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Нижче наведено огляд заходів з підтримки Норвегією 

України та сусідніх країн з причини війни в Україні. Огляд 

буде постійно оновлюватися. 

 

Гуманітарна допомога: 

• Норвегія надає 2 мільярди норвезьких крон гуманітарної допомоги 

Україні та сусіднім країнам. Перші внески були зроблені в день 

початку війни. Наразі 1,3 мільярда норвезьких крон розподілено 

таким чином: 

o 250 мільйонів норвезьких крон до регіонального плану 

реагування ООН під керівництвом Верховного комісара ООН у 

справах біженців. 

o 350 мільйонів крон для Червоного Хреста. 

o 144 мільйони норвезьких крон для норвезьких гуманітарних 

організацій на їхні гуманітарні зусилля в Україні та сусідніх 

країнах. 

o 100 мільйонів норвезьких крон у вигляді матеріальної 

підтримки та допомоги програмі ЄС з цивільної готовності 

(UCPM). 

o Інша підтримка в основному надана на гуманітарні зусилля ООН 

в Україні. 

o 200 мільйонів норвезьких крон на бюджетну підтримку 

українській державі. Кошти підуть на заробітну плату медичним 

працівникам, вчителям та державним службовцям, а також на 

виплату пенсій та соціальної допомоги. 

o 100 мільйонів норвезьких крон призначені для підтримки 

Молдови.  Молдова, одна з найбідніших країн Європи, прийняла 



понад 400 000 біженців. Підтримка буде спрямована як на 

допомогу вразливим біженцям, так на підтримку зусиль влади.  

o Крім того, основна норвезька підтримка надійде до Верховного 

комісара ООН у справах біженців, Всесвітньої продовольчої 

програми, Офісу ООН з координації гуманітарних питань, Фонду 

допомоги ООН у надзвичайних ситуаціях та Центрального 

фонду реагування у надзвичайних ситуаціях. 

Біженці: 

• Уряд запропонував витратити 10,7 мільярдів норвезьких крон на 

допомогу норвезьким комунам у прийнятті, поселенні та подальшій 

підтримці біженців з України. 

Здоров'я: 

• Норвегія погодилася прийняти 550 пацієнтів з України на лікування в 

Норвегії. Перші пацієнти разом з найближчими родичами вже 

прибули.  

Допомога, надана через програму ЄС з цивільної готовності, UCPM: 

Україна: 

• Вироби медичного призначення: двадцять дві 100/10-одиниці, що 

відповідає кількості виробів медичного призначення для лікування 

100 пацієнтів протягом десяти днів. Це відповідає десяти тоннам 

матеріалу, розподіленого по 44 палетах, які перевезено двома 

трейлерами до Польщі. Вироби медичного призначення було надано 

Управлінням охорони здоров’я Норвегії. 

• Ліки/медикаменти: 53 тонни різних ліків та медикаментів розподілено 

на 175 палетах та перевезено до Польщі сімома трейлерами для 

подальшого транспортування. Все це було надано Управлінням 

охорони здоров’я Норвегії та регіональними органами системи 

охорони здоров’я. 

• Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)/засоби для захисту від інфекцій: 

ЗІЗ у вигляді захисних комбінезонів, рукавичок, масок тощо 

(приблизно 1,4 мільйони одиниць), що відповідає 239 палетам, які 

було перевезено п'ятьма трейлерами до Польщі. Засоби було надано 



Управлінням охорони здоров’я Норвегії та регіональними органами 

системи охорони здоров’я. 

• Машини швидкої допомоги: Чотири машини швидкої допомоги з 

певним обладнанням були відправлені двома трейлерами до Польщі 

для подальшої експлуатації в Україні. Машини швидкої допомоги 

надало Управління охорони здоров’я центральної Норвегії. 

• Пожежне обладнання: 300 тонн протипожежного обладнання/піни 

передано Україні. 

Moлдова: 

• Намети та ліжка: 40 наметів Rofi розміром від 30 до 96 м2 та 330 

розкладних ліжок були передані та доставлені до Молдови для 

українських біженців. Намети та ліжка транспортувалися разом із 

предметами гігієни (див. нижче). 

• Засоби гігієни: 5000 предметів гігієни, призначених для українських 

біженців, транспортовано разом з наметами та ліжками. 

Ядерна безпека: 

• Обладнання для радіозв'язку, розкладні ліжка, спальники та спальні 

мішки надано органам прикордонного контролю України. Частина 

цього обладнання надійде до Рівненської АЕС. 

Військова допомога: 

• Норвегія передала Україні 4000 одиниць протитанкової зброї M72. Ця 

зброя вже надійшла. 

• Норвегія передала 1500 бронежилетів, 5000 шоломів, 15000 польових 

пайків, 1000 захисних масок з фільтрами, 2000 спальних мішків, 10 000 

кариматів. 
 


