
 

 

 

 

Шановні колеги, 

команда Інституту економічних досліджень та 
політичних консультацій здійснює моніторинг 
ситуації в різних регіонах України в умовах 
оголошеного карантину. 

Представляємо Вам інформацію за 20 липня – 13 
серпня 2020 р. за такими напрямками: 

01: дослідження, аналітика, статті 
02: реагування органів влади 
03: реагування бізнесу 
04: реагування громадянського суспільства 
 
 

Дослідження, аналітика, статті 
 
Згідно з опитуванням Центру Соціс і Центру Разумкова, 
18,3% українців вважають, що коронавірус може 
мати катастрофічні наслідки для людства. 
13.08.2020 https://tinyurl.com/yyopkwll 

Результати дослідження впливу COVID-19 на 
українські підприємства. Підсумки обговорення. 
12.08.2020 https://tinyurl.com/y47cqt2x 

 «Впродовж п’яти років кожен з нас зустрінеться з 
цим вірусом, але краще пізніше, бо вірус втрачає свою 
силу». Карантин послаблювати зарано, хворих буде ще 
більше, — вважає лікар-інфекціоніст, головний 
епідеміолог Львівщини Наталія Тімко. 12.08.2020 
https://tinyurl.com/y532ae77 

Сезон антирекордов. Почему Украина не готова ко 
второй волне коронавируса осенью. 11.08.2020 
https://focus.ua/politics/460742-koronavirus-v-ukraine-
vtoraja-volna 

Виплати пенсіонерам та переселенцям на час 
карантину. Про особливості виплат пенсіонерам та 

переселенцям на час карантину слухайте в ефірі радіо 
Радіо Голос Донбасу юристку Громадський холдинг 
«ГРУПА ВПЛИВУ». 22.07.2020 
https://www.facebook.com/grupa.vplyvu/videos/567506010
799986 

Коронавірус у харківському СІЗО: то є чи немає та які 
є ризики? (Національний превентивний механізм - 
Спільнота активістів та спостерігачів, яка попреджає 
жорстоке та безлюдяне поводження з людьми в місцях 
несвободи). 20.07.2020 https://tinyurl.com/y66ehd8g 

Вплив коронакризи ще відчутний, проте банки вже 
поліпшили очікування з перспектив кредитування – 
Опитування про умови кредитування. 
https://tinyurl.com/yyefacdf 

Все про COVID19 для малого та середнього бізнесу 
https://sme.gov.ua/covid19/ 

 

Реагування органів влади 
 

Суспільство і місцева влада мають з розумінням 
поставитися до обмежень під час карантину, 
запроваджених урядом, і готуватися до другої хвилі 
епідемії, - Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. 
13.08.2020 http://www.golos.com.ua/article/334506 

У кожній області потрібно додати до 50 лікарів-
епідеміологів – Ірина Микичак, заступниця міністра 
охорони здоров'я, про підготовку до другої хвилі 
епідемії коронавірусу. 12.08.2020 
http://nrcu.gov.ua/news.html?newsID=93958 

За дотримання правил епідемічної безпеки 
відповідатиме школа. 10.08.2020 
https://tinyurl.com/y5q6368q 

Уряд планує до 15 вересня збільшити кількість 
щоденних ПЛР-тестувань до 30 тисяч та запровадити 
категорії осіб для тестування, аби детальніше розуміти, 
де хвороба поширюється швидше, - підсумки 
засідання Державної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 
10.08.2020 https://tinyurl.com/yxrw6sjx 

Найбільше порушень правил карантину виявлено в 
Києві, Дніпропетровській, Харківській, Львівській та 
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Одеській областях, - пресслужба Національної поліції. 
07.08.2020 https://tinyurl.com/yxtshujl 

На купівлю товарів для боротьби з COVID-19 у липні 
витратили 1,3 мільярда — Мінфін. Повідомляє прес-
служба Мінфіну з посиланням на дані 
Держказначейства. 05.08.2020 
https://tinyurl.com/yy3j9qh5 

1 серпня закінчився строк дії заборони на експорт 
засобів індивідуального захисту і не буде 
продовжений. Про це у Facebook повідомив торговий 
представник України Тарас Качка. 03.08.2020 
https://www.facebook.com/taras.kachka/posts/2727198604
272862 

Міністр економіки розповів, як уряд допомагає 
українцям під час карантину. Зеленський не 
задоволений. 03.08.2020 https://tinyurl.com/yysfmyzr 

За період карантину 83 тис. ФОП отримали 554 млн 
грн держдопомоги на дітей, програма призупиняється 
з вересня – Мінсоцполітики. 03.08.2020 
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/678610.html 

Відповідатимуть за кожного загиблого у своїх містах 
— заступник очільника МВС Антон Геращенко про мерів, 
які не хочуть посилювати карантин. 02.08.2020 
https://tinyurl.com/y5bdcgk3 

Мінекономіки посилює підтримку малого і середнього 
бізнесу новим інструментом – факторингом. 29.07.2020 
https://tinyurl.com/yy9pmh6x 

Подовжено дію спрощених правил оцінки 
кредитного ризику при реструктуризації кредитів 
позичальникам, які постраждали від карантину. 
24.07.2020 https://tinyurl.com/y4sopxhe 

COVID-19. В Минздраве оценили риски проведения 
местных выборов. 23.07.2020 
https://tinyurl.com/y6hofh2v 

МОН зняв із себе відповідальність за організацію 
ІФА-тестування для вчителів перед 1 вересня. 
23.07.2020 https://tinyurl.com/y2tsfqrh 

Літо на карантині . У серпні регіонам "зеленої" зони 
можуть дозволити проводити оздоровлення дітей. 
22.07.2020 https://tinyurl.com/y2brfgub 

 

Західний регіон 
«Таких цифр не було навіть навесні». На Буковині за 
добу на коронавірус захворіла рекордна кількість 
людей. 13.08.2020 https://tinyurl.com/yxccd8zh 
У Львові не розгортають лікарні другої хвилі. У Львові 
не відкривають лікарні другої хвилі, адже раніше 
визначені госпітальні бази справляються із потоком 
пацієнтів, - міський голова Львова Андрій Садовий. 
11.08.2020 https://tinyurl.com/y2lhb6f8 
На Івано-Франківщині готуються відкрити нові лікарні 
для хворих на COVID-19. 08.08.2020 
https://tinyurl.com/y6ndycfa 

Ситуація у Рівному та Харкові: що відомо про регіони, 
які стали "червоними". 08.08.2020 
https://tinyurl.com/yxh53f62 
 «Витримаємо». Волинський лікар спрогнозував, що 
буде, коли ситуація з коронавірусом погіршиться. 
08.08.2020 https://tinyurl.com/y3x224en 
В Чернівецькій області затвердили програму із 
запобігання COVID-19. 08.08.2020 
https://www.medcv.gov.ua/archives/31602 
39,5 мільйонів гривень спрямували з міського 
бюджету Івано-Франківська на боротьбу із 
коронавірусом. 07.08.2020 https://tinyurl.com/y5b7ozno 
Пацієнти з COVID-19 лікуються за свої гроші: на 
Буковині є лікарні, які не витратили жодної гривні на 
закупівлю медикаментів. 07.08.2020 
https://tinyurl.com/y3st22oo 

Депутати Волинської облради просять забезпечити 
виплати медикам доплат за роботу з пацієнтами, 
хворими на COVID-19. 06.08.2020 
https://tinyurl.com/y3n6te5x 

Депутати Волинської облради просять забезпечити 
виплати медикам доплат за роботу з пацієнтами, 
хворими на COVID-19. 06.08.2020 
https://tinyurl.com/y3n6te5x 

.У лікарні Івано-Франківська розгорнули додаткові 
ліжка у відділенні інтенсивної терапії. 05.08.2020 
https://tinyurl.com/yy68x4m7 

Мер заявив, що Тернопіль не отримав нічого з 
медтоварів, які привозила "Мрія", "Епіцентр" 
заперечує. 05.08.2020 
https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/5/7261856/ 

Із резервного фонду виділили 3,6 млн грн на 
придбання засобів індивідуального захисту для 
запобігання поширенню COVID-19, - Львівська міська 
рада. 31.07.2020 https://tinyurl.com/y5nln6u4 

Забезпечення медичних закладів Львова в період 
пандемії COVID-19. Звіт. Львівська міська рада. 
31.07.2020 https://tinyurl.com/y5obj6ey 

Понад 40% коштів протягом карантину в Чернівецькій 
області виділили на закупівлю медобладнання. 
Протягом березня-червня установи Чернівецької 
області спрямували 80 млн грн на подолання 
коронавірусу. При цьому найбільше коштів виділили на 
медичне обладнання, засоби захисту разом з дрібним 
устаткуванням та медикаменти. 20.07.2020 
https://tinyurl.com/yy8297h4 
 

Центральний регіон 
У Кабміні заявили, що Київ потрапив у "жовту зону" 
карантину. 13.08.2020 https://t.me/nemchinovoleh/783 
Черкащина. Хірургічне відділення однієї з 
центральних районних лікарень перебуває на 
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карантині. 12.08.2020 
https://sos.pravda.com.ua/news/2020/08/12/7151494/ 
Україна не стала забороняти цьогорічне паломництво 
хасидів, Умань можуть відвідати до 10 тисяч осіб, - 
міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов. 
11.08.2020 https://t.me/nemchinovoleh/768 
У Житомирі місцева влада організує ІФА-скринінг для 
педагогів перед 1 вересня. За це сьогодні, 7 серпня, 
проголосували у Житомирській міськраді під час 
засідання виконкому. 07.08.2020 
https://tinyurl.com/yyw4sy95 
Порушення карантину в Полтавській дитячій лікарні 
— велика кількість дітей та батьків робить проби Манту. 
Батьки школярів та вихованців дитсадків масово 
відводять своїх дітей, щоб зробити проби Манту 
напередодні нового навчального року. У медичному 
департаменті говорять, що будуть виправляти ситуацію, 
щоб уникнути черг. 07.08.2020 
https://poltava.to/news/56800/ 

Відновлять роботу шість дитячих муніципальних 
санаторіїв Київщини. 20.07.2020 
https://tinyurl.com/y6cf2nuo 
Київ. Суд виправдав плавця з Гідропарку. 
Дніпровський районний суд Києва закрив справу проти 
Валентина Бур'янова, якого шостого квітня на 
Гідропарку затримала поліція за порушення 
карантину.20.07.2020 https://tinyurl.com/y59xruzn 
 

Східний регіон 
Санітайзери – в закладі, маска – своя. Як розпочнеться 
новий навчальний рік для школярів Дніпра. 
13.08.2020 https://tinyurl.com/y6n94qpj 
Як змінилась ситуація з COVID-19 на Донбасі. 
13.08.2020 https://tinyurl.com/yxa76yk4 
У Харкові вже не вистачає ліжок для хворих на новий 
коронавірус COVID-19. Опорна лікарня - обласна 
інфекційна - переповнена. На двісті вільних місць там 
уже 244 людини. 10.08.2020 https://tinyurl.com/yyxbtqnm 
Донецька та Луганська області. Обов'язкову ізоляцію 
прибулих з ОРДЛО поки не скасовуватимуть. 
09.08.2020 https://tinyurl.com/y5m6uom3 
Ситуація у Рівному та Харкові: що відомо про регіони, 
які стали "червоними". 08.08.2020 
https://tinyurl.com/yxh53f62 
Донецька область. Карантин сприяв розвитку системи 
безоплатної вторинної правової допомоги — досвід 
Бахмута. 28.07.2020 https://tinyurl.com/y3jet3qz 
 

Південний регіон  
Студентов одесских вузов, которые проживают в 
общежитиях, проверят на COVID-19. 13.08.2020 
https://tinyurl.com/yy87p3qa 

В Одесской филармонии произошла вспышка 
COVID-19. Фестиваль Odessa Classics пока идет по 
плану. 11.08.2020 https://tinyurl.com/y28x7my8 
У Миколаївській області зафіксовано найвищий 
показник динаміки коронавірусної хвороби в Україні – 
98,39%. 05.08.2020 
https://sos.pravda.com.ua/news/2020/08/5/7151407/ 
 
 

Реагування бізнесу  
 
Глобальна команда Grammarly може працювати 
віддалено до серпня 2021 року. 13.08.2020 
https://tinyurl.com/y3x4a3gc 

Коронавірус змінив ринок фрилансу: хто постраждав, 
хто виграв, як змінились зарплати. 11.08.2020 
https://tinyurl.com/yyjednzo 

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) розкритикувала 
урядові законопроекти №3890 і №3891, які 
пропонують встановити штраф для громадських 
закладів за порушення відвідувачами маскового режиму 
в розмірі 3,4-5,1 тис. грн за одного порушника. 
10.08.2020 
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/680101.html 

Інвестиційні можливості у посткарантинний період: 
що змінилось для українців. За період "коронавірусної 
кризи" 90% малого та середнього бізнесу у світі зазнали 
значних збитків. В той же час, глобальний фондовий 
ринок в цей період зріс. Індекс S&P 500 виріс на + 39,35% 
з 23 березня 2020 до 23 червня 2020 року, а NASDAQ 
Composite – на + 47,57%. 10.08.2020 
https://tinyurl.com/y4uxeewz 

Рынок оживает, форматы меняются. 7 
посткарантинных трендов ресторанного бизнеса. 
10.08.2020 https://tinyurl.com/y232pony 

Четыре украинских фармкомпании тестируют 
препараты для лечения COVID-19. 07.08.2020 
https://interfax.com.ua/news/pharmacy/679677.html 

Трикутник «корони»: що FMCG виніс із карантинного 
досвіду. 06.08.2020 https://tinyurl.com/y4gvorhp 

Роботодавці подали понад 215 тис. заявок на участь 
у програмі з часткового безробіття – Мінекономіки. 
04.08.2020 
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/678852.html 

Бізнес-барометр. Очікування підприємців 
покращилися, але все ще залишаються песимістичними 
— НБУ. 04.08.2020 https://tinyurl.com/y4plttpb 

Завдяки пандемії коронавірусу в Україні виграв 
внутрішній туризм — експерт. 04.08.2020 
https://tinyurl.com/y6rkl42w 
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SkyUp оцінює збитки у першому півріччі 2020 року в 30 
мільйонів доларів. 04.08.2020 
https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/4/663677/ 

Попри кризу через COVID-19: надходження до 
місцевих бюджетів зросли на 2,1%. 23.07.2020 
https://tinyurl.com/yy3949ly 

Ласкаво просимо до нової реальності. Думаєте, що ви в 
безпеці? Карантин не лише змінив формат роботи 
багатьох компаній, комунікацій, формат ведення бізнесу. 
Він прискорив процес технологізації бізнесу, а разом 
з ним і збільшив ризики кіберзагроз. 23.07.2020 
https://tinyurl.com/yy42bky9 

Ціни на житло в Україні у II кв. зросли на первинному 
ринку на 6,7%, на вторинному на 9,4%. 23.07.2020 
https://tinyurl.com/y5sqgw7u 

 
Західний регіон  
На Хмельницькій АЕС – нові випадки COVID-19. 
13.08.2020https://tinyurl.com/y2s7ojze 

Попри коронакризу аеропорт Львова вийшов на 
беззбитковість — Криклій. 07.08.2020 
https://tinyurl.com/y5etjsb6 
 
Центральний регіон  
Кожен десятий київський ресторан восени 
закриється — і це оптимістична оцінка. Ресторатори 
зіткнулися з падінням відвідуваності і необхідністю 
підвищувати ціни, щоб залишатися бізнесом. 13.08.2020 
https://tinyurl.com/y2fckl82 

Торговельно-виробнича група "Текстиль-Контакт" (Київ) 
розпочала виробництво в Чернігові медичного одягу з 
високим ступенем захисту на новому дочірньому 
підприємстві "ТК МедЗахист", повідомив власник 
компанії Олександр Соколовський. 10.08.2020 
ttps://ua.interfax.com.ua/news/economic/680101.html 
«Київхліб» працює в штатному режимі і не 
закриватиме виробництво на карантин. 10.08.2020 
https://tinyurl.com/y3h3vmoc 
 
Східний регіон 
Як переживали карантин і як виходять з кризи ФОПи 
Харкова. 31.07.2020 https://tinyurl.com/y6kp9m4q 

 
Південний регіон 
В Одесской области заработали 15 детских лагерей: 
Госпотребслужба утверждает, что везде соблюдаются 
карантинные меры. 10.08.2020 
https://tinyurl.com/yyfyxe5c 
Карантинный террор: полиция каждую ночь 
наведывается в ночные клубы Одессы, но ведет себя 
по-разному. 20.07.2020 https://tinyurl.com/y424p472 

Реагування громадянського 
суспільства 
 

Civil Match: як НГО з 10 країн знайшли партнерів на 
онлайн-події? Як діяти громадянському суспільству, 
його активістам та інституціям в час і закритих 
кордонів? 05.08.2020 https://tinyurl.com/y6akx6fn 

Дев’ять вебінарів, які допомагають соціальним 
підприємцям зорієнтуватися в умовах коронакризи, 
відповісти на виклики і побачити можливості, організував 
у квітні-липні 2020 року проєкт «Соціальне 
підприємництво: досягнення соціальних змін за 
ініціативою «знизу» за підтримки ЄС. Записи ефірів ми 
зібрали для вас на youtube-каналі Social Business In UA. 
04.08.2020 https://tinyurl.com/yyo8zl35 

Уже більше двох місяців волонтери з усієї країни 
телефонують тим, хто опинився на самоті під час 
пандемії Covid-19. 03.08.2020 
https://tinyurl.com/y2m8y7mz 

ЄС забезпечив українських прикордонників 
обладнанням для температурного скринінгу в межах 
протидії COVID-19. 03.08.2020 
https://tinyurl.com/yxr3dk7a 

 
Центральний регіон  

На Вінниччині волонтери щотижня телефонуватимуть 
людям, що потребують підтримки. 12.08.2020 
https://tinyurl.com/yytpdcq6 

Онлайн навчання для дітей аутистів зорганізувала 
вінничанка. Очільниця батьківської організації осіб з 
інвалідністю Олеся Самойленко розповідає, в умовах 
карантину вимушені були перейти на онлайн навчання. 
12.08.2020 https://tinyurl.com/yxuny3pu 

Швидше і дешевше за 3D принтер. Як люди з “Острова” 
(У підвалі гуртожитку №3 Київського Національного 
Університету Будівництва) роблять тисячі захисних 
щитків для медиків. 31.07.2020 
https://tinyurl.com/y3ywkuh9 

 
Східний регіон  
Донецька та Луганська області. Захисти захисника. Як 
фонд “Повернись живим” бореться з пандемією на 
передовій. 31.07.2020 https://tinyurl.com/yxggoz5y 
Дніпропетровська область. Підлітки, наука і Covid-19. 
Як троє хлопців запустили конкурс для однолітків, 
щоб долати пандемію. 31.07.2020 
https://tinyurl.com/yytch5sk 
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Корисні посилання 
 
Міністерство охорони здоров’я України. Інформація про 
COVID-19. Джерело: https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-
ncov 
 
РНБО. Система моніторингу поширення епідемії 
коронавірусу. Джерело: https://covid19.rnbo.gov.ua/ 
 
Українська правда. Пандемія COVID-19 в Україні. 
Джерело: https://www.pravda.com.ua/cdn/covid-19/cpa/  
 
Центр громадського здоров’я Міністерства охорони 
здоров’я України. Коронавірусна інфекція COVID-
19. Джерело: https://phc.org.ua/kontrol-
zakhvoryuvan/inshi-infekciyni-
zakhvoryuvannya/koronavirusna-infekciya-covid-19 
 
World Health Organization. WHO Coronavirus Disease 
(COVID-19) Dashboard. Джерело: https://covid19.who.int/ 
 
The Humanitarian Data Exchange. COVID-19 Pandemic. 
Джерело: https://data.humdata.org/event/covid-19 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Над випуском працювала: 
Марина Гутгарц 
 
Ця публікація підготовлена Інститутом економічних досліджень 
та політичних консультацій в рамках проєкту «КОВІД-19 та 
Україна: незалежний моніторинг та оцінка соціально-
економічних наслідків пандемії для регіонів України» за 
підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».  
 

Інститут економічних досліджень та політичних 
консультацій (ІЕД) - міжнародно-визнаний український 
незалежний аналітичний центр, заснований в 1999 році, який 
спеціалізується на економічному аналізі та розробці 
рекомендацій, розвитку громадянського суспільства в 
Україні. Місія ІЕД - вироблення альтернативного погляду на 
ключові проблеми суспільного та економічного розвитку 
України.  
 
http://www.ier.com.ua  
 

 
 
 


