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ОБ'ЯВА
Головної Пластової Булави з 14 березня 1999 про пластовий прапор і знамена.
12-ті Збори Конференції Українських Пластових Організацій прийняли кваліфікованою
більшістю 2/3 голосів приписи про пластовий прапор і знамена. Названа постанова 12-их Зборів КУПО
була ратифікована кваліфікованою більшістю 2/3-іх голосів Крайових Пластових З'їздів 2/3-іх
членських пластових організацій і набула обов'язуючої сили в Українському Пласті з днем 14. III. 1999.
Текст приписів слідує:
(Подані нижче приписи про пластовий прапор в основному спираються на приписах, що були
затверджені Верховною Пластовою Командою у Львові дня 24 XII. 1927 та оголошені Обіжником
ВПК ч. 10/17).
Пластовий прапор
1. Пластовий прапор можуть мати тільки курені затверджені крайовою пластовою
старшиною (отже не підготівні). Не мають пластового прапора інші з'єднання, як
коші, станиці і ін.
2. Пластовий прапор складається з плахти, держака і стяжок.
3. Плахта прапору - з шовку, легкого вовняного матеріялу, легкого оксамиту тощо - має розміри
90x70 см.
4. Права сторона плахти має барву:
а/ в УПЮ - має барву куреня; якщо курінь має подвійну барву, тоді права сторона плахти
є в цих двох барвах, а то в цей спосіб, що вони граничать зі собою по перекутні, яка
біжить від лівого долішнього рогу до правого горішнього. Лівий горішній трикутник
є першої, основної барви куреня, а правий долішній - другої.
б/ в УСП - зелену.
в/ в УПС - бронзову.
5. На правій стороні плахти мусять міститися:
а/ пластова лілея - біла, зі золотим (жовтим) тризубом. 25 см висока.
поміщена по середині плахти.
б/ синя стяжка зі золотим (жовтим) написом „СКОБ", величиною пропорційна
до лілеї.
в/ назва куреня:
аа/ в УПЮ: число, назва і патрон (напр. 5. Курінь УПЮ ім. Федора
Черника).
бб/ в УСП і УПС: число куреня і назва (напр. 1. Курінь УСП Бурлаки).
г/ пластові символи: дуб, калина, мухомор і блискавка, ев. переплетені буквами
С.К.О.Б.
6. Ліва сторона плахти має бути барви, естетично дібраної до барви правої
сторони і має містити на собі:
а/ якийсь символічний знак: св. Юрій, Архангел Михаїл, патрон частини, Прометей тощо.
В УСП і УПС може там бути герб (відзнака) даного куреня.
б/ в УПЮ - символи поодиноких гуртків.
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7. Довкруги плахти повинні бути нашиті тороки барви відповідної до цілості.
8. Держак - найкраще з ясеневого дерева - природної барви. Він складається з
двох частин - до скручування за допомогою металевої оправки; долішня
частина закута в метал, - горішня закінчена списом.
9. Довжина держака 180 см. до того спис довжини 25 см (цілість 205 см).
Грубість держака З см., долішній кінець може бути трохи грубший.
10. Прапор прикріплюється до держака в такий спосіб: в держак вкручується 6 8 нерухомих срібних або мосяжних коліщаток проміру 15 мм. До плахти прапору
прикріплюємо стільки ж срібних замків (карабінків). якими прикріплюємо стяг
до коліщат. Крайнє горішнє коліщатко прикріплюємо у віддалі 5 см від
долішнього кінця списа.
11. Три стяжки, вгорі зв'язані ключкою, прикріплюється до держака
безпосередньо під списом так, що вони звисають уздовж держака вниз.
12. Ширина стяжок 10 см; довжина (без ключки) 1 м.
13. Барва стяжок: синя, жовта і така, як права сторона плахти. Якщо плахта має
дві барви, тоді на третій стяжці барви біжать згори вниз.
14.
Прапор повинен бути естетично та по-мистецьки оформлений. Пластова
Лілея мусить бути урядово-затвердженого зразка (як у „Житті в Пласті", стор.
113).
15. Проєкт прапору мусить бути наперед затверджений Крайовою Пластовою
Старшиною.
16. Посвятити прапор можна тільки по перевіренні його виконання
відпоручником Крайової Пластової Старшини.
17. Вказівки для хорунжих (прапороносців):
а/ 3 прапором виходить Курінь під час святкових виступів.
б/ Курінний провід призначує сталого хорунжого й підхорунжих, а всі вони
відповідають честю своєю за збереження прапору й мають боронити його
навіть своїм життям. Хорунжими можуть бути лише заприсяжені члени Куреня.
в/ Коли Курінь виступає з прапором, його несе хорунжий в асисті двох
підхорунжих. У службі, як хорунжі, вони мають білі рукавички і приписане
накриття голови, яких не сміють скидати так довго, поки прапор не є
звинений.
г/ Курінний прапор мусить бути в постійному посіданні одного з хорунжих.
Його не можна передавати через третю особу (яка не була
заприсяжена, як хорунжий), ні пересилати поштою тощо.
ґ/ Прапору не можна вживати в ніякому випадку так, що він не є під
охороною хорунжих, на пр. для декорації залі під час імпрез і т.п.
II. Знамена
У. П. Н.
1. Знам'я рою - це трикутний, жовтий, полотняний прапорець, розмірами 25 х З0 см
зі зеленою сильветкою рою пропорційної величини.
2. Знам'я гнізда - це жовтий прямокутник з полотна або сатини, розмірами 50 х 70
см На правій його стороні по середині новацька відзнака проміром 20 см. По лівій
стороні відзнаки число гнізда, а по правій буква „Н". Під тим назва гнізда. Висота
чисел і букви „Н" виносить 10 см, а букви назви гнізда величиною пропорційні до
величини знамена та довжини назви. На лівій стороні знамена нашиті символи роїв
гнізда.
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У. П. Ю.
1. Знам'я пластового гуртка є виконане з білого полотна у формі рівнораменного
трикутника (підстава 25 см. висота 30 см), при чому рівні боки мають заокруглену
форму. На вершку трикутника, проти бока 25 см, є нашитий із правої сторони
знамена рівнораменннй трикутник із матеріялу барви куреня (висота 7 1/2 см). По
середині знамена, на правій стороні, є нашита сильветка символу гуртка з
матеріялу чорної барви. В горішньому вершку з правої сторони є подане число
гуртка в курені і число куреня (чорними цифрами). Лівий бік гурткового знамена
покриваємо матеріялом кольору гуртка. Знам'я гуртка носимо на пластовій
палиці, припняте або прив'язане вздовж підстави, або підтягаємо на щоглу по
курінних знаменах.
2. Знам'я куреня - це полотняний або сатиновий квадрат розмірами 75 х 75 см,
кольору куреня. Якщо курінь має два кольори, тоді знам'я складається з тих двох
кольорів, що стикаються зі собою на перекутні, яка біжить від лівого долішнього
рога до правого горішнього. По середині біла лілея зі золотим (жовтим) тризубом,
висоти 15 см. По лівому боці лілеї число куреня, по правому буква „Ю". Число і
буква висоти 10 см, білого кольору. Знам'я підготівного куреня є таке саме, тільки
не носить порядкового числа. Плахта знамена є однакова по обох своїх сторонах.
3. Знам'я самостійного гуртка УПЮ є таке саме, як знам'я куреня, тільки при
порядковім числі, по лівій стороні лілеї стоїть буква „Г".
У. С. П.
Знам'я куреня УСП є таке ж, як знам'я куреня УПЮ, з наступною різницею:
а/ барва плахти є зелена,
б/ замість букви „Ю" поміщується букви „Ст".
У. П. С.
Знам'я куреня УПС є таке ж, як знам'я куреня УПЮ, тільки:
а/ барва плахти є бронзова,
б/ замість букви „Ю" помішується букви „Сн".
Пластова

група

Знам'я пластової групи є розмірами 75 х 75 см., барви темно-синьої (гранатової), по середині
пластова лілея висоти 15 см, по її лівій стороні букви „Пл.", по правій „Гр", а під лілеєю
місцевість. Висота букв 10 см.
Станиця
Знам'я станиці це прямокутник темно-синьої (гранатової) барви, розмірами 90 х 45 см по обох
сторонах однаковий. По середині біла пластова лілея зі золотим (жовтим) тризубом, під
нею напис „Станиця (місцевість)" Висота лілеї 15 см, висота букв - білої барви - 5 см .
Верх лілеї находиться у віддалі 10 см від горішнього краю плахти, - долішній беріг букв у
віддалі 10 см від долішнього краю плахти. Між лілеєю а написом є відступ на 5 см.
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Кіш
Знам'я коша виглядає як знам'я станиці, стяте по перекутні від лівого горішнього рога до
правого долішнього, отже прямокутний трикутник з підставою 90 см і висотою 45 см. В
лівому горішньому розі пластова лілея висоти 15 см, під нею напис у двох рядках: „Кіш
пластунів (місцевість)" або „Кіш пластунок (місцевість)", все рівномірно розложено.
Крайова Пластова Організація
Знам'я Крайової Пластової Організації є темно-синій (гранатовий) прямокутник розмірами
130 х 65 см. На ньому з обох сторін плахти є пластова лілея висоти 15 см і напис:
„Український Пласт в (край)".
КУПО
Знам'я КУПО це прямокутник темно-синьої (гранатової) краски розмірами 150 х 75 см,
обрамований золотим паском ширини 2 1/2 см довкруги. Лілея висоти 20 см, букви - 10 см.
Напис: „КУПО".
Улади
1. Знам'я Уладу Пластунів Новаків це жовтий прямокутник величини 115 х 75 см.
На ньому новацька відзнака проміру 20 см і напис „УПН", висоти 15 см зеленої
барви.
2. Улад Пластунів Юнаків має як знам'я червоний (малиновий) прямокутник
величини 115 х 75 см, з пластовою лілеєю висоти 20 см і білим написом „УПЮ"
висоти 15 см.
3. Улад Старших Пластунів має за знам'я зелений прямокутник, величини 115 х 75
см з лілеєю, як в УПЮ і написом „УСП". Букви білі висоти 15 см.
4. Знам'я Уладу Пластового Сеніорату це бронзовий прямокутник величини 115 х 75 см з
лілею, як в УПЮ, і білим написом „УПС" висоти 15 см.
Заввага: Всі знамена носиться на пластовій палиці або завішується на щоглі.

