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Емблема та прапор 
3-го батальйону територіальної оборони “Воля”

Андрій ГРЕЧИЛО
Львів

Створення 3-го батальйону територіальної оборони “Воля” 
розпочалося у Львівській області в травні 2014 р. Цим військовим 
формуванням визначені завдання з охорони та оборони важли-
вих об’єктів місцевої інфраструктури, шляхів автомобільного та 
залізничного сполучення, підсилення охорони визначених ділянок 
державного кордону України тощо. Протягом травня-червня сол-
дати батальйону пройшли вишкіл на Яворівському військовому 
полігоні, а вже 9 липня перші 100 бійців виконували бойові завдан-
ня в зоні АТО. 3-й батальйон отаборився поблизу селища Побєда 
Новоайдарського району Луганської області. Особовий склад роз-
почав бойове чергування на шести блокпостах поблизу Луганська 
та за кілька кілометрів від кордону з Росією. Забезпеченням бійців 
займалася Львівська обласна влада та місцеві волонтерські групи.
 19 серпня 2014 р. ввечері до мене передзвонили з 
Львівської обласної ради та попросили зробити проект прапора 
для 3-го БТрО “Воля”. Треба було виконати це до обіду наступного 
дня, оскільки група волонтерів і представників обладміністрації 
мали невдовзі виїхати на схід. Тому довелося трохи поспіхом ро-
бити два проекти. Зразу ж зробив і проект емблеми.
 Емблема пропонувалася у формі, яка також має вико-
ристовуватися для нарукавної нашивки – подібно на той час уже 
було зроблено для кількох інших БТрО. Для емблеми пропонува-
лися на вибір два варіанти з різним змістом.
 Емблема (варіант 1): на чорному щитку жовта голова лева 
анфас, над нею – жовтий напис “ВОЛЯ”.; по периметру щитка йде 
сіра облямівка (іл. 1).
 Емблема (варіант 2): на чорному щитку на фоні черво-
ного круга (сонця) летить жовтий сокіл, над нею – жовтий напис 
“ВОЛЯ”; по периметру щитка йде сіра облямівка (іл. 2).
 Як прапор пропонувалося синьо-жовте полотнище, у 
центрі якого розміщена емблема, висотою в 3/4 ширини прапора 
(іл. 3-4).
 У першому варіанті голова лева підкреслює територіальну 
приналежність батальйону до Львівської області. У другому – 
сокіл у вільному польоті на фоні червоного сонця уособлює волю 
й незалежність (вказує на назву БТрО), а поєднання червоного та 
чорного кольорів символізує боротьбу за волю. 
 Зрештою, оскільки йшла мова, що у Львівській області 
буде формуватися ще один БТрО, то другий варіант можна було 
використати для нього.
 20 серпня мені повідомили, що обрано варіант з головою 
лева, а проекти прапора і нашивки передано для виготовлення в 
матеріалі. А вже наступного тижня громадські активісти виїхали 
на Луганщину і передали бійцям серед іншого й виготовлені 
нарукавні нашивки та прапор (іл. 5-7). Виявилося, що бійці ба-
тальйону використовували нашивку з гербом Львівської області 
(іл. 8-9). Волонтери нарікали, що “на місці дислокації части-
ни – ціле кладовище техніки, а обласна влада, яка займалась 
комплектацією батальйону, виділила для пересування бійців ста-
ру техніку, що постійно ламається”. 
 А ще через кілька днів база 3-го БТрО “Воля” зазнала 
кількаденного обстрілу “Градами”. На щастя жоден боєць бата-
льйону не загинув. Найпотужніший обстріл почався 3 вересня, о 
20 год. 20 хв. За ніч наметове містечко згоріло. Були знищені БМП, 
вантажні автомобілі, автобуси та легковики. Склад з боєприпасами 
здетонував, на його місці залишився десятиметровий кратер. 
 У листопаді 2014 р. 3-й батальйон територіальної обо-
рони Львівщини переформатували у 3-й окремий мотопіхотний 
батальйон 24-ї окремої механізованої бригади. Іл. 9
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