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Фото: Продовольча допомога в рамках надзвичайної ситуації для 

жителів Новоайдару, Донецька обл. ADRA/Олена Нехаєва  

 

 
 

Поточна ситуація 

 Сплеск військових подій, який розпочався в кінці січня, 
продовжився в лютому і призвів до збільшення гуманітарних 
потреб. Небезпека зросла знову по всій території східної 
України, призводячи до нових жертв серед цивільного 
населення і виникнення нових гуманітарних потреб в деяких 
районах.  Від початку року, Управління верховного комісара 
ООН з прав людини (OHCHR) повідомило про 111 жертв серед 
цивільного населення (20 загиблих та 91 поранених), у 
порівнянні з 51 у періоді з листопада по грудень 2016 року. 

 Триваючий конфлікт як і раніше представляє непряму 
загрозу для цивільного населення, яке залежить від 
централізованого споживання води, електрики, та опалення. 
Застарілі але критично необхідні інфраструктури, включаючи 
постачання газоподібного хлору з «Донецької фільтрувальної 
станції», зазнали великої кількісті прямих пошкоджень  у 
цьому місяці. 

 25 січня, група ветеранів нинішнього конфлікту розпочали 
блокаду на залізничному сполученні між підконтрольною та 
непідконтрольною урядом територіями, вимагаючи звільнення 
ув’язнених. Як зазначено у звіті Управління ООН з координації 

гуманітарних питань, економічний вплив блокади ймовірно 
торкнеться пересічних українців у багатьох місцях, 
щонайменше пів мільйона робочих місць знаходяться в 
небезпеці, та негативні наслідки можуть вплинути на близько 
1,5 млн людей – членів сімей колишніх співробітників 
енергетичних підприємств. 

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). В рамках 

програми  «Надзвичайного реагування» на продовольчі 
потреби постраждалого населення ВПП надала продовольчу 
допомогу 850,000 людей в цих регіонах до кінця 2016 року.  

 У 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 у 
2017 році, поступово підтримуючи раннє відновлення, що 
спрямоване на підвищення рівня життя місцевого населення, 
підвищення доходів, диверсифікацію культур та відновлення 
виробничих фондів. Люди, які мають середній рівень 

 
 

Потреби у 
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Безпеки та 
Життєдіяльності 

65.2 млн дол. 

США 

 

*PRRO Чисті потреби у фінансуванні на 6 місяців квітень-

вересень 2017. 

 

Люди, що отримали 

допомогу 

Лютий 2017 

61% 39% 

Всесвітня продовольча програма 
Звіт про ситуацію в Україні №24 

31 березня 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) 
  

 

Головне: 

 Відповідно до останнього Аналізу продовольчої безпеки та 
вразливості, загальна кількість людей, які потребують 
продовольчої допомоги на Донбасі складає 620,000 людей. Серед 
них майже 38,000 є внутрішньо-переміщеними особами (ВПО). 

 ВПП відчуває брак фінансових ресурсів, що може запобігти 
наданню продовольчої допомоги людям, які проживають на сході 
України, а також зменшити кількість заходів з раннього 
відновлення, які заплановані для підвищення рівня життя 
місцевого населення та підвищення стійкості.  

http://reliefweb.int/report/ukraine/report-office-united-nations-high-commissioner-human-rights-conflict-related-sexual
http://reliefweb.int/report/ukraine/report-office-united-nations-high-commissioner-human-rights-conflict-related-sexual
http://reliefweb.int/report/ukraine/report-office-united-nations-high-commissioner-human-rights-conflict-related-sexual
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ukraine_humanitarian_bulletin_issue_16_jan_feb_2017_en.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ukraine_humanitarian_bulletin_issue_16_jan_feb_2017_en.pdf
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продовольчої захищеності (тобто стикаються з труднощами, 
щоб щоденно забезпечувати себе достатньою кількістю 
поживної та здорової їжі) будуть залучені до участі у тренінгах 
та заходів з раннього відновлення, які адаптовані до місцевих 
умов і засновані на наявних фінансових ресурсах. 

 

Система постачання 

 Беручи до уваги погодні умови в країні протягом зимніх 
місяців, коли потреби населення є найбільшими, ВПП 
заготовила 29,000 продуктових наборів на складі у Дніпрі 
для подальшого надання людям, потребуючим допомоги. У 
лютому усі продовольчі набори були доставлені до партнера 

ВПП ADRA, щоб допомогти людям на підконтрольній уряду 
території, які мають обмежений доступ до їжі.  

Продовольча допомога:  
 

 У лютому, ВПП у партнерстві з НУО «Адвентистське 
Агенство допомоги і розвитку» (ADRA), «Людина в біді», 
People in Need (PIN) та Агенством ООН у справах біженців в 
Україні (UNHCR Ukraine), надала допомогу 35,503 людей, які 
постраждали в результаті конфлікту на підконтрольній та 
непідконтрольній уряду територіях Донецької та Луганської 
областей. 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. Продовольча допомога була надана у 
відповідь на надзвичайні продовольчі потреби, які були 
викликані ескалацією конфлікту та критично низькою 
температурою взимку. Розподіли продуктових наборів були 
тісно узгоджені з місцевою владою та гуманітарною 
спільнотою на сході.  

 Жінки вважаються найбільш вразливими через відсутність 
можливостей зайнятості, можливостей для забезпечення 
стійких засобів до існування та своїх традиційних побутових 
обов’язків. Таким чином, 61% з тих, хто отримав допомогу 
від ВПП в лютому, становили жінки та дівчата. 

Кластери 
 

Кластер продовольчої безпеки та 
життєдіяльності (КПБтаЖ) 

 Відповідно до Аналізу Продовольчої безпеки та вразливості, 
опублікований у лютому, загальна кількість людей, які 
потребують продовольчої допомоги на Донбасі, складає 
620,000 людей. Серед них 38,000 є внутрішньо-
переміщеними особами (ВПО).  

 Жінки, як і раніше вважаються більш вразливими ніж 

чоловіки, 14,8% та 5,5 % з них мають середній та низький 
рівень харчування відповідно. Більшість з них матері-
одиначки. Люди похилого віку, що живуть поодинці та люди 
з хронічними захворюваннями є ще одною вразливою 
категорією. 

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 лютого, Кластер Логістики здійснив 5 гуманітарних 
конвоїв у важкодоступні точки на непідконтрольній уряду 
території, який складався з засобів гігієни, засобів відновлення 
житла, медикаментів та предметів освіти, загальним об’ємом 
1436,75 мт/3271 м3 для 5 партнерів (Управління верховного 
комісара ООН у справах біженців (UNHCR), Міжнародної 
організації з міграції (ІОМ), Міжнародного благодійного фонду 
АІСМ, ЮНІСЕФ та Центру розвитку Донбасу).  
 

Партнерство  

 
 Для того, щоб полегшити доступ до продуктів харчування 

населенню, яке проживає у Донецькій та Луганській 
областях, ВПП співпрацює з міжнародними та місцевими 
НУО-організаціями, які розділяють бачення та цілі ВПП і 
мають розгалужену структуру на сході України.  

 В січні, ВПП оголосила про пошук нових партнерів у 2017 
році, щоб мати можливість задовольняти потреби населення 
на сході України в рамках «Довгострокових операцій з 
надання допомги та відновлення». У лютому ВПП була 
залучена у розгляд та оцінку поданих заявок та відбір 
партнерів.  

Фінансування  

 ВПП вдячна усім донорам, які долучились до надання 
продовольчої допомоги населенню, яке проживає на сході 
України. Зокрема ВПП висловлює подяку урядам Німеччини 
та Італії, які першими підтримали діяльність ВПП у 2017 
році, для продовження надання продовольства найбільш 
вразливому населенню України в рамках «Довгострокових 
операцій з надання допомоги та відновлення».   

 ВПП терміново потребує 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 
пріоритезувати кількість людей, які зможуть отримати 
допомогу, скоротити кількість місяців, протягом яких вона 
надаватиме продовольчу допомогу та зменшити масштаби 
здійснення заходів 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 
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Жінки Чоловіки 

«Довгострокові операції з 

надання надзвичайної 

допомоги та 

відновлення» (PRRO) 

Січень-Грудень 2017 

 

35.7 млн 

 

7 млн 
16 млн 35,503 21,663 13,840 

Продовольчі набори       35,5031 21,663 13,840 

Грошові перекази        -2 - - 

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. 

2 ВПП завершила надання продовольчої допомоги шляхом грошових переказів в рамках програми «Надзвичайного реагування» на продовольчі 

потреби постраждалого населення в грудні 2016 року, надавши два раунди допомоги в грудні і січні. 
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