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ТРЕНІНГ: «ЛОГІСТИКА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ 
БЕЗПЕКИ ТА РОЗВИТКУ ГРОМАД В УМОВАХ ВІЙНИ: »



«Програма підтримки продовольчої безпеки «Згуртовані громади» 

Всеукраїнська асоціація громад за підтримки Програми USAID з 
аграрного та сільського розвитку – АГРО допомогла доправити 
благодійні вантажі з харчами та іншими припасами до 95 
громад, які тяжко потерпіли від війни з 13 областей України

Херсонська1000

Допомогу отримали  
більше 70 тис людей



Партнери ВАГ в рамках проекту «Згуртовані громади»  

Міжнародні надавачі допомоги

Ізраїльський центр міжнародного 

співробітництва МАШАВ

https://www.facebook.com/MASHAVisrael/

Надано 17 промислових генераторів 

110, 170, 225, 250 kVA для Херсонської ОВА

ГО «Німецько-Український форум» 

(м. Берлін, Німеччина)

http://www.d-u-forum.de/uk/

Надано 2-х промислових пересувних генератори 

60;  250 kVA для Миколаївської ОВА

Проект USAID «Зміцнення громадської 

довіри» (UCBI-III)

Надано 2-х промислових генератори 

410; 220 КВА для м.Херсон

Шведської урядова агенція MSB Надано 17 модульних будиночків 

Отримувачі: 7 ТГ Одеської, Миколаївської, 

Сумської обл.

https://www.facebook.com/MASHAVisrael/
http://www.d-u-forum.de/uk/


Партнери ВАГ в рамках проекту «Згуртовані громади»  

Допомогли знайти донорів та організувати логістику:
• Комітет ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг https://kompek.rada.gov.ua/

• Херсонська обласна військова адміністрація https://www.facebook.com/khoda.gov.ua

• Миколаївська обласна військова адміністрація https://www.facebook.com/mykoda

• ТОВ «Нова пошта» https://www.facebook.com/NPhumanitarian/

• Асоціація «Об’єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття»

• БФ «ЛЮДИНА» https://human.org.ua/ ; https://www.facebook.com/humanfund

• БФ «БРАТТЯ» https://www.facebook.com/profile.php?id=100083319355504

• ГО «МІСТО СИЛИ» https://www.facebook.com/mistoo.sily

• БО «ЦЕНТР ВОЛОНТЕРСТВА ТА ЗАХИСТУ» https://www.facebook.com/LvivVolunteeringCenter/

• БФ «БО «Патріотична Україна» (м.Бровари)

• ТОВ «Файєрсекьюріті» (с. Петропавлівська Борщагівка Київської обл.)

• Народний депутат Дмитро Соломчук https://www.facebook.com/solomchuk.dmytro

https://kompek.rada.gov.ua/
https://www.facebook.com/khoda.gov.ua
https://www.facebook.com/mykoda
https://www.facebook.com/NPhumanitarian/
https://human.org.ua/
https://www.facebook.com/humanfund
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083319355504
https://www.facebook.com/mistoo.sily
https://www.facebook.com/LvivVolunteeringCenter/
https://www.facebook.com/solomchuk.dmytro


Партнери ВАГ в рамках проекту «Згуртовані громади»  

НАДАВАЧІ ДОПОМОГИ

Фонд/Фундація/ Організація 

Сайт/Сторінка ФБ Яка допомога надавалась

ФУНДАЦІЯ ОЛЕНИ ЗЕЛЕНСЬКОЇ

https://zelenskafoundation.org/ Передача у Херсонську область 2200 
спальних мішків; 2700 електрообігрівачів; 
800 електроодіял; 200 бензинових 
генераторів 

Берегівська районна Мальтійська 

служба допомоги

https://www.facebook.com/BJMSZ Передача продуктів харчування, засобів 

гігієни, ліків, інших необхідних речей у 

Запорізьку, Харківську, Дніпропетровську та 

ін. обл.
ГО «МІСТО СИЛИ» м.Херсон https://www.facebook.com/mistoo.sily Передача у Миколаївську та Херсонську обл. 

2900 гігієнічних наборів;

БО «ЦЕНТР ВОЛОНТЕРСТВА ТА 

ЗАХИСТУ» м.Львів

https://www.facebook.com/LvivVolunteeringC

enter/

Передача 30 тонн медичного товару, засобів 

гігієни, ліків, сімейних наборів у Херсонську 

обл.; продуктів харчування у Запорізьку 

обл.; 2 польових кухні у м. Умань
БО «БТ «МЕРЕЖА» м. Кривий Ріг https://www.facebook.com/merejaKR/?locale=

ru_RU

Передача 1785 продуктових наборів  Food 

ration для жителів ТГ Херсонської обл.
ТОВ «КУСТО АГРО» (м.Жмеринка

Вінницької обл)

Передача 2-х промислових генераторів у 

Нововолинську ЦМЛ

https://zelenskafoundation.org/
https://www.facebook.com/BJMSZ
https://www.facebook.com/mistoo.sily
https://www.facebook.com/LvivVolunteeringCenter/
https://www.facebook.com/merejaKR/?locale=ru_RU


Партнери ВАГ в рамках проекту «Згуртовані громади»

Закарпатська 

область

Львівська 

область

Хмельницька 

область

Тернопільська 

область

Рівненська 

область

Волинська 

область

Великоберезнянська Заболотцівська Летичівська Великогаївська Гощанська Боратинська

Оноківська Підкамінська Староостропільська Шумська

Драгівська Красненська Миролюбненська

Меденицька Лісовогринівецька Вінницька 

область

Чернівецька 

область

Одеська область

Добромильська Крупецька Якушинецька Мамалигівська Авангардівська

Старосамбірська Щиборівська Ванчиковецька Доброславська

Щирецька Вовковинецька Івано-Франківська область Запорізька

Куликівська Деражнянська Лисецька Широківська

Маківська

Територіальні громади – надавачі допомоги



Систематизація та автоматизація логістичної та комунікаційної діяльності

Платформа DELLA™ https://della.ua/

Зручний та якісний інформаційний сервіс

у сфері автомобільних перевезень Текст

На платформі DELLA™ можна:

• З’ясувати орієнтовну вартість перевезень та 

ознайомитись зі статистикою цін на перевезення

• Здійснювати пошук вантажів чи транспорту в 

межах України;

• Здійснювати пошук міжнародних вантажів та 

міжнародного транспорту 

• Розмістити своє оголошення щодо перевезень

• Відслідковувати свої перевезення

• Знайти партнерів для організації перевезень

• Долучитися до логістичного майданчику ВАГ 

Перевізники DELLA:

проходять обов’язкову реєстрацію;

надають державні документи на свій вид діяльності;

надають ліцензію на міжнародні та внутрішні 

перевезення



Систематизація та автоматизація логістичної та комунікаційної діяльності

Платформа DELLA™ https://della.ua/

Для користувачів ВАГ крім стандартних функцій, 

впроваджено додатковий логістичний майданчик, 

який направлений на позиціювання групи ВАГ, як 

верифікованого представника з направленням на 

перевезення гуманітарної допомоги. 

На даний час логістичний майданчик ВАГ об’єднує 

майже 40 представників компаній та організацій:

• територіальних громад, надавачів допомоги;

• територіальних громад, отримувачів допомоги;

• координаторів та експедиторів логістичного

процесу;

• перевізників;

• волонтерських, благодійних організацій, фондів.



Як зареєструватися на платформі DELLA™ https://della.ua/ ?
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Як зареєструватися на платформі DELLA™ https://della.ua/ ?

Після реєстрації на платформі DELLA для приєднання до логістичного майданчика ВАГ – зв’яжіться за номером 

+38 (097) 32 37 589 

(телефон, Viber, Telegram, WhatsApp).

На платформі DELLA Вам надійде запрошення до групи ВАГ – прийміть його. 

В разі, якщо таке повідомлення не надійде – зв’яжіться за вказаним номером ще раз.

Після успішного приєднання до групи ВАГ буде доступний розділ "Групи", в якому є можливість переглянути учасників, 

кількість активних заявок та іншу інформацію.

https://della.ua/
https://della.ua/my/my_groups/


Яку додаткову можливість дає логістичний майданчик ВАГ ?

1. Убезпечує учасників від шахрайських дій, які трапляються з боку «псевдо» волонтерів чи не

недоброчесних перевізників.

2. Допомагає швидше знаходити перевізників та необхідні вантажі від благодійних фондів та

територіальних громад.

3. Дає можливість знаходити волонтерські організації, благодійні фонди, які здійснюють

перевезення на пільгових умовах (без урахування вартості транспорту чи лише за

відшкодування пального).

4. Дає можливість учасникам логістичного майданчику комунікувати між собою з метою

перевезення допомоги постраждалим в наслідок війни;

5. Уникати прямих телефонних контактів чи контактів через Viber, Telegram, WhatsApp, бачити

та реагувати на замовлення у зручний для кожного час підключення до Інтернет.

До логістичного майданчику на платформі DELLA™, ВАГ долучає своїх партнерів: перевірених 

перевізників, представників волонтерських, благодійних організацій та фондів, територіальних 

громад надавачів та отримувачів допомоги. Між учасниками групи створюються довірчі 

стосунки, що сприятиме пришвидшенню пошуку вантажів та перевізників допомоги. 



Документообіг

1. Договір про перевезення (укладається між замовником та 

перевізником

2. Заявка (першим оформлює замовник, потім перевізник)

3. Товаро-транспортна накладна (заповнюється/надається 

вантажовідправником; надається водійєві під підпис; 

вноситься відмітка про отримання вантажу 

вантажоотримувачем)

4. Акт прийому- передачі або видаткова накладна 

(заповнюєтьс/надається вантажовідправником водійєві, 

вноситься відмітка про отримання вантажу 

вантажоотримувачем)

5. Рахунок-накладна надається перевізником

6. Акт виконаних робіт надається перевізником

7. Списки отримувачів допомоги



Документообіг



Документообіг



Дякую за увагу!

Сайт:                                        https://communities.org.ua/

Електронна адреса:             office@communities.org.ua

Тел:                                           +38 (097) 32 37 589

https://communities.org.ua/
mailto:office@communities.org.ua
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