
м. Золотоноша 

(до 15 річниці затвердження 

герба  і прапора Золотоніщини) 

 Конкурсна комісія 
розглянула 46 проектів ге-

рба і 18 прапора району. 
За висновками експертної 
комісії переможцем став 
відомий у районі худож-
ник В.І.Дрючило із с. Щер-
бинівка. Він найкраще 

спроектував як герб так і 
прапор, за що отримав пе-
ршу премію. Перемога да-
лася нелегко, художнику 
довелося не раз і не два 
відвідати бібліотеку, му-

зей, вивчати складну гера-
льдичну науку, тісно спів-
працювати з місцевими 
краєзнавцями. 
 Герб району прикра-
шає першу сторінку ра-

йонної газети, він є на 
грамотах районної ради, 
на посвідчення та інших 
офіційних документах де-
путатів, на конвертах, за-
прошеннях. 

 Є у Златокраю також 
свій прапор. Його вигото-
вила заслужений майстер 
народної творчості, член 

Література 

Національної спілки художни-

ків України черкащанка Гали-
на Федорівна Грабовська. Пра-
пор, як і герб, стали обов’язко-
вим атрибутом усіх районних 
урочистостей, символами Золо-
тоніщини.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Про затвердження герба і 

прапора Золотоніського райо-
ну//Вісник Золотоніщини. – 
2000. – 29 листопада. 

Річниця районної символі-
ки//Вісник Золотоніщини. – 
2000. – 21 жовтня. 



 У нашого краю давня 
і славна історія, витоки 

якої губляться у далеких 
віках. І нам завжди цікаво 
дізнаватися про ті далекі 
історичні часи. Одна з ці-
кавих сторінок історії – це 
створення герба нашого 

краю. 
 Герб – це символ не-
залежності й підкреслює 
особливий суспільно-
правовий статус свого 
власника. Герби зобража-

лися на документах, пра-
порах, печатках, предме-
тах побуту. 
 Герб Золотоніського 
повіту був затверджений 
ще 4 липня 1788 року. 

Цей герб і було використа-
но як один з елементів ни-
нішнього герба Золотоні-
ського району. 
 Сучасний герб райо-
ну є вертикально-

видовжений щит, де у 
верхньому зеленому полі 

розміщений пурпуровий 
щиток, в якому розміще-
ний чотирикутний вели-
кий хрест із сяйвом. У ни-
жньому лазуровому полі 
дві золоті широкі хвилясті 

лінії з вістрями. 

 Зелений колір щита 

відображає поля, луги і лі-
си Золотоніщини. Лазур – 
водна акваторія краю, 
адже район перетинають 
п’ять річок: Супій, Кав-
рай, Згар, Кропивна і Зо-

лотоношка. Золоті хвилі 
символізують річку Золо-

тоношку, яка й дала назву 
нашому місту. 
 Герб обрамляє кар-
туш – композиція щитопо-
дібної форми загостреної 
знизу. Щит увінчано золо-

тою короною, навколо 
нього дві дубові гілки, опо-
виті стрічкою з написом 
золотими літерами 
«Золотоніський район». Ду-
бові гілки означають силу і 

незламність, а жолуді, що 
розміщені на них – надія 
на зростання. 
 Робота по створенню 
символіки району тривала 
протягом 2000 року і про-

ходила під егідою район-
ної ради, яка приділяла 
цьому питанню велику 
увагу. Було оголошено 
конкурс на проект герба 
та прапору району. 

Символи Златокраю 


