Історична довідка про символіку міста Луцька

Міська печатка із Святим Миколаєм. Цим символом користувалися у XVIXVII століттях.
У 1782 році на печатці міста з’являється інший герб – «Панна з вінками»,
яка тримає два вінки над двома вежами, які розташовані на човні.
В ХІХ столітті, коли Волинь опинилася у складі Російської імперії, герб
міста неодноразово коректувався.

Проект герба Луцька 1860 року. Незатверджений

У 1890 році волинський губернатор запропонував оновлений варіант: острів з
замком і восьмикутним гербом на вежі. Спеціалісти російської Герольдії
(установа, яка затверджувала герби) доповнили проект. В результаті вийшов
герб із замком і рицарем з мечем та хрестом. Його затвердили у 1911 році. Це
була перша офіційна заміна герба жінки з вінками.

У 1938 році Луцький магістрат ухвалив вернутися до герба другої половини
XVIII століття, але Міністр внутрішніх справ Польщі його не затвердив.

Проект герба Луцька 1938 року. Незатверджений

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 28.07.1982 р№ 160-3.40
затверджений герб Луцька.
Опис: «Герб имеет форму пересеченного снизу щита, обрамленного узкой
золотой каймой. Верхняя часть красного цвета, нижняя синего. Цветовая гамма
поля щита соответствует цветам Государственного флага УССР. В центре щита
изображена въездная башня Луцкого замка, как символ мужества в борьбе с
иностранными захватчиками. Башню окружает голубое кольцо, правую часть
которого составляет подшипник, а левую – шестерня, которые символизируют
развитие индустрии. В основании кольца находятся красные серп и молот, в
центре серебром помещена дата "1085" - год первого упоминания о городе в
летописи. В верхней части щита золотом начертано название города на
украинском языке ЛУЦЬК».

Герб Луцька з 1982 року.

Рішення Луцької міської ради від 29.01.1998 року №11/3 «Про
затвердження міської символіки».
Опис: « Основою герба є прямокутний щит; основа якого дорівнює 8/9 висоти
загостреним виступом. Нижні частини щита заокруглені. Щит розділений на
дві частини. У верхній частині на золотому тлі зображено явлення образу
Святого Миколая, який благословляє місто. У нижній частині на голубому тлі –
стилізоване зображення Луцького Замку, як символ неприступності міста.»

Герб Луцька з 1998 року.

Рішення Луцької міської ради від 23.07.2007 року №2 «Про затвердження
символіки міста Луцька».
Опис: «В щиті з заокругленою нижньою частиною (т.зв. іспанський) у
золотому полі срібна гербова постать Святого Миколая у повному
єпископському вбранні, босоніж. Золотом виділені основні єпископські
відзнаки – німб, патериця, єпітрахіль та Євангеліє. В правій руці Св. Миколай
тримає патерицю у вигляді шестираменного Захисного (патріаршого) хреста,
що символізує перемогу християн над силами сходу, захист перед нашестями та
морами, підкорення сил стихії. У лівій руці він тримає розгорнуту книгу, що
символізує Євангеліє, захист Божих сил та покровительство наукам. Босі ноги
символізують міфологічні функції управителя погодою та водною стихією»
.

Герб Луцька з 2007 року.

