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Про герб міста Києва
З метою повернення освяченої тисячоліттям історичної
традиції використання герба міста Києва
Київська міська Рада народних депутатів
ВИРІШЛА:
1. Затвердити опис герба міста Києва із зображенням Архангела Михаїла /додається/.
2. Рішення третьої сесії дванадцятого скликання Київської
міської Ради депутатів трудящих від 22 серпня 1969 року
"Про заснування герба міста Києва" вважати таким, що втратило
чинність.
3. Доручити голові Київської міської Ради народних депутатів
затвердити Положення про використання герба міста Києва.
4. Опублікувати це рішення у засобах масової інформації.

Голова

ККФ «Жовтень». Зам. 3-1628 — 5000. 19£

Л.Косаківський

Додаток
до рішення Київської міської
Ради народних депутатів
від 18.04.95
№
№

ОПИС ГЕРБА МІСТА КИЄВА
Архангел Михаїл символізує світлі сили* готові боронити
Київ від лиха.
Постать Архангела Михаїла у білій княжій сорочці, військовому
вбранні з срібним обладунком, декорованим стилізованим диском
Сонця, зображено на блакитному тлі древньоруського /варязького/
щита.
1 правій руці Архангела Михаїла - повернутий вбік вогняний
меч, символ захисту, в лівій - срібний щит у золотому облямуванні
з зображенням золотого хреста, символ Світла та Християнської
віри.
Темно-малиновий плащ, за давньоруською традицією, скріплений
з правого боку золотою фібулою.
Білі Архангельські крила прикрашені золотими смугами.
Золотий німб - символ святості.
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Архангел Михаїл символізує світлі сили, готові боронити Київ від
лиха.
Постать Архангела Михаїла у білій княжій сорочці, військовому
вбранні з срібним обладунком, декорованим стилізованим диском Сонця,
зображено на блакитному тлі давньоруського /варязького/ щита.
У правій руці Архангела Михаїла - повернутий у бік вогняний меч,
символ захисту, у лівій - срібний щит у золотому облямуванні із зображенням золотого хркста, символ Світла та Християнської вірі.
Темно-малиновий плащ, за давньоруською традицією, скріплений з
правого боку золотою фібулою.
Білі Архангельські крила прикрашені золотими смутами.
Золотий німб - символ святості.

Секретар
Зудожньої ради

Т. Макагон

