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Символи для батальйону 30-ї окремої 
механізованої бригади з Новоград-Волинського

Андрій ГРЕЧИЛО
Львів

У вересні 2014 р. наш співробітник з Інституту  україн-
ської археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського 
Національної академії наук України доктор історичних 
наук Ярослав Федорук був мобілізований до 11-ої роти 
4-го батальйону 30-ї окремої механізованої бригади (омбр) 
з Новоград-Волинського. З ініціативи групи науковців 
Львівського відділення інституту розпочалася волон-
терська робота з надання допомоги цьому підрозділу, 
оскільки ця військова частина вже невдовзі знову мала 
вирушити в зону АТО та потребувала найнеобхіднішого 
військового спорядження.
 22 вересня 2014 р. Ярослав Федорук звернувся до 
мене з проханням про розробку проекту прапора для його 
батальйону і навіть переслав зроблений бійцями ескіз, де 
на фоні синьо-жовтого полотнища фігурувала емблема з 
тетеревом та доволі багато різних написів (іл. 1). Цей ескіз 
викликав більше запитань, ніж відповідей. Передовсім 
для підрозділів Збройних Сил України чітко регламенту-
вався порядок запровадження і використання прапорів. 
Однак в умовах російської агресії на Крим і схід України 
у підрозділах ЗСУ почався процес самодіяльного вико-
ристання власних символів. Також довелося з’ясовувати 
й інші питання. Чи емблема з прапора має використову-
ватися і як нарукавна нашивка? Якщо так, то на який ру-
кав, бо птах має дивитися вперед – відповідно треба буде 
його повернути. Чи будуть використовуватися ще якісь 
інші офіційні нашивки (ЗСУ і 30 омбр)? Це було необхідно 
встановити, щоб врахувати форму нашивки.
 Зрештою вдалося узгодити, щоб окремо розроби-
ти нарукавну нашивку з тетеревом і прапор з ликом Неру-
котворного Спаса, оскільки в бійців батальйону виникла 
саме така нова ініціатива. Подібний образ на той час вико-
ристовували й деякі сепаратистські структури в Донбасі, 

хоча такий символ є загальнохристиянським. Зате вдалося 
переконати бійців, що кількість написів і на емблемі, і на 
прапорі має бути меншою (зокрема вилучено девізи).
 Оскільки справа була нагальною, то протягом 
23 вересня я розробив 2 варіанти нашивки та 2 варіанти 
прапора. На нашивці на синьо-жовтому щитку (інший 
варіант – на зеленому) у центрі – повернутий геральдично 
праворуч тетерук, біля його голови – Тризуб, вгорі – напис 
“ТЕТЕРІВ”, а внизу – “30 МБР” (іл. 2-3). Напис я уточню-
вав, оскільки офіційна назва – “30-а окрема механізована 
бригада”, то вживана абревіатура мала би бути “ОМБр”. 
Однак сказали, що має бути чомусь без “О”. На прапорі 
на синьо-жовтому полотнищі (інший варіант – на си-
ньому) у центрі – лик Нерукотворного Спаса, вгорі напис 
“2 МЕХАНІЗОВАНИЙ БАТАЛЬЙОН”, під ним біля древка – 
жовтий Тризуб, а внизу під ликом – напис “30 МБР” (іл. 4-5). 
Оскільки йшла мова про зміну номера батальйону з 4-го на 
2-й, тому подано таке число.
 Проекти оперативно розглянули в батальйоні. 
Схвалили синьо-жовту нашивку, а прапор обрали з синім 
полотнищем, але попросили також додати напис “ТЕТЕРІВ”. 
Наступного дня, 24 вересня, я зробив три варіанти прапо-
ра з різним розміщенням напису “МЕХАНІЗОВАНИЙ БА-
ТАЛЬЙОН” (номер вирішили не вказувати, оскільки його 
зміни ще не відбулося) і скоригованої абревіатури 30 ОМБ 
(додали “О”, але викинули “Р”). З цього було обрано проект 
із написом, що розташовувався півколом під ликом Неру-
котворного Спаса (іл. 6).
 Нашивки для батальйону було досить оператив-
но виготовлено в Києві, при цьому вже досвідчені люди 
відкоригували абревіатуру на “30 ОМБР” (іл. 7). Прапор в 
матеріалі потрапив до підрозділу десь в листопаді 2014 р. (іл. 8). 
Невдовзі ці символи вирушили разом із бригадою на схід.
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