
Герб Нижньосироватської сільської ради – це офіційна емблема, в якій 
відображається історія, традиції, особливості території сільської ради.  

Старе Село – одне з найперших, за часом виникнення (1642 р.). поселень 
на теренах Слобідської України, яке осаджене козаками, ймовірно, на чолі з 
майбутнім першим полковником Сумського козацького полку Герасимом 
Кондратьєвим. Селом володів спочатку осадчий, а потім його нащадки. 
Герасим Кондратьєв ще до приходу на Слобожанщину мав високий статус 
серед козацтва Правобережжя про що свідчить і належність його першої 
дружини Христини до шляхетсько-гетьманського роду Голубів. Цей відомий 
рід походить від гетьмана Олефіра (Олифера) Голуба. Олефір Остапович 
Голуб – гетьман реєстрового козацтва (1622–1623 рр., 1624 р.), гетьман 
низового козацтва (1626 р.), соратник гетьмана Петра Конашевича-
Сагайдачного. Загинув у бою (1628 р.) з татарами під час походу запорожців 
до Криму.  

Заснування Нижньої Сироватки (1659 р.) пов'язано з процесами 
завершення формування Сумського слобідського козацького полку. В 1659 
році Сумська міська ратуша за підписом міського отамана Герасима 
Кондратьєва видає інструкцію Матвію Івановичу Малішевському, в якій 
наказувалося при впадінні річки Крупець в річку Сироватку заснувати нове 
поселення і «село оное назвать по речке Низшою Сыроваткою». Отже, і 
заснування Старого Села і заснування Нижньої Сироватки відбулося за 
безпосередньої участі Герасима Кондратьєва.  

Згідно реєстру Сумського полку 1660 року він нараховував 7 сотень, які 
розміщувались в Суминому городку (5 сотень), Ворожбі та Нижній Суровиці 
(Нижня Сироватка). Нижньосуровицьку сотню в 1660 році складали козаки 
Нижньої Суровиці (221 особа) та Вищої Суровиці (71 особа) на чолі із 
сотником Павлом Федоровим. В ХVII столітті корогва сотні мала рожевий 
колір. У центрі полотнища зображений жовтий хрест з білим обрамленням, а 
над ним – білий півмісяць з двома жовтими шестикутними зірками по боках. 

Також єднає села Нижньосироватської об’єднаної територіальної 
громади постать Івана Герасимовича Харитоненка, який народився в 1822 році 
в Нижній Сироватці. Його батько, уродженець Чернігівщини, Герасим 
Омелянович Харитоненко в 1811 році залишив чумацький промисел і 
обзавівся землею, будинком і лавкою у Нижній Сироватці.  

Іван Герасимович Харитоненко – засновник династії цукровозаводчиків, 
меценатів, будівничий Тихонівської церкви у Нижній Сироватці. На початку 
60 - х років ХІХ століття він орендує у Зборомирських цукровий завод в 
Старому Селі і перший в нашому краї організовує виробництво цукру-
рафінаду. Орендований цукровий завод у Старому Селі – перше підприємство 
Харитоненка, де він випускає свою продукцію.   

Іван Харитоненко – це приклад неймовірної наполегливості, завзятості, 
творення добра.  



В 1899 році Павло Іванович Харитоненко отримує спадкове дворянство. 
Герб Харитоненків виконаний на лазуровому полі, де головними елементами є 
меркурієвий жезл, п’ять золотих колосків, перев’язаних червоною стрічкою та 
девіз «Трудом возвышаюсь». 

 
І. Опис герба (блазон) Нижньосироватської сільської ради. 

 

 
Великий герб. 
Герб виконаний у традиційній формі іспанського щита із заокругленою 

нижньою частиною. Щит дводільний,скошений справа (по-геральдичному) 
золотою лінією. У лівому геральдичному червоному (малиновому) полі 
зображений золотий (жовтий) козацький хрест, у правому геральдичному 
лазуровому полі – п'ять, перев'язаних червоною стрічкою, золотих колосків 
пшениці.  

Щит вписаний у золотий картуш, верхня частина якого еклектична, а 
нижня частина утворена з колосків пшениці, унизу якого на стрічці чорними 



літерами написано «Нижньосироватська ОТГ», під стрічкою зображена дата 
«2016». Щит увінчаний золотою сільською короною. 

Друк герба здійснюється в кольоровій моделі CMYK (блакитний 
100.20.0.0; жовтий 0.0.100.0; червоний 0.100. 50.0.). Автор – оооооооо, 
зобразив оооооооо. 

 
ІІ. Символіка герба Нижньосироватської сільської ради. 

 
Козацький золотий хрест – символ українського козацтва. Козацький 

хрест вказує на традиції краю XVII– XVIIІ століття, підкреслюючи історичний 
зв'язок з предками, що осадили поселення Нижньосироватської сільської ради. 
Він є основним елементом корогви Краснопільсько – Сироватської сотні XVII 
століття. 

Хрест, як древній символ, означає вічність життя, а як християнський – 
відповідає його чотирьом чеснотам: розуму, справедливості, поміркованості і 
мужності. Хрест є символом поділу світу на божественне (вертикальна лінія) і 
земне (горизонтальна). 

Пучок золотих колосків пшениці – символ родючості та процвітання 
(пшениця символізує вічність), а також елемент фамільного герба 
Харитоненків. 

Пучок з п’яти золотих колосків пшениці – символ об’єднаної 
територіальної громади, де кожен колосок символізує один з п’яти населених 
пунктів, що склали Нижньосироватську об’єднану територіальну громаду.  

Червона стрічка – символ мужності, сили, працьовитості.  
Синій колір – символ краси, величі, вірності, відданості, честі, слави, 

щирості, духовної зрілості, чистого неба та води, молодості та життєвого 
росту. Символ водних багатств громади (р. Псел, р. Сироватка, р. Крупець). 
Колір щита родинного герба Харитоненків.  

Червоний (малиновий) колір символізує мужність, відвагу, сміливість, 
великодушність, доброчесність, велич. Колір корогви Сироватської сотні.  

Золотий (жовтий) колір символізує могутність, багатство, 
благородство, справедливість, колір стиглого колоска та поширення 
сільського господарства на території сільської ради. У духовному плані 
жовтий – безкінечність людського життя. 

 



Малий герб. 
В якості малого герба Нижньосироватської сільської ради 

використовується головний елемент великого герба – гербовий щит із 
зображеннями, позбавленими позащитових елементів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
І. Опис прапора Нижньосироватської сільської ради. 
Прапор сільської ради – прямокутне полотнище зі співвідношенням 

сторін 7:12. Поле прапора поділене на три частини. В лівій частині полотнища 
трикутник червоного кольору, права частина розділена на дві однакові за 
розміром горизонтальні полоси синього і жовтого кольору. В центрі трикутної 
червоної частини зображений козацький золотий хрест. 

Друк прапора здійснюється в кольоровій моделі CMYK (блакитний 
100.20.0.0; жовтий 0.0.100.0; червоний 0.100. 50.0.). Автор – оооооооо, 
зобразив оооооооо. 



ІІ. Символіка прапора Нижньосироватської сільської ради. 
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, духовної зрілості, чистого неба та води, молодості та життєвого 
росту. Символ водних багатств громади (р. Псел, р. Сироватка, р. Крупець). 
Колір щита родинного герба Харитоненків.  

Червоний (малиновий) колір символізує мужність, відвагу, сміливість, 
великодушність, доброчесність, велич. Колір корогви Сироватської сотні.  

Золотий (жовтий) колір символізує могутність, багатство, благородство, 
справедливість, колір стиглого колоска та поширення сільського господарства 
на території сільської ради. У духовному плані жовтий – безкінечність 
людського життя. 

Козацький золотий хрест – символ українського козацтва. Козацький 
хрест вказує на традиції краю XVII– XVIIІ століття, підкреслюючи історичний 
зв'язок з предками, що осадили поселення Нижньосироватської сільської ради. 



Він є основним елементом корогви Краснопільсько-Сироватської сотні XVII 
століття. 

Хрест, як древній символ, означає вічність життя, а як християнський – 
відповідає його чотирьом чеснотам: розуму, справедливості, поміркованості і 
мужності. Хрест є символом поділу світу на божественне (вертикальна лінія) і 
земне (горизонтальна). 


