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ело Яськівці розташоване в західній
частині Деражнянського району на
Хмельниччині на рівному низинному
березі місцевої річки Вовчок. Відстань
від райцентру становить 20 км. За
переказами, назва села походить від

першого поселенця – Яська. У ХVIII ст. село належало
князям Чарторийським, а згодом – поміщикам Берна-
товичам.

У минулому Яськівці своєї символіки не мали.
Сільській громаді 2013 р. було запропоновано проекти
герба і прапора (автор – І. Янушкевич). Після обговорень
на черговій сесії Яськовецької сільської ради символи
затвердили (рішення № 5 від 17 жовтня 2013 р.).

Опис герба: щит перетятий широкою золотою
кроквою, на якій зображення дерева із зеленим
стовбуром і листям та червоними плодами, а обабіч –
по зеленій ялині. У нижньому зеленому полі срібний
архітектурний портик будівлі з відкритими дверима,
складений із чотирьох колон на фундаменті, на які
зверху опирається трикутний фронтон. У верхньому
синьому полі праворуч – сяюче 16-променеве золоте
сонце без обличчя, а ліворуч – 8-променева зірка срібного
забарвлення.

Зображення архітектурного портика з колонами
та відкритими дверима нагадує найдавнішу пам’ятку
маєткової архітектури другої половини ХVIII ст. на
Деражнянщині – садибу Бернатовичів, яка існувала на
околиці Яськовець з 1770 р.
Прямокутний у плані, прикра-
шений портиком головного
входу та конструктивними
ризалітами на крайніх осях,
будинок чудової старовинної
архітектури являвся часточ-
кою минувшини подільського
краю. Відкриті двері будинку
засвідчують гостинність меш-
канців села.

Золота кроква  – це
геральдична фігура, яка сим-
волізує облаштування тери-
торії маєтку, де містився га-
зон з клумбою посередині, з
посадженими оранжереями
лаврових, цитрусових та інших
екзотичних дерев.

Зелене дерево з червоними плодами символізує
розвинуте садівництво в селі, як у минулий період, за
часів власників маєтку, так і в теперішній час, в оселях
мешканців Яськовець.

Зелені ялини засвідчують охайність та красу
території саду і маєтку, навколо якого росли красиві
дуби, липи, ялини та явори.

8-променева зірка нагадує про поселення
Красносілку, яке адміністративно підпорядковується
Яськівській сільській раді. Срібна зірка на гербі сим-
волізує постійність.

Золоте сяюче 16-променеве сонце – це давній
символ Поділля, сучасний знак Хмельниччини, який
міститься на гербі Деражнянського району, вказує
для Яськівців територіальну належність до Деражнян-
щини.

Синiй колір на гербі означає вірність i чесність,
золото уособлює багатство, знатнicть та постійність,
зелений колір символізує надію, достаток і волю.

Щит вписано у декоративний картуш, який внизу
перетинає срібна хвиляста стрічка з червоним най-
менуванням села “ЯСЬКІВЦІ”. З обох сторін стрічки
міститься зображення гілок берези із зеленим листям
та весняними китицями, які символізують природнє
багатство території, де розташовані Яськівці.

Прапор села має квадратну форму і частково
повторює символіку герба Яськовець.

Iгор ЯНУШКЕВИЧ (Миколаїв)



Герб і печатка перемиського єпископа Юрія Винницького початку XVIII ст.
Юрій (Григорій) Винницький народився 24 липня

1660 р. у родині відомих шляхтичів Стефана і Магдалини
Винницьких герба Сас. Після смерті владики Інокентія
Винницького, котрий доводився йому старшим братом,
1700 р. вступив до Василіанського чину у Лаврові,
прийняв постриг 20 квітня того ж року, взявши ім’я
Юрій, та був висвячений на священика уже наступного
дня – 21 квітня1. Король Август ІІ підтримав кандидатуру
Юрія Винницького на перемиську катедру та 6 травня
1700 р. надав йому номінацію на єпископство2.
Духовенство і шляхта обрали його єпископом 5 червня
1700 р. в перемиському соборі; 6 червня того ж року був
рукоположений митрополитом Левом Шлюбич-
Заленським і обіймав владицтво до самої смерті3.

Після смерті митрополита Лева три ієрархи –
холмський, пинський та луцький обрали київським
митрополитом Юрія Винницького. Але через об’єктивні
причини остаточне затвердження на посаді митрополита
відбулося 1710 р., коли Август ІІ написав відповідного
листа до папи і 7 травня 1710 р. надійшло папське бреве
про номінування Юрія Винницького митрополитом
Київським4. Помер Винницький 22 вересня 1713 р. в селі
Страшевичі, похований у Лаврівському монастирі.

До питання герба Юрія Винницького у своїх
дослідженнях зверталися о. Б. Балик, У. Хаварівський,
В. Пилипович і ін. Хаварівському не вдалося відшукати
його зображення, тому він, йдучи за К. Несецьким,
пристав до думки, що родовим символом був Сас5.
Пилипович, не зупиняючись на цьому детальніше, подає
малюнки герба Інокентія Винницького, що збереглися
на панегіричному творі Урбана Багриновського “Лавр
безсмертя ясновельможного святої пам’яті йогомості
отця Інокентія Винницького...”6, а також у Теофіля
Рутки “Оратор до Східної Церкви владика Аврелій
Августин...”7 Публікація символіки владики Інокентія
Винницького сприяла ідентифікації зображення на печатці
Юрія Винницького.

Найбільш ґрунтовне генеалогічне та геральдичне
дослідження, присвячене життю та діяльності Інокен-
тія Винницького, здійснив
о. Іван-Борис Балик. З нього
випливає, що Антоній Вин-
ницький, котрий ще у 1513 р.
доводив власне шляхетство
у Перемиському земському
суді, ймовірно, був предком
Василя Винницького8. Але
родоначальником вважа-
ється Василь Винницький
Антонович, котрий у кінці
XVI ст. одружився з Ка-
териною Тустановською
(дочкою Станіслава Туста-
новського Нагорного), герба
Сас. Вони мали п’ятьох си-
нів і одну доньку,  четверо

синів загинули у війнах під Смоленськом – залишилися
син Теодор і донька Теодосія9. Васько Винницький та
Катерина і були прадідом та прабабкою єпископам
Інокентію та Юрію. Рід Винницьких належав до дрібної
шляхти з гербом Сас зі села Винники (тепер –
Дрогобицького р-ну Львівської обл.).

Теодор Винницький (син Василя Винницького та
дід Інокентія та Юрія) одружився з Маріянною з Ляхова
Дзюс, герба Кердея; обоє померли 1654 р., поховані в
селі Уріж10. У них було троє дітей Стефан, Олександр
(єп. Антоній) та Іван.

Степан Винницький (старший син Теодора Вин-
ницького та Маріянни) побрався з Магдалиною Кра-
йовською, котра була шляхтянкою герба Ясенчик, а її
батьківський рід походив з Полоцького воєводства11.
Подружжя мало семеро дітей – Іван (єп. Інокентій),
Петро, Михайло (протоігумен василіянин Мартиніян),
Гавриїл (єп. Юрій), Катерина, Христина (ймовірно) та
Олена12.

У своїй праці о. Б. Балик, орієнтуючись на печатку
Інокентія Винницького 1694 р. та герб, поданий Урбаном
Багриновським у “Лаврі безсмертя…” (мал. 1), деталь-
но описує його та пояснює присутність герба Корчак
спорідненими зв’язками зі сторони бабці Маріянни
Дзюсівни з родинами Корчак-Ярмолинські, а зі сторони
матері Магдалини Крайовської – родинами Крайовські-
Ганські13. Одночасно вчений не знаходить зв’язку який
би поєднував Інокентія Винницького з родами – носіями
герба Литовська Погоня. Ідентичний герб зафіксований
на печатці єпископа Юрія (Винницького), що поясню-
ється близькою кровною спорідненістю між ними.

Окрім того, на печатці єпископа Антонія Вин-
ницького (дядька Інокентія та Юрія), якою завірений
привілей перемиському братству від 26 травня 1658 р.,
містяться чотири герби – Сас, Корчак, Кердея, Погоня
Литовська14. Там відсутній герб Ясенчик, що був
долучений до родової символіки Винницьких з боку
Магдалини Крайовської, матері Інокентія та Юрія
Винницьких.
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1706 р. // Записки Чина Св. Василія Великого (далі –
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Таким чином, на прикладі роду Винницьких,
спостерігаємо традицію наслідування та використання
родинного герба, звісно з певними доповненнями та
видозмінами. Та тенденцію серед вищого духовенства
Перемиської єпархії, без огляду на православне чи
греко-католицьке віросповідання ієрарха, розміщати
родові символи на власних штемпелях.

Акти з печаткою єпископа Юрія Винницького
зберігаються у Державному архіві в Перемишлі, у
фонді 142 (Архів греко-католицького єпископства в
Перемишлі). Сам документ від 12 березня 1680 р. міс-
тить присягу на вірність унії мілецького архімандрита
Стефана Гороєна митрополиту Кипріяну Жоховському,
яку було підтверджено і дозволено внести до духовних
книг Київської митрополії. У пізніший період з нього
було зроблено витяг, завірений толокою Жоховського, а
згодом, цей акт ще раз підтверджено владикою
перемиським та адміністратором Київської митрополії
Юрієм Винницьким і засвідчено його єпископською
печаткою15.  Так як дата цього витягу відсутня,  то
очевидно, що він був затверджений між 1708–1710 рр.,
коли Винницький розпочав виконувати обов’язки
адміністратора (після смерті Шлюбич-Заленського 21
липня 1708 р.16), але ще офіційно не став митрополитом
(папське бреве надійшло 7 травня 171017).

* * *
Подаємо опис печатки (мал. 2).
1 прим., між 1708–1710 рр.
Матеріал відтисків: папір+мастика.
Форма: овальна.
Розмір: 47х39 мм.
Зображення: Угорі кардинальський капелюх, по

обидва боки якого на шнурах висить по 6 китиць (1:2:3).
Під ним овальний щит, обрамлений фігурним карту-
шем, увінчаний короною. У центрі щита, в овалі, – герб
Сас (півмісяць ріжками вгору по обидва боки якого по
п’ятипроменевій зірочці, та стріла вістрям вгору); у
правому верхньому полі – герб Ясенчик (ключ, борідкою
вгору вліво); у лівому верхньому полі – герб Кердея (три
лілії розташовані одна під одною); у правому нижньому
полі – герб Корчак (три укорочені балки); у лівому
нижньому полі – герб Погоня (озброєний лицар на коні,
в піднятій над головою руці тримає меч, а в іншій – щит).
З обох боків щита виходять єпископський жезл (два
стилізовані змії, обабіч хреста на яблучці) та митра.

Легенда: напис по колу –  IERZY WINNICKI
EPISKOP. PRZEMYSKI. SAMBORSKI. Y SANOCKI
(Юрій Винницький – єпископ перемиський самбірський
і сяніцький). Зовнішній обідок у вигляді рослинного
орнаменту, внутрішній – у вигляді крапочок.

Місце зберігання: АРР. – Zesp. 142-suplemente. –
Sygn. 28. – S. 80.

Ірина СКОЧИЛЯС (Львів)
__________
Примітки:

 1 Андрусяк М. Записник Митр. Юрія Винницького з



Печатки частин 1-ї Української дивізії (1918 р.)
У попередньому числі “Знака” ми подавали

відомості про печатку 1-ї Української (“Синьожупанної”)
дивізії1. Нагадаємо, що з’єднання формувалося з
військовиків-українців, які потрапили до німецького
полону під час Першої світової війни. Однією з форм
громадської активності полонених було створення в
таборах Раштат, Зальцведель і Вецляр товариств під
назвою “Запорожська Сїч” (так у текстах). Ці товариства
керувалися однаковими статутами (відмінності були
лише в назвах таборів та написанні окремих слів) і мали
воєнізований характер. Так, статут “Запорозької Січі” в
Раштаті визначав її головним завданням “плеканнє
ґімнастики, спортових забав та ставленнє нічної й огневої
сторожі в таборі”2. Вищою організаційною одиницею
“Січі” був кіш, що мав складатися з чотирьох полків.
Полк поділявся на три курені по три сотні кожен3. Втім,
судячи з документів, в дійсності існувало максимум по
одному полку на табір. Так, 27 квітня 1916 р. у таборі
Раштат було утворено 1-й Запорозький полк імені
Т.Шевченка4. У свою чергу, в таборі Вецляр зорга-
нізували 1-й січовий гетьмана Петра Дорошенка полк5.
Особи, належні до цих організацій, називалися січо-
виками. Таборові полки не слід плутати з полками
дивізії, сформованої в подальшому.

Мирний договір між Українською Народною
Республікою та країнами Четверного союзу, підписаний
27 січня (9 лютого) 1918 р., дав старт формуванню з
полонених українського з’єднання. Спочатку 31 січня
(13 лютого) 1918 р. постав Ковельський Український
відділ з шести куренів по чотири сотні кожен6. Трохи
згодом, 8 (21) лютого 1918 р. відділ перейменували на
1-у Українську дивізію. Вона складалася з трьох полків,
до складу яких входили по чотири курені.  Курінь
поділявся на дві сотні, сотня на чотири чети, чета – на
два рої. Про це було оголошено у наказі по 1-й Українській
дивізії від 8 (21) лютого 1918 р. № 1. Згідно з цим
наказом 3-й курінь став 1-м пішим Українським полком,
2-й курінь – 2-м пішим Українським полком, 1-й ку-
рінь – 3-м пішим Українським полком. Січовики 1-го
Запорозького полку імені Т.Шевченка у складі двох
сотень прикомандировувалися до 2-го пішого полку і
знаходилися в розпорядженні отамана дивізії7. Наказом
по 1-й Українській дивізії від 15 (28) лютого 1918 р. № 4
три сотні 1-го Запорозького полку імені Т.Шевченка
було перейменовано на 1-й Запорозький полк імені
Тараса Шевченка. При цьому 1-й Український полк
став 2-м Українським
полком, 2-й Український
полк – 3-м Українським
полком імені полковника
Богуна, 3-й Український
полк – 4-м Українським
полком8. В наказі по 1-й
Українській дивізії від 2
березня 1918  р.  № 5
зазначалося, що 2-й

Український полк буде носити назву “2-й Український
Гайдамацький Максима Залізняка полк”9. До складу
дивізії входив також 1-й Український гарматний полк.
Формування цієї частини відбувалося поступово.
Зокрема, 9 (22) лютого 1918 р. було сформовано 1-у
батарею 1-го Українського дивізіону, про що свідчить
наказ по батареї № 110. Натомість наказ № 1 по полку
з’явився 4 березня 1918 р.11

Полки 1-ї Української дивізії мали власні печатки.
На жаль, печатку 1-го Запорозького полку імені Тараса
Шевченка нам виявити не вдалося. Зате відомі печатки
2-го, 3-го, 4-го піших та 1-го гарматного полків.

Печатка 2-го Українського Гайдамацького
Максима Залізняка полку (мал. 1).

Матеріал: фіолетове чорнило.
Форма: кругла. Розмір: 33 мм.
Сюжетне зображення відсутнє, у центрі абревіатура

“М. З.” (Максим Залізняк).
Легенда: 2-й ГАЙДАМАЦЬКІЙ УКР. ПОЛК. Текст

розділено шестипроменевою зірочкою.
Датування: 5 квітня 1918 р.
Місце зберігання: ЦДАВОУ. – Ф. 4055. – Оп. 2. –

Спр. 3. – Арк. 81.
Печатки решти полків виглядають значно ціка-

віше. Вони відбивають період певної невизначеності,
коли на роль загальноукраїнського символу претен-
дували лев, що спинається на скелю, архангел Михаїл,
а також різні варіанти поєднання архангела та лева.

Печатка 3-го Українського полку імені пол-
ковника Богуна (мал. 2).

Матеріал: фіолетове чорнило.
Форма: кругла. Розмір: 32 мм.
Сюжетне зображення: архангел Михаїл з опущеними

крилами, що стоїть на землі, вбраний у хітон і лор12, з
мечем у правій руці та щитом у лівій, на якому лев.

Легенда: 3й УКРАІНСЬК. ПОЛК ІМЕНИ
ПОЛКОВНИКА БОГУНА. Текст розділено ромбиком.

Датування: друга половина березня 1918 р.
Місце зберігання: ЦДАВОУ. – Ф. 4055. – Оп. 2. –

Спр. 3. – Арк. 34.
Спосіб поєднання архангела і лева наводить на

думку про вплив символіки легіону Українських Січових
Стрільців. Відповідні проекти, що розроблялися у стрі-
лецькому середовищі починаючи із зими 1915–1916 рр.,
передбачали архангела Михаїла, що уособлював
Наддніпрянщину, з мечем та щитом із зображенням
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лева – символу Галичини. В процесі роботи викри-
сталізувалося розуміння цієї композиції як герба України,
що відроджувалася13.

Печатка 4-го Українського полку мала два ва-
ріанти. Перший вийшов з ужитку не пізніше 30 березня
1918 р. Саме цим числом датується документ, скріпле-
ний другим варіантом печатки.

Печатка 4-го Українського полку (1-й варіант,
мал. 3).

Матеріал: темно-синє чорнило.
Форма: кругла. Розмір: 34 мм.
Сюжетне зображення: тристоронній щит із зао-

кругленими сторонами та діагонально штрихованим
полем, у якому лев спинається на скелю.

Легенда: 4 Украінській пїший козачій полк. Текст
розділено шестипроменевою зірочкою.

Датування: 23 березня 1918 р.
Місце зберігання: ЦДАВОУ. – Ф. 4055. – Оп. 2. –

Спр. 3. – Арк. 36.
Починаючи з 1848 р. у Галичині усталилося

трактування герба Руського королівства (Галицько-
Волинської держави) – у синьому полі золотий лев
спинається на скелю – як регіонального та українського
національного символу14. Не дивно, що Союз Визво-
лення України, який опікувався військовополонени-
ми-українцями, надавав йому загальноукраїнського
значення. Зокрема, тристоронній щит з левом та скелею
прикрашав обкладинки видань цієї організації15. Більше
того, у книзі Б. Заклинського прямо зазначається:
“Відзнака української держави – се герб давнього
українського королївства: золотий  лев  на  синьому
полї. Можна вживати також відзнаки київської землї:
архангела Михайла з піднесеним мечем”16. Для 1-го
Запорозького полку імені Т. Шевченка було випущено
металевий знак, який зовні відповідав зображенню на
описаній вище печатці, але у верхній частині щита
містився напис “1. ЗАП. П. Т.Ш.” (мал. 4). На думку
О.Круковського, цей знак використовувався також як
загальний для всієї дивізії17. Нарешті, не так давно у
мережі було опубліковано світлину документа німецькою
мовою, датованого 25 лютого 1918 р. (н.ст.), з кутовим
штампом та печаткою 1-ї Української дивізії. Печатка
має легенду також німецькою, зображення на ній – все
той же щит з левом і скелею (мал. 5). Очевидно, цей
варіант печатки використовувався на початковому етапі
існування дивізії для зносин з німецькою військовою
владою. Згодом штаб з’єднання замовив печатку зовсім

іншого зразка18. Можливо, що під час виготовлення
печатки 4-го полку орієнтувалися на ранню дивізійну, а
можливо, печатки усіх полків попервах мали відповідати
єдиному стандарту і відрізнятися лише написами. За
браком джерел наразі важко щось стверджувати
напевне.

Так чи інакше, у подальшому 4-й Український
полк почав використовувати печатку з цілком відмінним
сюжетом.

Печатка 4-го Українського полку (2-й варіант,
мал. 6).

Матеріал: темно-синє чорнило.
Форма: кругла. Розмір: 39 мм.
Сюжетне зображення: архангел Михаїл з розпро-

стертими крилами, вбраний у хітон і лор, тримає в руках
опущені долу схрещені меч та піхви, охоплений знизу
та з боків фігурною лінією, що нагадує нижню частину
щита.

Легенда: Четвертий Український полк. Текст роз-
ділено шестипроменевою зірочкою.

Датування: 30 березня 1918 р.
Місце зберігання: ЦДАВОУ. – Ф. 4055. – Оп. 2. –

Спр. 3. – Арк. 52зв.
Архангел Михаїл – давній герб колишнього

Київського воєводства – на поч. ХХ ст., як зазначалося
вище, мав також значення символу Наддніпрянщини.
Він так само претендував на роль герба України (у
поєднанні з левом або без нього). Зміну сюжету на
полковій печатці можна пояснити тим, що для
наддніпрянських українців, з яких складалася дивізія,
архангел Михаїл був більш зрозумілим та близьким
символом, ніж лев. Слід наголосити на тому, що зо-
браження архангела відповідає саме гербу Київського
воєводства, відомому з XV ст., оскільки в його руках
меч вістрям униз та піхви19.

Зображення архангела Михаїла можна побачити
і на печатці 1-го Українського гарматного полку.

Печатка 1-го Українського гарматного полку
(мал. 7).

Матеріал: фіолетове чорнило.
Форма: кругла. Розмір: 34 мм.
Сюжетне зображення: П’ятисторонній щит із зао-

кругленими нижніми кутами, у якому архангел Михаїл
з опущеними крилами, що стоїть на землі, з мечем у
правій руці та щитом у лівій.

Легенда: Перший Український Гарматний полк. Текст
розділено шестипроменевою зірочкою.
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Датування: 30 березня 1918 р.
Місце зберігання: ЦДАВОУ. – Ф. 4060. – Оп. 1. –

Спр. 9. – Арк. 8.
Судячи з форми щита й манери виконання зо-

бражень, під час виготовлення печатки використали
герб Києва (Київської губернії). Можливо, саме такий
зразок був у майстерні печаток. Як би там не було,
архангел Михаїл уособлює на цій печатці не Київ чи
Київщину, а Україну в цілому.

Впадає в очі той факт, що жодна з відомих печаток
полків 1-ї Української дивізії не містила Тризуба.
Очевидно, Тризуб, прийнятий як герб УНР 12 (25)
лютого 1918 р., у березні-квітні 1918 р. ще не утвердився
остаточно в масовій свідомості. Зрештою, офіційного
малюнка герба до 22 березня 1918 р. все одно не
існувало.

Крім полків, у складі дивізії перебував дивізійний
лазарет. Головний лікар лазарету 2 квітня 1918 р. подав
рапорт начальнику штабу з’єднання з проханням до-
зволити замовлення сургучної та мастикової печаток з
написом “Дівізійний лазарет 1ої Укр. Дів.”20 11 квітня
відповідний дозвіл було отримано21. Проте документів,
скріплених згаданими печатками, поки що не вдалося
виявити.

Таким чином, 1-а Українська дивізія залишила
багату й цікаву сфрагістичну спадщину. Печатки
більшості її полків прикрашав архангел Михаїл, що
виступав символом України. Кожна печатка подає
власний варіант його зображення з різними джерелами
походження. Так, архангел у поєднанні з левом з’явився
на печатці 3-го полку під явним впливом символіки
легіону УСС і акцентував на ідеї соборності українських
земель. У свою чергу, на печатці 4-го полку зобра-
ження архангела було взороване на стародавній герб
Київського воєводства. Нарешті, на печатці 1-го гар-
матного полку просто відтворили герб Києва (Київської
губернії). Відтак можна говорити про наявність серйозної
альтернативи Тризубу під час вирішення питання
державних символів УНР.

Описані вище печатки засвідчують прихильність
активної частини тогочасного українства до ідеї герба
з архангелом Михаїлом. Заслуговує на особливу увагу
наявність двох варіантів печатки 4-го полку. Аналіз
їхніх сюжетних зображень дає підстави стверджувати,
що левові на скелі, попри його популяризацію, не вдалося
піднятися з регіонального рівня на загальнонаціональ-
ний. Архангел Михаїл виявився для мешканців
Наддніпрянської України “ріднішим”. Все це має
важливе значення для кращого розуміння процесу
становлення українських національно-державних
символів у 1917–1920 рр. В рамках подальших до-

сліджень виглядає необхідним продовжити пошуки
печаток частин 1-ї Української дивізії, зокрема тих, що
використовувалися на початковому етапі її існування.

Микола ЧМИР (Київ)
_________
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Село Вертіївка Ніжинського району Чернігівської
області вперше згадується в письмових джерелах на
початку ХVІІ ст. під назвою Веркіївка за іменем
осадника Веркія Осишківського, який заселив “містечко
і замочок” на шляху з Ніжина до Чернігова. З 1654 р. і
до скасування полково-сотенного устрою Гетьманщини
Веркіївка – сотенне містечко Ніжинського козацького
полку. Некозацька частина містечка належала до
рангових маєтностей Ніжинських полковників. Назва
пізніше трансформувалася у Вертіївку, а 1930 р. цю
зміну було оформлено офіційно. Відоме зображення
печатки Веркіївської сотні з 1782 р., яка, втім, могла
бути й печаткою посадової особи. На печатці знак, що
нагадує споруду, увінчаний короною та обрамлений
перехрещеними знизу гілками.

Символи Вертіївки затверджено 24-ю позачер-
говою сесією Вертіївської сільської ради від 18 липня
2017 р. Члени робочої групи з розробки символіки:
М. Ярмоленко, М. Вертюк, М. Череп. Консультант і
автор проектів – О. Лісниченко. Висновок геральдично-
вексилологічної експертизи герба і прапора підготував
А. Гречило.

Герб: у синьому полі золота
фортечна брама з баштою з прапор-
цем на шпилі, над нею два пере-
хрещені срібні пірначі, над якими –
7-променева срібна зірка. Щит обра-
мовано декоративним картушем та
увінчано червоною міською короною.

Прапор: квадратне синє по-
лотнище, на якому два перехрещені
білі пірначі, над ними – 7-променева
біла зірка, у чотирьох кутах – жовті
гілки дубового листя з жолудями.

Два перехрещені полковниць-
кі пірначі вказують на статус сотен-
ного містечка в часи козаччини в
складі Ніжинського полку та належ-

ність до рангових маєтностей Ніжинських полковників.
Золота фортечна брама відображає факт заснування
містечка осадником Веркієм. Також цей символ сто-
рожової вежі актуальний і для наших днів, бо нагадує
про багаторічне існування в селі стаціонарного посту
контролю за дорожнім рухом. Цей пост нещодавно
отримав статус меморіального об’єкту і був названий
на честь Василя Кичка, молодшого лейтенанта міліції,
який загинув при затриманні небезпечних злочинців у
1965 р.

Срібна зірка символізує героїзм і заслуги уро-
дженців Вертіївки в різні історичні часи, в тому числі
трьох героїв Радянського Союзу – генералів М. Кирпо-
носа, І. Мороза і Ф. Ялового та героя України письмен-
ника Ю. Мушкетика.

Червона мурована корона над щитом застосо-
вується як символ поселення, що мало давні міські
права, а саме – статус сотенного містечка.

Дубові гілки на прапорі підкреслюють природні
особливості місцевості, оскільки Вертіївка з усіх боків
оточена лісами, де з листяних переважає дуб.

Олександр ЛІСНИЧЕНКО (Київ)

W,Y/B

Підняття синьо-жовтого прапора у місті Малині 1990 року
Кінець 1980-х рр. ознаменувався бурхливістю

відродження національної самосвідомості громадян
України. Важливим атрибутом такого відродження тало
повернення на арену історії національного символу –
синьо-жовтого прапора.

Так сталося, що я відчув повернення національних
символік – прапорів, гербів, гімнів, в республіках СРСР
актуальним у 1988 р. Це трапилося в Ризі, коли в
черговий раз поїхав до своїх друзів у Латвію на
кількаденний літній відпочинок. Якраз в цей час там
відбувався фольклорно-мистецький фестиваль балтій-
ських народів. Уся Рига була прикрашена тодішніми
радянськими і національними прапорами Латвії. Під час
маршу учасників фестивалю всі представники несли
державні прапори, а ось представники Литви, Латвії та
Естонії – по два прапори – радянської союзної республіки
і національний. По суті, це було фактичне повернення

державних символів цих держав, які втратили неза-
лежність 1940 р. Cтавало зрозумілим, що Союз починає
трансформуватися. Про його крах не говорили, але
якесь відчуття цього було.

Повернувшись на рідну Житомирщину, у вузькому
колі поділився зі своїми друзями про враження від цього
процесу. Особливо цікавою була розмова із тодішнім
головою Ворсівської сільської ради Миколою Трохи-
мовичем Прокопенком. Ми з ним частенько, бувало,
дискутували на теми національного відродження,
особливо повернення ролі української мови в наш соціум.
Щоправда, на Малинщині, в абсолютній більшості
населення було україномовним, але актуальність теми
від цього не втрачалася. Саме тоді Микола Трохимович
сказав, що прийшов час повертати з небуття синьо-
жовтий стяг. Для мене це було дещо несподівано почути
такі думки від представника влади.

Герб і прапор Вертіївки



В Україні також починалися відповідні процеси.
Тим більше, що економічна ситуація ставала все гіршою:
тотальний товарний дефіцит, запровадження талонної
системи на цукор, алкоголь, а потім і інші товари,
невідповідність політичних та ідеологічних декларацій з
реальним життям. Починався процес створення
Народного Руху України за перебудову, телевізійні деба-
ти між Леонідом Кравчуком та Мирославом Поповичем,
які завершилися переконливою перемогою видатного
вченого-філософа. До того ж, київське “Динамо” почало
грати у синьо-жовтих кольорах.

У Малині створюється доволі потужна організація
НРУ, в роботі якої брали участь представники різних
верств населення міста. Були і члени КПРС, і члени
ВЛКСМ, і безпартійні. Тому питання національного
прапора в зв’язку з цим набуло свого значення.
Суспільство потребувало кардинальних змін, зокрема і
в національній сфері. Тому синьо-жовтий прапор був
певним символом цих змін, насамперед – отримання
свободи. В самому місті почався процес публічної
появи прапора. Це відбувалося неофіційно, нелегально,
часто навіть по-партизанськи, але цей процес почався.

Десь у квітні 1990 р. на проїжджій частині вулиці
Кримського біля мосту на спуску хтось вночі намалював
величезний синьо-жовтий прапор. Він настільки шикарно
і привабливо виглядав, що, незважаючи на суворий
наказ райкому КПУ, він кілька днів приваблював
мешканців і особливо водіїв транспортних засобів. Через
кілька тижнів на даху будинку 6-А, що по вулиці
Грушевського (тоді – К. Маркса) також встановлено
синьо-жовтий прапор. Якраз був т. зв. “базарний день”
і тоді його побачило чимало людей. Знаковою подією
стала поява синьо-жовтого прапора і на першотравне-
вій демонстрації, коли в колоні паперовиків хтось із
робітників проніс національний. Це виглядало настільки
колоритно на тлі червоних прапорів, що декого із
ортодоксів із компартійної номенклатури довело до
шоку і навіть до сказу. У липні-серпні 1990 р. в Малині
відбулося кілька масових мітингів, на яких була
національна символіка. Процес набирав обертів.

Влітку 1990 р. до міської ради, яку я тоді очолював,
було внесено пропозицію про підняття синьо-жовтого
прапора у Малині. Кілька депутатів ініціювало це, хоча
офіційно від “демократичного блоку” в раді була лише
одна людина – Василь Михайлович Федоренко. Проте
своєрідність малинського депутатського корпусу по-
лягала в тому, що більшість сформувалася із молоді,
яку висунув місцевий комсомол. Тоді протистояння
компартійних і комсомольських організацій було
очевидноим і тому молоді депутати здійснювали свою
незалежну політику. Це також не подобалося місцевій
парт номенклатурі. До того ж, депутати, які пройшли по
округах як висуванці трудових колективів, також
схилялися до здійснення змін у суспільстві взагалі та
місті зокрема. В принципі, таке становище було
характерне не лише для Малина.

Та й моє особисте положення було приблизно та-
ким же. Перше, мене обрали на окрузі як висуванця від
комсомолу. Друге, я був членом первинного осередку

першого цеху Малинської паперової фабрики. А “фабри-
канти” так просто “своїх” не здавали. І третє, я був
молодий і відчайдушний. Тому я почувався дещо
вільнішим і захищенішим. Коли питання прапора вине-
сено на обговорення в депутатському корпусі, то зі
мною велися бесіди у райкомі партії в офіційній обста-
новці, в “дружніх” бесідах, розмовляли й працівники
КДБ. Але ситуація вже не була на користь компартійної
влади. Це дозволяло політично маневрувати. І тоді, за
ініціативою тодішнього голови виконкому міськради
Володимира Васильовича Столяра, декількох депутатів
ми вирішили вивчити громадську думку. Так, було
надруковано двадцять тисяч листів (така кількість ви-
борців була тоді в місті) з питанням про підтримку
підняття синьо-жовтого прапора у місті. Розповсюджу-
вали їх листоноші. Частина листівок так і не потрапила
до адресатів, бо їх вилучили відповідні органи. Але та,
що повернулася, свідчила про настрої малинців – дві
третини були за прийняття позитивного рішення.

Парадоксально, але відсотків сімдесят депутатів
міської ради були членами КПРС. Тому певний тиск
чинився на них по партійній лінії. Зокрема – і на Миколу
Йосиповича Стужука – начальника залізничної станції
Малин, який був депутатом багатьох скликань міської
ради. Але він виявився доволі мудрою людиною. І коли
М. Й. Стужук повинен був мене “рознести” на засіданні
депутатської комісії, то виступив так, що фактично
підтримав думку обговорення цього питання на сесії.
Тому питання внесли в порядок денний. Але прийняли
компромісне рішення – включити його обговорення не
окремим питанням, а в частині “різне”. Це дещо приспало
пильність наших опонентів.

Власне сама сесія проходила доволі бурхливо,
оскільки виносилися на розгляд питання відзначення
1100-річного ювілею міста, герба Малина та інше. На
той момент у депутатському корпусі міськради було 39
осіб. У сесії брали участь не всі, але кворум був. Після
тривалих дебатів, кількаразового винесення питання на
голосування (за що мене звинувачували у порушенні
регламенту, якого на той час ще й не було) за підняття
національного синьо-жовтого прапора поруч із тодішнім
державним проголосувало двадцять депутатів. Проти,
якщо не помиляюся, шість. Це відбулося 5 вересня
1990 р. в залі засідань райвиконкому, де зараз знахо-
диться Малинська школа мистецтв.

Подальша історія з прапором у Малині нагадувала
трилер. Оскільки рішення було прийняте не таке, яке
очікувало компартійне керівництво, то все почало
робитися для того, аби я не виконував рішення сесії.
Мені допомогли патріотично налаштовані мешканці,
які по місту розклеїли листівки про намір підняття ними
синьо-жовтого прапора самостійно. Це налякало тих,
хто чинив перешкоди. Тоді частина депутатів та членів
виконкому виконали рішення сесії. Прапор було піднято.
Через певний час вночі почали ламати древка з
прапорами. В одну ніч – з радянським, в іншу – із синьо-
жовтим. Доламалися до того, що закінчилися червоні
прапори. Купити їх було вже неможливо. Дівчата-
депутати із швейної фабрики нашили синьо-жовтих



прапорів, бо був відповідний матеріал. Червону тканину
не знайшли. Тому певний час над міськрадою був лише
синьо-жовтий прапор, потім жодного, а в кабінеті у мене
стояв синьо-жовтий і висів портрет В. Винниченка, який
подарували під час відзначення 1100-річного ювілею.

Зауважу лише, що і щодо моєї персони з боку
компартійного керівництва вирували пристрасті.
Несподівано цю напругу зняла зустріч із Володимиром
Григоровичем Федоровим – на той момент головою
Житомирської обласної ради та першим секретарем
Житомирського обкому КПУ. Він приїхав у Малин, мав
ряд зустрічей, зокрема зі мною. Розмова була близько
години. Федоров доволі гостро розкритикував мою
позицію щодо рішення по прапору. Довелося все чемно
вислухати і запитати чи його цікавить моя точка зору.
Він дав згоду на відповідь. У принципі, я йому повторив
ті ж факти, які були ним озвучені, але змістив акценти.
Охарактеризував “проколи” роботи компартійного
керівництва міста щодо самого питання з прапором і
роботи з депутатами, особливо молодими депутатами.
Реакція його мене здивувала. Він подивився на першого
секретаря Малинського РК КПУ, який був присутній
при нашій розмові, і сказав: “Ви так і не навчилися
працювати з людьми”. Після чого я вийшов з кабінету.
Федоров вийшов зразу ж за мною і спитав яка була
позиція мого батька (вони були давно знайомі). Довелося
сказати правду, що батько читав багато в останній час
книг про українські символи. І коли ми здійснювали
опитування, він біля позиції “підтримую” поставив
“галочку”. При цьому зауваживши, як набридла ця

кров, хочеться синього чистого неба і вдосталь
запашного хліба. Володимир Григорович посміхнувся і
побажав плідної роботи. Мене фактично залишили у
спокої аж до 19 серпня 1991 р. Але історія ГКЧП в
Малині ще чекає на своє висвітлення.

Щоправда, були приписи прокурора щодо
“незаконності” нашого рішення на сесії і голосування
районної ради про питання прапора. Хоча, з формальної
точки зору, ми не порушували жодного тодішнього
радянського законодавства, оскільки не відміняли
радянської символіки, а поняття національного прапора
взагалі не існувало в радянській законодавчій базі.
Тому всі рішення і приписи мали швидше формальний
вираз. Щоправда, сесія райради ухвалила відміну нашого
рішення. Перед голосуванням довелося сказати слова,
які потім часто мені згадували: “Голосуйте так, щоб
вам завтра не було соромно, що ви – українці”. Якщо не
помиляюся, лише сім чи дев’ять депутатів підтримали
рішення сесії міської ради. Більшість проголосувала за
відміну нашого рішення. Проте, це вже не змінило
ситуацію. Наближалася Незалежність України. Під час
самої сесії депутати-рухівці урочисто вручили мені
синьо-жовтий прапор. Він потім довго стояв у моєму
робочому кабінеті.

Через короткий проміжок часу Україна здобула
Незалежність, а 4 вересня 1991 р. було піднято синьо-
жовтий прапор над Верховною Радою. Лише зараз стає
зрозумілим який шлях було пройдено за один рік…

Володимир СТУДІНСЬКИЙ (Київ)

6-а січова стрілецька дивізія Армії УНР почала
формуватися в лютому 1920 р. в Ланцуті із полонених та
інтернованих українських військовиків, які перебували у
різних таборах. До квітня бойовий вишкіл проводився в
фортеці Бреста-Литовського, звідки дивізію переміщено
до Бердичева. Тут було проведено її перегляд головним
отаманом Симоном Петлюрою, який вручив команди-
рові дивізії полковникові Маркові Безручкові бойовий
прапор. Дивізійне знамено до листопада 1920 р., поки
провадилися бойові дії, постійно знаходилось у штабі
дивізії під охороною штабової сотні. Потім, під час
інтернування дивізії в польських таборах, воно збе-
рігалося в помешканні генерала Безручка. Перед
ліквідацією таборів були плани передати прапор до
Національного музею у Львові, але, схоже, що він туди
так і не потрапив, а дальша його доля невідома.

Микола Битинський, який у 1921–1923 рр. обій-
мав посаду начальника Культурно-освітнього відділу
6-ї січової стрілецької дивізії й табору інтернованих у
Щипйорно, після свого переїзду до Канади залишив
нотатки з описом прапора, складені 1952 р. Він згадує,
що “дивізії було подаровано Головним Отаманом бойове
знамено при спеціяльній відповідній грамоті” і подає
такий опис:

“Полотнище – прямокутної форми, розміром
приблизно 1 метр х 60 сентим[етрів] – з обох боків ма-
линового кольору шовкової матерії. Площа полотнища

з трьох боків обшита золотим позументом з такою ж
бахромою. У верхньому накутнику полотнища при
держаку у блакитному полі нашито з позумента золотий
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Нова символіка 27-ї реактивної артилерійської бригади
Директивою Міністра оборони України від 18

січня 2008 р. був сформований 27-й реактивний
артилерійський полк у місті Суми. Він став першою
новою частиною такого типу, створеною вже у складі
Збройних Сил незалежної України1. Формування відбу-
валося на казармених фондах розформованого 2007 р.
Сумського військового інституту ракетних військ і
артилерії (РВіА) ім. Богдана Хмельницького2. Реально
частину стали формувати у квітні–травні 2008 р. на
основі підрозділів (дивізіонів), які були передані з 15-го
та 107-го реактивних артилерійських полків та з 26-ї
артилерійської бригади. На озброєння полк отримав
220-мм комплекс реактивних систем залпового вогню
9П140 “Ураган”3, збережені у Збройних Силах України
завдяки рішенню колишнього командувача РВіА
Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-
лейтенанта М. Грицая4. 5 грудня 2008 р. полку вручи-
ли Бойовий Прапор5.

Перша нарукавна емблема частини була створена
власними силами і в цілому базувалася на символах
колишнього Сумського військового інституту РВіА
(мал. 1). Так як полк певним чином вважав себе про-
довжувачем традицій інституту (колишнього радян-
ського військового училища), то в першій емблемі ми
бачимо дещо спотворені стрічки ордена Червоного
Прапора, два з яких мав розформований військовий
інститут (були повернені йому Указом Президента
України № 1173/2000 від 30 жовтня 2000 р.). Хоча
формально полку ніколи не передавались ці нагороди. У
вересні 2009 р. фахівці Відділу військової символіки та
геральдики Генерального штабу Збройних Сил України
підготували полку нову емблему (мал. 2), адаптовану

до прийнятої у 8-му армійському корпусі системи
символіки (полк належав до складу цього корпусу). Цю
емблему виготовили у ТзОВ “Символіка”  у Львові 2
листопада 2009 р. у кольоровому та захисному варіанті,
а 18 лютого 2010 р. (на другу річницю створення полку)
вона була офіційно затверджена Начальником Гене-
рального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил
України. І тут ми бачимо ті ж самі дві стрічки орденів
Червоного Прапора, а додатково – напис системи
озброєння “УРАГАН” – символ могутності реактивної
артилерії (тому в розмовах частину стали звати просто
полк “Ураган”).

З початком російської агресії проти України на
Донбасі полк брав активну участь у боях проти за-
гарбників і сепаратистів. Для нового польового об-
мундирування військовослужбовців частини у ТзОВ
“Символіка” 12 вересня 2015 р. виготовили нарукавні
емблеми у нових захисних кольорах. Під час “деко-
мунізації” символіки Збройних Сил України, яка
розпочалася в частинах 2015 р. за ініціативи самих
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тризуб; накутник цей приблизно розміром 25 см
квадратової форми нашито з обох боків полотнища. На
полотнищу з чільного боку нашиті золотим позументом
великі літери друкованого типу – УНР. На зворотньому
боці з позументових золотих літер напис: вгорі – “6
Січова стр. див.”, а внизу – “За Визволення України”.
Полотнище до держака горіхового кольору прикріплене
цвяшками. Держак увінчано мосяжним тризубом. На
держак біля тризуба нав’язано широку малинову стрічку
гарним бантом; кінці стрічки сягали нижнього краю
полотнища”.

Проте на виконаному тим же Миколою Битин-
ським малюнку для музейної експозиції прапор має з
одного боку абревіатуру  “У.Н.Р.” та слова “За Визво-
лення України”, а на звороті – у три рядки “6 Січова
стрілецька дивізія” (мал. 1).

Ще інше вирішення цього прапора маємо на копії,
придбаній 1966 р. в Баффало, яка також виконувалася
“за зразком малюнка з ориґіналу М. Битинського”, як
зазначено в обліковій картці. Тут вже на одній стороні
нашито “6 січова стр. дивізія”, “У.Н.Р.” та “За Ви-
зволення України”, а на звороті – контурний хрест із
золотого позументу (мал. 2).

Насправді так виглядає, що копія прапора виго-
товлялася за взірцем знамена 3-ї Залізної стрілецької

дивізії, на якій було й аналогічне розташування текстів,
і хрест, тільки криж із Тризубом був не блакитним, а
складався з двох горизонтальних смуг – блакитної та
жовтої. На фото з Бердичева 1920 р. добре видно, що
написи “УНР” і “За Визволення України” розташовані з
одного боку полотнища. Натомість на звороті, схоже на
те, блакитний криж з Тризубом відсутній. Тобто, й опи-
сова, і графічна реконструкції Битинського, виконані по
пам’яті через 30 років, також не видаються повністю
достовірними і потребують ще додаткових досліджень.

Андрій ГРЕЧИЛО (Львів)
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військовослужбовців, київський волонтер Анатолій
Трінчук власним коштом замовив у ТзОВ “Символіка”
нові емблеми вже бригади (перетвореної з полку), на
яких були відсутні стрічки радянських орденів (які, як
ми вже вказували, ніколи полку не надавалися). Цей
варіант (мал. 3), на якому також змінили вигляд стрічок
кольорів Державного Прапора України (на прохання
А.Трінчука їх взяли з емблеми 26-ї артилерійської
бригади) виготовили у середині січня 2016 р., а далі
волонтер передав їх для носіння бійцям бригади. Надалі,
також на прохання Трінчука, 13 листопада 2017 р. у
Львові виготовили емблеми, в яких на гербі Сум були
відсутні картуш та міська корона (мал. 4).

Наступного року, після того, як 2017 р. була
розроблена та затверджена нова символіка Збройних
Сил України (наказ міністра оборони України № 606 від
20 листопада 2017 р.), для частин стали розробляти й
нові нарукавні емблеми. У цьому процесі на даний час
не все гаразд, не зовсім зрозуміла загальна концепція
розробників з Києва, яка, на жаль, не пройшла апробації
у середовищі фахівців. Але нові зразки регулярно
з’являються. Одною з таких нових нарукавних емблем
стала й символіка 27-ї реактивної артилерійської брига-
ди. Ескіз нової емблеми поступив для виготовлення з
частини до ТзОВ “Символіка” у квітні 2018 р. На даний
час не зовсім зрозуміло, чи це є офіційно затверджена
емблема, чи це ініціатива самої бригади. Але чітко
видно, що малюнок емблеми побудований на викори-
станні у ній нагрудного знаку тоді ще полку, який
розробили фахівці Відділу військової символіки та
геральдики Генерального штабу Збройних Сил України
О. Муравйов та М. Чмир. Цей нагрудний знак дуже
оригінальної форми був розроблений та затверджений
Начальником Генерального штабу – Головнокоман-
дувачем Збройних Сил України ще 18 липня 2011 р.6

(мал. 5). В результаті вийшла красива та лаконічна
нарукавна емблема, яка через застосовані символи
(червоний колір щита, встановлений для частин РВіА у
Збройних Силах України, схрещені гармати, полум’я,
герб Сум) чітко вказує на її приналежність саме 27-й
реактивній артилерійській бригаді (мал. 6). На поданому
з частини ескізі кольори центральної фігури залишилися
такими, якими вони були у нагрудному знаку (тобто,
полум’я – червоне). Але при виготовленні стало ясно,
що при розміщенні на червоному щиті язиків червоно-
го полум’я вони втрачали свою рельєфність. Тому
розробник комп’ютерної програми для виготовлення

емблеми Р. Крупа запропонував замінити червоний
колір на помаранчевий (яскраво-червоний). У такому
вигляді емблему виготовили у Львові 15 червня 2018 р.
Виготовлялись кольорові емблеми, у захисних кольо-
рах та напівкольорові (на камуфльованому щиті виши-
вали кольорову емблему), як звичайної форми, так і у
вигляді т. зв. “прямокутників”, де на прямокутному
щиті за розмірами спеціального клапана на рукаві
військовослужбовців для носіння саме емблем ви-
шитий знак доповнювали зверху стрічки в кольорах
Державного Прапора України.

На даний час, на жаль, ми зустрічаємось із мані-
акальним бажанням нових авторів нової символіки
Збройних Сил України категорично відкинути все, що
було зроблене до них у розвитку української військової
символіки за попередні 25 років. Однак це абсолютно
неправильно й нагадує радянський “революційний”
підхід, коли все, що було зроблене попередниками,
оголошували застарілим і шкідливим. Знадобилося
багато років та розпад СРСР, щоби подолати цей
комуністичний ідіотизм. Тому нам не варто повторювати
помилки радянських часів. Всю “радянщину” треба
усунути з символіки Збройних Сил України, це абсо-
лютно вірно, але не забувати, що за 25 попередніх років
було розроблено багато цікавих і суто українських
зразків символіки. Нарукавна емблема 27-ї реактивної
артилерійської бригади наочно показує, що у разі поєд-
нання кращих українських розробок попередніх часів з
новими тенденціями ми отримуємо у кожному разі
чудові результати. Впевнений, що за такою методикою
майбутнє.

Михайло СЛОБОДЯНЮК (Львів)
_____________
Примітки:

1 Буряченко В., Мисник В. Повернення “Ураганів” //
Народна армія. – 2008. – 16 грудня.
2 Парій О. Сумські “Урагани” до бою готові // Народна
армія. – 2009. – 16 грудня. – С. 4.
3 Парій О. “Урагани” для сумчан // Народна армія. –
2011. – 6 січня.
4 

Слободянюк М. Сухопутні війська України. Історія
та символіка 8-го армійського корпусу. – Львів, 2011. –
С. 59–60.
5 Бойовий Прапор новому полку // Народна армія. –
2008. – 9 грудня. – С. 1.
6 
Чмир М. Символи “Бога війни” // Військово-історичний

альманах. – 2011. – Річник ХІІ. – Ч. 1 (22). – С. 137–146.
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Емблематика  футбольних
клубів  Албанії

Федерація футболу Албанії заснована 1930 р. Член ФІФА від 1932 р.,
УЄФА – з 1954 р. Кількість клубів – близько 200.

КС "Буррелі" Буррел
(Klubi Sportiv Burreli, Burrel)
Заснований: 1928 р.
Кольори: синьо-жовті.
Емблема: синьо-жовтий знак (мал. 1).

КС "Шкумбіні" Пекін
(Klubi Sportiv Shkumbini, Peqin)
Заснований: 1924 р.
Кольори: блакитно-білі.
Емблема: блакитно-білий знак з
чорно-білим м’ячем (мал. 2).

КФ "Ілірія" Фуша-Круя (Klubi
Futbollistik Iliria, Fushë-Krujë)
Заснований: 1991 р.
Кольори: сині.
Емблема: біло-фіолетовий знак
(мал. 3).

КС "Егнатія" Рогожина
(Klubi Sportiv Egnatia, Rrogozhinë)
Заснований: 1964 р.
Кольори: біло-зелені.
Емблема: оранжево-біло-зелений
знак із чорною назвою (мал. 4).

ФК "Динамо"Тирана
(Futboll Klub Dinamo, Tiranë)
Заснований: 1950 р.
Кольори: сині.
Емблема: синьо-білий знак (мал. 5).

КС "Беса" Кавая
(Klubi Sportiv Besa, Kavajë)
Заснований: 1925 р.
Кольори: жовто-чорні.
Емблема: чорно-жовтий знак (мал. 6).

ФК "Грамозі" Ерсека
(Klubi Futbollistik Gramozi, Ersekë)
Заснований: 1927 р.
Кольори: червоні.
Емблема: біло-червоний знак
(мал. 7).

КФ "Ерзені" Шияк
(Klubi Futbollit Erzeni, Shijak)
Заснований: 1931 р.
Кольори: сині.
Емблема: синьо-білий знак (мал. 8).

КФ "Нафтетарі" Кучова
(Klubi Futbollit Naftëtari, Kuçovë)
Заснований: 1926 р.
Кольори: чорні.
Емблема: чорно-білий знак (мал. 9).

ФК "Партізані" Тирана
(Futboll Klub Partizani, Tiranë)
Заснований: 1946 р.
Кольори: червоні.
Емблема: червоно-жовтий знак
(мал. 10).

КФ "Теута" Дуррес
(Klubi Futbollit Teuta, Durrës)
Заснований: 1920 р.
Кольори: сині.
Емблема: синьо-білий знак (мал. 11).

КФ "Биліс" Балш
(Klubi i Futbollit Bylis, Ballsh)
Заснований: 1972 р.
Кольори: червоно-білі.
Емблема: червоно-білий знак зі зо-
лотим птахом і написом (мал. 12).
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