
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

критеріями для надання пріоритетної допомоги ВПП 
намагатиметься надати допомогу 50 000 людей, які 

мають низький рівень продовольчої захищеності через 
декілька раундів роздачі продовольчих наборів та 
грошових переказів як на підконтрольній так і на не 
підконтрольній уряду територіях (відповідноб ПУТ та 
НПУТ).  

Підтримка Гуманітарного 
реагування в Україні  

Кластером Логістики 

 

SO 200821 

(березень 2015 - грудень 

2017) 

Необхідно  

(в дол. США) 

Отримано (в 

дол. США) 

 

5.7 m 
4.1 m 
(72%) 

Кластер Логістики 

В грудні 2017 року Кластер Логістики супроводжував 

два спільні конвої з товарами для охорони здоров’я 

об’ємом 11 мт/76 куб. м у Донецьк (НПУТ) та близько 

216 мт/172 куб. м будматеріалів та товарів для охорони 

здоров’я до Луганську (НПУТ) для подальшої роздачі 

серед тих, хто потребує допомоги.  

Фото © ВПП  
Маленький Сашко з сім’ї внутрішньо переміщених осіб 
(ВПО), розділеної внаслідок конфлікту, Покровськ, 
Донецька область, ПУТ 

 

 

 

Допомога населенню, 

яке має низький 

рівень продовольчої 

захищеності та 

уразливим верствам 

населення, яке 

постраждало в 
результаті конфлікту 

та втратило засоби до 

існування на сході 

України  

 

PRRO 200953 

(січень 2017–березень 

2018) 

Необхідно  

(в дол. США) 

Отримано (в 

дол. США ) 

 

Чисті потреби 

у фінансуванні 

на 6 місяців (в 

дол. США)* 

37.9 

млн 

13.1 

млн** 
(35%)  

-- 

* січень – березень 2018 р. 
** отримано загалом, включаючи перехід коштів від EMOP 

 

ВПП розпочала свою операцію на запит уряду України в 
серпні 2014 року, для того, щоб доставити надзвичайну 
допомогу людям, які постраждали в результаті конфлікту 
на сході країни. На сьогоднішній день ВПП надала 
продовольчу допомогу та підтримала більш ніж 1 мільйон 

вразливого населення, вклавши 60 млн дол. США у 
місцеву економіку, через низку грошових переказів, 
коштів та ваучерів, та закупівлю місцевих продовольчих 
товарів.  

Національні та міжнародні партнери, включаючи уряд 
України на національному та місцевому рівнях, агенції 

ООН, неурядові організації та спільнота донорів 

докладають спільних зусиль для зменшення рівня 
продовольчих потреб на сході України  

Поточна «Довгострокова операція з надання 
надзвичайної допомоги та відновлення» (PRRO) 
задовольняє продовольчі потреби найбільш уразливого 
населення, яке постраждало від конфлікту на сході 

України, поступово підтримуючи діяльність з раннього 
відновлення. Операція дотримується ключових 
рекомендацій звіту про оцінку, підготовленого у 2016 
році, підкреслюючи необхідність зосередження уваги на 
відновленні разом з розвитком потенціалу національного 
уряду та місцевих органів влади. 

Для того, щоб надавати допомогу людям протягом 

суворих зимніх місяців, коли рівень продовольчої 

безпеки знижується, операція PRRO, спочатку 
запланована на один рік, була подовжена ще на січень 
та лютий 2018 року. Протягом грудня 2017 року – лютого 
2018 року, з наявними ресурсами та цільовими 

 

 

 

Грудень 2017 

Всесвітня продовольча програма 

ООН в Україні 
Стислий огляд ситуації по країні 
 

 
 

 

Допомога від ВПП 

 

Основне 
фото 

 

В цифрах 

4,4 млн людей постраждали в результаті 

конфлікту (УКГС) 
3,4 млн людей потребують гуманітарної 

допомоги (План гуманітарного реагування 2018) 
1,2 млн людей потребують продовольчої 

допомоги (План гуманітарного реагування 2018) 
 

76% 24% 42,450 
людей отримали 
продовольчу 
допомогу 
у грудні 2017 року 

PRRO 200953  

Головне 
 ВПП подовжила заплановану на 2017 рік 

операцію ще на два зимові місяці у 2018 році, надаючи 

життєво необхідну допомогу найбільш уразливому 

населенню на сході України. ВПП планує надати 

допомогу щонайменше 13 тисячам людей, які 

проживають на сході України, через грошову  допомогу 

та продовольчі ваучери, щоб люди мали можливість 

купувати їжу до кінця лютого 2018 року.  

 З листопада 2014 року, коли ВПП розпочала свою 

операцію за надання надзвичайної допомоги, до грудня 

2017 року включно, ВПП надала продовольчу допомогу 

у вигляді продовольчих наборів та грошових переказів 

1 068 600 людей серед найбільш уразливого населення 

на сході України, яке страждає від продовольчої 

небезпеки.  

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp284303.pdf
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp284303.pdf
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp284303.pdf
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp284303.pdf
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp284303.pdf
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp284303.pdf
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp284303.pdf
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp284303.pdf
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp284303.pdf
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp284303.pdf
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp284303.pdf
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp284303.pdf
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp284303.pdf
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp284303.pdf
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp284303.pdf
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp284303.pdf
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp284303.pdf


 
 
 
ВПП в Україні Стислий огляд ситуації по країні 
Грудень 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В травні 2017 року Україна увійшла у четвертий 
рік конфлікту. Бойові дії та ескалація конфлікту 
свідчать про непередбачуваність конфлікту. 
Управління Верховного комісара ООН з прав 
людини (УВКПЛ ООН) оцінює, що з початку 
конфлікту (14 квітня 2014 року - 15 листопада 

2017 року) кількість загиблих серед мирних 
жителів становить понад 2500 чоловік, а кількість 
травмованого цивільного населення становить 
7000-9000 чоловік. 

Як країна-експортер продовольчих продуктів, 
доступ до їжі не є проблемою в більшості районів 
країни. Проте, недавні політичні та економічні 
обмеження продовжують загрожувати 

продовольчій безпеці в постраждалих районах. 
Сотні тисяч мирних жителів у конфліктних або 
колишніх конфліктних районах мають обмежений 
доступ до основних засобів до існування та 
послуг. Урядова підтримка державних служб 
припинилася в деяких сферах; це включає 
фінансування шкіл і лікарень, а також виплату 

соціальних пільг та пенсій. Багато переміщених 
осіб є безробітними, і вважається, що їхні 
фінансові ресурси вичерпані. Інфляція 
продовольчих цін є однією з найвищих у світі. 
Через значну девальвацію національної валюти, 
ціни на продукти ростуть швидше, ніж доходи 
населення, обмежуючи купівельну спроможність і 
загальний доступ до їжі. 

Згідно з ПГР 2018, 1,2 млн людей на сході України 

оцінюються як ті, що мають низький рівень 
продовольчої захищеності, та 500 тис. мають  
обмежені або відсутні засоби до існування. 

 

 

 

Оперативна інформація 

 Завдяки відносно теплій погоді у грудні 2017 року, 
Продовольча допомога за відновлення активів була 
завершена у проектах на ПУТ Луганської області 

(діяльність та об’єкти). ВПП разом з партнерами планує 
провести спільний семінар для аналізу партнерства та 
результатів діяльності з раннього відновлення, який 
відбудеться у січні 2018 року.     

 В грудні 2017 року основними проблемами для ВПП та її 
партнерів були напружений графік роботи банків у 
передсвятковий період та відповідні технічні затримки з 

передачею коштів для допомоги. Тим не менш ВПП разом 
з партнерами розпочала заходи з надання допомоги у 
зимовий період відповідно до подовжених термінів 
операції, надаючи грошові перекази 25 тисячам людей, 
які мають низький рівень продовольчої захищеності. 
Номінал ваучерів було підвищено у жовтні 2017 року від 
550 грн до 700 грн (близько 25 дол. США) на людину, 

щоб задовольнити 75% щоденних продовольчих потреб 

за рекомендацією Кластера продовольчої безпеки та 
життєдіяльності.  

 ВПП надає продовольчі набори у районах, що 
постраждали в результаті конфлікту, де гуманітарні 
організації мають обмежений доступ та де 

інфраструктура та ринки зруйновані. Більшість таких 
районів знаходяться на НПУТ. У грудні 2017 року 17 500 
людей отримали два раунди продовольчих наборів від 
ВПП. Ця роздача буде останньою у січні-лютому 2018 
року допомога ВПП буде надаватись тільки на ПУТ та 
здійснюватися через грошові перекази. 

 ВПП вперше встановила свою присутність в Україні в 

березні 2014 року для задоволення потреб громад, що 
постраждали в результаті конфлікту, однак скорочення 

ресурсів та обмеження доступу на НПУТ суттєво заважало 
спроможності ВПП реагувати на потреби. Як наслідок, 
ВПП не представляла свої проекти для Плану 
гуманітарного реагування (ПГР) на 2018 рік, що був 
представлений на  початку грудня. Замість цього ВПП 

підтримала своїх партнерів, які направили свої проекти 
до процесу ПГР безпосередньо. ВПП закликає донорів 
підтримати НУО та міжнародні організації, що 
продовжують впроваджувати діяльність, для 
задоволення зростаючих потреб на сході України. 

Кластер Продовольчої Безпеки та 

Життєдіяльності  

ВПП є співзасновницею Кластеру Продовольчої Безпеки 

та Життєдіяльності (КПБтаЖ) в Україні разом з ФАО. 
КПБтаЖ був заснований для координації допомоги, 

наданої гуманітарними партнерами людям, які 
постраждали в результаті конфлікту на сході України. 
Згідно з результатами спільної Оцінки продовольчої 
безпеки, опублікованої 12 вересня, рівень продовольчої 
безпеки у 2017 році погіршився вдвічі. Конфлікт на сході 
України поглибив існуючі системні недоліки, що 
ускладнило гуманітарну ситуацію та призвело до 

значного підвищення потреб у продовольстві на ПУТ та 
НПУТ. Результати Оцінки, проведеної у 2017 році, 
рекомендують продовжувати підтримувати людей, які 
постраждали в результаті конфлікту, у задоволенні їхніх 
потреб та відновленні засобів до існування. Слабкі схеми 
соціального захисту також вимагають активних заходів з 

розвитку, спрямованих на боротьбу з безробіттям та 
постійним зростанням цін на продукти харчування, що 
зрештою впливає на рівень життя найуразливішого 
населення  на сході країни.  

Донори: Німеччина, Італія та США . 

Партнери:  
Адвентистське Агентство Допомоги та Розвитку (ADRA), БО 
Мережа, Центр Розвитку Донбасу (DDC), Маріупольський 
Союз Молоді, Норвезька рада у справах біженців (NRC), 
«Людина в біді» (PIN), Відповідальні громадяни (Responsible 
Citizents). 

 

 

 

 

Контактна інформація: Олександра Малукало 

(oleksandra.malukalo@wfp.org) 

Представник ВПП в Україні: Дорте Еллехаммер 

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

 

Індекс ґендерного нерівності 

2016: 55 місце з 157 

Індекс людського розвитку 2016: 

84 місце з 188 

Рівень доходу: Нижче 
середнього 

Населення: 45.6 мільйонів 

Основна інформація про країну та  

стратегія ВПП 

 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport20th_UKR.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/ukraine_humanitarian_response_plan_2018_en_20171204.pdf
http://fscluster.org/ukraine
http://fscluster.org/ukraine

