
 

 

 

 

Шановні колеги, 

команда Інституту економічних досліджень та 

політичних консультацій здійснює моніторинг 

ситуації в різних регіонах України в умовах 

оголошеного карантину. 

Представляємо Вам інформацію за 11-24 вересня 

2020 р. за такими напрямками: 

01: дослідження, аналітика, статті 

02: реагування органів влади 

03: реагування бізнесу 

04: реагування громадянського суспільства 

 

Дослідження, аналітика, статті 
 

Пів року з коронавірусом: скільки і яких тестів 
закупили в Prozorro, - Ярослав Пилипенко, фахівець з 
публічних закупівель Трансперенсі Інтернешнл Україна. 
24.09.2020 https://tinyurl.com/y3zly78e 

Рейтинг – все, життя – ніщо. Напередодні місцевих 
виборів уряд зробив обмеження “червоної зони” 
вкрай туманними. 23.09.2020 https://tinyurl.com/yxzxqrq7 

Як продовження пандемії відіб'ється на економічному 
та політичному житті та на що очікувати людству у 
2021 році, - експерт аналітичного центру Українські студії 
стратегічних досліджень Юрій Олійник. 23.09.2020 
https://tinyurl.com/y2xlpz9t 

Дорожня карта для вдосконалення доступу до 
правосуддя під час пандемії COVID-19. 23.09.2020 
https://tinyurl.com/y25m6k2f 

Ситуация с COVID-19 не так критична, как говорят? 
Черта лысого! Показатели все плачевнее. Семен 
Есилевский, доктор физ-мат наук, ведущий научный 
сотрудник Института физики НАНУ. 22.09.2020 
https://tinyurl.com/y5hqgdj8 

В ООН заявляють, що через пандемію в Україні 
загострилася ситуація з дотриманням прав людини. 
22.09.2020 https://tinyurl.com/y2zjqa4p 

Внутрішньо переміщені особи  під час пандемі 
змушені повертатися додому через брак коштів – 
дослідження Міжнародної організації з міграції. 
22.09.2020 https://tinyurl.com/y5br5so4 

Як підготуватися до ПЛР-тесту на коронавірус, де 
його можна здати та скільки це коштує - НВ розповідає, 
що важливо знати про можливості тестування на COVID-
19 в Україні. 21.09.2020 https://tinyurl.com/y2dcxoc9 

Цифровий формат досліджень із соціальної роботи: 
рефлексії практичного досвіду. 21.09.2020 
https://bit.ly/2ZYGRnX 

Маски, щитки і термометри: як освітяни готуються до 
офлайн навчання під час карантину. 21.09.2020 
https://tinyurl.com/yxbqno4g 

Прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 18–
25 вересня 2020 року. Від Робочої групи з 
математичного моделювання проблем, пов’язаних з 
епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні (базова 
установа – Інститут проблем математичних машин і 
систем НАН України). 20.09.2020 
https://tinyurl.com/y2fhsfbg 

Лікар-епідеміолог: Сенс карантинного зонування 
втрачається, бо нема контролю. 18.09.2020 
https://tinyurl.com/yy4chevp 

Суддя КСУ: На карантин зручно списувати будь-які 
проблеми – від падіння економіки до надзвичайних 
повноважень Президента. 18.09.2020 
https://tinyurl.com/y6t6t4cz 

Education During The Pandemic In Ukraine: How 
Schools Adjust To The New Realities. 15.09.2020 
https://tinyurl.com/y5j4ur3g 

Посткарантинна співбесіда: 10 актуальних питань 
кандидатам. 15.09.2020 https://tinyurl.com/yya2bvxh 

Якщо людина не вірить у коронавірус, попросіть її 
довести свою теорію й дайте шанс отримати Нобеля — 
психотерапевт, кандидат психологічних наук Спартак 
Суббота. 14.09.2020 https://tinyurl.com/yxorwm7o 

«COVID — це "гра в довгу"». Як зміниться медицина та 
які карантинні обмеження залишаться — інтерв'ю з 
Катериною Булавіновою —лікаркою, медичною 
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експерткою дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. 
12.09.2020 https://tinyurl.com/y2uk7jbf 

Чи раціонально використовують антиковідний 
фонд. Експертне опитування. 12.09.2020 
https://tinyurl.com/y4vkgw4t 

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов: Наскільки це 
можливо, треба дітей вчити очно, офлайн. Для 
початкової школи дистанційне навчання взагалі 
неприйнятне. 12.09.2020 https://tinyurl.com/y47vjtex 

Перевірка науковим методом. Як не повірити фейкам 
про коронавірус. 11.09.2020 https://tinyurl.com/y5gbjcbu 

72% українців вважають, що навчання має 
відбуватись традиційно (дослідження, проведено 
Соціологічною групою Рейтинг). 11.09.2020 
https://tinyurl.com/y5wvp83x 

 

Реагування органів влади 
 

Мінекономіки надаватиме новий вид допомоги по 
частковому безробіттю на час карантину від 
місцевої влади. 23.09.2020 https://tinyurl.com/y4bzns4g 

Кабінет Міністрів прийняв постанову про організацію 
та проведення виборів під час карантину. 21.09.2020 
https://www.facebook.com/UACEC/posts/12080634762427
34 
Комітету Верховної Ради України з питань освіти, 
науки та інновацій 17 вересня 2020 року підтримав 
постанову про COVID-допомогу школам. 17.09.2020  
http://kno.rada.gov.ua/news/main_news/75544.html 

Міські голови досягли домовленості з Міністром 
охорони здоров'я про пом'якшення критеріїв поділу 
на зони рівнів епідемічної небезпеки. 15.09.2020 
https://tinyurl.com/y4jq8ddl 

"Ситуація у сфері освіти дуже непроста. Вчителям 
важко поєднувати очне та дистанційне навчання, але 
найгірше, що "немає кого ставити на заміну, бо 
кількість хворих постійно збільшується", – розповідає 
заступниця міністра освіти Любомира Мандзій. 
11.09.2020 https://tinyurl.com/y3ybt6j3 

 

Західний регіон 

Рівненська ОДА не просила коштів з державного 
Фонду протидії COVID-19, «бо лікарні всім необхідним 
забезпечені». 24.09.2020 https://tinyurl.com/y6xlg2de 

Забезпечення медичних закладів Львова в період 
пандемії COVID-19. Звіт Львівської міської ради. 
24.09.2020 https://tinyurl.com/yynl3cby 

Національна служба здоров’я Україна виділила для 
Івано-Франківської області найбільшу суму коштів у 
порівнянні з іншими регіонами для боротьби з 
коронавірусом. Зокрема, Прикарпаття отримало 288 

мільйонів гривень. 24.09.2020 
https://tinyurl.com/y6k76bd9 

На запобігання виникненню і поширення COVID-19 було 
скеровано майже 150 млн грн. - прес-служба 
Львівської ОДА. 22.09.2020 https://tinyurl.com/yyaurtsb 

 

Центральний регіон 

Новосанжарський райсуд Полтавської області виніс 
вирок двом чоловікам, які кидали каміння та цеглу в 
поліцію у лютому 2020 року, коли до селища привезли 
евакуйованих з китайського Уханя українців та іноземців. 
24.09.2020 https://tinyurl.com/y6jhhb8q 

Приблизно у 40 столичних гуртожитках зафіксували 
порушення карантинних заходів. Їхнім керівникам 
довелося платити штрафи. Про це повідомили в 
управлінні Держпродспоживслужби у Києві. 
23.09.2020 https://tinyurl.com/yyefabsp 

Студмістечко Національного технічного університету 
України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського" сьогодні: дистанційне виселення, простій та 
самоізоляція. 22.09.2020 https://kpi.ua/2020-studmisto 

В Умані Черкаської області посилили карантин у 
зв’язку із паломництвом хасидів. 15.09.2020 
https://tinyurl.com/y62naukd 

Майже сотня рятувальників облаштувалася біля могили 
цадіка Нахмана в Умані Полтавської області. 
15.09.2020 https://tinyurl.com/y2w2j8re 

Київрада компенсує збитки метро та Київпастрансу 
на 440 мільйонів гривень Цих коштів, за попередніми 
розрахунками, підприємствам вистачить до кінця року. 
11.09.2020 https://tinyurl.com/yxwk3ht3 

 

Східний регіон 

Харківська обласна інфекційна лікарня повністю 
укомплектована медперсоналом, а от грошей на деякі 
препарати для пацієнтів не вистачає.  24.09.2020 
http://lenta.kharkiv.ua/society/2020/09/24/359444.html 

У непідконтрольних українській владі окремих 
районах Луганської області фіксується дедалі більше 
випадків викликаних COVID-19 вірусної пневмонії. 
Ситуація набуває "загрозливих рис". 20.09.2020 
https://tinyurl.com/yxd2al8z 

Для людей, які не можуть виїхати до тимчасово 
окупованої території, організують пункти тимчасового 
проживання у соціальних закладах, - пресслужба 
Донецької ОДА. 14.09.2020 https://tinyurl.com/y2mdjp7g 

Через загострення епідеміологічної ситуації в регіоні 
міський голова Геннадій Кернес доручив протягом 
вересня-жовтня провести дезінфекцію приміщень 
усіх харківських шкіл. 14.09.2020 
https://tinyurl.com/yxeb5fvs 
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Південний регіон  

На Кіровоградщині медики, які захворіли на 
коронавірус на роботі, можуть отримати матеріальну 
допомогу. 24.09.2020 https://tinyurl.com/yxq4grvw 

Кілійським медикам в Одеській області не 
доплачують за лікування пацієнтів з Covid-19. 
22.09.2020 https://tinyurl.com/y3lvpglj 

Масові святкування в Одесі: за організаторів взялися 
силовики. 14.09.2020 
https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/14/7266332/ 

В связи с тенденцией к росту заболеваемости COVID-19 
департаментом здравоохранения Одесского 
горсовета проведена реорганизация оказания 
медицинской помощи для высвобождения 
дополнительного коечного фонда городской 
клинической инфекционной больницы. 12.09.2020 
https://tinyurl.com/y6adluj5 

 

Реагування бізнесу  
 

Як карантин вплинув на роботу з приватними 
клієнтами? - Олександр Онуфрієнко, член Асоціації 
правників України. 24.09.2020 
https://tinyurl.com/y5sov493 

Соціальне підприємництво та COVID-19: як подолати 
кризу? 24.09.2020 https://tinyurl.com/y5577fje 

Туристи купують фейкові довідки про COVID-19 для 
відпустки: чим це загрожує. 23.09.2020 
https://tinyurl.com/yyhohy93 

Що змінилося в комунікації роботодавців та 
працівників: цікаві кейси. 22.09.2020 
https://tinyurl.com/y2sl2se9 

Підприємці, чий бізнес прогорів у карантин, їдуть на 
заводи в Польщу. 21.09.2020 
https://tinyurl.com/yxa8grya 

Карантинне півріччя: як виживає малий бізнес та коли 
чекати нової хвилі банкрутств. 20.09.2020 
https://tinyurl.com/y3dq5ezp 

Вижити в карантин. Як малий бізнес долає 
коронакризу. 20.09.2020 https://tinyurl.com/y4glw2o5 

Під час пандемії обсяги подорожей впали до 
рекордного рівня — у сьогоднішніх умовах понад 80% 
підприємств туристичної сфери мають на кінець 2020 
року задекларувати збиток, 9% від цих 80% можуть 
збанкрутувати. 19.09.2020 https://tinyurl.com/yyqtogjl 

Zoom чи туристичний бум: чи збільшиться внутрішній 
туризм після карантину. 19.09.2020 
https://tinyurl.com/yyqtogjl 

В ООН оцінили втрати туристичної галузі через 
пандемію — в 5 разів гірше, ніж криза 2009-го. 
16.09.2020 https://tinyurl.com/yybcmmt7 

Протягом березня - серпня 2020 року обсяг 
оподаткованого імпорту становив 22,6 млрд доларів - 
порівняно з аналогічним періодом минулого року 
знизися на 14,9% або на 3,9 млрд доларів, - прес-
служба Державної митної служби. 15.09.2020 
https://tinyurl.com/yxvge6fm 

Пандемия не разорит страховую отрасль, но повысит 
убыточность – CEO Oakeshott Insurance Consultants. 
11.09.2020 https://tinyurl.com/y4kq7r7d 

Рекрутмент на карантине: как меняются подходы к 
найму в IT в период пандемии. 11.09.2020 
https://tinyurl.com/y2ra3c3f 

 

Західний регіон  

На Рівненщині карантин "вдарив" по підприємцях: 
закрились понад 20 кафе та ресторанів. 24.09.2020 
https://tinyurl.com/y526gnqq 

«У нас ніби Армагеддон стався». Як Львівську оперу 
закривали на карантин та як театр виживає зараз. 
23.09.2020 https://tinyurl.com/y3fvs5yl 

Хмельницький ринок уник покарання за порушення 
карантину: поліції забракло доказів. Правоохоронці не 
змогли довести існування юридичної особи ТСЦ «Ринок 
«Дубово». 22.09.2020 https://tinyurl.com/y3c2l2wx 

Профілактика краще за лікування: на що робить ставку 
оздоровчий курорт Трускавець у Львіській областів 
нових умовах. 19.09.2020 https://tinyurl.com/yytuurxj 

Культурно-розважальний центр «Адреналін Сіті» в 
Дубно Рівенської області, як і весь світ, тільки починає 
оговтуватися від жорстких карантинних заходів, що 
майже на пів року зачинили двері для відвідувачів. 
19.09.2020 https://tinyurl.com/y5qg2kap 

Тернопільські науковці вивчатимуть хронічний 
стрес та ендотеліальну дисфункцію, що спричинені 
COVID-19. 15.09.2020 
http://lenta.te.ua/society/2020/09/15/135807.html 

Креативний карантин на Закарпатті. Як місцевий 
бізнес випустив нові продукти під час пандемії. 
15.09.2020 https://tinyurl.com/y28pv8jb 

 

Центральний регіон  

Супутникові телеканали «ATR T» і «8 КАНАЛ» м. Києва 
на час карантину мовитимуть зі змінами у програмних 
концепціях. 24.09.2020 https://tinyurl.com/yxzmzovn 

Комерція з оглядкою на мешканців. Як комерційна 
нерухомість у ЖК м. Києва пережила карантин. 
23.09.2020  https://tinyurl.com/y5yjkm23 

Перейшла на карантині в онлайн і здобула клієнток за 
кордоном. Історія фітнес-тренерки з Переяслава 
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Київської області. 22.09.2020 
https://tinyurl.com/y4f5eur9 

Карантин посприяв прийняттю новацій, - Наталія 
Холод, СЕО комунікаційного агентства “ВАРТО” 
Києва. 21.09.2020 https://tinyurl.com/yxlyh7bf 

«У Золотоноші ми були першопрохідцями». Як 
найстаріша піцерія у місті в Черкаській області 
пережила карантин. 19.09.2020 
https://tinyurl.com/y24gqbkp 

Внутрішній туризм у нашій країні знаходиться у 
жахливому стані, - власник невеликої туристичної 
агенції в Києві Сергій Вікарчук. 16.09.2020 
https://tinyurl.com/y24eammu 

Команда студии ZIKZAK (Киев) разработала новое 
решение для комфортной жизни в условиях 
карантина - Vilayet Campus. 11.09.2020 
https://tinyurl.com/y2z8st4f 

 

Східний регіон 

Запорізькі лікарні і карети швидкої будуть забезпечені 
медичним киснем місцевого виробництва – автогенний 
завод нарешті отримав ліцензію на поставку медикам. 
22.09.2020 https://alexua.tv/index.php?newsid=8922 

У Харкові презентували українську тест-систему для 
діагностики COVID-19. 16.09.2020 
https://tinyurl.com/yyw7en6l 

У харківському театрі опери та балету СхідОpera 
готуються до відкриття ювілейного 145 сезону. Він 
розпочнеться концертом "Опера гала". За час пандемії 
35 працівників театру перехворіли на коронавірус. 
15.09.2020 https://tinyurl.com/yxeq6guc 

 

Південний регіон 

Одеський оборонний завод почав серійне 
виробництво кисневого концентратора "БРИЗ-20", 
який застосовують при лікуванні коронавірусу. 
22.09.2020 https://tinyurl.com/y2vw9st5 

COVID-патруль перевірив дотримання карантинних 
вимог на Центральному ринку Херсона. 13.09.2020 
https://tinyurl.com/y25gff9a 

 

Реагування громадянського 
суспільства 
 

VoxUkraine: Перевірка фейків у рамках партнерства з 
Фейсбук. 24.09.2020 https://tinyurl.com/yy999h5m 

Діючі обмеження на час карантину для 
підприємницької діяльності, - Офіс розвитку МСП. 
22.09.2020 https://tinyurl.com/y25rqsyf 

Громадський сектор безперервно продовжує свою 
роботу, аби допомогти тим, хто цього потребує.  
17.09.2020 https://tinyurl.com/y4n5nm8j  

Коронавірусні закупівлі під контролем. Чи ні? - 
Тетяна Руденко, регіональний координатор центру 
реагування на порушення у закупівлях Києва, Львова, 
Київської та Львівської областей. 17.09.2020 
https://tinyurl.com/y2423z56  

«Україна після карантину» — спільний проєкт Центру 
журналістики Київської школи економіки, hromadske.ua, 
“Української правди” та аналітичної платформи 
VoxUkraine. Ми плануємо створити вичерпну картину 
різних аспектів життя України після COVID-19. 
https://tinyurl.com/yxfyrvq4 

Як убезпечити вашу дитину при користуванні 
інтернетом удома під час спалаху COVID-19. 
https://tinyurl.com/y27rhj4s 

 

Західний регіон  

Без стигми про COVID-19. Як це — хворіти на 
коронавірус у Івану-Франківську. 21.09.2020 
https://tinyurl.com/y6ysmwsj 

Чи законно оштрафували директорів шкіл та садочків 
у Тернополі, - Центр громадського контролю «ДІЙ!» 
в Тернополі. 16.09.2020 https://tinyurl.com/y6aobnr3 

 

Центральний регіон  

Як вінницькі університети організували навчання в 
умовах карантину. 23.09.2020 
https://tinyurl.com/yy4jmeko 

Киянин звернувся до Окружного адміністративного 
суду столиці України з позовом, в якому просить 
зобов’язати уряд безкоштовно забезпечити його 
медичними масками в період карантину, повідомляє 
пресслужба ОАСК. 18.09.2020 
https://tinyurl.com/y4ct6nge 

«Рівний-рівному»: На Житомирщині діють групи 
взаємодопомоги для дружин та матерів воїнів АТО. 
15.09.2020 https://tinyurl.com/y6nq9zpt 

У Києві діє волонтерський штаб пластунів для 
протидії COVID-19. 15.09.2020 
https://tinyurl.com/yxdt9sm3 

Як культурні менеджери забезпечують Україну 
захисними щитками (Платформа "Острів", Київ). 
15.09.2020 https://tinyurl.com/yyhtlvhk 

 

Східний регіон  

Як пандемія коронавірусу вплинула на реалізацію 
проєкту «Ефективна первинна медицина в громаді», 
- обласна газета «Слобідський край» реалізує 
спеціальний проєкт «Будемо жити», що висвітлює 

https://tinyurl.com/yxlyh7bf
https://tinyurl.com/y24gqbkp
https://tinyurl.com/y24eammu
https://tinyurl.com/y2z8st4f
https://alexua.tv/index.php?newsid=8922
https://tinyurl.com/yyw7en6l
https://tinyurl.com/yxeq6guc
https://tinyurl.com/y2vw9st5
https://tinyurl.com/y25gff9a
https://tinyurl.com/yy999h5
https://tinyurl.com/y25rqsyf
https://tinyurl.com/y4n5nm8j
https://tinyurl.com/y2423z56
https://tinyurl.com/yxfyrvq4
https://tinyurl.com/y27rhj4s
https://tinyurl.com/y6ysmwsj
https://tinyurl.com/yy4jmeko
https://tinyurl.com/y4ct6nge
https://tinyurl.com/y6nq9zpt
https://tinyurl.com/yxdt9sm3
https://tinyurl.com/yyhtlvhk
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вплив пандемії COVID-19 на різні сфери життя 
Харківщини. 24.09.2020 https://tinyurl.com/y6zoxa77 

Люди с инвалидностью и карантин. Каково жить в 
двойных рамках. Истории в Донецкой области. 
23.09.2020 https://tinyurl.com/yyv8flxs 

1,2 мільйона жителів окупованого Донбасу вже шість 
місяців не можуть отримати пенсії, повернутися до 
родини та доглядати рідних, - координаторка Організації 
об'єднаних націй з гуманітарних питань в Україні Оснат 
Лубрані у виступі до Дня миру. 21.09.2020 
https://tinyurl.com/y5avtocp 

Як контролювати місцеву владу з дому. До 2014 року 
місцева влада була під наглядом прокуратури та після 
кардинальної реформи такий нагляд було скасовано. 
Тепер контролювати владу може лише громадськість. 
Втім, держава надала громадянам достатньо 
інструментів, щоб ефективно доглядати за місцевими 
чиновниками та депутатами, навіть, не виходячи з дому, 
- Олена Костенко, «Донеччина. ЗмІнИ». 16.09.2020 
https://tinyurl.com/y6bs3zw6 

 

Південний регіон 

Піар на COVID-19: як за бюджетні кошти Одеська 
юридична академія закупила апарати ШВЛ. Академія 
з початку пандемії витратила на боротьбу з Covid-19 
п'ять мільйонів гривень, такі дані можна знайти в системі 
публічних закупівель “Прозорро”. 24.09.2020 
https://tinyurl.com/y5vnpvwl 

На Кіровоградщині активність благодійних фондів 
пов'язують з місцевими виборами, - координаторка 
спостереження Громадянської мережі ОПОРА за 
виборами в області Зоя Лебідь. 21.09.2020 
https://tinyurl.com/yyqrepfs 

Херсонские преподаватели просят перевести 
обучение на дистанционную форму. 15.09.2020 
https://tinyurl.com/yy8g9zc8 

Принять участие в забегах марафона в Одессе в этом 
году можно дистанционно. 15.09.2020 
https://tinyurl.com/y3pfv9to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 проєкту 
 
Західний регіон: https://t.me/covid_western_ukraine  
Східний регіон: https://t.me/covid_southern_ukraine  
Південний регіон: https://t.me/covid_southern_ukraine  
Центральний регіон: https://t.me/covid_central_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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