
 
 

Протокол зустрічі 

2 грудня 2016, Київ 

Метою засідання КПБ була зустріч з заступником директора з питань надзвичайних ситуацій 

Шейлою Грудем з Головного офісу у Римі та Головою програми ВПП (з регіонального бюро в Каїрі) 

Карлом Паульсоном, котрі приїхали з місією до України. Завданням місії було оцінити поточну 

гуманітарну ситуацію на сході України. 

На зустрічі присутніми були, зокрема, партнери КПБ, донори, представники організації REACH,  

Міністерства аграрної політики та провольства України та Міністерства з питань тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб України. 

Координатор ВПП в Україні Дорте Еллехаммер із радістю оголосила, що Довгострокову 

операцію з надання надзвичайної допомоги й відновлення було затверджено на Раді Директорів (РД). 

Контактна особо, що представляє REACH (Джеремі) коротко презентував результати доповіді 

IAVA. Одним з таких результатів виявися той факт, що з точки зору забезпеченості продовольством 

немає відмінності між ВПО та місцевим населенням. Інформація з оцінок REACH є точною лише на 

регіональному рівні (підконтрольні/непідконтрольні території/Луганськ/Донецьк), але здійснення 

більш поглибленого аналізу даних є досить проблематичним з точки зору рівня конфіденційності. (З 

повною версію доповіді ви зможете ознайомитися за посиланням 

http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-

documents/reach_ukr_report_inter_agency_vulnerability_assessment_november_2016.pdf) 

ФАО висловило думку, що на початку конфлікту постраждале населення було спроможне 

самостійно справлятися з труднощами (оскільки вони мали певні збереження). Але, враховуючи, що 

конфлікт триває вже близько трьох років і рівень безробіття зростає, люди не мають достатньо коштів 

для придбання їжі. Як результат вони вживають раціон нижчої якості, особливо скорочується 

споживання білків через високі ціни на них. Слід також зауважити, що стан продовольчої безпеки в 

різних поселеннях надзвичайно відрізняється. 

Було зазначено, що через конфлікт було порушено рикові ланцюжки, особливо ті, що 

стосуються торгівельних взаємин з Росією. Необхідно докласти зусиль для відбудови нових ланцюжків 

та відновлення постачання товарів на ринок.  

Представник Міністерства аграрної політики та продовольства України (Микола Мороз – 

директор Департаменту продовольства) висловив готовність співпрацювати. Міністерство аграрної 

політики та продовольства запропонувало заключити меморандум співпраці з ВПП. 

Представник Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб України (Людмила Платонова – Директор департаменту) висловила глибоке 

занепокоєння гуманітарною ситуацією, що виникла в Україні через конфлікт, а також заявила про 

готовність співпрацювати з гуманітарною спільнотою.  
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