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№
Назва
Дата
Місце
Колір
Розмір, см
1 сторона
2 сторона
1

Знамено «7 Сн»

коричневий

2

Знамено 1 куреня УПС ім. О.
і С. Тисовських

бордовий

3

Знамено 1 куреня УУСП ім.
полк. Євгена Коновальця

4

Знамено 1 Ю

світло-коричневий

80х70

5

Знамено 28 УПЮ

70х70

6

Знамено 28 УПЮ

1-а сторона – синій, 2-а бордовий
навпіл по діагоналі зверху
голубий, знизу синій

7

Знамено 7 куреня УПС ім. А.
Войнаровського

1-а сторона: навпіл по
діагоналі вверху –
жовтий, внизу –
червоний,
2-а сторона: - коричневий

75х75

посередині відзнака куреня
ім. А. Войнаровського

8

Знамено Ерлянген

40х85

зверху посередині пластова
лілейка та напис «Пластовий
осередок Ерлянген»

Німеччина фіолетовий

1945

Ерлянген, зелений, обрамлений
Німеччина золотою ниткою

80х85

80х80

75х75

посередині пластова лілейка, емблема червоного
під нею напис «7 Сн»
кольору зі золотим
нанесенням
1-а і 2-а сторони дзеркальні,
посередині пластова лілейка
і напис «1 УПС», у верхньому
правому куті дві відзнаки
куреня (старіша і новіша)
пластова лілея та напис «1.
Курінь У.У.С.П. ім. Е.
Коновальця
посередині пластова лілея та
напис «1 Ю»
посередині пластова лілейка
та напис «28 Ю»
посередині пластова лілейка
та напис «28 Ю»
посередині пластова
лілейка

9

Знамено таборове
«Братчики побратими»

бордовий

50х80

10

Знамено таборове
«Іржавець»
Знамено таборове «Княжий
терем»

бордовий

50х81

зелений, обрамлений
помаранчевими стібками
і двома бомбонами

85х55

стилізований жовтий ланцюг
та напис «Братчики
побратими»
напис по діагоналі
емблема – свічка, перо і
«Іржавець»
чорнильниця
напис «Княжий терем»

12

Знамено таборове «Лісове
царство»

зелений, обрамлений
помаранчевими стібками
і двома бомбонами

85х55

напис «Лісове царство»

13

Знамено таборове «Пахуче
поле»

зелений, обрамлений
помаранчевими стібками
і двома бомбонами

85х55

напис «Пахуче поле»

14

Знамено таборове
«Співучий яр»

зелений, обрамлений
помаранчевими стібками
і двома бомбонами

85х55

напис «Співучий яр»

15

Знамено УПН в Зальцбурзі

Зальцбург, чорний, обрамлений
Німеччина жовтою стрічкою з двома
кутасами

100х70

стилізоване зображення
Богдана Хмельницького з
чотирма булавами та
написом «Улад Українських
Новиків в Зальцбурзі. Гніздо
ім. гет. Б. Хмельницького»

16

Знамено Шостокрилі

жовтий

55х70

17

Прапор «Військовоморський прапор України»

білий

90х140

посередині відзнака куреня
«Шостокрилі»
Інв.: 2115

11

1946

посередині пластова
лілейка, обрамлена
емблемами роїв та
напис «Готуйсь!»

18

Прапор 17 гнідза УУПН-ів в
Міттенвальді

19

Прапор 2-го куреня УПЮ ім.
Лесі Українки

20

Прапор 30 куреня УПЮ

21

Прапор 37 куреня УПЮ ім.
гетьм. Мирона Тарнавського

22

Прапор без назви

23

24

Міттенвальд коричневий

1947

Німеччина бордовий з жовтими
кутасиками та жовтими
тороками

50х75

90х65

посередині число гнізда та
напис «Гніздо УУПН-ів.
Міттенвальд», по 4 кутах
букви «УУПН»
символ куреня – стилізовані
букви ЛУ в лавровому вінку
та напис «Contrs Spem Spero»

емблеми чотирьох роїв

по 4 кутах символи
гасла СКОБ та напис «2.
Курінь У.П.Ю. ім. Лесі
Українки», посередині –
лілейка, під нею напис
«СКОБ»

навпіл по діагоналі зверху
синій, внизу голубий

75х75

посередині лілека та напис
«30 Ю»

1-а сторона – голубий, 2-а
сторона – бордовий,
обрамлений золотими
тороками, із синьожовтими стрічками

90х80

посередині пластова лілейка, посередині зображення
по кутах символи СКОБ,
Св. Юрія та емблеми
напис «37-ий курінь ім. гет. гуртків
Мирона Тарнавського»

65х210

Прапор без назви

смуги кольорів зверху
донизу - чорний, синій,
білий
1-а сторона - бордовий, 2а – сірий, обрамлений
золотою ниткою і
тороками

Прапор Бойківський курінь

зелений

75х60

США

90х95

посередині зображення
українського тризуба,
обрамленого гербами
українських міст та
місцевостей
посередині пластова лілея на посередині напис
голубому тлі, насис «Слава
"Пробоєм до мети"
Україна. Бойківський курінь

25

Прапор Головна Пластова
Старшина

26

Прапор з лілейкою

27

Прапор з лілейкою

28

Прапор куреня ім. кн.
Володимира Великого в
Ландеку-Тироль

29

Прапор куреня ім. Св. Юрія в
Зальцбурзі

30

31

32

Німеччина зелено-коричневий

90х150

посередині пластова лілея,
навколо напис «Головна
Пластова Старшина»

75х75

посередині пластова лілея

100х75

посередині пластова лілея,
навколо букви СКОБ

Ляндек- 1-а сторона - синій, 2-а
Тироль, сторона – зелений,
Німеччина обрамлений золотими
тороками

65х90

посередині пластова лілея, в
кутах символи-написи
«СКОБ», напис «СУПЕ. Курінь
ім. князя Володимира Вел. в
Ландеку-Тироль. Табор
УНРРА. Засновано 6.10.1945»

посередині скаутська
лілея та емблеми
гуртків, напис «Живи
для Батьківщини і
людства»

Зальцбург, синій, обрамлений
Німеччина золотою ниткою з 6
кутасами

90х65

посередині зображення Св.
Юрія та емблеми гуртків,
напис «4. Курінь ім. Св. Юрія
в Зальцбурзі»

посередині пластова
лілея та напис «Улад
Українських Пластунів в
Зальцбурзі»

Прапор Начального
Пластуна Северина
Левицького
Прапор Начального
Пластуна Северина
Левицького

зелений

65х70

коричневий

70х70

емблема стилізовані букви
посередині пластова
СЛ, по 4 кутах символи гасла лілейка, під нею вінець
СКОБ
посередині пластова лілейка,
навколо відзнаки куренів УСП
та УПС, інші пластові відзнаки
та напис «НП»

Прапор Начального
Пластуна Северина
Левицького

темно-зелений

70х70

темно-зелений, біле
обрамлення
світло-коричневий

6 жовтня
1945

1946

посередині пластова лілея,
навколо відзнаки пластових
акції, таборів та ін. Напис
«НП. Чорний ліс» і вишитий
сірий лев

33

Прапор пластунів
Британської зони окупації

34
35

Прапор США
Прапор табору «Клаптик
Срібної Землі»

36

1947

100х85

пластова лілея та написи
«Краєва Пластова Команда.
СУПЕ. СКОБ»

зверху – жовтий, внизу –
зелений, на двох сторонах
обрамлено зелено-жовтопомаранчевою косичкою

45х70

стилізоване зображення гір,
сходу сонця та напис
«Клаптик Срібної Землі»

Прапор табору «Кораблик
казки»

зверху – білий, знизу –
голубий, у двох кутах
синьо-білі-чорні бомбони,
обрамлений синьо-білочорною косичкою

70х40

посередині зображення
корабля та напис «Кораблик
казки»

37

Прапор табору «Слідом за
нами»

жовтий

55х70

посередині емблема табору
та напис «Слідом за нами»

38

Прапор табору пташат «Лет
по світі»

2000

оселя
білий
Писаний
Камінь, США

70х45

посередині емблема землі та
напис «Табір пташат. ПК.
2000. Лет по світі»

39

Прапор табору УПН
«Шляхом УСС»

1974

оселя
жовтий, обрамлений
Писаний білими тороками
Камінь, США

50х70

40
41

Прапор України
Прапор України

посередині емблема табору
та напис «Шляхом
Українських Січових
Стрільців. Ш. УУС-ів. 74»

1971

Німеччина бордовий, з
різнокольоровими
тороками

65х210
110х170

по 4 кутах символи
гасла СКОБ та напис «В
Пласті росте новий люд.
Бог і Україна»

напис «Табір УПН-ів.
Писаний Комінь. 1974»

42

Прапор Українського Пласту
в Тунісі

Туніс

43

Прапор Уладу Українських
Пластунок ім. Лесі Українки

1945

44

Прапор УУП-ів в Зальцбурзі

1945

45

Прапорець гуртковий

1-а сторона навпіл по
діагоналі зверху
червоний, знизу –
жовтий, 2-а сторона –
червоний

90х70

посередині пластова лілея,
по кутах емблеми «СКОБ»,
напис «Союз Українських
Пластунів в Тунезії

Зальцбург, бордовий, обрамлений
Німеччина срібними тороками

90х80

посередині пластова лілея,
посередині емблеми
по кутах букви СКОБ та напис гуртків, по кутах
«Уладу Українських
символи гасла СКОБ
Пластунок ім. Лесі Українки в
Зальцбурзі. 1945

Зальцбург, голубий, обрамлення
Німеччина золота нитка і 2 кутаси

90х75

посередині пластова лілейка,
по кутах скаутські лілеї, напис
«Улад Українських Пластунів
в Зальцбурзі. Курінь ім. гетьм.
Пилипа Орлика. 1945. СКОБ»

білий, синє обрамлення з
кутасом

посередині емблема та
напис «Association des
Scouts Ukrainiens
Nunisie», покраях
емблеми гуртків і напис
арабською мовою

посередині відзнака
соколу з написом
«СКОБ», навколо
відзнаки гуртків, по
кутах символи гасла
«СКОБ!»

25х40х40 зображення емблеми гуртка пластова лілейка
– фіолетові квіти

