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Символіка (герб)  та опис герба територіальних громад  

сіл, селищ  Новоушицької селищної ради                                

(об’єднаної територіальної громади) 

 

Нова Ушиця 

Щит перетятий зеленим і червоним. У першій частині срібна квітка. У другій 

частині золотий замок. 

 

Косиківці 

Щит  поділений вилоподібним хрестом. З лівого боку зображено сніп 

пшеничного колосся обв’язаний золотою мотузкою, з правого боку гриб 

жовтого кольору, посередині у верхній частині –  три квітки яблуні, а у 

нижній частині щита зображені золоті соти, що вказують на пріоритетні 

напрямки сільськогосподарської діяльності села. Червоний колір символ 

хоробрості, мужності та стійкості; блакитний – колір неба, височини 

устремлінь, вдосконалення духу, золотистий – могутність та багатство, 

християнські чесноти.  



 

 

Заміхів 

Щит поділений горизонтально на дві частини. У верхній частині зображена 

восьмипроменева зірка – символ Богородиці, а два її кольори – це дві 

релігійні громади села. По обидва боки від неї розташовано церква та костел, 

які є архітектурні пам’ятки культури. В нижній частині щита зображено три 

глечика, що символізує вид діяльності мешканців. 

 

Висілок 

Щит умовно поділений на дві частини, що розділений жовтим та зеленим 

пунктиром, який символізує межу між двома областями, адже село 

розташоване на краю Хмельницької області та межує з Вінницькою. Поверх 

всього зображене сонце жовтого кольору із людським обличчям, що 

символізує Поділля. 



 

Жабинці 

Щит умовно поділено горизонтально на три частини. Нижня – відділена 

блакитною хвилею, що означає водоймища, на яких живуть сімейство жаб, 

адже саме від них походить назва села. У верхньому полі три золоті колоски 

з двома листочками, центральний стовп, два обабіч скошені до низу, правий 

у ліво, лівий – у право. По середині щита зображено три соснових дерева, 

центральне дерево посередині, два обабіч скошені догори, правий управо, 

лівий – уліво. Ці символи означають розташування села на межі поля та 

хвойного лісу. 

 

Вільховець 

Щит у золотій оправі, фон – блакитного кольору. У верхній частині, по кутах, 

зображено два жовтих сонця, що символізують дві релігійні громади села. 

Хрест – символ християнства, що сповідується на даний час. По середині 

щита зображена калина, а у нижній частині по ліву й праву сторони дві 

вербові гілки – символ Батьківщини. Навхрест зображено козацька шабля та 

гармата, як символ козацьких битв на території села. 



 

Маціорськ 

Щит у золотій оправі, фон – блакитного кольору. У верхній частині, по кутах, 

зображено два жовтих сонця, що символізують дві релігійні громади села. По 

середині щита навхрест зображено козацька шабля та рушниця, як символ 

козацьких битв на території. У нижній частині блакитною лінією відділено 

водойма, яка знаходяться біля села. Три пагорби зеленого кольору – горбиста 

місцевість. 

 

Нова Гута 

Щит у золотій оправі, фон – блакитного кольору. У верхній правій частині 

зображено сонце жовтого кольору із людським обличчям, як символ однієї 

релігії. У верхній лівій частині зображено шахту з червоним полум’ям, що 

означає наявність корисних копалин. У нижній частині хвиляста голуба лінія 

символізує наявність водойми. А млин, що розташований над лінією, 

символізує багатство краю на хліб та борошно. 



 

Рудківці 

Золотий щит умовно розділений на три частини: синій, жовтий та зелений 

колір, адже село знаходиться на краю Хмельницької та межує з Вінницькою 

й Чернівецькою областями. По середині у верхній частині щита зображено 

сонце жовтого кольору із людським обличчям та прямими променями. А у 

нижній – хвиляста блакитна лінія, що символізує річну Дністер. Яблуневий 

цвіт у лівій частині – символ садівництва. 

 

Слобідка 

На золотистому щиті у верхній частині зображено сонце, що сходить – 

символ родючості, багатства й благополуччя. У нижній частині – сніп 

пшениці перев’язаний білою мотузкою як знак землеробства.  



 

Любомирівка 

На золотому щиті у верхній частині зображено дві гілки дуба з жолудями –  

символ віри та могутності. По середині – соняшник жовтого кольору з двома 

листками, який являється ознакою землеробства та достатку. У нижній 

частині гілля дерену, оскільки його є велика кількість насадження на даній 

місцевості, також саме від нього походить назва села. 

 

Ставчани 

На золотистому щитів у центрі зображено церкву білого кольору з трьома 

синіми куполами, як символ християнської релігії. По ліву та праву сторону 

церкви по гілці дуба – символ віри та могутності. У нижній частині щита 

хвилястою блакитною лінією зображено водойми, адже на території села 

знаходиться став від якого походить сама назва села. 



 

Стара Гута 

В центрі золотистого щита зображено два гриба жовтого кольору, що 

символізують велику родючість у місцевих лісах. У нижній частині щита дві 

гілки дуба схрещені навхрест у низу, як знак віри й могутності. 

 

Капустяни 

Золотий щит розділений на дві частини. У верхньому лазурному полі летить 

лелека з червоним дзьобом та лапами й чорним оперенням –  знак рідного 

дому. На зеленій нижній частині щита розміщено сніп пшеничного колосся 

обв’язаний золотою мотузкою, що символізує достаток та напрям діяльності 

жителів села. 



 

Глибочок 

Золотий щит розділений на дві частини. У верхній зеленій частині зображено 

церкву жовтого кольору, як символ християнської віри. У блакитній 

хвилястій частині щита пливе срібний лебідь, що символізує водойми на 

території села, де жила значна кількість цих тварин. 

 

Джурджівка 

Щит понижено перетятий лазуровою хвилястою балкою на зелене й лазурове 

поле. Хвиляста лазурова база – символ річки Ушиця, що протікає через село. 

У верхній частині, на зеленому полі, розміщена восьмипроменева зірка 

золотого кольору, що символізує одну релігійну громаду села. 



 

Глібів 

Золотий щит розділений на дві частини. У верхній частині на блакитному 

фоні розміщений колосок, що нахилений з права на ліво – символ 

хліборобства та безкраїх полів, що оточують село. У нижній частині на 

золотистому фоні – каштановий листок. Він уособлює древній парк, 

історичну пам’ятку культури, що знаходиться у центрі села. 

 

Мерджіївка 

Щит поділений вилоподібним хрестом. Верхня частина золотистого кольору 

символізує сільськогосподарські угіддя. У лівій частині на зеленому фоні 

розміщено два дубові листочки й два жолуді. У правій частині на лазуровому 

фоні – білий гриб. Дубові листочки з жолудями та білий гриб символ лісів, 

що оточують село. 



 

Слобода 

Щит поділено на дві частини. У верхній частині на червоному фоні квітка 

соняха, що символізує сонце та процвітання сільського господарства. У 

нижній частині на лазуровому фоні стоїть срібна лелека з червоним дзьобом 

та лапами й чорним оперенням, як знак рідного дому та мешканець ставків, 

що розташовані поруч із селом. 

 

Новий Глібів 

Щит розділено горизонтально навпіл. У верхній частині на золотистому фоні 

розміщено три яблуневі квітки – символ садків, що розміщено в селі та 

навколо нього. У нижній частині на зеленому фоні  - сніп колосся 

перев’язаний золотистою стрічкою, що символізує зайнятість хліборобством 

та багатство жителів. 



 

Гута Глібівська 

Щит розділено горизонтально навпіл. У верхній частині на лазуровому фоні 

розміщено три квітки соняха. Це символізує сонце, мирне небо та традиції 

села –  вирощування соняхів. У нижній частині на зеленому фоні дубовий 

листок, як символ дубових лісів, що оточують село. 

 

Мала Стружка 

Щит у золотистій оправі, фон зеленого кольору.  У верхній частині 

зображена церква, як символ християнської віри. У центрі щита розміщено 

гілочка дерену із плодами та у нижній частині хвилястою синьою лінією 

позначено водойми. Саме ці символи символізують початок заснування села 

з урочищ «Джерела», «Дерени». Колосся нахилені на ліву й праву сторони, а 

в центрі овочі та фрукти, як знак основного виду зайнятості населення. 



 

Щербівці 

Щит у золотистій оправі, фон лазурового кольору.  У верхній частині 

зображена церква з жовтим куполом, як символ християнської віри. Колосся  

нахилені на ліву й праву сторони, а в центрі овочі та фрукти, як знак 

основного виду зайнятості населення. У нижній частині хвиляста 

горизонтальна лінія синього кольору, що символізує річку, адже село 

засноване біля річки. 

 

Балабанівка 

Щит у золотистій оправі, поділений на дві частини хвилястою лінією синього 

кольору від правого верхнього кута до лівого нижнього. Це символ річки, що 

поділяє село на дві частини. Лівий верхній кут лазурового кольору, на якому 

знаходить гілка яблуні з плодами, а правий нижній кут зеленого кольору – 

жовте колосся з листком. Разом вони символізують основні види зайнятості 

населення. У нижній частині щита розміщено срібний хрест з джерелом, як 

знак потужного лікувального джерела. 



 

Отроків 

Щит поділений на дві частини. Верхня частина лазурового кольору, на якій 

зображено три соснові гілочки – це символ хвойного лісу, який росте на 

території. Біла горизонтальна смужка – дорога до маєтку, що веде через ліс 

та має давню назву «Біла Вежа». У центрі щита зображені ворота білого 

кольору – це в`їздна брама маєтку графа Мархотського. 

 

Тимків 

Щит поділений на дві частини. Фон верхньої частини золотистого кольору, 

на якому зображено дерев’яну церкву жовтого кольору – символ першого 

історичного сільського храму.  Фон нижньої частини щита зеленого кольору, 

на якому розмістились кургани. Адже на території села є 13 курганів та 

Скіфське  Городище. 



 

Хворосна 

Щит розділяє навпіл золота мурована глава на зеленому фоні означає 

розташування села на карті, серед поля. У верхній частині щита, в квадраті  

лазурового фону зображена восьмикутна зірка зі сірими та золотими 

променями. Це символ Богородиці, що символізує дві громади села. 

 

Антонівка 

Золотий щит горизонтально розділений на дві частини. У верхній частині, по 

середині розміщена восьмикутна золота зірка на лазуровому фоні – символ 

Богородиці. У нижній частині щита на зеленому фоні з лівого боку сніп 

колосся обв’язаний жовтою мотузкою, а з правого боку дерево з плодами. 

Сніп символізує зайнятість населення – вирощуванням зернових культур, а 

дерево – розвиток садівництва.  



 

Кружківці 

На золотому щиті в лівому верхньому куті зображено дуб, а у правому – 

ялина, адже село простягнулось у ярку між хвойним та листвяним лісом. У 

нижній частині щита по середині розміщено млин жовтого кольору, адже він 

є історичною пам’яткою села. Фон щита зеленого кольору. 

 

Куча 

Щит розділений горизонтально на дві частини. У верхній частині на 

лазуровому фоні зображено жовте сонце з прямими та хвилястими 

променями. У центрі щита на зеленому фоні зображено три колоски пшениці 

у вигляді букви «К», що символізує достаток та вирощування зернових 

культур, а також першу букву назви села. По обидва боки від колосків 

симетрично розміщенні по дві квітки цвіту яблуні, адже садівництво є одним 

з пріоритетим напрямком діяльності. У нижній частині щита зображені соти, 

над якими летить бджола із срібними крильми – знак працелюбності та 

бджільництва, яким жителі села займаються з давніх-давен. 



 

Струга 

Щит розділений на дві частини. У верхній частині на блакитному фоні 

зображене золоте шістнадцятипроменеве сонце без обличчя, як символ 

Поділля. В центрі золотого щита - колода коричневого кольору з зеленим 

дубовим листям на гілках, поверх колоди срібний струг. Адже, здавна жителі 

займались обробкою деревини й основним робочим інструментом був струг. 

У нижній частині щита зображена хвиляста лінія синього кольору, яка 

символізує струмок. Саме від цього походить назва села Струга.  

 

Браїлівка 

На золотистому фоні у центрі щита на трьох пагорбах зображено білу церкву 

із зеленим контуром. Храм має довголітню історію та її куполи видно з усіх 

куточків села. З-під пагорба б’є цілюще джерело «Глойова криниця».  

 



Цівківці 

Щит горизонтально поділений на дві частини. У центрі верхньої частини 

зображений соняшник з двома листочками жовтого кольору на зеленому 

фоні – ознака землеробства та достатку. У нижній частині три зелених 

дубових листочки на золотистому фоні. Це символ могутності й достатку, а 

також на території села велика кількість лісів. 

 

 

Іванівка 

Фон щита лазурового кольору, в центрі якого три зелених дубових листочки, 

адже на території села значна кількість дубових лісів. У нижній частині – 

хвиляста золотиста база, як знак великої кількості покладу глини. 

 

Хребтіїв 

Фон щита зеленого кольору, в центрі якого схематично зображено панський 

маєток, адже саме він є історично важливою будівлею для села. У нижній 

частині – хвиляста база лазурового кольору, як символ річки, що протікає 

біля села. 



 

Куражин 

Щит розділено вертикально на дві частини лівий фон зеленого кольору, а 

правий – блакитного. З лівого боку зображено соняшник та кукурудзу з 

колоссям пшениці, що обв’язані червоною стрічкою. А з правого боку – 

жовте сонце з хвилястими та прямими променями та сніп пшениці, який 

обв’язаний золотистою стрічкою. Це символізує два підприємства, які 

займаються вирощуванням зернових культур.Синя хвиляста лінія у нижній 

частині щита символізує річку Дністер, що протікає біля села. 

 

Мала Щурка 

У верхній частині щита на зеленому фоні зображено сонце жовтого кольору з 

хвилястими та прямими променями, що є символом релігії та достатку. На 

середині щита зображено дві старовині монети, якими користувались 

тогочасні жителі села. Три глечика, у нижній частині щита, символізують вид 

зайнятості населення. Один похилений у ліву сторону, інший у праву, а 

третій стоїть посередині.  



 

Глибівка 

Щит у золотій оправі, у центрі зображено два пагорби, що символізує 

горбисту місцевість. У лівій і правій частині зображенні дві фосфорні шахти, 

які діяли на території села. У центрі щита гілка калини з листям – символ 

України. Синя хвиляста база у нижній частині щита символізує річку 

Дністер, що протікає біля села. 

 

Песець 

Щит у золотистій оправі, поділений на дві частини хвилястою лінією синього 

кольору від правого верхнього кута до лівого нижнього. Це символ річки, що 

поділяє село на дві частини.У лівому верхньому куті зображений маєток, що 

має історичну цінність. У правій нижній частині щита розміщено два песця, 

які йдуть один на в проти іншого, вони символ назви села Песець.   



 

 

Пилипи-Хребтіївські 

Щит горизонтально поділений на дві частини. У верхній частині зображено 

три квітки яблуні на лазуровому фоні. Вони символізують розвиток та 

процвітання садівництва на території села. У нижній частині, на золотистому 

фоні, зображено дерево липи – символ назви села. 

 

 

Іванківці 

Щит горизонтально навпіл поділяє хвиляста синя лінія, що символізує 

водойми. У верхній частині розміщена церква з трьома куполами жовтого 

кольору, на зеленому фоні, як символ віри. У нижній частині щита півколом 

розташовані три яблуневі квітки, як розвиток садівництва на території села. 

Гілка калини – символ України. 



 

Соколівка 

Щит горизонтально поділений на дві частини. У верхній частині зображено 

жовте сонце, що сходить на лазуровому фоні, його промені прямі та хвилясті 

– це символізує відродження та достаток. У нижній частині на зеленому фоні 

злітає срібний сокіл,символ назви села. 

 

 

Березівка 

Щит у золотистій оправі, на зеленому фоні зображено дерево берези – 

символ назви села. У нижній частині хвиляста синя база – водойми, що 

знаходиться на території. 



 

Шебутинці 

Щит у золотистій оправі, поділений горизонтально на дві частини: лазуровий 

фон та зелений. У центрі щита розміщено сніп колосся зв’язаний білою 

мотузкою – знак хліборобства та достатку. По обидва боки від снопа 

розташовано два чоботи чорного кольору – символ назви села.  

 

Івашківці 

Щит у золотистій оправі, фон – лазурового кольору. У верхній частині щита 

зображено три гілки дуба із жолудями, що символізує велику кількість лісів 

на території села, також могутність та велич. У нижній частині рушниця, що 

направлена у лівий верхній кут. Рушниця символізує пана, який першим 

оселився на території села аби займатися полюванням. 



 

Загродське 

Щит у золотистій оправі,  фон – лазурового кольору. У верхній частині щита 

зображено дві яблуневі гілки з квітами, що схрещенні між собою, а між ними 

– жовті плоди яблук. У нижній частині щита –  нахилений глечик. Це 

символізує розвиток та процвітання садівництва. 

 

Бучая 

Щит у золотій оправі, горизонтально розділений на дві частини. У верхній 

частині зображено купол церкви із хрестом на зеленому фоні. А у нижній 

частині щита – козак у червоному вбранні на поясі шабля, а на лівому плечі 

рушниця. Церква символ християнської релігії. Козак – символ назви села, 

що походить від Буча. 



 

Загоряни 

На лазуровому фоні щита у верхній частині зображено сонце жовтого 

кольору з прямими та хвилястими променями, як символ Поділля та 

достатку. Два зелених пагорби – горбиста місцевість. У нижній частині 

хвиляста синя база – водойма, що знаходиться на території села. 

 

Пилипківці 

На золотистому фоні щита по обидва боки зображено дві гілки яблуні із 

цвітом, що символізує розвиток садівництва та достаток. У нижній частині 

хвиляста синя база – водойма, що знаходиться на території села. 

 



Заборознівці 

На золотистому фоні щита зображено млин білого кольору з жовтим колесом 

посередині, який й досі є на території села. У нижній частині хвилястою 

синьою смужкою позначено водойма. 

 

  


