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Щороку 8 травня відзначається Міжнародний день Червоного Хреста. Датою свята 

обрано день народження швейцарця Анрі Дюнана — засновника міжнародного руху 

Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. 

1. Історія дня 

День Червоного Хреста і Червоного півмісяця заснований на честь швейцарського 

гуманіста Анрі Дюнана, який народився цього дня в 1828 році. У середині минулого 

століття з його ініціативи вперше стали створюватися групи добровольців, які надавали 

допомогу пораненим на полях битв. У 1863 р. за його ініціативою була скликана 

конференція, що поклала початок міжнародному товариству Червоного Хреста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офіційно назву Міжнародний Червоний Хрест було затверджено в 1928 р. на 13-й 

міжнародній конференції в Гаазі, де був прийнятий статут організації, який змінювався 

згодом у 1952 і 1965 роках.  

На 25-й міжнародній конференції ЧХ, що відбулася в жовтні 1986 р., було 

затверджено нову назву організації — Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного 

Півмісяця.  

Завдання МКЧХ — надання допомоги пораненим, хворим і військовополоненим 

під час збройних конфліктів, допомога жертвам стихійних лих. Основні принципи 

діяльності руху — гуманність, неупередженість, добровільність, єдність, універсальність.  

В царській Росії товариство Червоного Хреста було створено в травні 1867 р. під 

назвою «Товариство опіки поранених і хворих воїнів»; в 1918 р. воно було перетворене на 

Пролетарський Червоний Хрест; в 1925 р. був утворений Союз Товариств Червоного 

Хреста і Червоного Півмісяця СРСР.  

Сьогодні Червоний Хрест працює у 176 країнах світу. 
 

Джерело: http://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=97 
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2. Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця  
 

Це міжнародний гуманітарний рух, в якому беруть участь близько 97 

мільйонів добровольців у всьому світі. Метою діяльності руху є захист людського життя 

та здоров'я, запобігання людським стражданням та їх полегшення, незалежно 

від раси, релігійних та політичних поглядів. 

 

3. Складовими частинами руху є: 
 

 Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) — приватна організація, 

яка була заснована в 1863 році в Женеві, Швейцарія. Комітет, що складається з 25 членів 

має унікальні повноваження, які були наданні міжнародною спільнотою, щоб захищати 

життя та гідність жертв міжнародних та внутрішніх збройних конфліктів. 

 Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста та Червоного 

Півмісяця (МФЧХ і ЧП) — організація, заснована в Парижі в 1919 році. Федерація 

займається координацією всіх національних організації в межах руху. В тісній співпраці з 

національними організаціями вона проводить міжнародні гуманітарні операції, які 

потребують значних ресурсів. Міжнародний секретаріат Федерації знаходиться 

в Женеві, Швейцарія. 

 Національні товариства Червоного Хреста та Півмісяця, які представлені 

186 національними об'єднаннями, що визнані МКЧХ та є повноправними членами 

федерації. Кожен з них працює в своїй країні відповідно до принципів міжнародного 

гуманітарного права та статутів руху. В залежності від обставин, національні об'єднання 

можуть виконувати додаткові гуманітарні завдання, які безпосередньо не визначаються 

міжнародним законодавством чи мандатами членів міжнародного руху. 

 

4. Керівні органи руху 
 

Міжнародна конференція Червоного Хреста і Червоного Півмісяця – проводиться 

раз на чотири роки. На ній відбуваються зустрічі національних товариств з 

представниками держав-учасниць Женевських Конвенцій. 

Рада делегатів – засідання Ради відбувається раз на два роки. 

Постійна комісія – є уповноваженим органом Міжнародної конференції в період 

між Конференціями. 

 

5. Основні принципи 
 

Основоположні принципи були проголошені у Відні на ХХ Міжнародній 

конференції Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у 1965 році. 

У своїй діяльності волонтери та співробітники Товариств Червоного Хреста і 

Червоного Півмісяця керуються наступними фундаментальними принципами: 

 

Гуманність 

Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, породжений 

прагненням надавати допомогу всім пораненим на полі бою без винятку або переваги, 

намагається за будь-яких обставин як на міжнародному, так і на національному рівні 

запобігати і полегшувати страждання людини. Рух покликаний захищати життя і здоров'я 

людей і забезпечувати повагу до людської особистості. Він сприяє досягненню 

взаєморозуміння, дружби, співробітництва і міцного миру між народами. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1863
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://uk.wikipedia.org/wiki/1919
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
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Неупередженість 
Рух не проводить ніякої дискримінації за ознакою національності, раси, релігії, 

класу або політичних переконань. Він лише прагне полегшувати страждання людей і, в 

першу чергу, тих, хто найбільше цього потребує. 
 

Нейтральність 
Щоб зберегти загальну довіру, Рух не може 

приймати чиюсь сторону у збройних конфліктах і 

вступати в суперечки політичного, расового, релігійного 

або ідеологічного характеру. 

 

Незалежність 

Рух незалежний. Національні товариства, надаючи 

своїм урядам допомогу в їх гуманітарній діяльності та 

підкоряючись законам своєї країни, повинні завжди 

зберігати автономію, щоб мати можливість діяти 

відповідно до принципів Червоного Хреста. 

 

Добровільність 

У своїй добровільній діяльності з надання допомоги Рух не керується прагненням 

до отримання вигоди. 

 

Єдність 

У країні може бути тільки одне національне товариство Червоного Хреста або 

Червоного Півмісяця. Воно повинно бути відкрито для всіх і здійснювати свою 

гуманітарну діяльність на всій території країни. 

 

Універсальність 

Рух є всесвітнім. Усі національні товариства користуються рівними правами і 

зобов'язані надавати допомогу один одному. 

 

6. Символи руху 

Червоний хрест 

 

Червоний хрест на білому фоні був першим захисним 

символом, який був затверджений в 1864 році Женевською 

конвенцією. Він повторював швейцарський прапор, було змінено 

лише кольори — хрест став червоним, а тло білим. Це є цілком 

зрозумілим, оскільки засновник міжнародного комітету Анрі 

Дюнан був швейцарцем. 

 

Червоний півмісяць 

 

Під час російсько-турецької війни (1876–1878), Османська 

імперія використовувала символ Червоного Півмісяця замість 

Червоного Хреста, оскільки уряд вважав цей символ образливим для 

мусульманських солдатів.  

В 1877 році МКЧХ зобов'язав Російську імперію, в повній 

мірі поважати недоторканість всіх осіб та будівель, які знаходяться під захистом 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1864
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D0%BD_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%80%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D0%BD_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%80%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/1876
http://uk.wikipedia.org/wiki/1878
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1877
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
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Червоного Півмісяця. Згодом аналогічне зобов'язання, щодо Червоного Хреста було 

отримано від уряду Османської імперії. 

 

Червоний кристал 

 

Символ був визнаний офіційно як «Емблема третього 

протоколу» 8 грудня 2005 з метою включення в якості повного 

члена ізраїльську організацію Маген Давид Адом (Червона зірка 

Давида). Неофіційно він відомий як «червоний кристал». 

 

Червоний лев із сонцем 

Символ використовувався іранською організацією 

Червоний лев із сонцем і був визнаний Міжнародним рухом у 1923 

році. 

 

Червона зірка Давида 

Червона зірка Давида — символ ізраїльської 

організації Маген Давид Адом. Вона не є офіційно визнаним 

символом Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного 

півмісяця. Рух неодноразово відмовляв у її визнанні, аргументуючи 

це тим, що червоний хрест не є символом християнства, а зроблений 

за зразком прапора Швейцарії зі зміною кольорів. Якщо допустити єврейський символ, то 

на аналогічний зможе претендувати будь-яка релігійна організація. Під тиском 

Національного комітету США, який з 2000 по 2006 рік відмовлявся платити 

Міжнародному комітету членські внески, було запропоновано і визнано новий символ — 

червоний кристал. 
 

Джерело: http://cgm.rv.ua/vsesvitniy-den-chervonogo-hresta-i-chervonogo-pivmisyacya-8-

travnya 

7. До речі... 

 День народження Анрі Дюнана — 8 травня відзначається як Міжнародний 

день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.  

 В 1919 р. для координації допомоги в ситуаціях, не пов'язаних з військовими 

діями, була Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста і Червоного 

Півмісяця ("Федерація") зі штаб-квартирою в Женеві. 

 Червоний хрест є захисною емблемою і зареєстрованим знаком 

Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, тому 

використання цієї символіки іншими організаціями заборонено міжнародним 

законодавством. 

 Використання емблеми червоного хреста комерційними фірмами, аптеками, 

приватними особами, клініками — це приклади неправомірного 

використання емблеми не уповноваженими на те установами чи особами. 

Машини та станції швидкої допомоги мають право використовувати емблему 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B2_%D1%96%D0%B7_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
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Червоного Хреста, за умови дотримання національного законодавства, і що 

допомога буде надаватися виключно на безоплатній основі. 

 Червоний хрест і червоний півмісяць — одні з найбільш впізнаваних символів 

у всьому світі. Спочатку створені для позначення санітарних служб збройних 

сил і забезпечення захисту хворих та поранених, вони з часом перетворилися 

в символи неупередженої допомоги, що надається всім, хто страждає. Однак, 

та обставина, що якась особа, організація або компанія беруть чи хочуть 

брати участь у наданні допомоги, само по собі не дає їм права 

використовувати ці символи під час здійснення своєї діяльності. 

 Емблеми червоного хреста і червоного півмісяця не є символами медицини. 

 Емблема Червоного Хреста є ключем до здійснення гуманітарної 

діяльності — емблема покликана захищати як потерпілих, так і людей, що 

прийшли їм на допомогу.  

 Іноді зображенням хреста і півмісяця надається культурне, релігійне чи 

політичне значення. У свою чергу, національні товариства, які не бажають 

використовувати емблему червоного хреста або червоного півмісяця, не 

визнавалися в якості повноправних членів Руху. Це не дозволяло Руху 

реалізувати один з основних принципів — принцип універсальності. Для того, 

щоб вирішити цю проблему, була висунута ідея взяти третю емблему, яка 

стала б прийнятною для всіх національних товариств. Ця ідея втілилася в 

життя в грудні 2005 р., коли дипломатична конференція визнала разом з 

червоним хрестом і червоним півмісяцем третю емблему — червоний 

кристал (червоний ромб на білому тлі).  

 

 

 

 

 

 

Ця емблема позбавлена якого-небудь релігійного, культурного чи 

політичного значення, але володіє таким же правовим статусом, як і червоний 

хрест і червоний півмісяць, і може бути використана як разом з ними, так і в 

якості самостійного логотипу. 

 

Джерело: http://allforchildren.com.ua/why961.htm 

8. Товариство Червоного Хреста України 
 

Є учасником Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, який 

об'єднує 183 Національних Товариства. Український Червоний Хрест почав свою 

діяльність 18 квітня 1918 року в Києві. 28 жовтня 1992 року Президент України видав 

Указ про Товариство Червоного Хреста України, згідно з яким воно визнається єдиним 

Національним Товариством Червоного Хреста, уповноваженим надавати підтримку 

органам державної влади в їх діяльності в гуманітарній сфері. 
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