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Photo: Чоловік, який проживає один у будинку біля лінії розмежування в Донецькій 

області на сході України (підконтрольна уряду територія). Він має корову, яка дозволяє 

йому отримувати свіже молоко та молочні продукти щодня. ВПП/Пітер-Йен де Пю   

 

 

 

Поточна ситуація 
 Не дивлячись на угоду про припинення вогню, досягнутій в 
кінці березня та короткого перепочинку на початку квітня, 
щоденні бойові дії як і раніше призводять до жертв серед 

цивільного населення і збільшення гуманітарних потреб (див. 
Гуманітарному огляді Управління ООН з координації 
гуманітарних питань). Відповідно до Управління Верховного 
комісара ООН з прав людини, незначне зниження жертв серед 
цивільного населення було зареєстровано в квітні - 66 
нещасних випадків (13 загиблих та 53 поранених) порівняно з 
71 у березні. Особливу занепокоєність викликає недавнє різке 
зростання постраждалих від протипіхотних мін та інших 
вибухових пристроїв, що пов’язано з початком 
сільськогосподарського сезону. Фермери та місцеве населення 
піддають себе ризику таких випадків, бо сільське господарство 
є одним з небагатьох джерел їх доходу. На непідконтрольній 
уряду території, де доступ до гуманітарної допомоги 
обмежений, число інцидентів пов’язаних з мінами та зброєю з 
підвищеним рівнем проникаючої радіації вважається набагато 
вищим. 
 Наприкінці квітня Служба Безпеки України (СБУ) 
презентувала нове видання Тимчасового порядку контролю за 
переміщенням осіб, транспорту та вантажів вздовж та через 
лінію розмежування. У співпраці з відповідними органами 
гуманітарні партнери ретельно аналізують вплив цього наказу 
на переміщення населення, гуманітарної допомоги, персоналу 
та транспортних засобів через контрольно-пропускні пункти. 

Діяльність ВПП 
 Починаючи з листопада 2014 року ВПП надає продовольчу 
допомогу у вигляді продовольчих наборів, грошових переказів 
чи продовольчих ваучерів внутрішньо-переміщеним особам 
(ВПО), людям, які повертаються на місця свого постійного 
проживання, та жителям територій, що постраждали в 
результаті конфлікту на сході України (Донецька та Луганська 
області). В рамках програми «Надзвичайного реагування на 
продовольчі потреби постраждалого населення», яка тривала 
до кінця 2016 року, ВПП надала продовольчу допомогу 850,000 
мешканцям цих регіонів. 
 У січні 2017 року ВПП розпочала програму «Довгострокових 
операцій з надання надзвичайної допомоги та відновлення», в 
рамках якої продовжить задовольняти потреби найбільш 

вразливого населення на сході України. ВПП поступово 
підтримує заходи з раннього відновлення, що спрямовані на 
покращення рівня життя місцевого населення, підвищення 
доходів, диверсифікацію культур та відновлення виробничих 
фондів. Люди, які мають середній рівень продовольчої 
захищеності будуть залучені до участі у тренінгах та заходах з 
раннього відновлення, що адаптовані до місцевих умов і 
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*PRRO Чисті потреби у фінансуванні на 6 місяців травень-

жовтень 2017. 
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Всесвітня продовольча програма 
Звіт про ситуацію в Україні №26 

25 травня 2017 

В цифрах 

4.4 млн постраждалих (OCHA) 

3.8 млн потребують гуманітарної допомоги 

(OCHA) 

620.000 потребують продовольчої допомоги 

300.000 внутрішньо-переміщених осіб 

(підконтрольна уряду територія) (HNO 2017) 

  

 

Головне: 

 У квітні ВПП надала продовольчу допомогу 7,693 людям, які 
проживають на непідконтрольній уряду території Донецької 
області, яка оцінюється як регіон з найбільшою кількістю 
населення з низьким рівнем продовольчої захищеності.  

 ВПП гостро потребує фінансової підтримки: 16 млн дол. США 
терміново необхідно для того, щоб надати продовольчу допомогу 
та втілити тренінги та заходи з раннього відновлення (що 
стартують у травні 2017 року).  

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ukraine_humanitarian_snapshot_20170515_en.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ukraine_humanitarian_snapshot_20170515_en.pdf
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наявних фінансових ресурсів.   
 Системи моніторингу продовольчої безпеки ВПП визначили 
5 основних категорій найбільш вразливого населення, які 
будуть отримувати продовольчу допомогу: Люди похилого віку 
(які 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 

 
 У квітні ВПП провела два раунди роздачі продовольчих 
наборів 7,693 людям, які постраждали в результаті конфлікту 
на непідконтрольній уряду території Донецької області. Кожен з 
наборів розрахований на задоволення харчових потреб однієї 
людини протягом місяця. Ці продовольчі набори є частиною 
64,000 наборів, які залишилися нерозданими з листопада 2016 
року доступ до яких був відновлений у березні. Решту 
продовольчих наборів планується роздати у травні та червні.  
 Через нестачу можливостей зайнятості та необхідності 
виконувати свої традиційні побутові обов’язки жінки 
вважаються більш вразливими. Саме тому 58% з тих, хто 
отримав допомогу від ВПП в квітні, були жінки та дівчата. 
 Завдяки перехідному запасу, що був заготовлений на зимній 
період в рамках програми «Надзвичайного реагування на 
продовольчі потреби постраждалого населення» з січня по 
квітень 2017 року ВПП надала продовольчу допомогу 58,221 
людям. З початком реалізації діяльності з раннього 
відновлення, яка очікується у травні-червні, буде відновлена 
допомога через грошові перекази та продовольчі ваучери. 

 

Кластери 
 

Кластер Продовольчої Безпеки та 
Життєдіяльності (КПБтаЖ) 

 Протягом першого кварталу 2017 року близько 668,000 
людей отримали продовольчу та сільськогосподарську 
допомогу, а також засоби до існування від партнерів Плану 
гуманітарного реагування та інших членів кластеру. 
 Ще близько половина населення на сході України 
застосовують негативні стратегії виживання. Очікується, що на 
непідконтрольній уряду території Донецької області, ця 
ситуація має погіршитися через заборону Фонду Ріната 
Ахметова, який був головним постачальником продовольчої 
допомоги (щомісячно надаючи продовольчу допомогу в 
середньому 255,000 людей, з яких 70% - люди похилого віку 
старше 65 років), та через нестачу доходів, що виникла в 
наслідок  націоналізації шахт і заводів. Через це вразливі групи 

населення продовжать мати низький рівень продовольчої 
захищеності.  
 Партнери кластеру уважно стежать за розвитком ситуації.  
Кластер працює над отриманням більш чіткого огляду 
потенційного впливу. У квітні під керівництвом відділу ВПП з 
оцінки та моніторингу вразливості, з внесками восьми НУО та 
REACH, КПБтаЖ розпочав роботу з планування спільної оцінки 
продовольчої безпеки на сході України. 

 

Кластер Логістики 

 Кластер Логістики допомагає усім гуманітарним агенціям та 
партнерам у координації та інформаційному менеджменті, 
головна задача якого полягає у визначенні логістичних 
труднощів та створенні для всіх учасників загальної платформи 
для вирішення гуманітарних питань.  
 13 квітня у Донецьк був доставлений гуманітарний конвой 
ЮНІСЕФ, що транспортував 61 мт засобів гігієни, та 20 квітня 
був доставлений конвой Міжнародного благодійного фонду 
АСІМ з засобами для охорони здоров’я об’ємом 0,4 мт. 27 
квітня вантаж Управління верховного комісара ООН у справах 
біженців (УВКБ), який складався з будівельних матеріалів 
об’ємом 496 мт був доставлений в Луганськ. В цілому Кластер 
Логістики успішно доставив 557 мт гуманітарної допомоги на 
непідконтрольну уряду територію Донецької та Луганської 
областей в квітні.  

Партнерство  

 Для того, щоб полегшити доступ до продуктів харчування 

населенню, яке проживає у Донецькій та Луганській областях, 
на підконтрольній та непідконтрольній уряду територіях, ВПП 
співпрацює з міжнародними та місцевими НУО-партнерами, які 
розділяють бачення та цілі ВПП і мають розгалужену структуру 
на сході України.   
 У квітні ВПП підписала угоду з сімома місцевими та 
міжнародними НУО-партнерами: Адвентистське Агенство 
допомоги та розвитку (АDRA), Центр розвитку Донбасу, 
«Людина в біді» (PIN), Маріупольська Спілка Молоді, Норвезька 
рада у справах біженців, Відповідальні громадяни (Responsible 
Citizens), та НУО 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 її потребує найбільше. 

 

Фінансування  

 З запланованим бюджетом у 35,7 млн дол. США у 2017 році 
ВПП має на меті допомогти 220,000 людей, які потребують 
продовольчої допомоги на сході України. Проте, через низький 
рівень фінансування ВПП буде вимушена переглянути план 
реалізації програм, будучи в змозі допомогти лише 70,000 
людей. Відсутність коштів може серйозно обмежити надання 
надзвичайної продовольчої допомоги найбільш вразливому 
населенню та перешкодити діяльності з раннього відновлення, 
що спрямована на підвищення стійкості людей. 
 ВПП вдячна за щедрі внески, отримані від урядів Німеччини 
(3.4 млн дол. США) та Італії (800,000 дол. США) у 2017 році. 
Щоб надалі забезпечувати засобами до існування та 
продуктами харчування людей, які потребують цього 
найбільше, 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
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які отримали 

допомогу 
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Жінки Чоловіки 

Довгострокові операції з 
надання надзвичайної 

продовольчої допомоги та 

відновлення (PRRO) 

(січень-грудень 2017) 

 

35.7 m 

 

7 m 
15.4 m 7,693 4,476 3,217 

Продовольчі набори       7,6931 4,476 4,476 

Грошові перекази        -1 - - 

1 ВПП в Україні розподілила запаси продуктових наборів, заготовлені для програми «Надзвичайного реагування» на продовольчі потреби постраждалого населення в рамках 

підготовки до зими, а також на час, коли Угоди про партнерство в рамках «Довгострокових операцій з надання надзвичайної допомоги і відновлення» в 2017 року перебувають в 

процесі підготовки. 
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