
 

 

 

Шановні колеги, 

команда Інституту економічних досліджень та 

політичних консультацій здійснює моніторинг 

ситуації в різних регіонах України в умовах 

оголошеного карантину. 

Представляємо Вам інформацію за 25 вересня – 8 

жовтня 2020 р. за такими напрямками: 

01: дослідження, аналітика, статті 

02: реагування органів влади 

03: реагування бізнесу 

04: реагування громадянського суспільства 

Дослідження, аналітика, статті 
 

Чи можна вважати адаптивний карантин підставою для 
продовження процесуальних строків. 7.10.2020 
https://tinyurl.com/yygzl8zm 

Соціальний стрес: наслідки і уроки карантину: хто в 
Україні найбільш схильний до страхів, чому і як можна 
допомогти цим людям. 6.10.2020 
https://voxukraine.org/uk/sotsialnij-stres-naslidki-i-uroki-
karantinu/ 

Звернення Національної академії наук України до 
громадян України (щодо пандемії COVID-19). 6.10.2020 
https://www.facebook.com/NASofUkraine/posts/247087304
9878810 

Адекватність або катастрофа. Запобігти стрімкому 
поширенню ковіду в Україні може лише зміна поведінки 
влади і громадян. 6.10.2020 
https://tinyurl.com/y2bh9mhq 

Головний недолік віддаленої роботи. Як з ним 
впоратися? - Людмила Скрипник, психотерапевт, co-
founder Студії корпоративної психології 4 ID. 4.10.2020 
https://tinyurl.com/y3f29ayw 

Епідемія, самотність і такий незвичний онлайн. Як 
карантин загострив проблеми літніх людей. 
3.10.2020 https://tinyurl.com/yyya9kvx 

Майже півмільйона моряків з початку пандемії 
замкнені на борту і не можуть зійти на берег. Багато з 
них вже рік не бачили рідних, не лікували зуби, не гуляли 
в лісі. А ще сотні тисяч сидять на березі без грошей і 
хочуть піти в рейс - але не можуть. 3.10.2020 
https://www.bbc.com/ukrainian/features-54399188 

Яких основних помилок припускаються пацієнти , 
коли захворіють на COVID-19, - лікар-інфекціоніст Євген 
Дубровський, київська лікарня № 4. 2.10.2020 
https://tinyurl.com/y5jncyln 

COVID-тренд: Люди віддають кошти тим, кому 
довіряють. 1.10.2020 https://tinyurl.com/y66uubab 

40% компаній планують залишити віддалений формат 
роботи — опитування Американської торговельної 
палати в Україні (ACC) та компанії Deloitte про вплив 
COVID-19 на бізнес в Україні за шість місяців 
карантину. 1.10.2020 https://tinyurl.com/y2ldal4y 

Коронакриза погіршила фінансовий стан 67,5% 
українських домогосподарств, - опитування, 
проведене в серпні Європейським банком реконструкції 
та розвитку (ЄБРР) спільно з мюнхенським 
дослідницьким центром ifo Institute. 1.10.2020 
https://tinyurl.com/y6j7lfoc 

Королі коронавірусу. Як влаштований ринок тестів на 
COVID-19 і хто на них заробляє. 1.10.2020 
https://tinyurl.com/y4zobu5c 

На широку ногу. Хто оплатить сотні мільярдів дефіциту 
бюджету. 29.09.2020 https://tinyurl.com/y6p5mo9d 

Відшкодування ПДВ: карантинні тенденції податкових 
перевірок Що робити, якщо держава відмовляє у 
відшкодуванні ПДВ через формальні причини — 
законодавство, реальність та судова практика. 
29.09.2020 
https://www.epravda.com.ua/columns/2020/09/29/665671/ 

На що варто звернути увагу при організації 
дистанційного навчання дітей. 28.09.2020 
https://life.pravda.com.ua/columns/2020/09/28/242483/ 

Як ввічливо відмовитися від запрошення в гості під 
час карантину. 7 простих порад. 27.09.2020 
https://life.pravda.com.ua/society/2020/09/27/242481/ 

COVID-19 та освіта, яка нарешті має змінитися: що 
очікує школи після карантину? 25.09.2020 
https://tinyurl.com/y5b5z3cz 
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Реагування органів влади 
 

Кабмін ухвалить рішення про залучення до проведення 
ПЛР-тестування за державний кошт приватних 
лабораторій. Про це на брифінгу сказав міністр охорони 
здоров'я Максим Степанов. 7.10.2020 
https://tinyurl.com/y3hjd3kt 

Станом на 29 вересня 2020 року з Фонду боротьби з 
COVID-19 вже використано 25,8 млрд грн, або 39% 
виділених коштів, - повідомляє прес-служба Мінфіну. 
1.10.2020 https://tinyurl.com/y49mar3t 

Комітет з питань транспорту та інфраструктури 
рекомендує Верховній Раді прийняти за основу 
законопроєкти, спрямовані на підтримку АТ 
«Укрзалізниця» в умовах карантину. 1.10.2020 
https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/198262.html 

Фонд соціального страхування з початку пандемії 
направив на оплачувані лікарняні для 20 тисяч 
застрахованих осіб 24,9 мільйона гривень. 
30.09.2020 
https://www.epravda.com.ua/news/2020/09/30/665736/ 

Уряд змінив правила в’їзду іноземців в Україну на 
період дії карантину, - Державна прикордонна служба 
України. 29.09.2020  https://tinyurl.com/y34pho3s 

"Доступні кредити 5-7-9%": За минулий тиждень банки 
видали 300 кредитів. Міністерство фінансів України. 
29.09.2020 https://tinyurl.com/y2e8vml6 

Після самоізоляції учні не мають проходити тести та 
подавати документи про стан здоров’я. МОН відповіло 
на запитання щодо освітнього процесу в умовах 
карантину. https://tinyurl.com/y27ss7fh 

 

Західний регіон 

Міськрада Тернополя подала до суду на Кабмін 
через карантин. 7.10.2020 https://tinyurl.com/y5hfnqms 

Понад 17, 5 тисяч закарпатців отримали фінансову 
допомогу по частковому безробіттю у період карантину. 
Загальна сума допомоги склала 120,9 млн. гривень. 
7.10.2020 https://tinyurl.com/y6hvv45a 

ДП «Управління транспорту та зв’язку Івано-
Франківської міської ради» підписало три угоди на 
перевезення медиків у жовтні вартістю 336 тис. грн. 
Про це стало відомо з порталу закупівель Prozorro. 
6.10.2020 https://tinyurl.com/y2ocqtzp 

Луцьке міське відділення Фонд соціального 
страхування України оплатило час перебування на 
самоізоляції від COVID-19 для 187 застрахованих 
осіб. 5.10.2020 https://tinyurl.com/y3hbnzo8  

Перебував без маски на кладовищі та у Нацполіції: у 
Волочиську чоловік заплатить штраф за порушення 
карантину. Волочиський районний суд в 
Хмельницькій області оштрафував мешканця на 17 

тис. грн за порушення правил карантину (ст.44-3 КУпАП). 
2.10.2020 https://ngp-ua.info/2020/10/47272  

«Готуємось до повного переходу на дистанційну 
форму навчання у школах Львова», - керівник 
управління освіти Львова Зоряна Довганик. 30.09.2020 
https://tinyurl.com/y6kfgc8r  

«Червоний» Тернопіль: хворим у лікарнях бракує місць 
із киснем, медична система занурюється в хаос. 
29.09.2020 https://tinyurl.com/y5nkey45 

 

Центральний регіон 

Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка закривається на карантин через спалах 
COVID-19. 8.10.2020 https://tinyurl.com/y57gylac 

Зʼявився проєкт рішення Полтавської міськради про 
звернення до суду щодо визнання окремих пунктів 
постанови про встановлення карантину протиправними. 
7.10.2020 http://poltavske.tv/events/24893 

Вінниця: З’явиться ще одна ПЛР-лабораторія. 
Муніципальну лабораторію для виявлення збудників 
інфекційних хвороб створено за кошти Вінницької 
міськради. 7.10.2020 
http://www.golos.com.ua/article/336711 

Коронавирус и выборы. Школам Киева 
рекомендовали начать осенние каникулы 21 
октября. 7.10.2020 https://tinyurl.com/y3w6quv8 

Секретар Полтавської міськради Олександр Шамота 
відкрив центр юридичної допомоги підприємцям, яких 
штрафують на карантині. 5.10.2020 
https://poltava.to/news/57713/ 

Виконуючий обов'язки мера Полтави Олександр 
Шамота виступив проти карантинних обмежень, які 
передбачає «помаранчева» зона. 5.10.2020 
https://tinyurl.com/yy2ut2sc 

Паломництво хасидів під час цьогорічного свята Рош га-
Шана в Умані було організовано зразково і не 
призвело до спалаху коронавірусної інфекції, - 
заступник головної санітарної лікарки Черкаської області 
Микола Тищук. 2.10.2020 https://tinyurl.com/y3xz7lrs 

У вінницькому центрі боротьби зі СНІДом роблять 
ПЛР-тести. 2.10.2020 https://tinyurl.com/y6d5w7ds 

У Сумах на реалізацію заходів для боротьби з COVID-19 
спрямували з бюджету Сумської міської 
територіальної громади 56 мільйонів гривень. 
30.09.2020 https://tinyurl.com/y3amfom8 

У Кременчуці Полтавської області медиків 
продовжують годувати за рахунок міського бюджету. 
26.09.2020 https://tinyurl.com/yxa43pjb 

Віталій Кличко: «Кожному пацієнту, який має симптоми 
захворювання на коронавірус, у комунальних 
медзакладах столиці тести роблять безкоштовно». 
26.09.2020 https://tinyurl.com/yxm48ty8 
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Східний регіон 

Голова Запорізької ОДА Боговін наголосив, що область 
готова до другої хвилі захворюваності на COVID-19. 
8.10.2020 https://tinyurl.com/yxolz2hm 

У Харкові виділили додаткові кошти на боротьбу з 
COVID-19. 7,6 млн грн спрямували цієї осені на 
забезпечення міських лікарень усім необхідним для 
лікування пацієнтів, хворих на COVID-19. 7.10.2020 
https://www.city.kharkov.ua/uk/news/-45748.html 

Харківська міськрада спростовує фейки про смерть 
Кернеса. Заява. 2.10.2020 https://tinyurl.com/yxppzy3w 

У січні-вересні 2020 року до бюджету міста Харкова 
надійшло 10 201,1 млн грн., - Департаменті бюджету і 
фінансів. 2.10.2020 https://tinyurl.com/y648tvfb 

Пандемія поглиблює кризу в ОРДіЛО. Людей бракує і 
на вцілілих підприємствах, і в лавах «народної міліції». 
2.10.2020 https://tinyurl.com/y6ngvytu 

У Маріуполі на результат ПЛР-тесту чекають до 8 
днів – лабораторія перевантажена. 30.09.2020 
https://tinyurl.com/y5886vpl 

 

Південний регіон  

Біля лікарні в Одесі натовп людей: у величезній черзі і 
вагітні. 7.10.2020 https://tinyurl.com/yxglygoq 

 

Реагування бізнесу  
 

З 12 жовтня 2020 року авіакомпанія МАУ оновлює 
заходи безпеки в літаках. Забороняють використання 
респіраторів із клапаном видиху, повідомляє 
пресслужба. 8.10.2020 
https://www.facebook.com/flyuia.ua/posts/3899117623437
108 

Риба на карантині: які можливості відкрила пандемія Як 
пандемія коронавірусу вплинула на ринок рибної 
продукції та поведінку споживачів. 8.10.2020 
https://tinyurl.com/y2xl4srm 

Бизнес на карантине — это миф, убеждены участники 
VIII ежегодного форума юрисконсультов. 7.10.2020 
https://tinyurl.com/yyndnoso 

Через кризу, викликану пандемією коронавірусу, 
видавництво книг в Україні впало більш ніж на 70%, 
- Сергій Афонін, президент Української асоціації 
видавців та книгорозповсюджувачів. 7.10.2020 
https://tinyurl.com/y4ss9mol  

«Нова пошта» призупиняє послугу безпечних 
покупок «Сейф-сервіс» через шахраїв. 7.10.2020 
https://novaposhta.ua/news/rubric/2/id/7812 

COVID Disrupt: нові можливості для бізнесу. Карантин 
продемонстрував багато альтернатив для 

здійснення покупок: від різних способів безконтактної 
оплати до відео-шопінгу, адже бізнес, як і клієнти, 
пристосовувся до нових реалій. 6.10.2020 
https://tinyurl.com/yx9wy8g6 

Директор з управління персоналом “Епіцентр К” 
Йолана Каменчук – про зміни у роботі під час карантину 
та важливість безперервного навчання. 6.10.2020 
https://uabl.org/lana-kamenchuk/ 

COVID-19. Як пандемія змінила ринок страхування. 
6.10.2020https://tinyurl.com/y68nbrl8 

 «Працювати дистанційно — дорога в пекло» Чесна 
розмова про офіс і продуктивність Данила Ваховського 
(керуючий партнер Havas PR Kyiv) та Тетяни Лукинюк 
(генеральна директорка Red Bull Україна). 6.10.2020 
https://vctr.media/specials/remote-vs-office/ 

20% штату «Укрпошти» в резервній відпустці, маски 
й медобладнання на пів мільярда від «Нафтогазу»: як 
COVID змінив публічний сектор. 5.10.2020 
https://tinyurl.com/y6kw9hf5 

Як під час кризи збільшити прибуток і продовжити 
розвиватися? - голова Правління «Комерційного 
Індустріального Банку» Тетяна Путінцева. 5.10.2020 
https://tinyurl.com/y5hvlv7o 

Як вірус вплинув на ринок онлайн-продажів та що 
потрібно враховувати тим, хто бажає на ньому 
залишитись? - засновник групи компаній Meest 
Ростислав Кісіль. 1.10.2020 https://tinyurl.com/y4njnlex 

День музики: як змінюється індустрія розваг та 
креативу через пандемію. 1.10.2020 
https://tinyurl.com/y4hgo4ng 

"Сінево" буде готове зайти в програму діагностики 
COVID-19 приватними лабораторіями за кошти 
держбюджету за ціни 900 грн за тест. 29.09.2020 
https://ua.interfax.com.ua/news/general/691363.html 

Стисло і зрозуміло: Переможці і переможені — кому 
коронавірус поліпшив бізнес-показники, а кого 
змусив виживати. 29.09.2020 
https://tinyurl.com/y2u96uxr 

Коронакриза. Прибуток великих і середніх 
підприємств України впав у 7,5 раза. 28.09.2020 
https://tinyurl.com/y4jzo29s 

Пасажири стали набагато рідше купувати авіаквитки 
ближче до вильоту. 27.09.2020 
https://tinyurl.com/y3gmz6kj 

Хто зазнав найбільших втрат під час карантину в 
Україні. Заходи українського уряду під час “жорсткого” 
карантину найбільше вплинули на мікропідприємства – 
понад 70% представників цієї ніші відповіли, що 
карантинні заходи значно обмежили їхню діяльність. 
Про це свідчать дані дослідження компанії Info Sapiens. 
26.09.2020 https://tinyurl.com/yyexsdlr 

Як змінився бізнес під час пандемії? До чого варто 
готуватися вже сьогодні? - журнал KPMG Review 
Magazine. https://tinyurl.com/y6ddoenb 

https://tinyurl.com/yxolz2hm
https://www.city.kharkov.ua/uk/news/-45748.html
https://tinyurl.com/yxppzy3w
https://tinyurl.com/y648tvfb
https://tinyurl.com/y6ngvytu
https://tinyurl.com/y5886vpl
https://tinyurl.com/yxglygoq
https://www.facebook.com/flyuia.ua/posts/3899117623437108
https://www.facebook.com/flyuia.ua/posts/3899117623437108
https://tinyurl.com/y2xl4srm
https://tinyurl.com/yyndnoso
https://tinyurl.com/y4ss9mol
https://novaposhta.ua/news/rubric/2/id/7812
https://tinyurl.com/yx9wy8g6
https://uabl.org/lana-kamenchuk/
https://vctr.media/specials/remote-vs-office/
https://tinyurl.com/y6kw9hf5
https://tinyurl.com/y5hvlv7o
https://tinyurl.com/y4njnlex
https://tinyurl.com/y4hgo4ng
https://ua.interfax.com.ua/news/general/691363.html
https://tinyurl.com/y2u96uxr
https://tinyurl.com/y4jzo29s
https://tinyurl.com/y3gmz6kj
https://tinyurl.com/yyexsdlr
https://tinyurl.com/y6ddoenb
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Західний регіон  

Оригінальні столики з коріння дерев: Ігор Хома з 
Тернополя розповів, як карантин допоміг відкрити у 
собі новий талант. 2.10.2020 
https://tinyurl.com/yymzxsr8 

Львівщина без туристів: за рахунок чого і кого буде 
виживати туристична інфраструктура? 29.09.2020 
https://tinyurl.com/y5ykjlpd 

 

Центральний регіон  

Полеты возобновили, но авиабизнесу не легче. Кто-то 
может не пережить вторую волну COVID, - Георгий 
Зубко, заместитель гендиректора по коммерческой 
деятельности и стратегическому развитию ГП МА 
Борисполь в Киевской области. 7.10.2020 
https://tinyurl.com/y3d4kup9 

Лабораторія "Сінево" запустила спеціалізований 
COVID-центр у Києві для проведення комплексу 
досліджень на COVID-19, інвестиції в нього перевищили 
EUR300 тис. 5.10.2020 
https://ua.interfax.com.ua/news/pharmacy/692877.html 

"Я все життя тікала від торгівлі" - як полтавка створила 
власний бізнес на карантин. 4.10.2020 
https://www.bbc.com/ukrainian/news-54327821 

В Києві відкривають 101 сезон: як театр Франка 
пережив карантин. 30.09.2020 
https://tinyurl.com/yy8cq7lt 

Клуб City Swell в Києві удвічі виріс за карантин: як 
вейксерфінг замінив людям відпустку? 28.09.2020 
https://tinyurl.com/yyh7s4sj 

Скільки Київ заробив на туризмі з початку року 
(зважаючи на карантин). 27.09.2020 
https://tinyurl.com/y5u2wl95 

 

Східний регіон 

Ірина Білик дала концерт у Харкові в розпал пандемії: 
жителі в шоці. 6.10.2020 https://tinyurl.com/y4covys4 

У Харкові попри карантин до Дня вчителя влаштували 
концерт з Поляковою. Поліція відкрила кримінальну 
справу. 4.10.2020 https://tinyurl.com/y2upxxfx 

В одній з найбільших приватних клінік Дніпра 
зафіксували витік інформації, що пов'язана з 
результатами проведення ПЛР-тестів на коронавірус. У 
вільний доступ потрапили десятки тисяч записів про 
пацієнтів. 2.10.2020 https://tinyurl.com/y2z7ub3y 

Без сну та вихідних. Рекорд запорізьких вірусологів. 
Щодня запорізькі вірусологи проводять понад тисячу 
досліджень на визначення коронавірусної інфекції 
COVID-19. Кажуть: вже встановили свій рекорд за 
кількістю досліджень, проведених за добу - 1316. 
30.09.2020 https://tinyurl.com/y63l7u5x 

Вартість платного ПЛР-тестування на COVID-19 у 
Запорізькому лабораторному центрі поки є найнижчою в 
Україні - 574 гривні. 30.09.2020 
https://tinyurl.com/yxuo78kf 

 

Південний регіон 

COVID-19 vs одесский транспорт: в микрорайонах 
собираются огромные очереди на маршрутки, начали 
работать «левые» перевозчики. 30.09.2020 
https://tinyurl.com/y5mhn7cz 

 

Реагування громадянського 
суспільства 
 

Ведення пацієнта з підозрою або підтвердженим 
COVID-19, - вебінар для медичних працівників, ГО 
"Асоціація сімейних медичних сестер". 7.10.2020 
https://tinyurl.com/y478kd4g 

Сто років самотності. Як ми сприймаємо майбутнє у часи 
непевності й що нам допоможе психологічно 
пережити пандемію? Журнал Куншт науково та 
популярно відповідає на всі ці питання! 2.10.2020 
https://tinyurl.com/y3yftpo7 

Карта Благодійної допомоги. Charity Map. Огляд 
областей. 25.09.2020 https://tinyurl.com/yy59enlv 

 

Західний регіон  

У Львові відбудеться міжнародний мистецький проєкт 
«Місто VS Карантин». 4.10.2020 
https://tinyurl.com/y4y65xdb 

У Рожищенській центральній районній лікарні 
Волинської області перевірили факти невиплати 
надбавки медикам та іншим працівникам медзакладу, 
які борються з COVID-19. Як повідомляє управління 
Держпраці Волині, інспекцію провели через 
звернення громадян. 30.09.2020 
https://tinyurl.com/y4xgmtr6 

 

Центральний регіон  

Як змінилося життя жителів Канева Черкаської 
області із введенням жорстких обмежень «червоної» 
зони. 7.10.2020 https://tinyurl.com/y2nrusm4 

Полтавські медики носитимуть позначки на одязі, 
містян просять пропускати їх у транспорт першими. 
5.10.2020 https://tinyurl.com/yywss4sf 

Лікування одного стаціонарного хворого на COVID-19 на 
Вінниччині обходиться державі у 72 тисячі гривень. Про 
це повідомили експертки проєкту “РозCORONOвані 

https://tinyurl.com/yymzxsr8
https://tinyurl.com/y5ykjlpd
https://tinyurl.com/y3d4kup9
https://ua.interfax.com.ua/news/pharmacy/692877.html
https://www.bbc.com/ukrainian/news-54327821
https://tinyurl.com/yy8cq7lt
https://tinyurl.com/yyh7s4sj
https://tinyurl.com/y4covys4
https://tinyurl.com/y2upxxfx
https://tinyurl.com/y63l7u5x
https://tinyurl.com/yxuo78kf
https://tinyurl.com/y5mhn7cz
https://tinyurl.com/y478kd4g
https://tinyurl.com/y3yftpo7
https://tinyurl.com/yy59enlv
https://tinyurl.com/y4y65xdb
https://tinyurl.com/y4xgmtr6
https://tinyurl.com/y2nrusm4
https://tinyurl.com/yywss4sf
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закупівлі: Вінниця, Тернопіль, Хмельницький”. 2.10.2020 
https://tinyurl.com/y2bns9al 

Гіпермаркет культури: як підтримати українське 
мистецтво під час карантину, - артекспертка і 
засновниця київської агенції культурного 
менеджменту Port.Agency Катя Тейлор. 
https://tinyurl.com/y4pzw9yf 

 

Східний регіон  

На Дніпропетровщині профспілка працівників 
охорони здоров’я подбає про доплати лікарям, які 
борються з пандемією. 7.10.2020 
https://tinyurl.com/y5fe43dz 

У Дніпрі медики провели флешмоб проти 
коронавірусу. Медсестри та студенти медичних 
закладів станцювали на площі, аби нагадати містянам 
про необхідність неухильно дотримуватися карантинних 
заходів. Стримати зростання захворюваності здатні 
найпростіші методи профілактики, впевнені учасники 
заходу. 7.10.2020 https://tinyurl.com/yyc2lzzw 

 

Південний регіон 

"У мами висока температура ще від середи": в лікарнях 
Одеси не прийняли трьох хворих із підозрою на 
коронавірус. Родичі хворих телефонують 
волонтерам, аби вони допомогли з госпіталізацією. 
6.10.2020 https://tinyurl.com/y5sfrh66 

Більше 500 оцифрованих експонатів 
Миколаївського обласного художнього музею ім. 
В.В. Верещагіна з'явилися у відкритому доступі. Це 
унікальне зібрання графічних творів XVIII - середини XX 
століття, яке раніше практично не виставлялося широкій 
аудиторії. 6.10.2020 
https://mkrada.gov.ua/news/13305.html 

Хворим на COVID-19 не вистачає кисню: яка ситуація 
в лікарнях Одеси і що планують робити. Доки тривають 
бюрократичні перемови та узгодження, волонтери 
пропонують свій варіант. 3.10.2020 
https://tinyurl.com/y2bhtat6 

Представники Одеської облорганізації Комітету 
виборців України спільно з Міжнародною фундацією 
виборчих систем (IFES Ukraine) та інших організацій зі 
спостереження за підготовкою та організацією місцевих 
виборів-2020 здійснили в Одесі пробний процес 
голосування в умовах епідемії і нових норм виборчого 
законодавства. 2.10.2020 https://tinyurl.com/yybrp8bl 

 

 

 

 

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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