
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EMOP 200765: 

Екстрена допомога 

мирному населенню, 

яке постраждало в 

результаті конфлікту в 

Україні  
листопад 2014-червень 

2016 

Загальні 

вимоги 

(в доларах 

США) 

Всього 

отримано 

(в долларах 

США) 

6 місяців 

Чисті потреби в 

фінансуванні (в 

доларах США) 

91.3 
млн 

43.7 млн 
(47.9%) 

35 млн 

(92%) 

* Травень - Жовтень 2016 ** Бюджет в процесі перегляду з метою 

продовження проекту до кінця 2016 р. 

В рамках надзвичайної операції (ЕМОП) 200765, ВПП надає 
продовольчу допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО), 
репатріантам і людям, які проживають в постраждалих від 
конфлікту на сході України регіонах у вигляді стандартизованих 

щомісячних продовольчих наборів і грошових переказів. Крім 
того, ВПП допомогає особам, які мають продовольчі потреби і які 
знаходяться в соціальних установах, що раніше фінансувалися 
державою, у вигляді щомісячної продовольчої допомоги з 
раціоном в 2100 ккал на людину в день. 
 
З листопада 2014 року, ВПП надала продовольчу допомогу 
найбільш уразливому населенню (641 434 чоловік) у вигляді 
продовольчих наборів і грошових переказів. Одержувачі грошових 
переказів мають право на 450 гривень (близько 22 доларів США), 
розраховані для задоволення потреб в продуктах харчування 
людини протягом одного місяця. 
 
Триваюча операція надає підтримку людям, які проживають в двох 
областях (регіонах), які постраждали від конфлікту: Донецькій та 
Луганській. Вид наданої допомоги (грошовий переказ або 
продовольчий набір) залежить від контексту конкретних потреб, 
з урахуванням того, на скільки область порушена конфліктом. Для 
того, щоб визначити найбільш відповідну форму допомоги, ВПП 
визначила три контекстно-залежні завдання: 1) зони активного 
конфлікту, яку жителі не мають можливості покинути; 2) райони, 
над якими держава недавно відновило контроль, з мінливим 
переміщенням населення; і 3) підконтрольні території, які 
приймають ВПЛ. 

 

 

 

Всесвітня продовольча програма в 
Україні 

 
Зведення по країні 
 
 
 

 

квітень 2016 

Допомога ВПП 

Головне 

 ВПП потребує 35 млн доларів США на покриття 

оперативних потреб в Україні до жовтня 2016 

року. 

 

 ВПП надала допомогу 131 000 людей в умовах 

надзвичайної операції 200765 в квітні 2016 року. 

 

 Зі збільшенням інцидентів уздовж лінії конфлікту, 

зростає стурбованість про гуманітарну ситуацію 

цивільних осіб. 
 

 За підтримки місцевої влади, ВПП розпочала 

проект «Продовольча допомога за цінний 

внесок», спрямований на поліпшення 

продовольчої безпеки і відновлення 
інфраструктури на рівні громад. 

Надане: © ВПП/Дебора Нгуєн 
Підпис: Дівчинка з багатодітної сім'ї відвідує роздачу 
продовольства ВПП в Донецькій області. 

 

Головне 
фото 

 

В цифрах 

3.7 млн постраждалих (Управління з 

координації гуманітарних питань (УКГВ) 
1.5 млн людей з продовольчими 

потребами  
131 000 людей отримали допомогу ВПП в 

квітні 

 
58% 42% 

Люди, які отримали 
допомогу 
квітень 2016 

Кластер логістики 

Кластер логістики допомагає гуманітарній громаді 

в Україні шляхом надання безкоштовних 

транспортних і складських послуг, а також 

забезпечує координацію і управління інформацією. 

На даний час постачання більш ніж 350 тон 

гуманітарних предметів включає в себе лікарські 

засоби, корми для тварин, предмети будівництва, 

водопостачання, санітарії та гігієни від 

Продовольчої і сільськогосподарської організації, 

Всесвітньої організації медичної кооперації та 

Всесвітньої Організації Охорони здоров'я, які 

повинні бути доставлені в непідконтрольні 

території Донецької та Луганської областей, як 

тільки місцеві органи влади дозволять доступ. 

Кластер продовольчої безпеки 

У квітні 2016 року, Кластер продовольчої безпеки 

почав підготовку до нової оцінки продовольчої 

безпеки, працюючи разом з ВПП та іншими 

партнерами, на чолі з REACH (спільна ініціатива 

IMPACT, його спорідненої організації ACTED і 

Програми щодо застосування супутникової 

інформації в оперативних цілях (UNOSAT) . 



ВПП Україна Зведення по країні 
квітень 2016 

 

Контактна інофрмація: wfp.ukraine@wfp.org 

Представник офісу ВПП в Україні: Джанкарло Стоппоні 

Додаткова інформація: www.wfp.org/countries/ukraine 

 

 

 

 

Операційні новини 

 Для відновлення роботи ВПП, запит про реєстрацію 
ВПП був представлений місцевим органам влади на 
непідконтрольних територіях Луганської області. 
Проте, після відставки місцевого голови Луганська 
22 квітня і до призначення нового, очікується 

затримка реєстрація агентств ООН. 

 19 квітня ВПП підписала угоду на польовому рівні з 
НПО «Всесвітньою організацією медицинської 

кооперації» (Association Internationale de Cooperation 
Medicale, AICM). Оскільки «AICM» працює на 
непідконтрольних територіях Донецької області, цей 
партнер буде розподіляти продовольчу допомогу 
ВПП хворим стаціонару в лікарнях постраждалих в 
результаті конфлікту. ВПП також продовжує 

поширювати продовольчі набори на 
непідконтрольних територіях Донецької області 
через свого НПО-партнера, «Людина в біді» (PIN). 

  ВПП, за підтримки місцевих органів влади та НПО-
партнерів «Адвентистського агентства допомоги і 
розвитку» (ADRA) і «Людина в біді» (PIN), 
представили проект «Продовольча допомога за 

цінний внесок». Проект спрямований на відновлення 
активів, а також реконструкцію комунальної 

інфраструктури. Більше 1600 осіб місцевого 
населення проявили інтерес і в даний час 
зареєстровані в проекті. На непідконтрольних 
територіях Донецької області, в селищі Благодатне в 
рамках проекту волонтери створили дорогу в обхід 
зруйнованого моста. 

Перешкоди 

 Загальна рівень безпеки в зоні конфлікту, особливо 
в Донецьку, продовжує погіршуватися. Донецьк, а 
також райони на північний захід від Горлівки та 
Маріуполя залишаються найбільш гарячими точками 
конфлікту. 

 Проблеми безпеки поставили під загрозу наявність 

чистої води для більш ніж 300 000 чоловік, що 
проживають в Донецькій області. Координатор з 
гуманітарних питань закликав всі сторони конфлікту 
поважати громадські комунальні послуги. 

 Перший пункт пропуску транспортного засобів 
поблизу міста Золоте в Луганській області було 
відкрито 31 березня і закрито незабаром після того, 

як місцеві органи влади на непідконтрольних 
територіях Луганської області, стверджували, що хм 
не відомо про відкриття контрольно-пропускного 
пункту. Цей контрольний пункт пропускає до 5000 
чоловік і 1500 автомобілів на добу. 

Партнери 

ВПП в Україні в даний момент співпрацює з п'ятьма 

ключовими НПО-партнерами: Адвентистське Агентство 
допомоги і розвитку (Adventist Development and Relief 
Agency (ADRA), «Людина в біді» (People in Need (PIN), 
Mercy Corps (Корпус Милосердя), Міжнародний 

благодійний фонд AICM і Save the Children. 

  

 

 

Донори: 

Канада, Центральний фонд надзвичайного реагування, Данія, 

Гуманітарна поміч ЄС і департамент цивільного захисту, 

Німеччина, Японія, Голландія, Норвегія, Росія, Швейцарія, і США. 

 

 

 

 

 

 

Україна є забезпеченою продовольством країною і 
наявність їжі не є проблемою в більшості регіонів. Проте, 
недавні політичні та економічні обмеження продовжують 
загрожувати продовольчій безпеці в постраждалих 
районах. Українська економіка в даний час переживає 
кризу з падінням темпів зростання ВВП, зниженням 
іноземних інвестицій, збільшенням державного боргу і 

значною девальвацією національної валюти (за оцінками 
до 50%). Ціни на продукти зростають швидшими темпами, 
ніж доходи населення, обмежуючи купівельну 
спроможність і загальний доступ до їжі. 

Донецька і Луганська область з того часу пережили запеклі 
бої і спалахи насильства. Порушення правопорядку і 
відсутність доступу до базових послуг все міцніше 

вкорінюються, в той час як економічна і соціальна основа 
України стає більш крихкою. 

Надзвичайна операція ВПП надає продовольчу допомогу 
людям, які постраждали від кризи в Східній Україні у 

вигляді продовольчих наборів і готівки, з метою врятувати 
життя, забезпечити критично необхідну допомогу найбільш 
вразливим групам населення, серед яких внутрішньо 
переміщені особи (ВПО), репатріанти, приймаючі сім'ї і ті, 
хто залишився в гарячих точках конфлікту. 

ВПП працює в Україні з 2014 року. 

2014 Індекс гендерної 

нерівності: 81 з 188 

2015 Індекс розвитку 

людського потенціалу 81 з 188 

Рівень доходу: нижче 
середнього 

Населення: 45.6 млн 

Основна інформація про країну і 

стратегія ВПП 


