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Фото: Команда ВПП відвідує центр для внутрішньо-переміщених осіб, де люди, 

які постраждали від конфлікту, можуть отримати допомогу від ВПП. Дружківка, 

Донецька область / ВПП/Тетяна Столяренко   

 
 

 
 

Поточна ситуація 

 В той час як різні за формою та масштабами бойові дії не 
дозволяють стабілізувати ситуацію в регіоні, гуманітарна ситуація 
продовжує викликати стурбованість. Громадянська 
інфраструктура продовжує залишатися об’єктом обстрілу, 
піддаючи ризику постачання та доступ до чистої води, газу та 
електрики для мільйонів людей на сході України. За думкою ОБСЄ, 
збитки, заподіяні очисним спорудам, хімічним заводам та 
сільськогосподарським підприємствам, що постійно піддаються 
обстрілам, представляють серйозну загрозу для навколишнього 
середовища.  
 Згідно з Гуманітарним оглядом аналізу потреб та реагування 
Управління ООН з координації гуманітарних питань більш ніж 7000 
км2  території поблизу лінії розмежування як і раніше засмічена 
мінами та вибухонебезпечними снарядами, які піддають ризику 
цивільне населення та перешкоджають доступу до земель 
сільськогосподарського призначення. Збої в водопостачанні 
можуть привести до скорочення урожаю, підвищуючи ризик 
продовольчої нестабільності в найбільш вразливих груп 
населення. 
 Заступник міністра Міністерства тимчасово окупованих 
територій та ВПО України заявив, що закриття промислових 
підприємств на непідконтрольній уряду території призведе до того, 
що ще 300 000 людей тимчасово залишаться без роботи, що може 
привести до нової хвилі ВПО. 
 Бюрократичні перешкоди обмежують доступ до пенсій та 
соціальній допомозі людям похилого віку, домогосподарствам, 
очолені жінками, людям з обмеженими можливостями та іншим 
вразливим групам населення. Соціальні виплати та пенсії для 600 
000 вимушених переселенців були призупинені до тих пір, поки 
реєстраційні документи ВПО не будуть підтверджені.  

Діяльність ВПП 
 З початком своєї надзвичайної операції у листопаді 2014 року 
і до кінця червня 2017 року ВПП надала продовольчу допомогу 
970 000 жителям територій, що постраждали в результаті 
конфлікту. Допомога у вигляді продовольчих наборів, грошових 
переказів або продовольчих ваучерів була надана найбільш 
вразливим людям з низьким рівнем продовольчої захищеності.   
 У період з січня по червень 2017 року ВПП та її партнери 
надали продуктові набори та грошові переказі 120 000 людям.  
 З січня 2017 року в рамках програми «Довгострокові операції 
з надання надзвичайної допомоги та відновлення» ВПП продовжує 
задовольняти потреби найбільш вразливого населення на сході 
України, а також поступово переходить до підтримки раннього 
відновлення. Ця діяльність направлена на відновлення засобів до 
існування, підвищення доходів та оновлення виробничих фондів. 
Люди з середнім рівнем продовольчої захищеності залучені до 
участі в тренінгах та заходах з раннього відновлення, адаптовані 
до місцевих умов та наявних фінансових ресурсах.  

 
 

Потреби у 

фінансуванні 

В цілому: 

$214 млн дол. (План 

гуманітарного реагування 

2017) 

 

Чисті потреби у фінансуванні 2017 

PRRO 200953*  $19.5 млн дол.  

Кластер Логістики  $1.5 млн дол.  

Кластер Продовольчої 
Безпеки та 
Життєдіяльності 

$65.2 млн дол. 

 

*PRRO Чисті потреби у фінансуванні на 6 місяців червень – грудень 2017. 

 

Люди, які отримали 

допомогу 

червень 2017 

59% 41% 

Всесвітня продовольча програма 
Звіт про ситуацію в Україні №28 

11 липня 2017 

В цифрах 

4,4 млн постраждалих (OCHA) 

3,8 млн людей потребують гуманітарної 

допомоги (OCHA) 

620 000 людей потребують продовольчої 

допомоги 

300 000 внутрішньо-переміщених осіб (ВПО) 
(підконтрольна уряду територія) (HNO 2017) 

  

 

Головне:  

 У червні ВПП надала продовольчу допомогу 30 000 людям, які 
проживають на підконтрольній та на непідконтрольній уряду 
території Донецької та Луганської областей. 

 ВПП гостро потребує фінансової підтримки - $19 млн терміново 
необхідно для того, щоб продовжувати надавати продовольчу 
допомогу.  

 Кластер Продовольчої Безпеки та Життєдіяльності представив 
ключові моменти травневого аналізу. Отримані результати 
свідчать про серйозний вплив конфлікту на економічну ситуацію  
на підконтрольній території Луганської та Донецької областей, а 
також збільшенням рівня бідності та вартості життя.  

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ukraine_humanitarian_overview_jan-may-2017_20170629.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ukraine_humanitarian_overview_jan-may-2017_20170629.pdf
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 На підставі результатів, отриманих системою моніторингу 
продовольчої безпеки ВПП, наступні категорії для отримання 
продовольчої допомоги виділені як пріоритетні: люди похилого 
віку (що проживають самі або в парі) без підтримки родичів, 
матері-одиначки з двома та більше дітьми, хронічно хворі люди 
(люди, що живуть з туберкульозом, ВІЛ та раком), люди з 
обмеженими можливостями та неповнолітні без супроводу 
дорослих. 

Продовольча допомога  
 

 В червні ВПП надала продовольчу допомогу близько 19 000 
людям, що проживають на непідконтрольній уряду території 
Донецької та Луганської областей. Ці регіони оцінюються як 
регіони з найбільшою кількістю населення з низьким рівнем 
продовольчої захищеності. Люди отримують продовольчі набори, 
кожен з яких розрахований на те, щоб покрити їх місячні 
продовольчі потреби. 
 В червні ВПП продовжила заходи з раннього відновлення, 
в яких прийняло участь 4 400 людей. Близько 170 людей були 
залучені у проект «Допомога за активи», який включав в себе 
заходи з дрібного ремонту старих та створенню нових активів, а 
інші 4 270 людей були залучені у проект «Допомога за навчання». 
Ці люди приймали участь у тренінгах за темами: «Збалансоване 
харчування» та «Потреба в харчуванні в умовах обмежених 
ресурсів». Головна мета цих тренінгових програм – підвищити 
кризостійкість учасників. 
 На підконтрольній уряду території ВПП продовжує надавати 
допомогу людям, що живуть з ВІЛ. Ця допомога направлена на 
підвищення їх прихильності до антиретровірусної терапії та 
профілактики. За допомогою продовольчих ваучерів ВПП 
підтримала більш ніж 6 000 людей.  
 Нестача можливостей для працевлаштування та необхідність 
виконувати традиційні побутові обов’язки призводить до того, що 
жінки стають більш вразливими. Саме тому, 59% з тих, хто 
отримав допомогу від ВПП в червні були жінки та дівчата. 

 

Кластери  

Кластер Продовольчої Безпеки та 
Життєдіяльності (КПБтаЖ)  

 Кластер Продовольчої Безпеки та Життєдіяльності (КПБтаЖ) 
був заснований для координації допомоги, наданої гуманітарними 
партнерами людям, які постраждали в результаті конфлікту на 
сході України.  
 Від початку 2017 року 821 000 людей, які постраждали в 
результаті конфлікту, отримали продовольчу і 
сільськогосподарську допомогу, а також засобі до існування від 
партнерів Плану гуманітарного реагування та інших членів 
кластеру.  
 В червні партнери КПБтаЖ надали допомогу більш ніж 95 150 
людям. Близько 77 500 людей отримали продовольчі набори, в той 
час як більш ніж 17 700 людей отримали допомогу у вигляді 
грошових переказів. До 41 800 людей з них проживають на 
непідконтрольній уряду території, а 53 350 проживають на 
підконтрольній території. 
 В травні КПБтаЖ представив основні результати недавнього 
аналізу. Отримані результати свідчать про серйозний вплив 
конфлікту на соціально-економічну ситуацію на сході України, де 
рівень бідності за прожитковим мінімумом підвищився від 20% до 
74% на підконтрольній території Луганської області і від 22% до 
66% на підконтрольній території Донецької області 

(КПБтаЖ/ВПП/UCSR 2017).   

 

Кластер Логістики  

 
 Кластер Логістики допомагає усім гуманітарним агентствам та 
їх партнерам у координації та інформаційному менеджменті. Його 
головна задача полягає у визначенні логістичних труднощів та 
створенні загальної платформи для вирішення гуманітарних 
питань.  
 В червні 2017 року Кластер Логістики супроводжував доставку 
близько 7,5 мт медикаментів у Донецьк, а також доставив 34 000 
продовольчих наборів на непідконтрольну уряду територію 
Донецької та Луганської областей.  
 

Партнерство 

 Для того, щоб полегшити доступ до продуктів харчування 
населенню, що проживає в Донецькій та Луганській областях, на 
підконтрольній та непідконтрольній уряду територіях, ВПП 
співпрацює з міжнародними та місцевими НУО-партнерами, які 
розділяють бачення та цілі ВПП. 
 В квітні ВПП підписала угоду з сімома місцевими та 
міжнародними НУО: Адвентистське Агентство допомоги та 
розвитку (АDRA), Центр Розвитку Донбасу (DDC), «Людина в біді» 
(PIN), Маріупольський Союз Молоді, Норвезька рада у справах 
біженців, Відповідальні громадяни (Responsible Citizens) та БО 
Мережа, а також з двома агентствами ООН (ЮНІСЕФ та УВКБ). 
Протягом 2017 року ВПП буде співпрацювати з цими організаціями 
з метою надання допомоги тим, хто потребує її найбільше.  

 

Фінансування  

 З запланованим бюджетом у $35,7 млн у 2017 році ВПП 
націлена допомогти 220 000 людям, які потребують продовольчої 
допомоги на сході України. Однак через низький рівень 
фінансування ВПП буде вимушена переглянути план реалізації 
програм, опинившись в змозі допомогти тільки 80 000 людям. 
Відсутність засобів може серйозно обмежити надання 
надзвичайної допомоги найбільш вразливому населенню та 
перешкодити діяльності з раннього відновлення, направлене на 
підвищення кризостійкості людей. 
 ВПП вдячна за щедрі внески, отримані від урядів Німеччини 
($3,4 млн) та Італії ($800 000 млн) у 2017 році. Щоб у подальшому 
забезпечити засобами до існування та продуктами харчування 
людей на сході України, ВПП необхідне додаткове фінансування. 

Контакти 
Представник ВПП в Україні: Дорте Еллехаммер 
dorte.ellehammer@wfp.org 

Медіазапити: wfp.ukraine@wfp.org   

Кластер Продовольчої Безпеки та Життєдіяльності: 
info.ukraine@foodsecuritycluster.net 

Координатор Кластеру Логістики: Патрік Бодрі 
patrick.baudry@wfp.org 
 

 
 
 
 
 

 

Діяльність ВПП 

  
Необхідно  

(в дол. США)  

Отримано  

(в дол. 

США)  

Чисті потреби у 

фінансуванні на 6 місяців 

(Червень-Грудень 2017) (в 

дол. США)  

Кількість 

людей, які 

отримали 

допомогу  

Жінки Чоловіки 

«Довгострокові 

операції з наданні 

надзвичайної 

допомоги та 

відновлення» 

(PRRO  200953) 

(січ–груд 2017) 

 

35.7 m 

 

9 m 

19.5 m -   29 957 17 647 12 310 

Продовольчі набори       19 445 11 269 8 176 

Грошові перекази        10 512 6 378 4 134 
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