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Statut medalu. 

Medal został ustanowiony Dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z dnia 10 maja 1982 roku. Medal „1500-

lecie Kijowa” był przyznawany mieszkańcom Kijowa, którzy wyróżnili się w czasie odbudowy miasta, wnieśli 

wkład w rozwój przemysłu, transportu, infrastruktury, handlu, nauki i kultury, jednocześnie mieszkając w Kijowie 

lub jego okolicach co najmniej 10 lat. W szczególności:  

- robotnikom, personelowi technicznemu i pracownikom przedsiębiorstw przemysłowych, transportu i 

infrastruktury miejskiej; 

-  pracownikom nauki i techniki, sztuki, literatury, edukacji i służby zdrowia; 

- pracownikom instytucji państwowych, partii, związków zawodowych, Komsomołu i innych organizacji 

społecznych; 

-  emerytom i rencistom, inwalidom wojennym i pracy; 

- gospodyniom domowym, które brały udział w upiększaniu miasta, uczestniczyły w pracach szkół i innych 

placówek opieki nad dziećmi.  

Medalem byli również nagradzani wszyscy uczestnicy obrony lub wyzwolenia Kijowa podczas Wojny 

Ojczyźnianej odznaczeni medalem „Za obronę Kijowa” niezależnie od miejsca zamieszkania. 

Medal był nadawany w imieniu Prezydium Rady Najwyższej ZSRR przez Komitet Wykonawczy Rady 

Deputowanych Ludowych Kijowa.  Medal „1500-lecie Kijowa” jest noszony po lewej stronie klatki piersiowej po 

medalu jubileuszowym „250-lecie Leningradu ”. 

Łącznie nadano około 780180 medali. 
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Ogólny opis medalu. 

Medal „1500-lecie Kijowa” ma formę kręgu z mosiądzu o średnicy 32 mm. Na awersie odznaczenia na tle 

sztandarów i rozchodzących się promieni widnieje monument ku czci Rewolucji Październikowej, który 

wybudowano w Kijowie. W górnej części awersu został umieszczony napis „В память 1500-летия Киева”. W 

górnej części awersu znajduje się wizerunek medalu „Złota Gwiazda”, pod którą widnieje napis: “ГОРОДУ-

ГЕРОЮ СЛАВА!” W dolnej części awersu jest widoczny wizerunek budynku Najwyższej Rady Ukraińskiej SRR, za 

którym po prawej stronie znajduje się pomnik kultury XI wieku – Sobór Sofijski.  

Cały krążek medalu ma po obu stronach otoczkę. Wszystkie napisy są wypukłe. 

Medal za pomocą uszka w górnej części i zawieszki został połączony z pięciokątną metalową blaszką (kołodką), 

owiniętą zieloną wstążką z czerwonymi, niebieskimi i złocistymi paskami.  

Nie odnotowano innych typów, wariantów lub rodzajów medalu „1500-lecie Kijowa”. Uszko medalu jest okrągłe, 

stanowi całość z krążkiem. Na uszku zwykle ze strony rewersu często były wybite litery „ЛМД”, co było znakiem 

Mennicy Leningradzkiej.  
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Na rynku kolekcjonerskim często można spotkać podróbki medalu „1500-lecie Kijowa”. Jakość ww. podróbek 

bardzo się różni, często wskazana konsultacja doświadczonego specjalisty (www.czasybochaterow.pl) w celu 

określenia autentyczności odznaczenia. 
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