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ОСНОВНІ ДАНІ 

 У січні 2016 р. температура опустилася нижче нуля в районах України, що 
постраждали від кризи, у зв'язку з чим 14 партнерів Кластеру 
продовжували виконання своїх програм з підготовки до зими. 9 850 ВПО і 
найбільш вразливіших не переміщених родин, які постраждали від 
конфлікту отримали життєво необхідні непродовольчі товари (в тому числі 
ковдри, вугілля, спальні мішки, свічки, дрова, матраци, одяг, обігрівачі, 
ліхтарі і обігрівачі). Утеплення пошкоджених домогосподарств було 
невідкладним пріоритетом разом з ремонтом та замінами вікон, 
проведеними на додаток до роздачі 35 наборів з матеріалами для 
термінового ремонту житла, включаючи брезент, поліетиленову плівку і 
дерев'яні рейки. Для того, щоб забезпечити, принаймні, одну теплу кімнату 
для сімей постраждалих від конфлікту, 6 585 грошових грантів з підготовки 
до зими були також поширені серед бенефіціарів на підконтрольних уряду 
України територіях, щоб вони могли дозволити собі вартість комунальних 
послуг або необхідного житла, а непродовольчі товари підвищили би їх 
стійкість в зимовий період. 

 Пілотний проект Червоного Хреста Люксембургу: Червоний Хрест 
Люксембурга і Червоний Хрест України відбудували 10 будинків в рамках 
пілотного проекту початкового ремонту. Ці будинки були пошкоджені або 
повністю зруйновані під час військових дій. Бенефіціари, відібрані в 
партнерстві з місцевим міською радою, включали похилих людей і 
найбільш вразливі сім'ї. Для досягнення ефективності та задоволення 
насущних потреб з питань житла, умовами проекту передбачався ремонт 
придатної для житла частини раніше існуючого будинку. Щебінь і 
зруйновані матеріали були прибрані з буд. майданчика. Після розчищення 
фундаменту, з кожним окремим домовласників була досягнута 
домовленість, про те, яка частина будинку буде перебудована. У заяві місії 
зазначено про відновлення кухні, ванної кімнати, і житлоплощі / спальні. В 
процесі роботи, ця мета зазнала змін, і за наполяганням власників тепер 
включає, повне будівництво стін та даху. Було побудовано чотири основні 
моделі. До кінця проекту, кожен будинок укомплектований з базовими 
меблями і інфраструктурою на додаток до відповідних систем 
теплопостачання для забезпечення стабільності. 

 Тренінги: У січні команда Кластеру в партнерстві з командою захисту УВКБ 
ООН провели два тренінги, пов'язані з колективними центрами і 
довготривалими рішеннями проблеми житла. Обидва семінару були 
організовані Крим SOS і залучали співробітників з різних сфер діяльності, 
перший був спрямований на співробітників Міністерства соціальної 
політики на місцях, а другий на регіональних омбудсменів, які відповідають 
за реагування ВПО. 

 Донецький / Луганський обласні бюджети та субсидії: Донецька та 
Луганська влада опублікували свої обласні бюджети на субсидії на 
електроенергію, газ, опалення, водопостачання, комунальні платежі з 
обслуговування та вивезення сміття. Крім того, 4 лютого 2016 р., уряд 
України прийняв постанову № 63, розширюючи свою кредитну програму з 
опалення на 0.5 млрд грн. Цей план буде охоплювати 21 360 
домогосподарств з підтримкою на придбання енергозберігаючих котлів та 
буде спрямований на підвищення економії енергії 127 730 
домогосподарств та 2208 багатоповерхоОСББ. Цей план може істотно 
вплинути на житлові умови, що не переміщеними осіб, які проживають 

поблизу лінії зіткнення. 
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Джерело: План Гуманітарного Реагування (ПГР) Україна 2015 р., 
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КОМАНДА КЛАСТЕРУ 
 

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

Координатор Кластеру 
Игор Шантьофорт | coord.ukraine@sheltercluster.org  
 

Співочільник Кластеру та Регіональний Координатор  

Рене Вайнвін| coord1.ukraine@sheltercluster.org  
 

Фахівець з питань житла 
Андрій Мазуренко | im.ukraine@sheltercluster.org  
 

Регіональний асистент 
Дар’я Жагіна | assist.ukraine@sheltercluster.org  
 

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ 
 
 

Стратегія Кластеру з питань житла АНГЛ УКР 

Технічні Робочі Групи  

Звіт про оцінку потреб АНГЛ УКР 

Рекомендації з підготовки до зими 2015/16 АНГЛ РОС  

Рекомендації щодо надання грошової допомоги на 

оренду житла в Україні в 2015 р.  

План гуманітарного реагування 2015 р.  АНГЛ УКР 

Звіт моніторингу після надання грошової допомоги  
Загальний перелік питань після надання допомоги  

АНГЛ РОС УКР 
Хто робить Що і Де (грудень 2015 р.)  

Обласні карти Хто робить Що і де (порайонно) 

Вихідні данні Хто робить Що і Де (січень 2016 р.)  

Матриця видів допомоги на 2016 р. АНГЛ РОС 

 
 

КЛЮЧОВІ ПОСИЛАННЯ 

Он-лайн форма звітності Хто робить Що і Де 

Форма для збору даних про склади 

План гуманітарного реагування на 2016р. 
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ОСНОВНІ ДАТИ 

Події в Криму в березні 2014 року і зростання 

напруженості на Сході в квітні 2014 року призвели до 
конфлікту і спричинили масове переміщення всередині 
України та за її межами. Рік тому, криза в 

м. Дебальцеве минулого січня була останнім масовим 
обстрілом. 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 II, ситуація в сфері безпеки не 
покращилась і відновлення ще не почалося. 

Активація Кластеру: грудень 2014 г.  

Проект Червоного Хреста Люксембургу, спрямований  на відновлення повністю зруйнованих будинків в 
Слов'янську районі 

© Хорхе Валенте / Люксембург Червоного Хреста |  Семенівка, грудень 2015 
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