Використання зображення герба в монументальному виконаннi може
здiйснюватися тiльки при погодженнi художньою радою.
9. Не дозволяється без спеціальної згоди міської ради використання герба
у випадках, не передбачених цим Положенням
10. Вiдповiдальнiсть за викривлення зображення (порушення пропорцiй,
композиції чи кольорового вирішення) несе сторона, з чиєї вини було допущено
викривлення при виконаннi або тиражуваннi зображення герба, дозволених п.2
цього Положення.
11.Контроль за правильним використанням зображення герба мiста
Лохвиця покладається на виконавчий комітет міської ради.
12. Контроль за виконанням цього Положення покладається на міського
голову.

Секретар ради

Мірошник Н.М.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 24 сесії Лохвицької міської ради
6 скликання від 28.08.2012 № 1
Додаток 2
ГЕРБ МІСТА ЛОХВИЦЯ

ОПИС ГЕРБА МІСТА ЛОХВИЦЯ
Герб міста Лохвиця являє собою геральдичний щит, загострений знизу
(французький щит). На золотому полі французького щита кам’ фортечна
брама з відчиненими воротами, трьома гостроверхими вежами та трьома
блакитними флюгерами.
Символіка кольорів та форм:
Золоте поле щита означає сонце, світло, добробут міста, фортечна брама –
символ історичної дійсності, коли Лохвиця входила до складу Посульської лінії
оборони Київської Русі.
Блакитні флюгери – велич історії міста, його участь в народно-визвольній
боротьбі, символ надії.
Секретар ради

Мірошник Н.М.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 24 сесії Лохвицької міської ради
6 скликання від 28.08.2012 № 1
Додаток 3
ВЕЛИКИЙ ГЕРБ МІСТА ЛОХВИЦЯ

ОПИС ВЕЛИКОГО ГЕРБА МІСТА ЛОХВИЦЯ
Великий герб міста Лохвиця являє собою щит малого герба міста
Лохвиця, з боків і знизу облямований золотими колосками та блакитними
волошками, перевитими стрічкою малинового кольору. Над щитом малого
герба – тризуба кам’яна міська корона срібного кольору.
Символіка кольорів та форм:
Золоте поле щита означає сонце, світло, добробут міста, фортечна брама –
символ історичної дійсності, коли Лохвиця входила до складу Посульської лінії
оборони Київської Русі.
Блакитні флюгери – велич історії міста, його участь в народно-визвольній
боротьбі, символ надії.
Золоті колоски символізують щедру українську землю та розташування
міста в регіоні з переважно аграрним виробництвом. Блакитні волошки –
символ щирості людей лохвицького краю. Поєднання золота колосків та
блакиті квітів відтворює кольорову гаму Державного Прапора України.
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Стрічка малинового кольору символізує козацьку історію і сьогодення
Лохвиці як сотенного козацького міста.
Малиновий колір – колір прапора Лохвицького козацтва - є символом
перемоги, величі духу козаків - захисників християнської віри та рідної землі.
Ці чесноти завжди були притаманні нашим пращурам і зараз є
невід’ємною рисою характеру мешканців міста.
Срібна міська корона над щитом вказує на статус міста : в минулому - як
повітового, тепер – як районного центру.
Великий герб міста Лохвиця використовується в найурочистіших
випадках , а також є основним елементом композиції на печатці міста
Лохвиця.
Секретар ради

Мірошник Н.М.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 24 сесії Лохвицької міської ради
6 скликання від 28.08.2012 № 1
Додаток 4
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАПОР МІСТА ЛОХВИЦЯ
Прапор міста є офіційним атрибутом (символом) міського
самоврядування. Прапор міста - це вексиллогічно оформлений знак, що є
символом єдності та взаєморозуміння громадян, які мешкають в Лохвиці.
Прапор складений за певними геральдич-ними правилами і виконаний засобами
знаково-геральдичної системи.
Прапор міста встановлюється у службовому кабінеті міського голови та в
сесійній залі.
Затвердження прапора міста здійснюється сесією Лохвицької міської ради
у формі затвердження опису прапора і його кольорового зображення. Пропорції
прапора і основних елементів його композиції визначаються описом прапора.
1. Еталон зображення прапора міста зберігається в Лохвицькому
краєзнавчому музеї ім.Г.С.Сковороди у постійній експозиції і є доступним для
ознайомлення для всіх зацікавлених осіб. Еталон виконаний у кольоровому
зображенні, подано опис прапора і пояснення символіки, а також Положення
про прапор міста Лохвиця.
2. Використання прапора міста можливе:
• на будинку міської ради;
• у залі, де проводяться сесії міської ради;
• у кабінетах відповідальних посадових осіб органів місцевої влади;
• як елемент святкового оформлення міста під час урочистих церемоній та свят
(День міста, фестивалі, виставки);
• під час урочистої церемонії присяги новообраного міського голови.
• у всіх видах наочної агітації та інших випадках, відповідно до п.7 цього
Положення.
3. Репродукування та тиражування міського прапора здійснюється:
• у вигляді кольорового, чорно-білого зображення;
• довільною технікою виконання та з різноманітних матеріалів;
• довільних (з дотриманням пропорцій) розмірів;
При репродукуванні та тиражуванні міського прапора має бути збережена
кольорова та графічна тотожність оригіналу та його опису.
4. Прапор піднімається на фасаді будинку міської ради:
• в дні державних свят України;
• під час проведення сесії міської ради;
• прийому офіційних делегацій;
• урочистих церемоній та свят.
За обставин, коли здійснюється одночасне підняття прапорів України та
міста, прапор міста не може перевищувати за розмірами Державний прапор
України і розміщується справа від нього (з боку глядача). У випадку
одночасного підйому прапора міста та прапора організації, фірми, установи
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(якщо вони розташовані поруч) прапор організації повинен не перевищувати
розміри прапора міста і розташовуватися справа від нього.
5. Прапор міста може бути піднятий під час церемоній та інших
урочистих заходів, які проводять представницькі та виконавчі органи влади,
міські громадські об'єднання, підприємства, установи та організації, незалежно
від форм власності, а також під час сімейних урочистих заходів.
6. Виключне право на використання прапора належить Лохвицькій
міській раді. Не дозволяється без спеціальної згоди міської ради використання
прапора міста у випадках, не передбачених цим Положенням.
7. Всі підприємства, установи, організації та фізичні особи можуть
використовувати тільки затверджене зображення прапора міста, а з
комерційною метою (реклама товару, фірми, виготовлення сувенірної
продукції) - з дозволу виконкому міської ради.
8.Дозвіл на користування зображенням прапора міста передбачає
моральну відповідальність користувача за якість товару, на якому він
зображений. У разі втрати популярності товару через погіршення якості,
власник знаку (міськвиконком) має право анулювати дозвіл, наданий
виробнику.
9. Використовувати зображення прапора міста без спеціального дозволу
виконкому мають право культурно-освітні та навчальні заклади, Збройні Сили,
юридичні та фізичні особи, що використовують зображення прапора міста з
метою національно-патріотичного, гуманістичного виховання молоді та
формування національної самосвідомості громадян України.
Всі підприємства, установи, організації та фізичні особи можуть
використовувати тільки затверджене зображення прапора (згідно еталону).
10. Відповідальність за викривлення зображення (порушення пропорцій,
композиції чи кольорового вирішення) несе сторона, з чиєї вини було допущено
викривлення при виконанні або тиражуванні зображення прапора, дозволених
п.2 цього Положення.
11. Контроль за правильним використанням прапора міста Лохвиця і
зображення на ньому покладається на міськвиконком.
12. Контроль за виконанням цього Положення покладається на міського
голову
Секретар ради

Мірошник Н.М.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 24 сесії Лохвицької міської ради
6 скликання від 28.08.2012 № 1
Додаток 5
ПРАПОР МІСТА ЛОХВИЦЯ

ОПИС ПРАПОРА МІСТА ЛОХВИЦЯ
Прапор міста Лохвиця являє собою прямокутне полотнище синього
кольору з відношенням сторін 2:3, в центрі якого розміщено золотий круг.
У композицію прапора внесено зображення основного елемента герба
міста Лохвиця: кам’яна фортечна брама з блакитними флюгерами на трьох
гостроверхих вежах. Зображення брами знаходиться всередині золотого круга.
Синій колір полотнища символізує силу, вірність, надійність та, у
відповідності з геральдичними правилами XVII століття, боротьбу за свободу.
Секретар ради

Мірошник Н.М.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 24 сесії Лохвицької міської ради
6 скликання від 28.08.2012 № 1
Додаток 6
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕЧАТКУ МІСТА ЛОХВИЦЯ
1. Печатка міста є офіційним атрибутом (символом) міського
самоврядування.
2. Печатка міста виготовляється в одному екземплярі і зберігається у
службовому кабінеті міського голови.
3. Печаткою міста скріплюються найважливіші документи міського
самоврядування, які мають історичну вагу:
• присяга міського голови;
• урочисті акти;
• угоди про співробітництво та товариські взаємини;
• Диплом Почесного громадянина міста;
• вітальні листи до ювілеїв, пам'ятні адреси;
• посвідчення до міських відзнак.
4. Печатка міста використовується під час урочистої церемонії передачі
влади новообраному міському голові.

Секретар ради

Мірошник Н.М.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 24 сесії Лохвицької міської ради
6 скликання від 28.08.2012 №
Додаток 7

ПЕЧАТКА МІСТА ЛОХВИЦЯ

ОПИС ПЕЧАТКИ МІСТА ЛОХВИЦЯ
Печатка має форму кола діаметром 50мм. В центрі печатки у колі
діаметром 32мм зображено великий герб міста Лохвиця. По колу легенда:
ПЕЧАТКА МІСТА та девізна стрічка з написом «ЛОХВИЦЯ» При створенні
печатки враховано традиції магістратських печаток України.

Секретар ради

Мірошник Н.М.
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