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ФОНДИ КЛАСТЕРА У РАЗІ ЕСКАЛАЦІЇ ПОТРЕБ 

КОРОТКИЙ ОГЛЯД 
Січень, 20191    

ПЕРЕДУМОВИ 

Кластер продовольчої безпеки і забезпечення засобів до існування (далі - Кластер) з 2014 року співпрацює з національними та місцевими органами влади, 
агенціями Організації Об'єднаних Націй, партнерами НПО та іншими ключовими зацікавленими сторонами, з метою ефективної координації допомоги 
найбільш вразливим людям, постраждалим від кризи в Україні. 

З огляду на затяжний, але в той же час нестабільний характер кризи, вкрай важливо регулярно моніторити можливості партнерів та їх потенціал 
реагування в разі ескалації конфлікту або раптового збільшення гуманітарних потреб, в тому числі розглядаючи їх як можливий додатковий ресурс 
допомоги місцевій владі у разі екстреної ситуації. Даний етап планування на випадок непередбачених обставин допоможе оцінити можливості 
організацій і спільними зусиллями зробити внесок у досягнення конкретних цілей сектора продовольчої безпеки, уникнути дублювання дій і досягти 
правильного розподілу ресурсів. 

У грудні 2018 року Кластер провів опитування з метою оцінити готовність партнерів до екстреного розширення заходів на рівні країни. В результаті такого 
опитування та консультацій з партнерами Кластера, у тому числі з національними та міжнародними гуманітарними організаціями, був складений даний 
короткий огляд. 

У разі ескалації конфлікту і раптового загострення гуманітарних потреб, команда Кластера буде покладатися на підтримку координаторів на місцях, для 

забезпечення ефективної координації: будь ласка, дивитися інструкцію по координації, яка також включає перелік необхідних контактних даних, за цим 

посиланням. 

 

ФОНДИ І РЕСУРСИ 
 

Організація Існуючі 
фонди 

Можливості надзвичайного 
реагування 

Зона 
реагування
2 

Можливість 
розширення 
зони 
реагування 

# 
співробі
тників, 
що 
можуть 
бути 
задіяні 

Час, 
необхід
ний для 
початку 
реагува
ння 
(годин) 

# осіб, що 
можуть 
отримати 
надзвичайну 
допомогу 

Можливі
сть 
отриман
ня дод. 
фінансу
вання 

Контактна 
особа / 
Контактні дані 

                                                           
1 Цей документ буде регулярно оновлено, за необхідністю. 
2 GCA – райони, контрольовані урядом України, NGCA - райони, неконтрольовані урядом України 

https://fscluster.org/ukraine/document/guidance-note-coordination-case-sudden-0


Page 2 of 6 

Карітас 
Краматорськ 

Польова 
кухня / 
Продовол
ьство 

1 польова кухня - мобільна команда 
може доставити кухню з наметом для 
20-25 осіб, столами і генератором в 
зону надзвичайної ситуації протягом 
кількох годин після початку кризи. 
Близько 150-200 осіб можуть 
отримати готову їжу з польової кухні з 
наявним запасом продуктів. 
 
200-250 продуктових наборів в запасі 
на випадок надзвичайної ситуації. 
 
У разі необхідності, додаткові 
продуктові набори можуть бути 
закуплені протягом 14 днів. 

Донецька 
GCA 0-20 
км 

В межах 
сусідніх 
областей 

3 48 200-250 + Інна Іваник 
 
+380501984180 
inna.ivannik.1974
@gmail.com  

Карітас 
Запоріжжя 

Польова 
кухня / 
Продовол
ьство 

1 польова кухня - мобільна команда 
може доставити кухню з наметом для 
20-25 осіб, столами і генератором в 
зону надзвичайної ситуації протягом 
кількох годин після початку кризи. 
Близько 150-200 осіб можуть 
отримати готову їжу з польової кухні 
протягом 3 годин з наявним запасом 
продуктів. 
 
100 продуктових наборів в запасі на 
випадок надзвичайної ситуації. 
 
У разі необхідності, додаткові 
продуктові набори можуть бути 
закуплені протягом 14 днів. 

Донецька 
GCA 0-20 
км 

В межах 
сусідніх 
областей 

3 48 100 + Іван Харьков 
 
+380963128947 
ivankharkov92@
gmail.com  

Карітас 
Маріуполь 

Польова 
кухня / 
Продовол
ьство 

1 польова кухня - мобільна команда 
може доставити кухню з наметом для 
20-25 осіб, столами і генератором в 
зону надзвичайної ситуації протягом 
кількох годин після початку кризи. 
Близько 500 осіб можуть отримати 
готову їжу з польової кухні з наявним 
запасом продуктів. 
 
100 продуктових наборів в запасі на 
випадок надзвичайної ситуації. 

Донецька 
GCA 0-20 
км 

В межах 
сусідніх 
областей 

3 48 100 + Євген Чако 
 
+380677226600 
evgenchako@gm
ail.com  

Карітас 
Сєвєродонец
ьк 

Польова 
кухня / 

200 продуктових наборів в запасі на 
випадок надзвичайної ситуації. 
 

Луганська 
GCA 0-20 
км 

В межах 
сусідніх 
областей 

6 48 200 + Сергій Зуєв 
 
+380665968247 

mailto:inna.ivannik.1974@gmail.com
mailto:inna.ivannik.1974@gmail.com
mailto:ivankharkov92@gmail.com
mailto:ivankharkov92@gmail.com
mailto:evgenchako@gmail.com
mailto:evgenchako@gmail.com
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Продовол
ьство 

У разі необхідності, додаткові 
продуктові набори можуть бути 
закуплені протягом 14 днів. 

zuevsergey72@g
mail.com  

Triangle GH Багатоціл
ьові 
грошові 
гранти / 
продовол
ьчі 
ваучери 

В даний момент запасу екстреної 
допомоги в наявності немає, але, за 
умови отримання необхідного 
фінансування, існуюча система 
дистрибуції електронних 
продовольчих ваучерів може бути 
активована протягом близько 10 днів. 
База даних бенефіціарів містить 
14,000 потребуючих домогосподарств 
і до 100 магазинів беруть участь в 
програмі. 

Донецька 
GCA 0-20 
км / 
Луганська 
GCA 0-20 
км / 
Донецька 
NGCA 

В рамках 
поточної 
зони 
імплементаці
ї 

13   + Діна Уразбаєва 
 
+380958687569 
ukraine@triangle
gh.org   

Людина в 
біді 

Багатоціл
ьові 
грошові 
гранти 

500 грошових грантів по 970 гривень 
(щомісяця протягом 3 місяців) можуть 
бути видані протягом 3-4 днів за 
умови що відділення Raiffeisen банк в 
зоні НС працює; в іншому випадку 
УкрПошта може обробити заявки 
тільки на початку календарного 
місяця. У разі НС, повна сума 
траншу, що дорівнює 2,910 гривень, 
може бути видана відразу 

Донецька 
GCA / 
Луганська 
NGCA 

N/A 20   + Армен Бежанян 
 
+380997673393 
bezhanyan.arme
n@peopleinneed
.cz 

Товариство 
Червоного 
Хреста 
України 

Гроші на 
продовол
ьство 

До 2,000 грошових грантів (500 
гривень на людину) можуть бути 
видані протягом двох тижнів після 
початку кризи в віддалених від лінії 
розмежування районах (таких як: 
Краматорськ, Сєвєродонецьк і т.д.). 
Видача грантів поблизу лінії 
розмежування не передбачається. 

Донецька 
GCA 5-20+ 
км / 
Луганська 
GCA 5-20+ 
км / інші 
області 

Будь-яка 
локація в 
межах країни 

100 48  + Іван Коштура 
 
+380503103977 
i.koshtura@redcr
oss.org.ua  

Норвезька 
рада у 
справах 
біженців в 
Україні 

Окрема 
лінія 
бюджету 
для НС – 
Гроші на 
продовол
ьство або 
інші 
основні 
потреби 

До 1,000 осіб можуть отримати гроші 
для придбання продуктів харчування 
в разі надзвичайної ситуації 

Північна 
частина 
Донецької 
GCA / 
Луганська 
GCA / 

В рамках 
поточної 
зони 
імплементаці
ї 

15 48 1000 + Саща Марусіч 
 
+380678285877 
sasa.marusic@nr
c.no  

mailto:zuevsergey72@gmail.com
mailto:zuevsergey72@gmail.com
mailto:ukraine@trianglegh.org
mailto:ukraine@trianglegh.org
mailto:bezhanyan.armen@peopleinneed.cz
mailto:bezhanyan.armen@peopleinneed.cz
mailto:bezhanyan.armen@peopleinneed.cz
mailto:i.koshtura@redcross.org.ua
mailto:i.koshtura@redcross.org.ua
mailto:sasa.marusic@nrc.no
mailto:sasa.marusic@nrc.no
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Восток-СОС N/A Продовольство і гігієнічні засоби / 
непродовольча допомогу найбільш 
вразливим у разі надзвичайної 
ситуації, як мінімум до кінця 2018 
року, а також юридична допомога. У 
крайніх випадках можлива евакуація 
декількох людей або сімей. 
 
У разі необхідності, додаткові 
продуктові набори можуть бути 
закуплені протягом 4 днів. 

Донецька 
GCA / 
Луганська 
GCA 

В межах 
сусідніх 
областей 

10   - Мілан Зайцев 
 
+380950215853 
milan.zaytsev@g
mail.com  

Польська 
Гуманітарна 
Акція 

N/A У разі необхідності, додаткові 
продуктові набори можуть бути 
закуплені протягом 15 днів. 

Донецька 
GCA 0-20 
км / 
Луганська 
GCA 0-20 
км / інші 
області 

В межах 
сусідніх 
областей 

3   + Станіслав 
Підперигора
  
 
+380675652898 
stanislav.pidpery
gora@pah.org.pl   

Всеукраїнськ
а мережа 
ЛЖВ 

Окрема 
лінія 
бюджету 
для НС 

У разі необхідності, додаткові 
продуктові набори можуть бути 
закуплені протягом 7 днів. 

Донецька 
GCA / 
Луганська 
GCA / 
Донецька 
NGCA / 
Луганська 
NGCA / інші 
області 

Будь-яка 
локація в 
межах країни 

 24  - Валерія 
Рачинська 
 
+380976403060 
v.rachinska@net
work.org.ua  

Міжнародна 
федерація 
товариств 
Червоного 
Хреста та 
Червоного 
Півмісяця 

N/A У разі необхідності, додаткові 
продуктові набори можуть бути 
закуплені протягом 30 днів. 

Донецька 
GCA 5-20+ 
км / 
Луганська 
GCA 5-20+ 
км / інші 
області 

В межах 
сусідніх 
областей 

10   + Ілля 
Клецьковський 
 
+380667042988 
illya.kletskovskyy
@ifrc.org  
 

AICM 
Україна 

N/A Персонал з матеріально-технічним 
забезпеченням, транспортними 
засобами, співробітниками служби 
безпеки, 2 склади поруч з лінією 
фронту (один на контрольованій / 
один на неконтрольованої території), 
лікарі, медсестри та 2 психологи, вже 
беруть участь в підготовці до зими 
для отримання продовольства і 
медичної допомоги з 2014 року, з 2 
постійними місцевими 
представниками на неконтрольованої 
території (+3 є на контрольованій 

Луганська 
GCA / 
Донецька 
NGCA / 
Луганська 
NGCA / інші 
області 

Будь-яка 
локація в 
межах країни 

12   - Крістіан Каррер 
 
+380442219807 
+380442297200 
ccarrer@yahoo.fr  

mailto:milan.zaytsev@gmail.com
mailto:milan.zaytsev@gmail.com
mailto:stanislav.pidperygora@pah.org.pl
mailto:stanislav.pidperygora@pah.org.pl
mailto:v.rachinska@network.org.ua
mailto:v.rachinska@network.org.ua
mailto:illya.kletskovskyy@ifrc.org
mailto:illya.kletskovskyy@ifrc.org
mailto:ccarrer@yahoo.fr
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території) по обидва боки + 
волонтери доступні з обох сторін. 
Партнерство з іншими агентствами 
для надання допомоги на 
неконтрольованої території і для 
людей, що живуть уздовж лінії 
фронту. 
 
У разі необхідності, додаткові 
продуктові набори можуть бути 
закуплені протягом 7 днів. 

Доркас N/A У разі необхідності, додаткові 
продуктові набори можуть бути 
закуплені протягом 7 днів. 

Донецька 
GCA 0-20 
км 

Будь-яка 
локація в 
межах країни 

   - Міндугас Деніс 
 
+380952281239 
m.danys@ukrain
e.dorcas.org  

ACTED N/A У разі надзвичайної ситуації. є 
можливість отримання додаткового 
фінансування. 
 
Групи первинної оперативної оцінки в 
постраждалих районах; 
переорієнтація існуючих програм 
грошової допомоги на реагування на 
нову кризу (в разі схвалення 
донорами, можлива видача 
продуктових наборів); робота з 
місцевою владою, щоб визначити 
місця переміщення / розміщення для 
ВПО. 

Донецька 
GCA 0-20 
км / 
Луганська 
GCA 0-20 
км 

Будь-яка 
локація в 
межах країни 

10   + Ян Севера 
 
+380634637620 
jan.severa@acte
d.org  

Спілка 
Робітничих 
Самаритян 
Німеччини 

N/A У разі необхідності, додаткові 
продуктові набори можуть бути 
закуплені протягом 15 днів. 

Донецька 
GCA 0-5 км 
/ Луганська 
GCA 0-5 км 

N/A 3   + Джорджи 
Шенгелія 
 
+380983664567 
director@asb.org
.ua 
 
Катерина Будзь  
+380631378242 
projects@asb.or
g.ua    

mailto:m.danys@ukraine.dorcas.org
mailto:m.danys@ukraine.dorcas.org
mailto:jan.severa@acted.org
mailto:jan.severa@acted.org
mailto:director@asb.org.ua
mailto:director@asb.org.ua
mailto:projects@asb.org.ua
mailto:projects@asb.org.ua
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Save the 
Children 

N/A У разі необхідності, додаткові 
продуктові набори можуть бути 
закуплені протягом 10 днів. 

Донецька 
GCA / 
Донецька 
NGCA  

В рамках 
поточної 
зони 
імплементаці
ї 

2   + Марго 
Веттервальд
  
 
+380953933861 
margaux.wetterw
ald@savethechil
dren.org  

Ініціатива 
REACH 

N/A Співпраця з органами місцевої влади 
на районному та обласному рівнях в 
області оцінки потреб та доступу до 
інформації 

Донецька 
GCA / 
Луганська 
GCA / 
Донецька 
NGCA / 
Луганська 
NGCA 

Будь-яка 
локація в 
межах країни 

   - Ніколас 
Аркдікон 
 
+380951995504 
nicholas.archdea
con@reach-
initiative.org  

Данська 
рада у 
справах 
біженців 

N/A Термінові, загальні оцінки 
замінованих районів, тренінги з мінної 
безпеки та юридичні консультації у 
разі евакуації. 

Донецька 
GCA / 
Луганська 
GCA / інші 
області 

В межах 
сусідніх 
областей 

   + Ендрю Мейер 
 
+380667160659 
andrew.meyer@
drc-ukraine.org  

ФАО N/A У разі надзвичайної ситуації є 
можливість отримання додаткового 
фінансування. 

Інші області Будь-яка 
локація в 
межах країни 

   + Хушнід 
Саттаров 
 
+380953893245 
Khushnid.Sattaro
v@fao.org 

ПРООН Окрема 
лінія 
бюджету 
для НС 

У разі надзвичайної ситуації є 
можливість отримання додаткового 
фінансування. 

Донецька 
GCA / 
Луганська 
GCA 

Будь-яка 
локація в 
межах країни 

10 36  + Володимир 
Лященко 
 
+380675389474 
volodymyr.lyashc
henko@undp.org  

 

 

mailto:margaux.wetterwald@savethechildren.org
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mailto:Khushnid.Sattarov@fao.org
mailto:Khushnid.Sattarov@fao.org
mailto:volodymyr.lyashchenko@undp.org
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