До:

Курінних Куренів УПС і УСП
Крайових Булавних УПС і УСП
Голів КПСтаршин

ОБІЖНИК
про пошиття прапорів куренів УСП і куренів УПС
31 липня 2011
Дорогі Подруги і Друзі!
У підготовці до 100-ліття Пласту курені УСП і УПС починають думати про пошиття курінних
прапорів. Багато куренів вже мають давно пошиті прапори, а деякі щойно тепер розглядають
можливість пошиття свого першого прапорa.
Впродовж останніх кількох років на руки Головних Булавних УСП і УПС надходять проєкти
курінних прапорів. Згідно з Правильником УПС усі курені УПС здають ГБ УПС проєкти всіеї
курінної атрибутики до схвалення. Згідно з Правильником УСП усі курені УСП подають свої
проєкти КБ УСП, а відтак свої рішення КБ УСП пересилають Головній Булавній УСП. Жодний
правильник не подає конкретних розмірів ані інформації, як мають виглядати курінні прапори,
лишень коротенько згадують про процес схвалення таких проєктів.
Тому, що є такі нерівні способи одобрення курінної атрибутики, в 1996 році на Зборах
КУПО була предствалена Об'ява про пластові прапори і знамена. Ця об'ява подає до відома,
що прапори УСП мають мати одну сторону зеленої барви (барва УСП), а курені УПС мають мати
одну сторону бронзової барви (барва УПС). Іншими словами, Об'ява такими словами повідомляє,
що від того дня старшопластунські курені мають мати свої прапори, а сеніорські свої. Навіть коли
нам це не до вподоби, мусимо придержуватися правильників. Та, одночасно, можемо плянувати
їх зміну. Копію Об'яви можна знайти на мережевій сторінці ГПБ; її також долучаємо до цього
обіжника.
Головні Булавні УСП і УПС мали спільні сходини з Головою ГПБ дня 2 липня 2011 р. у цій
справі. З приводу нашої розмови, Головні Булавні УСП і УПС спільно з Головою ГПБ для
нагадування подають всім куреням і крайовим булавним УСП і УПС до відома процес
схвалення курінних прапорів, якого мали б дотримуватися курінні проводи і Крайові Булавні
УСП і УПС.

КУРЕНІ УСП
(1) У куренів УСП, що посвятили свої прапори перед схваленням Об'яви про пластові

прапори і знамена, мали свої прапори пошиті перед 1996. Вони були схвалені ГБ УСП.
Якщо курені УСП в підготовці до 100-ліття Пласту бажають пошити КОПІЮ курінного
прапора для членів куреня на іншому континенті, можуть її зробити як КОПІЮ схваленого і
посвяченого прапора. Підкреслюємо, що не можна робити будь-яких змін до цього
прапора — можна лишень пошити КОПІЮ.
Головна Булавна УСП просить, щоб курені УСП і Крайові Булавні УСП тримали зв'язок з

проводом ГБ УСП, щоб справді не були пошиті інші варіянти. Підкреслюємо, не можна
робити жодних змін чи додатків.

(2) Курені УСП, що дотепер не пошили прапора підлягають вимогам приписаним в Об'яві

про пластові прапори і знамена. Отже, права сторона має мати зелену барву, а ліва
сторона призначена для числа та назви куреня, герба тощо.

Такий прапор не може бути міжуладовий (спільний УСП і УПС)
Згідно з Правильником УСП, всі проєкти курінних прапорів пересилається КБ УСП свого
краю. Тому, що деякі курені мають свої осідки по цілому світі, просимо Крайові булави УСП
тримати зв'язок з Головною Булавною УСП перед схваленням такого проєкту задля
єдности.

КУРЕНІ УПС
(1) У куренів УПС, що посвятили свої прапори перед схваленням Об'яви про пластові

прапори і знамена, мали свої прапори пошиті перед 1996. Вони були схвалені ГБ УПС.
Якщо курені УПС в підготовці до 100-ліття Пласту бажають пошити КОПІЮ курінного
прапора для членів куреня на іншому континенті, можуть її зробити як КОПІЮсхваленого і
посвяченого прапора. Підкреслюємо, що не можна робити будь-яких змін до цього
прапора — можна лишень пошити КОПІЮ.
Головна Булавна УПС просить, щоб курені УПС тримали зв’язок з ГБ УПС в тій справі, щоб
справді не були пошиті інші варіянти. Підкреслюємо, що до посвячених і схвалених
прапорів перед 1996 не можна робити жодних змін чи додатків.

(2) Курені УПС, що дотепер не пошили прапора підлягають вимогам приписаним в Об'яві

про пластові прапори і знамена. Отже, права сторона має мати бронзову барву, а ліва
сторона призначена для числа та назви куреня, герба тощо.

Такий прапор не може бути міжуладовий (спільний УСП і УПС)
Згідно з Правильником УПС, всі проєкти курінних прапорів пересилаються ГБ УПС. Булава
ГБ УПС схвалює всю курінну атрибутику.

ЗАГАЛЬНЕ
Всі рішення ГБ УПС і УСП представляються на пленумі ГПБ.
Багато куренів УСП і УПС пошили свої перші прапори перед 1996. Є курені, що мають
окремі прапори для УСП і УПС. Але є курені, що перед 1996 пошили один курінний прапор —
зробили його міжуладовим. ГБ УСП і ГБ УПС не мають застережень до цього, розуміючи, що ці
прапори були схвалені тодішнім проводом, були прийняті ГПБ і посвячені давно. Якщо такий
курінь бажає пошити копію такого прапора для своїх членів на іншому континенті, це має бути
точна КОПІЯ, без будь-яких змін чи додатків до схваленого проєкту.
Головні Булавні УСП і УПС є свідомі того, що є деякі курені, що пошили свої прапори без

схвалення будь-якого проводу або пошили прапори, схвалені перед 1996, поробивши до них змін
чи додатків — головно зробили їх міжуладовими. Просимо ці прапори офіційно зареєструвати і
одночасно виправити.
Нижче подаємо проєкт прапора 41-го куреня УСП і 44-го куреня УПС, «Целібат Мурлики»,
як зразок правильного проєкту згідно з Об’явою. Ми дякуємо цим куреням за дозвіл використати
цей проєкт.
З будь-якими запитами звертатися до Головних Булавних УСП і УПС.
Остаємось з дружнім пластовим привітом
СКОБ!
ст. пл. Олеся Мороз, Гр
Головна Булавна УСП

пл. сен. Марта Кузьмович, Гр
Головна Булавна УПС
пл. сен. Володимир Базарко, ЧК
Голова Головної Пластової Булави

*примітка — поданий проєкт прапору куреня УПС
має неправильне порядкове число куреня.

