
 

 

 

 

Шановні колеги, 

команда Інституту економічних досліджень та 

політичних консультацій здійснює моніторинг 

ситуації в різних регіонах України в умовах 

оголошеного карантину. 

Представляємо Вам інформацію за 28 серпня – 10 

вересня 2020 р. за такими напрямками: 

01: дослідження, аналітика, статті 

02: реагування органів влади 

03: реагування бізнесу 

04: реагування громадянського суспільства 

 

 

Дослідження, аналітика, статті 
 

Три сценарії розвитку стосунків на карантині та як їх 
уникнути. 10.09.2020 
https://life.pravda.com.ua/society/2020/09/10/242270/ 

Закриття шкіл через коронавірус та скандали в 
навчальних закладах – підсумки тижня в освіті. 
9.09.2020 https://tinyurl.com/y5c43rdg 

Чому батьків не влаштовує дистанційне навчання, та 
що з цим робити. Думки 4-х освітніх експертів. 9.09.2020 
https://tinyurl.com/y4o8lw6h 

Бунт "червоної зони". Чим влада відповість на 
саботаж карантину в регіонах. 9.09.2020 
https://tinyurl.com/y4ezm7xf 

Як сидіти вдома під час карантину, коли дому немає. Що 
не так із житловою політикою України під час 
карантину та якими мають бути дії влади, щоб це 
виправити. 8.09.2020 
https://www.epravda.com.ua/columns/2020/09/8/664802/ 

Оновлена процедура банкрутства під час пандемії 

COVID‑19: перспективи та реалії. Верховною Радою 

України 18.06.2020 р. прийнято Закон «Про внесення 
змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо 
недопущення зловживань у сфері банкрутства на період 
здійснення заходів, спрямованих на запобігання 
виникненню і поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID‑19)» за №3322 (далі — законопроект). З 
23.06.2020 р. він перебуває на підписі у Президента 
України. 8.09.2020 https://tinyurl.com/yyavzmxm 

Сімейні цінності. Які компанії найлегше долають 
коронакризу — дослідження. 7.09.2020 
https://tinyurl.com/yxpvku4q 

"Принцип Парето та COVID-19": лікар розповів про 
статистику хворих на коронавірус в Україні. 7.09.2020 
https://tinyurl.com/yyprn4hf 

Навчання в школах під час та після карантину. 
Київська школа економіки підготувала дослідження з 
аналізом міжнародних практик та української ситуації. 
6.09.2020 https://tinyurl.com/yyupxk5v 

Дев’ятий вал COVID-19. Що чекає Україну. 4.09.2020 
https://tinyurl.com/y2hs2vo8 

Ковід: В Україні зменшується швидкість тестування, 
а ЦГЗ припинив публікувати дані по кількості тестів у 
регіонах. 3.09.2020 https://tinyurl.com/y3qctbvw 

58% працівників не проти продовжувати роботу 
віддалено — дослідження. 3.09.2020 
https://tinyurl.com/y5mxcyy7 

Організація освітнього процесу в школах України в 
умовах карантину – 2020. Аналітична записка 
підготовлена аналітичним центром «ОсвітАналітика» 
Київського університету імені Бориса Грінченка. 
2.09.2020 https://tinyurl.com/y3you7v8 

Коронавірус та ризики скасування виборів. 31.08.2020 
https://blogs.pravda.com.ua/authors/popov/5f4c8df97db1c/ 

Співробітник 2.0. Хто він? 28.08.2020 
https://prohr.rabota.ua/spivrobitnik-2-0-hto-vin/ 
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Реагування органів влади 
 

Рахункова палата України повідомила, куди витрачено 
кошти фонду боротьби з коронавірусом. Розподілено всі 
66 млрд грн, витрачено лише третину коштів — 19,5 
млрд грн. 9.09.2020 
https://rp.gov.ua/PressCenter/News/?id=935 

Національна служба здоров'я виплатила медустановам 
України у період від квітня по серпень близько 3,5 млрд 
грн за лікування пацієнтів із COVID-19. Про це 
повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина 
Микичак під час брифінгу. 7.09.2020 
https://tinyurl.com/y2axfbdt 

Міністерство охорони здоров’я працює над реалізацією 
угоди зі Світовим банком, який виділив 135 млн 
доларів США в рамках проєкту з покращення 
системи охорони здоров'я в Україні та для 
запобігання поширенню COVID-19. Про це повідомив 
міністр охорони здоров’я Максим Степанов на 
щоденному брифінгу. 5.09.2020 
https://tinyurl.com/y3qcqdww 

З початку дії карантину (з 12 березня по 31 серпня) 
статус безробітного отримали 444,4 тисяч українців, 
загалом станом на 31 серпня кількість безробітних 
становила 477,7 тисяч громадян - це на 73 % більше, ніж 
станом на цю ж дату минулого року. Про це повідомляє 
прес-служба Держслужби зайнятості. 2.09 2020 
https://tinyurl.com/y694nppk 

Роботодавець не має права відмовляти у 
самоізоляції співробітнику, у якого виявили COVID-19 
або який підпадає під необхідність самоізоляції. Про це 
заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим 
Степанов. 2.09.2020 https://tinyurl.com/y2zagyzf 

З Фонду боротьби з COVID-19 використано менше 
30% коштів – Мінфін. Станом на 1 вересня 2020 року з 
Фонду боротьби з COVID-19 витратили 19,1 млрд грн із 
передбачених 66 млрд грн - це 29% від загальної суми. 
2.09.2020 https://tinyurl.com/yyv6zt8j 

Як студентам уберегтися від зараження COVID-19 у 
гуртожитках: поради МОЗ. 2.09.2020 
https://tinyurl.com/yxtepq99 

Кабмін не розглядатиме впровадження жорстких 
обмежувальних заходів у випадку другої хвилі 
поширення коронавірусу, натомість покладатиметься на 
адаптивний карантин і локалізацію сплесків 
захворювання. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль 
під час онлайн зустрічі з учасниками Європейської 
Бізнес Асоціації. 28.08.2020 https://tinyurl.com/y53en9m4 

Фахівці Рахункової палати вже почали відслідковувати 
видатки на боротьбу з COVID-19, - Валерій Пацкан. 
https://rp.gov.ua/PressCenter/News/?id=874 

 

 

Західний регіон 

У Луцьку підтримають спортсменів, які через 
карантин втратили спонсорів. 9.09.2020 
https://tinyurl.com/y29kkso9 

Десятки директорів тернопільських шкіл та 
дитсадків отримали адмінпротоколи за порушення 
карантин. Тернопіль та кілька районних центрів, які 
перебувають у «червоній» зоні, відмовилися виконувати 
вказівку про закриття закладів освіти. 9.09.2020 
https://tinyurl.com/y25wacrg 

Івано-Франківськ не можна постійно тримати в 
“червоній” зоні. Так вважає начальниця управління 
охорони здоров`я Марія Бойко. 6.09.2020 
https://tinyurl.com/y4xobqwf 

У Тернопільській області не вистачає медиків, щоб 
лікувати інфікованих коронавірусом, їм допомагають 
інтерни. 4.09.2020 https://tinyurl.com/y4cm5jll 

Майже всі лікарні Тернопільської області готують до 
прийому інфікованих коронавірусом пацієнтів, - 
начальник управління охорони здоров’я області 
Володимир Богайчук. 2.09.2020 
https://tinyurl.com/y4z26z2u 

Міський голова Львова Андрій Садовий скерував 
листа на Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та т. 
о. о. Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлету з 
проханням виділити з державного Фонду боротьби 
з COVID-19 кошти в сумі 21 млн грн на закупівлю 
засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих 
засобів для закладів освіти Львова. 2.09.2020 
https://tinyurl.com/y2rqcfka 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час робочої 
поїздки до Хмельницької області 1 вересня 2020 р. 
ознайомився з діяльністю Державного підприємства 
«Новатор», яким започатковано розроблення апаратів 
штучної вентиляції легень за швейцарською 
технологією. 2.09.2020 https://tinyurl.com/y46uo99u 

 

Центральний регіон 

У Києві майже 64% гуртожитків не дотримуються 
карантину, - Держпродспоживслужба м. Києва. 
10.09.2020 https://tinyurl.com/y352tsjq 

Київ «помаранчевий». Як медики готуються до нового 
етапу боротьби з Сovid-19. Інтерв’ю із заступницею 
директора Департаменту охорони здоров’я КМДА 
Галиною Зборомирською. 9.09.2020 
https://tinyurl.com/y2crqzg3 

В Умані Черкаської області розгорнуть госпіталь для 
хасидів, хворих на COVID-19. 8.09.2020 
https://tinyurl.com/y29cra93 

Електронний запис до сімейних лікарів в Сумах 
відміняють. Про це 8 вересня повідомила на брифінгу 
у Сумській міській раді в.о. директора центру первинної 
медико-санітарної допомоги №1 Алла Оводенко. 
8.09.2020 https://tinyurl.com/y43womqp 
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З початку пандемії бюджет Києва недоотримав понад 
1 мільярд планових надходжень - Кличко. 3.09.2020 
https://www.epravda.com.ua/news/2020/09/3/664666/ 

 

Східний регіон 

У Харкові відкриють ще одну лабораторію для ПЛР-
досліджень на коронавірус. Кошти на відкриття 
лабораторії є, але її ніде обладнати. 9.09.2020 
https://tinyurl.com/y2necvs2 

У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, на карантин 
закрили весь виш – Державний університет економіки і 
технологій. А все через те, що в одного зі студентів 
виявили коронавірус. 9.09.2020 
https://tinyurl.com/y6a5my8s 

У Запоріжжі в навчальних закладах запровадили 
карантин через Covid-19. Діти навчатимуться 
дистанційно. 6.09.2020 
https://www.youtube.com/watch?v=ec-z3R8reUg 

В смітник чи спеціально утилізують? Куди викидатимуть 
сотні тисяч масок з лікарень та шкіл. Тільки для закладів 
освіти Бахмута Донецької області до 1 вересня 
закупили та передали майже півсотні тисяч захисних 
масок та 7 тис пар рукавичок. Як всі ці використані 
засоби індивідуального захисту мають утилізуватися? 
2.09.2020 https://tinyurl.com/y6m55r78 

Донецька область збільшила кількість тестувань на 
COVID-19. Про це голова Донецької 
облдержадміністрації, керівник обласної військово-
цивільної адміністрації Павло Кириленко повідомив під 
час брифінгу - звіту за місяць роботи Донецької ОДА в 
умовах карантинних обмежень. 2.09.2020 
https://tinyurl.com/y4x89qbm 

 

Південний регіон  

У Миколаєві Міністерство охорони здоров’я дозволило 
відкрити ще одну лікарню для госпіталізації хворих на 
COVID-19, - мер Олександр Сєнкевич. 8.09.2020 
https://tinyurl.com/y44ffhxh 

Cтудентів Одеських вищих навчальних закладів, які 
мешкають у гуртожитку, безкоштовно обстежують на 
COVID-19 перед заселенням. З 14 тисяч 500 студентів 
вже протестували 1 тисячу 955 людей. За останній 
тиждень — 1 тисячу 127, повідомили в пресслужбі 
Одеської міської ради. Проводять його тест-системами, 
які придбали за гроші міського бюджету. 5.09.2020 
https://tinyurl.com/y55nw35v 

Міністерство енергетики звернулося до Кабміну із 
проханням повернути 140 млн грн з Фонду боротьби 
з COVID-19 на відновлення реалізації інвестиційного 
проєкту "Новокостянтинівська шахта. Розвиток 
виробничих потужностей", що на Кіровоградщині. 
3.09.2020 
https://www.epravda.com.ua/news/2020/09/3/664687/ 

 

В одеських лікарнях модернізують ситеми подачі 
кисню. Це робиться для якіснішого лікування в Одесі від 
COVID-19, в яких відбуваються серйозні ускладнення у 
вигляді порушення функції дихання. 2.09.2020 
https://tinyurl.com/yyc2so49 

 

Реагування бізнесу  
 

Карантин, як випробування для бізнесу, - 
співзасновник ГК Фокстрот Валерій Маковецький. 
10.09.2020 https://tinyurl.com/yy9lja2z 

На що найчастіше скаржився бізнес під час карантину? 
- Рада бізнес-омбудсмена. 9.09.2020 
https://tinyurl.com/y63naqlf 

Які нові ніші створюють технології завдяки пандемії. 
Бізнес прагне мінімізувати контакти людей. 9.09.2020 
https://tinyurl.com/y2zrkv9t 

Тренди і нові технології виробництва одягу. Як 
технології, діджиталізація та криза впливають на 
виробництво одягу в Україні. 8.09.2020 
https://tinyurl.com/yx926l64 

Івенти під час карантину: як проводити, щоб не 
потрапити в халепу? 7.09.2020 
https://tinyurl.com/y2n7fwm3 

Під час кризи на 30% дорожче. Співвласник агентства 
Banda — про ціни на українському і американському 
рекламному ринках. 5.09.2020 
https://tinyurl.com/y6ktluux 

Як бізнесу взаємодіяти з клієнтами в месенджерах. 
За три місяці тривалість перебування в месенджерах 
зросла на 16%, а попит на e-commerce — на 217%.Як із 
цього отримати користь для бізнесу? 4.09.2020 
https://tinyurl.com/yxc2tfsq 

Що робити ресторанам і продуктовим магазинам під 
час і після карантину. 3.09.2020 
https://tinyurl.com/y5sr4tpz 

Що чекає на івент-індустрію в посткарантинний 
період. Чи перейдуть концерти, конференції, зустрічі 
глобально в онлайн? 2.09.2020 
https://tinyurl.com/y57ovzjw 

Уряд Фінляндії запровадив обмеження на в'їзд для 
збирачів лісових ягід з країн, які не входять до ЄС, і 
мають погану епідеміологічну ситуацію. Обмеження 
діятиме з 28 серпня по 18 вересня. Воно торкнеться, 
зокрема, українських збирачів ягід. 28.08.2020 
https://tinyurl.com/y3k4fguo 

МАУ оголосила про скасування рейсів за дев'ятьма 
маршрутами і скорочення числа рейсів за сімома 
напрямками у другій половині вересня через введення 
заборони на в'їзд іноземців в країну. Про це повідомили 
в пресслужбі компанії. 28.08.2020 
https://tinyurl.com/y6myhqkk 

https://www.epravda.com.ua/news/2020/09/3/664666/
https://tinyurl.com/y2necvs2
https://tinyurl.com/y6a5my8s
https://www.youtube.com/watch?v=ec-z3R8reUg
https://tinyurl.com/y6m55r78
https://tinyurl.com/y4x89qbm
https://tinyurl.com/y44ffhxh
https://tinyurl.com/y55nw35v
https://www.epravda.com.ua/news/2020/09/3/664687/
https://tinyurl.com/yyc2so49
https://tinyurl.com/yy9lja2z
https://tinyurl.com/y63naqlf
https://tinyurl.com/y2zrkv9t
https://tinyurl.com/yx926l64
https://tinyurl.com/y2n7fwm3
https://tinyurl.com/y6ktluux
https://tinyurl.com/yxc2tfsq
https://tinyurl.com/y5sr4tpz
https://tinyurl.com/y57ovzjw
https://tinyurl.com/y3k4fguo
https://tinyurl.com/y6myhqkk
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Які банки виявилися найстійкішими під час карантину. 
https://tinyurl.com/y4u3zcdw 

Поради від Наталі Дімової, партнера юридичної компанії 
“Legal Partner” та YouControl як забезпечити 
підприємство ефективною діяльністю під час 
економічного спаду. https://tinyurl.com/y3vqyp7j 

 

Західний регіон  

"Маю право на працю": у Тернополі відбувся протест. 
Тернопільські підприємці провели акцію протесту 
проти посилення карантинних обмежень в регіоні. 
6.09.2020 https://tinyurl.com/y3ezwgdg 

Територію студмістечка УКУ у Львові закрили на 
карантин. На територію студмістечка можуть потрапити 
лише студенти та працівники УКУ. Це пояснюють 
небезпекою поширення Covid-19. 6.09.2020 
https://tinyurl.com/yxktmunc 

Туризм на паузі: Львів підраховує збитки сезону 
через карантин. У Львові починають підраховувати 
наскільки постраждала індустрія туризму після 
закінчення літнього сезону. Минулі декілька років 
кількість туристів у місті щораз встановлювала нові 
рекорди. 5.09.2020 https://tinyurl.com/y5h2vbw6 

Історія служби таксі у Волинській області. Директор 
новоградського таксі 1553 "Октава" розповів, як фірма 
пережила пік посилення карантину та яка ситуація 
сьогодні, коли обмеження послабили. 30.08.2020 
https://tinyurl.com/y68s345q 

 

Центральний регіон  

Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко: власть не 
должна мешать, бизнес сам знает, что ему делать. 
7.09.2020 https://tinyurl.com/y5qo9lh2 

Єдина в Україні та одна з найбільших в Європі 
креветкова ферма призупинила свою роботу. Мова йде 
про карантин та ферму в Жмеринці Вінницької 
області, що є центром, де вирощували королівські 
креветки. 5.09.2020 https://tinyurl.com/y49dap65 

У КП "Київський метрополітен" заявили, що у період 
суворих карантинних обмежень із 17 березня до 25 
травня 2020 року недоотримали доходів на суму 
близько 621 млн грн та закликали  депутатів Київради 
ухвалити додаткове фінансування для виплати зарплат 
працівникам. 2.09.2020 
http://www.metro.kiev.ua/node/6319 

У вівторок, 1 вересня, під будівлею Кабінету міністрів 
відбувся мітинг, учасники якого вимагали пом’якшити 
карантин в Україні та дозволити роботу нічних клубів 
і дискотек. 2.09.2020 https://tinyurl.com/y56fjole 

 

 

 

Східний регіон 

Українська вакцина проти COVID-19: питання часу і 
грошей. Харківський Інститут мікробіології та імунології 
ім. Мечникова. 28.08.2020 https://tinyurl.com/y3pzhlpr 

 

Південний регіон 

За 8 місяців морські порти України обробили понад 
105 млн тонн вантажів, — Владислав Криклій. 
9.09.2020 https://tinyurl.com/y3ou82y4 

Миколаївські перевізники не хочуть працювати у 
віддалених районах міста. 7.09.2020 
https://tinyurl.com/yxbg945r 

Кафе на колесах та доставка до порогу: як біляївські 
підприємці в Одеській області переживають 
карантин. 5.09.2020 https://tinyurl.com/y2wr7ww4 

 

Реагування громадянського 
суспільства 
 

В умовах епідемії COVID-19 не можна забувати про 
туберкульоз, - БО «Українці проти туберкульозу». 
9.09.2020 https://tinyurl.com/y5sh53rj 

Відповідь експертної організації StateWatch на заяви 
Президента України Володимира Зеленського про Фонд 
боротьби з COVID-19. 3.09.2020 
https://tinyurl.com/y2bcpacw 

Волонтерство є корисним у дуже багатьох аспектах. 
Ним можна займатися у поєднанні з роботою, у вільний 
час або й на пенсії. Навіть під час пандемії коронавірусу, 
волонтери включилися і взялися допомагати — 
медикам, самотнім людям, хворим тощо. 1.09.2020 
https://euprostir.org.ua/practices/154255 

Як дотримуватися карантину, коли живеш на вулиці, 
та водночас боротися із холодом, спекою, голодом та 
стигмою? В Україні зняли перший короткометражний 
фільм, який розповідає історії із життя на вулиці під час 
пандемії коронавірусу. 
https://euprostir.org.ua/stories/153612 

Західний регіон  

COVчег— безкоштовна психологічна підтримка 
медиків у тривожні часи карантину. Проект COVчег  — 
це ініціатива Благодійного Фонду «Шпиталь імені 
Митрополита Андрея Шептицького», що знаходиться в 
управлінні Львівської Архиєпархії УГКЦ. 7.09.2020 
https://tinyurl.com/y3xtque2 

Селянин в Тернопільській області подав заяву до 
поліції на сімейного лікаря, який знехтував його 
симптомами коронавірусу.4.09.2020 
https://tinyurl.com/y6kbbo9n 

https://tinyurl.com/y4u3zcdw
https://tinyurl.com/y3vqyp7j
https://tinyurl.com/y3ezwgdg
https://tinyurl.com/yxktmunc
https://tinyurl.com/y5h2vbw6
https://tinyurl.com/y68s345q
https://tinyurl.com/y5qo9lh2
https://tinyurl.com/y49dap65
http://www.metro.kiev.ua/node/6319
https://tinyurl.com/y56fjole
https://tinyurl.com/y3pzhlpr
https://tinyurl.com/y3ou82y4
https://tinyurl.com/yxbg945r
https://tinyurl.com/y2wr7ww4
https://tinyurl.com/y5sh53rj
https://tinyurl.com/y2bcpacw
https://euprostir.org.ua/practices/154255
https://euprostir.org.ua/stories/153612
https://tinyurl.com/y3xtque2
https://tinyurl.com/y6kbbo9n
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Центральний регіон  

Як батькам школярів упоратися зі стресом та 
відновити емоційний ресурс, особливо в такі складні 
часи через #COVID19? ЮНІСЕФ разом з дитячою та 
сімейною психологинею Светлана Ройз та ГО "Смарт 
Освіта" підготував короткі та прості практики на щодень. 
3.09.2020 https://tinyurl.com/yy6g3lna 

 

Східний регіон  

«[Не]смертельна тиша і COVID-19»: Як в Запоріжжі 
підтримують людей з вадами слуху під час 
карантину. 7.09.2020 https://tinyurl.com/y3w7l57t 

27% жителів сходу вважають епідемію COVID зовсім 
не загрозливою — опитування. 7.09.2020 
https://tinyurl.com/yxb6gbaz 

Медикам 7-ми опорних лікарень Донеччини будуть 
надані індивідуальні психологічні консультації, - ГО 
«Центр розвитку місцевих громад». 31.08.2020 
https://tinyurl.com/yxzcver2 

 

Південний регіон 

Скасування Миколаївською міськрадою у певні періоди 
доби пільг на проїзд у міському транспорті є незаконним. 
Про це в ефірі програми "Тема дня" на Суспільне 
Миколаїв сказала регіональна представниця 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини в Миколаївській області Світлана Одінцова. 
7.09.2020 https://tinyurl.com/yypwgefy 

Напередодні шкільного навчання Громадський центр 
правосуддя поінформував дітей про правила 
безпечної поведінки. Діяльність Громадського центру 
правосуддя в м. Татарбунари впроваджується 
Одеською обласною організацією ВГО «Комітет 
виборців України». 4.09.2020 https://tinyurl.com/y2sfnh3g 

Студенти Миколаївського міжнародного класичного 
університету імені Пилипа Орлика в умовах карантину 
навчатимуться під відкритим небом. Для них 
облаштували аудиторії на задньому подвір’ї 
університету. Площа території – 0,8 га. 1.09.2020 
https://tinyurl.com/y5vrse8n 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

Telegram-канали 
 
Західний регіон: https://t.me/covid_western_ukraine  
Центральний регіон: https://t.me/covid_central_ukraine 
Східний регіон: https://t.me/covid_southern_ukraine  
Південний регіон: https://t.me/covid_southern_ukraine  
  

 

 

Над випуском працювали: 

Марина Гутгарц 

Ірина Коссе 

 

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».  
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