
 

 

 

 

 

Шановні колеги, 

команда Інституту економічних досліджень та 

політичних консультацій здійснює моніторинг 

ситуації в різних регіонах України в умовах 

оголошеного карантину. 

Представляємо Вам інформацію за 14 - 27 серпня 

2020 р. за такими напрямками: 

01: дослідження, аналітика, статті 

02: реагування органів влади 

03: реагування бізнесу 

04: реагування громадянського суспільства 

 

 

Дослідження, аналітика, статті 
 

COVID-19: історія одного тендера, або Як влада 
«підтримує» вітчизняного виробника. 26.08.2020 
https://tinyurl.com/y4y5c7zy 

Свобода віросповідання: чи можна через Covid-19 
обмежувати паломництво хасидів до Умані? 22.08.2020 
http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=94035 

"Чому для них немає карантину?" Чи пустять хасидів 
до Умані. 22.08.2020 https://tinyurl.com/yxbyfk4t 

Як карантин змінив уявлення українців про власне 
житло. 21.08.2020 
https://www.rbc.ua/static/longread/realt/ukr/index.html 

Короткостроковий прогноз поширення COVID-19 
(22.08.20 –26.08.20) на основі Back Propagation Neural 
Network. 21.08.2020 http://wdc.org.ua/uk/node/190098 

Згідно з даними Держстату, у 2020 році з січня по 
червень (включно) від ускладнень коронавірусу 
померли 1 066 українців. Натомість від грипу та 

запалення легенів померли 3 078 громадян. Державна 
служба статистики України опублікувала дані про 
смертність в Україні за січень-червень 2020 року. 
20.08.2020 https://tinyurl.com/yy5uh6to  

Поведінкова наука та пандемія COVID-19: кілька 
«карантинних» інсайтів для соціальних змін. 20.08.2020 
https://tinyurl.com/y3yvbs7v  

Небанківський ринок: перші кроки нового регулятора 
Як COVID-19 вплинув на роботу небанківських 
фінансових установ та яким буде підхід Національного 
банку до їх регулювання. 18.08.2020 
https://www.epravda.com.ua/columns/2020/08/18/664145/ 

Ринок праці в містах: у кого ковід і карантин не забере 
роботу та гроші. 18.08.2020 
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/08/18/6641
11/ 

Штучне перешкоджання та спроби ізолювати людей 
призведуть до спалаху важких форм в холодні пори 
року. Якщо говорити простіше – хворіти та отримувати 
імунітет треба зараз. 18.08.2020 
https://tinyurl.com/y57lvwyf 

Потребительские настроения украинцев в июле 
улучшились - результаты исследования, проведенного 
агентством Info Sapiens. 18.08.2020 
https://sapiens.com.ua/ua/publication-single-page?id=130 

Продуктовий рітейл: до COVID-19, під час і після. 
17.08.2020 https://tinyurl.com/y4eq5wq5 

Як пандемія вплинула на права людини в Україні? 
17.08.2020 https://tinyurl.com/y5cff8wp 

Для повернення до жорсткого карантину знадобляться 
силові методи – медичний експерт Дмитро Підтуркін, 
засновник Української медичної експертної спільноти. 
16.08.2020 https://tinyurl.com/y5799rz5 

ФОРСАЙТ COVID-19: наростання другої хвилі 
пандемії. 16.08.2020 http://wdc.org.ua/uk/covid19-
second-wave-rising 

Чи важче хворіють на COVID-19 люди, в яких до того 
було діагностовано рак, як знизити ризик інфікуватися в 
потязі на кшталт «Інтерсіті», та яке вірусне 
навантаження у асимптоматичних переносників 
SARS-CoV-2. 14.08.2020 https://tinyurl.com/y4dm4b5l 

 

https://tinyurl.com/y4y5c7zy
http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=94035
https://tinyurl.com/yxbyfk4t
https://www.rbc.ua/static/longread/realt/ukr/index.html
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https://www.epravda.com.ua/publications/2020/08/18/664111/
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/08/18/664111/
https://tinyurl.com/y57lvwyf
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https://tinyurl.com/y4eq5wq5
https://tinyurl.com/y5cff8wp
https://tinyurl.com/y5799rz5
http://wdc.org.ua/uk/covid19-second-wave-rising
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Реагування органів влади 
 

У РНБО прогнозують можливе триразове збільшення 
захворюваності на COVID-19 і складності з 
проведенням місцевих виборів. 27.08.2020 
https://ua.interfax.com.ua/news/election/683834.html 

Верховний Суд просить виділити з COVID-фонду 
мільйон гривень. 26.08.2020 
https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/26/664414/ 

Кошти отримані малозабезпеченими сім'ями та 
одинокими матерями в період карантину залишаться 
в родинах, - Мінсоцполітики. 20.08.2020 
https://tinyurl.com/y6xyk2d6 

Коронавірус наступає в Україні. Відповідь влади: 
носіть маски і користуйтесь антисептиком. 
20.08.2020 https://tinyurl.com/yy9xkzt3 

Міністерство охорони здоров’я України зацікавлене 
у продовженні співпраці зі Світовим банком задля 
подолання наслідків пандемії COVID-19. Про це 
повідомив Міністр охорони здоров’я України Максим 
Степанов під час зустрічі з директором Світового банку 
у справах Білорусі, Молдови та України Арупом 
Банерджі. 18.08.2020 https://tinyurl.com/y6zkjkxt 

Залишки коштів освітньої субвенції, що знаходяться 
на рахунках місцевих бюджетів, у разі потреби можуть 
бути використані на організацію дистанційного 
навчання. Про це повідомили у Міністерстві освіти і 
науки. 17.08.2020 https://tinyurl.com/yyuldc4v 

Українські лікарні готові прийняти більше 30 тисяч 
хворих Covid-19 – Степанов. 16.08.2020 
https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/16/7263092/ 

МОЗ закликало регіони підготуватися до другої 
хвилі COVID-19. Місцевій владі рекомендували 
посилити інформування населення і запобіжні заходи, - 
міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов за підсумками 
засідання комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій. 15.08.2020 
https://t.me/nemchinovoleh/791 

 

Західний регіон 

На Іршавщині медикам не доплачують за лікування 
хворих на коронавірус. 26.08.2020 
https://tinyurl.com/y5aujdob 

У Коломиї Івано-Франківської області відновлять 
спеціальні рейси для медиків, працівників аптек, 
магазинів та держустанов. 25.08.2020 
https://tinyurl.com/y6gg96p2 

Директор КНП «Тячівська райлікарня» Закарпатської 
області Федір Яринич: «На лікування хворих на Ковід-
19 поки не отримали жодної копійки». 24.08 2020 
https://tinyurl.com/y5n55t67 

На Тернопільщині посилюють карантин (Тернопіль, 
Чортків, Бережани і Бережанський район переходять до 
помаранчевої зони епідемічної небезпеки, що 
передбачає додаткові карантинні обмеження). 
24.08.2020 https://tinyurl.com/y35g4aax 

Узв’язку із ускладненням епідемічної ситуації на 
Рівненщині створять інспекційні групи для перевірки 
районів і міст, які потрапили до «червоного» рівня 
небезпеки. Це місто Дубно, Рівненський та 
Костопільський райони. 18.08.2020 
https://tinyurl.com/y2kuqa5j 

Схему закупівлі неякісних медкостюмів і респіраторів 
для медиків викрили на Закарпатті, — СБУ. 17.08.2020 
https://tinyurl.com/y4qeee8x 

2 659 порушень карантинних вимог виявили на 
Прикарпатті з початку пандемії. Працівники 
Держпродспоживслужби провели 9 193 перевірки та 
склали 585 протоколів. Про це на нараді в ОДА 
повідомив начальник управління 
Держпродспоживслужби в області Роман Гурський. 
17.08.2020 https://tinyurl.com/y44vydrx 

У місті Самбір, що на Львівщині, місцева міська рада 
дозволила підприємцям працювати. Про це 
Суспільному повідомив секретар міської ради Юрій 
Дмитришин. Дозволили роботу попри те, що у місті 
встановили "червоний" рівень епідеміологічної 
небезпеки. 17.08.2020 https://tinyurl.com/y39g8g9j 

Департамент муніципальної варти Луцької міської 
ради витратив 49,02 тисячі гривень на тестування 
COVID-19. 16.08.2020 https://tinyurl.com/y3m5up7k 

У Волинському обласному архіві формують нову 
колекцію відео- та фотодокументів подій про COVID-
19. ЇЇ планують створити за допомогою краян, тому 
просять усіх охочих надавати свої дані. 15.08.2020 
https://tinyurl.com/yxqno3r9 

 

Центральний регіон 

На Житомирщині прокуратура відсуджуватиме гроші, 
переплачені за обладнання для боротьби з COVID-
19. 27.08.2020 https://tinyurl.com/y4dsvcl3 

На Полтавщині майже 50 % ліжок у медзакладах 
забезпечені киснем, – повідомив перший заступник 
голови Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін. 
25.08.2020 https://tinyurl.com/y3ha9eed 

Кабмін підтримав рішення заборонити хасидам 
відвідувати Україну (Умань в Черкаській області) під 
час святкування Рош га-Шана – іудейського Нового року 
– у 2020 році. Причина заборони – поширення 
коронавірусу. Проте ця пропозиція МВС, яку 
підтримав уряд, ще не є цілковитою забороною на 
паломництво. Про це повідомили в Об'єднаній 
єврейській общині України. 18.08.2020 
https://tinyurl.com/y22xzz53 
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https://tinyurl.com/y4qeee8x
https://tinyurl.com/y44vydrx
https://tinyurl.com/y39g8g9j
https://tinyurl.com/y3m5up7k
https://tinyurl.com/yxqno3r9
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Сто мішків біобезпеки для транспортування та 
зберігання трупів купила Вінницька міська клінічна 
лікарня №1. У закладі пояснили, що таким чином 
готуються до другої хвилі захворювання на COVID-19. 
18.08.2020 https://tinyurl.com/y57xb7yh 

Полтавщина готова до можливої другої хвилі COVID-
19, – перший заступник голови Полтавської ОДА Дмитро 
Лунін. 18.08.2020 https://tinyurl.com/y3ntyflk 

Антимонопольний комітет перевірить ціни на ПЛР-
тести у столиці. 18.08.2020 https://tinyurl.com/y45e436c 

Через COVID-19 міський мамологічний центр у 
Житомирі не отримав гроші на повноцінний ремонт. 
18.08.2020 https://tinyurl.com/y2jexuye 

Мер Умані готовий блокувати в’їзд хасидів до міста. 
Збирається пояснити це Зеленському. 17.08.2020 
https://tinyurl.com/yxes3p37 

Полтавських учителів забезпечать захисними 
масками під час занять. Їх педагогам видаватимуть у 
школі, каже заступниця міського голови Тетяна 
Юрченко. А от учням маски доведеться брати із 
собою. Бо кількість масок, якими забезпечили школи, 
розрахована лише на педколектив. 14.08.2020 
https://tinyurl.com/y2py38qf 

 

Східний регіон 

На Харківщині в лікарнях другої хвилі збільшують 
кількість палат, забезпечених киснем. 27.08.2020 
https://tinyurl.com/y63qk2ov 

В Харківській ОДА може з'явитися профільний 
посадовець з питань COVID. 27.08.2020 
https://tinyurl.com/yy5uz7or 

У Сумах переповнені лікарні: уже почали відкривати 
медзаклади другої хвилі боротьби з коронавірусом. 
19.08.2020 https://tinyurl.com/y38gks23 

Допуск у масці та уроки просто неба. Як школи Дніпра 
готуються працювати під час карантину, - 
начальниця відділу освітньої діяльності управління 
освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської 
міської ради Світлана Клявченко. 14.08.2020 
https://tinyurl.com/yxj99v48 

 

Південний регіон  

Мер Одеси: У штаті всіх міських шкіл з'являться 
посади медсестри і охоронця. 25.08.2020 
https://omr.gov.ua/ua/news/220733/ 

Миколаївський обласний центр лікування інфекційних 
хвороб не може забезпечити госпіталізацію дітей, 
хворих на коронавірус, оскільки там немає місць. 
19.08.2020 https://tinyurl.com/yxtuuyac 

Особливості пропуску громадян на адмінмежі з 
окупованим Кримом. 19.08.2020 
https://tinyurl.com/y6ezlrce 

У міській клінічній лікарні ім. О.С. Лучанського в Херсоні 
трапився спалах коронавірусу. Серед 30 інфікованих 
опинилися 18 медиків. 18.08.2020 
https://tinyurl.com/y28n5fj8 

Одеські школи запрацюють в звичній очній формі з 
1-го вересня. Перехід на дистанційне навчання 
можливий, якщо місто опиниться в "червоній" 
епідемічній зоні, розповіла директорка Департаменту 
освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич. 
18.08.2020 https://tinyurl.com/y4uk6ouu 

Одеський лабораторний центр МОЗ потребує тестів 
для автоматичної станції, аби пришвидшити 
проведення ПЛР-діагностики. У "ручному режимі" 
перевірка відбувається із затримками, повідомив 
Суспільному головний санітарний лікар Одеського 
регіону Віталій Гончаров. 17.08.2020 
https://tinyurl.com/y42fqm83 

У гуртожитку Запорізького державного медичного 
університету, де зафіксовано спалах коронавірусу 
серед іноземних студентів, протестовано понад 70 
контактних осіб. 15.08.2020 https://tinyurl.com/y449rz3f 

 

Реагування бізнесу  
 

Що змінив карантин на ринку офісної нерухомості. 
27.08.2020 https://tinyurl.com/y6jftewt 

Практично неможлива місія. Що відбувається з 
українськими стартапами під час коронакризи. 
25.08.2020 https://tinyurl.com/yxfrrfdf 

COVID-19: какие главные критерии для применения 
«карантинных» льгот по НДС. 25.08.2020 
https://tinyurl.com/yx8o5eys 

Український бізнес готується до нових звільнень 
восени через Covid-19. 23.08.2020 
https://tinyurl.com/y26av9j3 

Top Dog: Людмила Скіценко – про The Bar на карантині 
та простоту у коктейлях. 21.08.2020 
https://tinyurl.com/y2kgo3lq 

Ініціатива Grammarly Kyiv для неурядових та 
некомерційних організацій у всьому світі, згідно з якою 
вони можуть отримати безкоштовний доступ до 
функціонала Premium-версії Grammarly до кінця 2020 
року! 19.08.2020 https://tinyurl.com/y46frbqn 

Очікуваного сплеску попиту на оренду квартир, як це 
відбувалося в попередні роки, в цьому році не сталося. 
Орендарі не ризикнули підвищити ціни. 18.08.2020 
https://tinyurl.com/y56uak63 

Ситуація на ринку оренди житла буде залежати від 
карантину. 18.08.2020 https://tinyurl.com/y6fzzpvv 

COVID forever: як бізнесу пережити другу хвилю 
карантину. 17.08.2020 https://tinyurl.com/y2r52dyu 
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https://tinyurl.com/y6fzzpvv
https://tinyurl.com/y2r52dyu
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Текстиль і "цифра". Чи можливо їх поєднати? 
Тотальний карантин спричинив негативні економічні 
наслідки: від збільшення витрат виробництв та 
нереалізованої продукції до закриття об’єктів роздрібної 
торгівлі та послуг. 14.08.2020 https://tinyurl.com/y3jufd3t 

 

Західний регіон  

У Городенці на Прикарпатті підприємці протестували 
проти уведення суворіших карантинних обмежень. 
17.08.2020 https://tinyurl.com/y2dtk2ug 

 

Центральний регіон  

Представники столичних ресторанів і нічних клубів 
мають намір пікетувати Кабмін через обмеження 
графіка роботи. 27.08.2020 https://tinyurl.com/yxuo2erf 

В "Борисполі" встановили систему автоскринінгу 
температури за 1 мільйон. 26.08.2020 
https://tinyurl.com/y4cv33l6 

Інститут Академії наук так і не отримав кошти на 
виготовлення тестів попри заяви МОЗ. 25.08.2020 
https://tinyurl.com/y5vqlpy3 

 

Східний регіон 

На Донеччині першим розпочав роботу оздоровчий 
заклад «Зоряний шлях» під Святогірськом. Це поки 
єдиний із чотирьох оздоровчих дитячих таборів, що 
отримав дозвіл на роботу в умовах карантину. 
15.08.2020 https://tinyurl.com/yyhw62f7 

 

Реагування громадянського 
суспільства 
 

Профспілка працівників освіти розраховує на вжиття 
заходів, що гарантуватимуть додатковий захист 
працівників закладів освіти, які здійснюють та 
забезпечують освітній процес в умовах карантину. 
26.08.2020 https://tinyurl.com/y5zjoqjy 

Правозахисники розкритикували рішення уряду 
закрити українські кордони для іноземців через 
коронавірус. 26.08.2020 https://tinyurl.com/y5cozcbu 

Ціна погано підготовленої новини про COVID-19 — 
чиєсь життя. 26.08.2020 https://tinyurl.com/yxp2jrx7 

Чотири правила, які покращать комунікацію про 
COVID-19. 25.08.2020 https://tinyurl.com/yyo24ywg 

ЮНІСЕФ разом із Міністерство охорони здоров'я 
України та Practicum розробили термінологічний 
словник для медиків, в якому даємо поради щодо 

правильного вживання понять, пов’язаних із пандемією 
коронавірусу. 20.08.2020 https://tinyurl.com/y4nd2nwf 

 

Західний регіон  

Під Ратушею в Чернівцях розпочались протести 
проти введення суворих обмежень “червоної зони” 
карантину. 25.08.2020 https://tinyurl.com/yxb2a7a8 

На Тячівщині, Закарпатська область, люди 
самотужки купили для лікарні апарат штучної 
вентиляції легень. 24.08.2020 https://tinyurl.com/y6x7fddq 

У місті Самбір, що на Львівщині, люди вийшли на 
мітинг під міську раду. Вони проти введення 
карантинних обмежень. У їхньому місті встановили 
"червоний рівень" епідемічної небезпеки. 17.08.2020 
https://tinyurl.com/y4fpy3gg 

 

Центральний регіон  

У ніч на 28 серпня місцеві мешканці Умані намагались 
не пропускати паломників-хасидів до місця 
паломництва. 28.08.2020 https://tinyurl.com/yyotj33y  

«Медсестра Гліб» про боротьбу з COVID в Італії, 
критику системи і звільнення в Україні. 27.08.2020 
https://tinyurl.com/y3mgdpq7 

Моніторинг місцевих політик щодо реагування на 
COVID-19 в Київській області. 27.08.2020 
https://tinyurl.com/y4hr7jv7 

Поради вінницьких медиків про маски, дезінфектори і 
як відповідати на складні питання дітей. 26.08.2020 
https://tinyurl.com/y6jx56mm 

 

Східний регіон  

Як жінки захищають об’єднані територіальні 
громади в Україні від COVID-19 (досвід 
Дніпропетровської, Харківської області). 26.08.2020 
https://tinyurl.com/y2b3fmcf  

«Прийом громадян, які перетнули КПВВ, не 
здійснюватиметься, доки вони не нададуть 
підтвердження проходження 14-денної самоізоляції або 
негативного результату тесту на COVID-
19».Оголошення подібного змісту упродовж кількох днів 
фіксують монітори БФ «Право на захист» у низці 
державних установ в населених пунктах уздовж лінії 
розмежування. 21.08.2020 https://tinyurl.com/y3kc7sy9  

«Епідемія до нас нарешті дійшла, тоді були лише перші 
ластівки»: історії медпрацівниць, які борються з 
COVID-19 (Харківська обласна інфекційна лікарня, 
інфекційне відділення комунального 
некомерційного підприємства Рубіжанської 
центральної міської лікарні). 19.08.2020 
https://tinyurl.com/y6p9ywbs 

 

https://tinyurl.com/y3jufd3t
https://tinyurl.com/y2dtk2ug
https://tinyurl.com/yxuo2erf
https://tinyurl.com/y4cv33l6
https://tinyurl.com/y5vqlpy3
https://tinyurl.com/yyhw62f7
https://tinyurl.com/y5zjoqjy
https://tinyurl.com/y5cozcbu
https://tinyurl.com/yyo24ywg
https://tinyurl.com/y4nd2nwf
https://tinyurl.com/yxb2a7a8
https://tinyurl.com/y6x7fddq
https://tinyurl.com/y4fpy3gg
https://tinyurl.com/y3mgdpq7
https://tinyurl.com/y4hr7jv7
https://tinyurl.com/y6jx56mm
https://tinyurl.com/y6p9ywbs
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Південний регіон  

Як посилити помітність неурядової організації в 

умовах кризи у Мелітопольському районі. 

26.08.2020 https://tinyurl.com/y4z8tpo4 

У Кропивницькому студенти-медики працюють з 

хворими на COVID-19. 26.08.2020 

https://tinyurl.com/y47bxapn 

 

Корисні посилання 
 
Міністерство охорони здоров’я України. Інформація про 
COVID-19. Джерело: https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-
ncov 
 
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 
 
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/  
 
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 

 

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  
 
Ця публікація підготовлена в рамках проєкту «КОВІД-19 та 
Україна: незалежний моніторинг та оцінка соціально-
економічних наслідків пандемії для регіонів України» за 
підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».  
 
 
 

https://tinyurl.com/y4z8tpo4
https://tinyurl.com/y47bxapn
https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov
https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov
https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/inshi-infekciyni-zakhvoryuvannya/koronavirusna-infekciya-covid-19
https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/inshi-infekciyni-zakhvoryuvannya/koronavirusna-infekciya-covid-19
https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/inshi-infekciyni-zakhvoryuvannya/koronavirusna-infekciya-covid-19
https://covid19.rnbo.gov.ua/
https://www.pravda.com.ua/cdn/covid-19/cpa/
https://covid19.who.int/
https://data.humdata.org/event/covid-19
http://www.ier.com.ua/

