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Україна  Травень 2015 

  

  

ОСНОВНІ ДАТИ 
 

Події в Криму в березні 2014 року і зростання 
напруженості на Сході в квітні 2014 року, що призвели 
до конфлікту і спричинили масове переміщення 
всередині України та за її межами. У січні 2015 року 
склалась складна ситуація в м. Дебальцеве: після 
обстрілів в міській зоні близько 10 000 ВПО по обидві 
сторони контактної лінії були змушені покинути 
домівки. Незважаючи на підписану у Мінську Угоду 
про припинення вогню, ситуація в сфері безпеки не 
покращилась і відновлення  ще не почалося. 
 

Активація Кластеру: грудень 2014 року 
 

КОМАНДА КЛАСТЕРУ - Контакти 
  

Агентство, що очолює Кластер: УВКБ ООН 
Співочільник (Північний Донбас): Людина в біді 
  

Координатор Кластеру: Ігор Шантьофорт 

Ел. пошта: chantefo@unhcr.org  
 

Співголова та регіональний координатор: Кейт 
Холланд 
Ел. пошта: kate.holland@peopleinneed.cz 
 

Фахівець з питань житла: Андрій Мазуренко 

Ел. пошта: mazurenk@unhcr.org  
 

Ст. помічник з управ. даними: Катерина Карміна 

Ел. пошта: carmina@unhcr.org  
 

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ 
 

Стратегія Сектору з питань житла/непродовольчої 
допомоги 
Технічні робочі групи 
Гуманітарний план відповіді 2015 
Звіт моніторингу після надання грошової допомоги 
Спільні питання для моніторингу після надання 
грошової допомоги 
Рішення про грошові гранти 
Карти статистики переміщення 
Хто робить Що і Де (травень 2015 року) 
Обласні карти Хто робить Що і Де (порайонно) 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ 
Он-лайн форма Хто робить Що і Де 
Он-лайн форма Склади на випадок 
непередбачуваної ситуації 
 

 

КЛЮЧОВІ ЦИФРИ 

АНАЛІЗ ПОТРЕБ 
 

Після 15 місяців затяжної кризи, потреби ВПО та постраждалого 
населення стають все різноманітнішими, оскільки ситуація вздовж  
контактної лінії залишється надзвичайно напруженою, а 
непередбачуваність конфлікту створює необхідність планування на 
випадок загострення ситуаці. Крім того, очевидними залишаються 
потреби переміщеного населення в середньо- та довгостроковій 
перспективах. Як результат, було розроблено стратегію, що дозволяє 
врахувати обидва згадані аспекти та передбачає розробку необхідної 
інформації у сфері житла та непродовольчої допомоги. 

Заходи з реагування на надзвичайну ситуацію наразі відбуваються 
паралельно з плануванням на випадок її зміни з тим, щоб забезпечити 
доступ до лінії розмежування з достатньою кількістю товарів першої 
необхідності. 

В той самий час, Кластер розпочав підготовчі роботи через технічні робочі 
групи для підготовки майбутніх середньо- та довгострокових рішень. 

  

КЛЮЧОВІ ДАНІ? 
  

 В рамках впровадження Стратегії Кластеру з питань 
житла/непродовольчих товарів, до України прибула Співголова 
Кластеру та регіональний Координатор для роботи на території 
Північного Донбасу (див. карту вище).   

 Як показує аналіз складу населення перед конфліктом в п’яти найбільш 
постраждалих областях більше 85% населення Донбасу до 
конфлікту відносилось до міського і проживало в декількох міських 
зонах. (див. карту). 

 На початку травня 2015 року в рамках планування на випадок 
надзвичайної ситуації розроблено Міжвідомчий план на випадок 
надзвичайної ситуації. На його основі Кластери розроблять детальні 
робочі плани реагування згідно з узгодженими сценаріями можливого 
розвитку ситуації. 

 Наразі в п’яти східних областях України відбувається оцінка потреб в 
сфері житла та непродовольчих товарів під керівництвом організації 
REACH. Попередні результати будуть доступні в середині червня 
2015 року. Це дозволить оцінити базовий рівень  багатьох 
індикаторів та дізнатися більше про потреби осіб, що потребують 
допомоги. 

 Згідно з даними Мінсоцполітики, більшість ВПО з Криму зареєстровано 
в м. Київ (40% від загальної кількості зареєстрованого населення з 
Криму); більшість переміщеного населення з Донецької області 
зареєстровані на підконтрольних територіях Донецької області, 
Запорізькій області та м. Києві (разом 64%); в той час як ВПО з 
Луганської області в переважній більшості зареєстровані в Луганській 
області та м. Київ (разом 62%). В інших областях розподіл між ВПО з 
Донецької та Луганської областей приблизно рівномірний, в той час, 
як кількість ВПО з Криму менша. 

 Дві технічні робочі групи було створено в рамках Кластеру: щодо 
грошової допомоги на житло та щодо тривалого вирішення проблеми 
житла та питань з інтеграції з метою роботи над монетизацією 
допомоги та тривалими рішеннями для переміщеного населення. 
Крім того, Кластер з питаннь житла та Кластер з питань захисту 
будуть працювати разом над технічною робочою групою щодо прав у 
сфері житла, землі та майна. 

 Кластер продовжує працювати над остаточною версією Стратегії 
Кластеру з питань житла/непродовольчих товарів, Положення про 
Кластер, Стратегічну дорадчу групу та Технічні робочі групи. 

 

1 398 000 
Осіб потребують допомоги 

473 000 
Ціль Кластеру у наданні допомоги 

49 
Партнерів Кластеру 

Золоте 3, Луганська область 
© УВКБ ООН / Маріо Павловіц 

 

Децентралізована координація 

на Північному Донбасі 
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