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Фото: Продовольча допомога в рамках надзвичайної ситуації для 

жителів Авдіївки. Донецька обл. Артем Гетьман, місцевий фотограф.  

 

 

Поточна ситуація 

 Бойові дії на сході Україні посилилися та активізувалися з 
29 січня. Як зазначалося у звіті про погіршення 
гуманітарної ситуації на сході Управління з координації 
гуманітарних питань (OCHA) згідно з даними ОБСЄ, важка 
зброя, яка заборонена відповідно до Мінського протоколу, 
як і раніше використовується вздовж лінії розмежування, в 
тому числі місцях, де досі мешкає цивільне населення. 

Непрямі обстріли та широке використання важкої артилерії 
продовжують загрожувати життю людей, які проживають у 
зоні конфлікту, та мають катастрофічний вплив на 
віддалені місця. 

 Через ескалацію конфлікту, гуманітарна ситуація 
погіршилась. Події негативно вплинули на місцеву 
інфраструктуру в деяких містах та селах біля лінії 
розмежування. Від 15,000 до 17,000 людей залишилися 
без води і з погано функціонуючою системою опалювання, 
в той час як температура повітря досягає позначок нижче -
10 градусів за Цельсієм. 

Діяльність ВПП 
 З листопада 2014 року, ВПП надала продовольчу допомогу 

у вигляді продовольчих наборів та грошових переказів 
внутрішньо-переміщеним особам (ВПО), людям, які 
повертаються на місця свого постійного проживання, а 
також жителям територій, які  постраждали в результаті 
конфлікту на сході України (Донецька та Луганська 
області). З листопада 2014 до грудня 2016 року в рамках 
програми «Надзвичайного реагування на продовольчі 
потреби постраждалого населення» ВПП надала допомогу 
більш ніж 850,000 людей в цих регіонах. 

 В січні 2017 року, ВПП розпочала програму 
«Довгострокових операцій з надання надзвичайної 
допомоги та відновлення» (PRRO), яка продовжить 
задовольняти потреби найбільш вразливого населення на 
сході України поступово підтримуючи раннє відновлення, 
що спрямоване на підвищення рівня життя місцевого 
населення, підвищення доходів, диверсифікацію культур та 
відновлення виробничих фондів.  У 2017 році, ВПП планує 
задовольнити потреби 220,000 людей на сході України. 

ВПП продовжить доставляти їжу для 70,000 людей, які 
мають обмежений доступ до неї. 150,000 людей, що мають 
середній рівень продовольчої захищеності (тобто 
стикаються з труднощами, щоб щоденно забезпечувати 
себе достатньою кількістю поживної та здорової їжі) будуть 
залучені до участі в тренінгах та діяльності з раннього 
відновлення, які адаптовані до місцевих умов і зосновані 
на наявних фінансових ресурсах. 

 
 

Потреби у 

фінансуванні 

В цілому: 

298 млн дол. США (План 

гуманітарного реагування 

2016) 

Чисті потреби ВПП у фінансуванні 

січень – грудень 2017  

 

 Необхідно  

PRRO* 11.9 млн дол США  

Кластер Логістики  1.5 млн дол. США  

Кластер 

Продовольчої 
Безпеки 

65.2 млн дол. 

США  

 

*PRRO Чисті потреби у фінансуванні на 6 місяців Березень-Серпень 

2017. 

 

Люди, що отримали 

допомогу 

січень 2017 

76% 24% 

Всесвітня Продовольча Програма 
Звіт про ситуацію в Україні №23 

27 лютого 2017 

В цифрах 

4.4 млн постраждалих (OCHA) 

3.8 млн потребують гуманітарної 

допомоги (OCHA) 

620.000 потребують продовольчої 

допомоги 

  

 

Головне: 

 Починаючи з січня 2017 року, ВПП перейшла від програми 
«Надання продовольчої допомоги в умовах надзвичайної ситуації» 
до програми «Довгострокові операції з надання надзвичайної 
допомоги та відновлення» (PRRO), для задоволення потреб 
населення, яке проживає на сході України, в продуктах 
харчування, поступово підтримуючи раннє відновлення. 

 Згідно зі звітом ВПП з огляду ринку, який було опубліковано в 
січні, витрати на харчування для багатьох сімей, які проживають у 
зоні конфлікту перевищили половину їх доходу.   

http://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-update-no-2-deterioration-humanitarian-situation-east-13-february-2017
http://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-update-no-2-deterioration-humanitarian-situation-east-13-february-2017
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Система постачання  

 Беручи до уваги погодні умови в країні протягом зимніх 
місяців, коли температура понижується до -20 градусів за 
Цельсієм, та потреби населення є найбільшими, ВПП 
заготовила 29,000 продуктових наборів на складі у Дніпрі 
для подальшого надання потребуючим людям в січні та 
лютому.  

Продовольча допомога:  
 

 У партнерстві з НУО «Адвентистське Агенство допомоги і 
розвитку» (ADRA), Агенством ООН у справах біженців в 
Україні (UNHCR Ukraine) та місцевою владою, у січні ВПП 
надопомогу 15.502 людей, які потребують продовольчої 
допомоги в результаті конфлікту на сході України. До них 
відносяться люди похилого віку без підтримки родичів, сім’ї 
з одним годувальником (з більш ніж двома дітьми), 
хронічно хворі люди (люди, які живуть з туберкульозом, 
ВІЧ та раком) та люди з обмеженими можливостями. 

 У зв’язку з погіршенням продовольчої ситуації в Авдіївці і 
на вимогу місцевої влади, ВПП надала продовольчу 
допомогу, для покриття надзвичайних потреб людей в 
цьому регіоні. У координації з місцевою владою та іншими 
гуманітарними організаціями, ВПП у партнерстві з ADRA 
доставила 3.800 продовольчих наборів людям, які 
проживають в Авдіївці. 

 Жінки вважаються найбільш вразливими через відсутність 
можливостей працевлаштування, можливостей для 
забезпечення стійких засобів до існування та своїх 
традиційних побутових обов’язків. Таким чином, 76% з 
них, хто отримав допомогу від ВПП в січні, становили жінки 
та дівчата. 

 У січні, ВПП оприлюднила звіт огляду ринку за період 

жовтень-грудень 2016 року. Звіт показує тенденції цін в 
Україні, з особливим акцентом на сході України, де 
здійснює діяльність ВПП. Аналіз показує, що загалом їжа 
була доступною на ринках на непідконтрольній уряду 
територіях Донецької і Луганської областей, хоча ціни на 
деякі продукти є вищими на 25% ніж на підконтрольній 
уряду території. Відповідно до звіту, витрати на 
харчування є основним компонентом бюджету багатьох 
сімей, які проживають у зоні конфлікту. Витрати на 
продовольство для багатьох перевищують загальний 
бюджет сім’ї та інколи досягають 80 – 90%.  

 Кластери 
 

Кластер продовольчої безпеки та 
життєдіяльності (КПБтаЖ) 

 
 Кластер продовольчої безпеки та життєдіяльності 

опублікував результати Аналізу Продовольчої безпеки та 

Вразливості. Було встановлено, що загальна кількість 

потребуючих продовольчої допомоги на Донбасі складає 
620.000 людей. Серед них майже 38.000 є внутрішьо-
переміщеними особами (ВПО).  

 

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.  

 Протягом січня, Кластер Логістики здійснив спільні конвої 
різних гуманітарних агентств у важкодоступні точки на 
непідконтрольній уряду території: 
• 19 січня 2017 року гуманітарний конвой від Агенства 
ООН у справах біженців (UNHCR) загальним об’ємом 3 
мт/20м3 засобів для відновлення житла був доставлений 
до НУО-партнера «Центр Розвиту Донбасу» 
(непідконтрольна уряду територія Донецької області);   
• 26 січня 2017 року, гуманітарний конвой від 
Агенства ООН у справах біженців (UNHCR) та 
Міжнародного благодійного фонду AICM, який складався з 
приблизно 540 MT/449 м3 медикаментів та засобів 
відновлення житла, був доставлений завдяки зусиллям 
Кластеру Логістики до Луганської та Донецької областей 
(непідконтрольні уряду території). 

 

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–організаціями, які поділяють баченням та цілі ВПП і 
мають розгалужену структура на сході України.  

 В січні, ВПП оголосила про пошук нових партнерів, щоб 
мати можливість задовольняти потреби населення на сході 
України в рамках «Довгострокової операції з надання 
надзвичайної допомоги та відновлення» у 2017 році. Вибір 
партнерів та їх анонсовання відбудуться в лютому 2017 
року.   

 

Фінансування  
 
 ВПП вдячна донорам, які вже допомогли українцям у цьому 

році, зокрема уряду Німеччини та Італії, які першими 
підтримали діяльність ВПП та надали ВПП 3 млн євро (3.2 

млн дол. США) та 0.7 млн євро (0.8 млн дол. США) 
відповідно.  

 ВПП терміново необхідно більш ніж 30 млн дол. США, щоб 
до грудня 2017 року забезпечити продуктами харчування 
людей на сході України, які постраждали в результаті 
конфлікту. Без додаткового фінансування, ВПП буде 
змушена скоротити кількість місяців, протягом яких вона 
зможе надати продовольчу допомогу і  здійснення 
діяльності з раннього відновлення. 

 

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 Кластера Логістики: Патрік Бодрі: 

patrick.baudry@wfp.org

Діяльність ВПП 

  
Необхідно  

(в дол. США)  

Отримано  

(в дол. США)  

Чисті потреби у 

фінансуванні на 6 

місяців (лютий-липень 

2017)* (в дол. США) 

Кількість людей, 

які отримали 

допомогу 

(Січень) 

Жінки Чоловіки 

«Довгострокові операції з 

надання надзвичайної 

допомоги та 

відновлення» (PRRO)  

200953 

Січень –Грудень 2017 

 

35.7 m 

 

5.5 m 

12.3m 15,025 11,382 3,643 

Продовольчі набори       15,025 11,382 3,643 

Грошові перекази       0 0 0 

http://reliefweb.int/report/ukraine/wfp-ukraine-market-update-13-october-december-2016
http://reliefweb.int/report/ukraine/food-security-and-vulnerability-analysis-february-2017
http://reliefweb.int/report/ukraine/food-security-and-vulnerability-analysis-february-2017
mailto:dorte.ellehammer@wfp.org
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