
 Про роботу гуманітарного штабу з отримання та розподілу гуманітарної допомоги.  

Впродовж січня 2023 року отримано гуманітарну допомогу від Обласного 

гуманітарного штабу при Одеській РВА:  

В рамках програми «Спільний продуктовий набір» отримано продукти харчування 

(олія 3320 пл., борошно 16600 кг, горох 6800 кг, рис 9960 кг) для формування 3320 

продуктових наборів для малозабезпечених жителів та родинам внутрішньо переміщених осіб. 

До складу набору увійшло: 1пл олії, 5 кг борошна 2 кг гороху та 3 кг рису. Від Подільської 

РВА до наборів було додано 6640 пач. згущеного молока: по 2 пач. у набір. Обєднані 

територіальні громади доукомлектовували набори макаронними виробами, консервами, 

крупами та іншими наявними в громадах продуктами.  

В рамках постанови КМУ від 20.03.2022 №328 «Деякі питання забезпечення населення 

продовольчими товарами тривалого зберігання в умовах воєнного стану» отримано продукти 

харчування (крупа пшенична 10000 кг, печиво 9600 кг, цукор 10080 кг, консерви мясні 38364 

шт., вермішель 11000 кг, олія 9600 пл., кава 10780 шт, борошно 9360 кг, згущене молоко 48960 

шт) для формування 9600 продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб та 

малозабезпечених жителів громади. 

Відповідно до заявок сформованих територіальними громадами та плану розподілу 

вищевказана гуманітарна допомога передана об’єднаним територіальним громадам для 

подальшого формування продуктових наборів та видачі населенню.  

Місто, район 
Розподіл спільних 

проднаборів 

Розподіл проднаборів 

пост. 328 

Подільський район, в т.ч. 3 320 9 600 

Ананьївська міська ТГ 580 1 080 

Балтська міська ТГ  1 385 

Долинська сільська ТГ 90 90 

Зеленогірська селищна ТГ  200 

Кодимська міська ТГ  1 305 

Куяльницька сільська ТГ 510 510 

Любашівська селищна ТГ 530 780 

Окнянська селищна ТГ 390 540 

Піщанська сільська ТГ  135 

Подільська міська ТГ 720 2 400 

Савранська селищна ТГ 500 1 115 

Слобідська селищна ТГ  60 

Завдяки підтримці з боку начальника Одеської військової адміністрації МАКСИМА 

МАРЧЕНКА та сприяння начальника Подільської РВА МИХАЙЛА ЛАЗАРЕНКА від 

координаційного гуманітарного штабу при Одеській ОВА отримано 21 бойлер для нагріву 

води для місць компактного проживання внутрішньо переміщених осіб територіальних громад 

району: Балтської міської – 4 шт., Кодимської міської 1 шт., Подільської міської 5 шт., 

Куяльницької сільської 8 шт. та Окнянської селищної 3 шт. 


