Фудбенк в Україні створений в 2011 році, і вже на протязі 6 років активно співпрацює з
постачальниками (супермаркетами, виробниками, ресторанами та іншими ланками надходження продуктів) з
метою отримання харчових продуктів та реалізує їх подальший розподіл між різноманітними громадськими,
благодійними організаціями, що безпосередньо працюють з категоріями населення, які їх потребують.З липня
2011 до грудня 2015 року «КМБФ «Фудбенк» отримав та передав через благодійні організації 927 тон
продуктів та товарів першої необхідності
В 2016 році Фудбенк отримав 325 тон продуктиів харчування та товарів першої необхідності від
компаній Metro Cash & Carry, Mondeliz, Procter&Gamble, Pepsi Co, Johnson & Johnson, Nestle, Рабен Україна,
фізичних осіб в рамках благодійних акцій Фудбенк та за власною ініціативою активних людей. Завдяки
партнерам в 2016 році КМБФ «Фудбенк» було отримано та розподілено 223 748 кг продуктів харчування та
101 382 кг товарів першої необхідності, а також 13800 пакунків підгузків. Продукція була розподілена за
допомогою 136 благодійних та громадських організацій як в м. Києві, так і по всій Україні.
Вже традиційно приймали участь в акціях «Поділись Великоднім сніданком» та «Збери шкільний
портфелик» разом із Metro Cash & Carry . Щороку Фудбенк в Україні проводить акції в організаціях, що
підтримують рух, збором продуктів харчування і їх подальшу передачу людям, що потребують харчової
допомоги. Цього року нас підтримали співробітники Infopulse Ukraine!
Дякуємо всім , хто долучився до збору продуктів до World Food Day 2016! Ви - неймовірні!
Ви зібрали 262 кг їжі! Цукор, олія, рис,гречка,макаронні вироби, рибні консерви, овочеві консерви,
борошно, пшоно ( крупа), вівсянка, манна крупа,печиво, мед, халва, чай, цукерки, паста томатна, соки
фруктові та інше. Всі продукти були розподілені серед 39 самотніх літніх киян через патронат Карітас Київ.
Сформували 39 пакетів і передали найбільш нужденним людям похилого віку. Тих, хто зміг прийти,
запросили провести разом вечір за чаєм з печивом. Іншим принесли додому і в притулок.!
Велику підтримку та допомогу КМБФ «Фудбенк» надає Європейська Асоціація Фудбанків (FEBA),
компанії АТ «Каргілл» та «Лафардж».
Мрії КМБФ "Фудбенк" про брендований авторефрежиратор збулись! Щиро вдячні всім, хто зробив
це можливим - FEBA, "МЕТРО Кеш енд Кери" Україна,
АТ "Каргілл", QBE Україна!!! Фудбенк має тепер і
можливість отримувати та передавати молочні
продукти, будь- які - все що потребує зберігання з
контрольованим холодним температурним режимом, і
можливість інформувати людей про принципи своєї
діяльності прямо під час роботи!

Тисячі людей отримали продовольчу допомогу, яка є для них вкрай необхідною. Допомагаючи людям
навкруги - робимо світ кращім, небайдужим до людських проблем і потреб.
Сподіваємось, що у наступному році ми зможемо зробити ще більше.
Ми раді новим знайомствам, новим партнерам та готові до співпраці із усіма охочими!

Розподіл 223 748 кг продуктів та 101 382 кг товарів першої необхідності, переданих нужденим в 2016 році, по
категоріях наведений у таблиці (кг). В 2016 році збільшився обсяг молочних продуктів, а також миючих
засобів, товарів особистої гігієни, інших товарів першої необхідності з появою нового постачальника
Procter&Gamble Ukraine .
Категорія продукції
Хлібобулочні , кондитерські вироби
Печиво- чіпси - крекери

Обсяг, кг
23 090
15 050

Кава-цикорій-чай

84

Ранкові напої-пластівці

75

Шоколад
Креми-десерти
Борошно-страви пюре
Макаронні вироби-рис-крупи
Сухофрукти та сушені овочі
Приправи-соуси
Харчові жири-олія
Цукор

17 690
573
4 217
11 850
456
1 987
320
2 910

Консервовані фрукти і овочі

158

Консервована риба

225

Дитяче харчування

117

Напої-соки

6 819

Сир твердий, кисломолочний, молочні продукти, яйця

40 300

Свіжі фрукти

33 627

Свіжі овочі

64 199

Всього продукти

223 748

Побутові миючі та чистячі засоби

85 885

Засоби особистої гігієни

15 253

Інші товари

245

Підгузки 13800 упаковок

Всього товарів першої необхідності

101 382

