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Герб Миколаївської об’єднаної територіальної громади 

 
Опис герба Миколаївської об’єднаної 

територіальної громади І. 

Великий герб. 

Герб виконаний у традиційній формі іспанського щита із 

заокругленою нижньою частиною. Щит поділений на синє та зелене 

поле у співвідношенні 1:4.  
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 У центрі зеленого поля зображена золота геральдична ромбовидна 

фігура з вписаними 3-ма горизонтально та 3-ма вертикально 

зчепленими ромбами, що утворюють хрест та 4 малих золотих ромби. 

Геральдична ромбовидна фігура та ромби освітлені золотими променями 

зростаючого сонця. 

Щит вписаний у золотий картуш, верхняя частина якого еклектична, 

а нижняя утворена з колосків пшениці. Унизу золотого картуша на 

стрічці чорними літерами написано «Миколаївська ОТГ», під стрічкою 

зображена дата «2016». Щит увінчаний золотою сільською короною. 

Друк герба здійснюється в кольоровій моделі CMYK (блакитний 

100.0.0.0; жовтий 0.0.100.0; зелений 75.0.100.0.).  

Автор – Охріменко М. Л., член Національної спілки краєзнавців 

України.  

Зобразив Ткачов О. О. 

  ІІ. Символіка герба Миколаївської 

об’єднаної територіальної громади. 

Зелений колір на геральдичному щиті означає достаток, надію, 

свободу, радість, молодість, природну родючість, щедрий рідний край, 

рівнинну місцевість, на якій засновані всі 22 населених пункти 

об’єднаної територіальної громади. 

Синій колір – символ краси, величі, вірності, відданості, честі, слави, 

щирості, бездоганності. Символ водних багатст громади (р. Олешня, р. 

Кровна, р. Рогізна, р. Окня). 

Золотий (жовтий) колір символізує могутність, багатство, 

благородство, справедливість, колір стиглого колоска та поширення 

сільського господарства на території об’єднаної територіальної громади, 

а також є символом сили, вірності, чистоти, справедливості, милосердя. 

Малий золотий ромб – символ окремої територіальної громади, що 

ввійшла до складу об'єднаної територіальної громади. 

Ромб є архаїчним, здавна широковживаним знаком, і вважається 

символом щастя й гармонії. 

Геральдична ромбовидна фігура з вписаними 3-ма горизонтально та 

3-ма вертикально зчепленими ромбами, що утворюють хрест – це 

СИМВОЛ ДОСТАТНЬОЇ Миколаївської об’єднаної територіальної громади, 

яка складається із 5 ДОСТАТНІХ (5 ромбів), рівноправних громад, які 

йдуть «РАЗОМ до успіху». 

 Поєднання малих ромбів у геральдичну ромбовидну фігуру, а також 

перетин діагоналей у ромбах утворюють хрест. 

Хрест, як древній символ, означає вічність життя, а як християнський 

– відповідає його чотирьом чеснотам: розуму, справедливості, 
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поміркованості та мужності. Хрест є символом розподілу світу на 

божественне (вертикальна лінія) і земне (горизонтальна).  

Також хрест є символом віри, любові, спасіння і смирення. 

Хрест, як символ українського козацтва, підкреслює історичний 

зв'язок з предками, що осадили поселення Миколаївської об’єднаної 

територіальної громади. 

Зростаюче сонце – символ життєвої сили. 

22 золотих промені символізують 22 населених пункти, що утворили 

об’єднану територіальну громаду. 

Вінчає зелене поле геральдичного щита золота буква «М», утворена 

5-ма золотими ромбами.  

Золота буква «М» – Миколаївська об’єднана територіальна громада. 

ІІІ. Малий герб. 

В якості малого герба Миколаївської об’єднаної територіальної 

громади використовується головний елемент великого герба 

Миколаївської об’єднаної територіальної громади – гербовий щит із 

зображеннями, позбавлений позащитових елементів. 

 
Прапор Миколаївської об’єднаної територіальної громади 
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Опис прапора Миколаївської об’єднаної 

територіальної громади 

Прапор об’єднаної територіальної громади – прямокутне полотнище 

(пропорції 7:11), що складається з трьох вертикальних смуг – синьої, 

золотої і зеленої у співвідношенні 25:50:25.  

У центрі полотнища на золотій смузі зображена зеленого кольору 

геральдична ромбовидна фігура з вписаними 3-ма горизонтально та 3-

ма вертикально зчепленими ромбами, що утворюють хрест. Висота 

ромбовидної фігури складає 2/3 висоти полотнища, ширина – 3/7 

ширини золотої смуги.  

Синя смуга охоплює древко. 

Друк прапору здійснюється в кольоровій моделі CMYK (блакитний 

100.0.0.0; жовтий 0.0.100.0; зелений 75.0.100.0.).  

Автор – Охріменко М. Л., член Національної спілки краєзнавців 

України.  

Зобразив Ткачов О. О. 

  ІІ. Символіка прапора Миколаївської 

об’єднаної територіальної громади 
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Прапор створений з урахуванням історичної традиції, властивої 

територіальному прапорництву, визначальними рисами якої є зв’язок 

кольорової гами прапора з гербовими барвами. 

Синій колір – символ краси, величі, вірності, відданості, честі, слави, 

щирості, бездоганності. Символ водних багатств громади (р. Олешня, р.  

Кровна, р. Рогізна, р. Окня). 

Золотий (жовтий) колір символізує могутність, багатство, 

благородство, справедливість, колір стиглого колоска та поширення 

сільського господарства на території всіх 22 населених пунктів 

об’єднаної територіальної громади, а також є символом сили, вірності, 

чистоти, справедливості, милосердя. 

Зелений колір – символ достатку, надії, свободи, радості, молодості, 

родючості рідної землі, на якій засновані всі 22 населених пункти 

об’єднаної територіальної громади. 

Малий золотий ромб – символ окремої територіальної громади, що 

ввійшла до складу об'єднаної територіальної громади. 

Ромб є архаїчним, здавна широковживаним знаком, і вважається 

символом щастя й гармонії. 

Геральдична ромбовидна фігура з вписаними 3-ма горизонтально та 

3-ма вертикально зчепленими ромбами, що утворюють хрест – це 

СИМВОЛ ДОСТАТНЬОЇ Миколаївської об’єднаної територіальної 

громади, яка складається із 5 ДОСТАТНІХ (5 ромбів), рівноправних 

громад. 

Поєднання малих ромбів у геральдичну ромбовидну фігуру, а також 

перетин діагоналей у ромбах утворюють хрест. 

Хрест, як древній символ, означає вічність життя, а як християнський  

– відповідає його чотирьом чеснотам: розуму, справедливості, 

поміркованості та мужності. Хрест є символом розподілу світу на 

божественне (вертикальна лінія) і земне (горизонтальна). Також хрест 

є символом віри, любові, спасіння і смирення. 

Хрест, як символ українського козацтва, підкреслює історичний 

зв'язок з предками, що осадили поселення Миколаївської об’єднаної 

територіальної громади. 
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 Ділова документація  

 Ділова поліграфічна продукція  

 Ділова, сувенірна, подарункова продукція  

 Сувенірна, подарункова продукція  

 Поліграфічна подарункова продукція  

 Розробка фірмового стилю індивідуальної поліграфічної продукції  
 Розробка індивідуальної сувенірної, подарункової продукції  

 Розробка мобільних, переносних стендів  
 Розробка індивідуальних інформаційних, краєзнавчих, історичних 

стендів для музеїв, бібліотек, шкіл  
 Розробка індивідуальних подяк, грамот, сертифікатів  


