
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКАМІСЬКАРАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

Від 30.07.2020 № 7/81-6 
м. Покровськ 

 

Про внесення змін у додаток 1 до 

рішення міської ради від  04.08.2017 

№ 7/38-3 «Про затвердження символіки  

територіальної громади  м. Покровськ» 

 

 

З метою збереження та примноження історичних, культурно-соціальних, 

економічних та інших місцевих особливостей і традицій міста,  з урахуванням 

пропозицій територіальної громади міста Покровська, громадських 

ініціатив,беручи до уваги результати опитувань у соціальних мережах та засобах 

масової інформації, керуючись статтями 22, 26, 59, 73 Закону Українивід 

21.05.1997 № 280/99-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни у додаток 1 до рішення міської ради від  04.08.2017№ 7/38-3 

«Про затвердження символіки територіальної громади  м. Покровськ»  шляхом 

викладення його у новій редакції (додається). 

 

2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на відділ 

культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради (Олехнович), 

контроль - за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 

згідно розподілу обов’язків. 

 

 

В.п.міського голови                                                                                О.Требушкін 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток  

                                                                        до рішення міської ради 

                                                                      від 30.07.2020№7/81-6 

 

 

Герб територіальної громади міста Покровська 

 

 
 

Герб Покровська виконаний в традиційній для української геральдики формі 

іспанського щита та в українських національних кольорах – світло-синьому та 

золотому (жовтому). 

Синє поле щита, вгорі (в верхньому поясі щита) якого розташований Покров 

Пресвятої Богородиці, символізує розраду і спасіння від бід та страждань, захист, 

заступництво українського козацтва та назву міста Покровськ. Покров виконаний в 

срібно-золотих (біло-жовтих) кольорах.  

В поясі гербу розташована ластівка срібного (білого) кольору з чорним 

контуром з гілочкою у дзьобі золотого (жовтого) кольору з чорним контуром, яка 

летить вліво (у правий геральдичний бік, а на прапорі – у сторону древка). Ластівка 

символізує добру новину, щастя, надію, новий початок, відродження та схід сонця. 

Крім того, ластівка, зображена на гербі – точно повторює вирізьблену на сухарниці, 

особистій речі Миколи Леонтовича, зробленої руками батька композитора. Ця 

особиста річ зберігається в Покровському історичному музеї і нагадує про 

перебування Миколи Леонтовича в нашому місті (тогочасному пристанційному 

селищі Гришине) з 1904 по 1908 роки, а ластівка - про загальновизнану у всьому 

світі культурну візитівку України—пісню «Щедрик», коріння якої сягають 

найстаріших зразків українського фольклору і про те, що одна з музичних її 

обробок творилась саме у нашому місті. 

В нижньому поясі щита розташоване стилізоване зображення найвидатнішого 



об’єкту міста – залізничного вокзалу срібного (білого) та золотого (жовтого) 

кольорів. Вокзал – символ заснування міста і залізниці, з якої починається історія 

міста. Прозорі вікна символізують відкритість міста, а відкриті (прозорі) ворота є 

символом «західних воріт Донбасу в Україну». 

Вокзал розташований на куполі чорного кольору, який символізує нашу 

українську землю багату на чорнозем та вугілля. Форма куполу символізує 

Донецький кряж (пагорби) та старовинні кургани як історичний багатовіковий 

спадок наших попередників.  

Золоті (жовті) перехресні шаблі, зображені на чорному фоні, поверненні 

донизу, символізують ратну доблесть наших предків та козацький спадок, 

готовність захищати свої землі, а не нападати самим.  

Герб міста обрамлений золотим (жовтим) картушем в традиційному стилі для 

української геральдики. 

Над картушем розміщена золота (жовта) трьох променева мурована корона, 

що символізує місто зі самоврядуванням, яке має регіональне (обласне) 

підпорядкування. 

Під гербом розміщена золота (жовта) стрічка слави з синім написом 

Покровськ, яка поєднана з кольором картуша та корони. Колір напису на стрічці 

згідно геральдичних рекомендацій виконаний в основному кольорі гербу.  

 

 

Прапор територіальної громади міста Покровська 

 

 
 

Символіка прапора пов'язана з гербом, вона повторює гербовий малюнок без 

щита, має кольори та окремі елементи герба, несе зображення герба у щиті. Прапор 

має світло-синій колір та дві поздовжні жовті смуги. Колір прапора відповідає 

національним кольорам України. По середині прапора – ластівка з гілочкою у 

дзьобі виконана згідно зображення на гербі. 

Символіка кольорів та металів:  

- золотий (жовтий) – знатність, могутність, багатство, християнські чесноти, 

віра, справедливість, милосердя, великодушність, смиренність і Сонце; 

- срібний (білий) – благородство, чистота, невинність, правдивість, 

відвертість; 



- лазур (синій) – великодушність, чесність, велич, красота, вірність, 

бездоганність, небо; 

- чорний(діамант) – мудрість, стриманість, постійність, багатство землі. 

 

Секретар міської ради                                              О.Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



АРКУШ 

Погодження до проекту рішення 

Покровської міської ради 

 

 

 

Про внесення змін у додаток 1 до 

рішення міської ради від  04.08.2017 

№ 7/38-3 «Про затвердження символіки  

територіальної громади  м. Покровськ» 

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ           відділом культури, туризму  та охорони культурної 

спадщини міської ради 

 

 

Начальник відділу культури,  

туризму та охорони культурної 

спадщини міської ради                                                                           О.Олехнович  

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ:  

 

 

Керуючий  справами виконкому                                                               А.Жук 

 

 

В.о.начальника відділу юридичного 

забезпечення її діяльності міської  

ради і виконавчих органів                                                                         А.Іщенко 

 

 

В.о.начальника відділу з організаційної 

роботи міської ради                          Т.Балюк 

 

 

Голова постійної комісії 

з питань освіти, культури, духовності,  

молоді, фізкультури та спорту                                                                  О.Требушкін 

 

 

Секретар міської ради                                                                                О.Требушкін 

 

 

 



    

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ  

Про внесення мін у додаток 1 до рішення міської ради від  04.08.2017 

№ 7/38-3 «Про затвердження символіки територіальної громади  м. Покровськ» 

 
1.Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

 У Покровському історичному музеї зберігається унікальний експонат, 

особиста річ Миколи Леонтовича – сухарниця, зроблена руками батька 

композитора, на якій вирізьблена ластівка, яка несе у дзьобі гілочку.  

Ім’я Леонтовича увічнено в назві однієї з вулиць та в самій символіці нашого 

міста – в центрі гербу та прапора – ластівка, яка символізує добру новину, щастя, 

надію, новий початок, відродження та схід сонця. Крім того вона є символічною 

згадкою про видатного композитора та його всесвітньовідомий твір.   

На момент прийняття символіки міста в 2017 році існувала, і до сьогодні існує 

думка та громадські ініціативи, щоб ластівка на гербі та прапорі виглядала саме 

так, як вона зображена на сухарниці. Головний аргумент – саме цю ластівку можна 

вважати візуалізацією «Щедрика», культурної візитівкиУкраїни. 

 
2. Мета і шляхи досягнення 
 

Метою прийняття рішення є відозміна символіки (заміна елементу) сприятиме 

брендуванню міста Покровськ, пізнаваності символіки. Окрім того рішення 

ґрунтується на історичних та культурних засадах та сприятиме формуванню поваги 

до власної історії та культурної спадщини. 

 
3. Регіональний аспект 
 

Проєкт рішення сприятиме розвитку адміністративно-територіальної 

одиниці. 

 
4. Громадськеобговорення 

 

Щодо даного питання були проведені громадські обговорення, опитування 

на сайтах і засобах масової інформації та на офіційному сайті Покровської міської 

ради. 

 
5. Прогноз результатів 
 

 Підвищення туристичної привабливості міста, формування та збереження 

його історико-культурного середовища, брендування міста. 

 

 

Начальник відділу культури, туризму  

та охорони культурної спадщини 

Покровської міської ради                             О.Олехнович 


