
 

 

Шановний колего, 

команда Інституту економічних досліджень та 

політичних консультацій здійснює моніторинг 

ситуації в різних регіонах України в умовах 

оголошеного карантину. 

Представляємо Вам інформацію за 04 – 10 травня 

2020 р. за такими напрямками: 

01: дослідження, аналітика 

02: реагування громадянського суспільства 

03: реагування органів влади 

04: реагування бізнесу 

 

 

Дослідження, аналітика 
 

Задля боротьби з коронавірусом українці більше 
схильні скорочувати видатки на культуру, ніж на 
субсидії для шахт – опитування КМІС. Особливо багато 
прибічників такого скорочення серед тих, хто готовий 
голосувати за Володимира Зеленського або Юрія Бойка 
на майбутніх президентських виборах. 09.05.2020 
https://tinyurl.com/y99fscup 

Карантинні емоції українців. 08.05.2020 
https://tinyurl.com/y8jgwfsa 

Чому жінки-медики опинилися під ударом через 
коронавірус? 08.05.2020 https://tinyurl.com/ybm6dftx 

Офис после COVID-19. 08.05.2020 
https://dou.ua/forums/topic/30500/ 

Як змінився ринок праці в Агрогалузі за час карантину? 
08.05.2020 https://tinyurl.com/y7q53ust 

Школа на карантині: бюджет, технології та безпека. 
08.05.2020 
https://life.pravda.com.ua/columns/2020/05/8/240908/ 

Як працюють держоргани й органи місцевої влади під 
час карантину – моніторинг. 07.05.2020 
https://tinyurl.com/yatbmzas 

Наслідки пандемії: чи варто очікувати буму 
внутрішнього туризму в Україні? 07.05.2020 
https://tinyurl.com/y86gt8dg 

Чому кожен п'ятий хворий на COVID-19 в Україні – 
лікар, і як це змінити? Матвій Хренов, радник міністра 
охорони здоров'я (2018-2019 рр) 07.05.2020 
https://life.pravda.com.ua/columns/2020/05/7/240896/ 

Який стан справ у промислових та виробничих 
бізнесах України? 06.05.2020 https://tinyurl.com/ybqcj77e 

Що українці замовляють під час карантину. Від 
початку карантину кількість користувачів, які вперше 
замовили доставку у додатку Glovo, зросла вдвічі. 
Найбільше замовляють яйця, воду та бургери. 
05.05.2020 https://tinyurl.com/y7qk9mqz 

Життя під час пандемії COVID-19. Що варто знати 
людям з ВІЛ? 05.05.2020 https://tinyurl.com/y8q4neba 

Результати моніторингу з реагування на пандемію 
COVID-19 у Криму - Кримська правозахисна група. 
05.05.2020 https://tinyurl.com/ycwq8x6c 

Павло Ковтонюк: "Ситуація в Європі щодо 
поширення Covid-19 дуже змінилася. Можливо, вона 
вас здивує. І точно вам не сподобається". 04.05.2020 
https://tinyurl.com/y8l2u9py 

Невраховані: як переживають карантин бездомні 
люди. 04.05.2020 https://tyzhden.ua/Society/243169 

Як впливає пандемія на українських експортерів? 
Програма USAID КЕУ опитала представників компаній та 
організацій з підтримки бізнесу, щоб зрозуміти загальні 
тенденції впливу COVID-19 на експортну діяльність і, 
відповідно до цього, запропонувати план підтримки. 
04.05.2020 https://tinyurl.com/ybdzsomc 

Як змінився ринок праці в ІТ за час карантину? 
04.05.2020 https://tinyurl.com/yaesgmjj 

«Я більше так не можу!» Як вижити в соціальній 
ізоляції та не збожеволіти. Чому самоізоляція – 
можливість переосмислити своє життя. 
https://tinyurl.com/yapfd9rt 

Чому на карантині збільшилася кількість випадків 
домашнього насилля? І як цьому протидіють в Україні 
та світі. https://tinyurl.com/y7dv4byt 
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Реагування Громадянського 
суспільства 
 

Covid-19 запустив швидкі зміни напрямку збільшення 
ролі онлайн-послуг, штучного інтелекту та інших 
сучасних технологій. Як цифровізація та віртуалізація 
вплине на неурядові організації, які працюють у 
сфері охорони здоров’я? 08.05.2020 
https://tinyurl.com/ycn2p6xs 

До Дня Перемоги Міністерство у справах ветеранів 
спільно з благодійним фондом "Let`s help" та Укрпоштою 
ініціювали проведення акції "Подякуй ветерану на 
відстані". 08.05.2020 https://tinyurl.com/yb9h3uz8 

В Одесі оркестр Військово-Морських Сил Збройних 
Сил України підтримав лікарів і зіграв для медиків 
обласного клінічного медичного центру, де лікують 
хворих на COVID-19. 07.05.2020 
https://tinyurl.com/ycp3aabp 

Чи зможуть повноцінно працювати житомирські музеї 
під час карантину. Уряд анонсував відкриття музеїв та 
бібліотек у зв'язку з пом’якшенням карантину з 11 
травня. Проте музейна спільнота наголошує, що велика 
частина працівників є людьми похилого віку, які 
знаходяться у зоні ризику, а додаткових коштів на 
дезінфікуючі засоби та маски не має. Роздуми директора 
Житомирського обласного краєзнавчого музею. 
07.05.2020 https://www.zhitomir.info/news_191963.html 

Досвід початкової школи: як вчителька успішно 
налагодила реальне навчання віртуально (ліцей 
"Гарант" з Лисичанська Луганської області). 
07.05.2020 https://tinyurl.com/y9bbpcza 

Українські громади - міста, селища, села, ОТГ - 
активно долучилися до протидії поширенню 
коронавірусу. Добірка від Асоціації міст України. 
07.05.2020 https://tinyurl.com/ydbreumb 

Громадська організація "Філософія Серця" 
досліджувала закупівлі за процедурою COVID-19 
опорних лікарень Вінницької області. 07.05.2020 
https://tinyurl.com/y9vprx4x 

Не можу залишатися осторонь: корисні посилання, 
поради та приклади волонтерства в часи 
коронакризи. Кому та як допомагати під час карантину. 
06.05.2020 https://tinyurl.com/ycg3dgx4 

У Чернівцях з 1 до 10 травня 2020 року триває п’ятий 
фестиваль Autograph rock`n`roll Fest. У зв’язку з 
карантином – фестиваль проходить в онлайн режимі. 
06.05.2020 https://tinyurl.com/yak7lyhk 

У Києві для допомоги медикам створили платформу 
Babysitter. Волонтери пропонують доглянути за дітьми 
лікарів (онлайн або при необхідності офлайн), поки ті на 
роботі. 06.05.2020 https://babysitter-help.org/#about 

Харківська пара медиків витрачає відкладені на своє 
весілля гроші на допомогу іншим. Майбутня наречена 

оголосила війну коронавірусу на всіх фронтах: закупила 
захист своїм сусідам і співробітникам, миє 
п’ятиповерхівку та збирає волонтерські посилки 
патрульним і лікарям державних медзакладів. 
06.05.2020 https://tinyurl.com/y9o3dnuq 

Антикризовий штаб в Одеській області припиняє 
роботу, зібравши 136 млн грн на боротьбу з 
коронавірусом. Екстрені потреби всіх медичних і не 
тільки медичних установ Одеської області на 
найближчий період ургентної діяльності закриті. 
05.05.2020 https://tinyurl.com/y937kxz7 

На Рівненщині в період карантину є можливість 
помандрувати історичними епохами минулого у 
віртуальному музеї спадщини князів Острозьких. 
04.05.2020 https://ostvr.com/uk/about-project 

У Запоріжжі відкрили «карантинний» кінотеатр. 
Відвідати «найбезпечніший» кінотеатр може будь-який 
автомобіліст Запоріжжя. https://tinyurl.com/yau9e54o 

«Добрий блокнот» допомагає родинам, що 
опинилися на межі виживання. 40% від вартості йде 
сім'ям, що залишилися без заробітку через пандемію. 
https://tinyurl.com/ybbmy3gw 

 

Реагування органів влади 
 

У зв’язку із зростанням кількості захворювань на 
коронавірус у Львівській області, відбулось засідання 
обласної комісії ТЕБ і НС. За підсумками засідання 
прийнято рішення про продовження карантину без 
пом’якшувальних заходів до 15 травня. 10.05.2020 
https://loda.gov.ua/news?id=51339 

Голова Одеської ОДА Максим Куций: "Область 
недоотримала майже 444 млн грн". 09.05.2020 
https://tinyurl.com/y9on9yr3 

День перемоги в умовах карантину: 4 кримінальні 
справи та 9 протоколів, - Нацполіція. 09.05.2020 
https://tinyurl.com/ycvzoa2v 

Обговорено стратегію виходу дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку з карантину. 08.05.2020 
https://www.msp.gov.ua/news/18633.html 

Одесский облсовет просит у правительства 
полномочия для разрешения работы пассажирского 
транспорта. 08.05.2020 
https://traffic.od.ua/news/busua/1226520 

Голова екологічної комісії Київради Костянтин 
Яловий повідомив, що вже наступного тижня у місті 
встановлять 14 контейнерів для збору використаних 
масок та рукавичок. 08.05.2020 
https://tinyurl.com/yd4mhl3g 

Міністерство фінансів України повідомляє: "На 
запобігання поширенню COVID-19 з бюджетів різних 
рівнів витратили 1,8 мільярда гривень. З державного 
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бюджету на протидію коронавірусу витратили 455 
мільйонів гривень. Решту 1,35 мільярда гривень 
витратили з місцевих бюджетів." 06.05.2020 
https://tinyurl.com/y9pk5mxf 

Житомирський обласний лабораторний центр три дні 
не буде приймати матеріал для тестів на COVID-19. 
06.05.2020 https://www.zhitomir.info/news_191929.html 

Повноцінного відновлення міжнародного 
авіасполучення влітку не буде, заявив міністр 
закордонних справ Дмитро Кулеба. 06.05.2020 
https://tinyurl.com/yc7egply 

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив про 
завершення обмежень у місті, запроваджених через 
пандемію коронавірусу. Він вважає вважає, що знайти 
межу між тими, кому можна працювати, а кому ні – 
складно. Тож малий бізнес самовільно 
відкривається, і зараз втримати карантинні 
обмеження неможливо. 06.05.2020 
https://tinyurl.com/ycvo3ljz 

Держслужба зайнятості: на період карантину 
спрощено процедуру реєстрації та отримання допомоги 
по безробіттю. 05.05.2020 https://tinyurl.com/y8hvpat8 

Коронавирус в Крыму: негативные прогнозы, патрули 
и поиски туристов-нелегалов. 05.05.2020 
https://tinyurl.com/yb3em59w 

Асоціація міст України висловила позицію 
муніципалітетів щодо виходу країни з карантину. 
05.05.2020 https://tinyurl.com/y7hwuecg 

МОЗ дозволило клінічні дослідження препарату від 
COVID-19 українського виробництва. 05.05.2020 
https://tinyurl.com/yc8lglg2 

У Києві для дезінфекції міських об’єктів 
використовують безпілотники. «Технологія мінімізує 
контакт людей з місцями ймовірного потрапляння вірусу. 
Ефективніше покриває площу обробки, економить час 
на неї», — зазначив Віталій Кличко. 04.05.2020 
https://tinyurl.com/ycxe782l 

Кіберполіція заблокувала майже 10 000 Інтернет-
посилань, які шахраї використовували під час пандемії. 
Співробітники кіберполіції перевірили 642 інформації 
щодо вчинення можливих протиправних дій, у тому числі 
онлайн-шахрайств, пов’язаних з коронавірусом. За 
результатами розпочато 58 кримінальних проваджень. 
04.05.2020 https://tinyurl.com/y7jum8qg 

Коронавірус у Вінниці: як міська рада убезпечує 
громадян. 04.05.2020 https://tinyurl.com/y9aftyyv 

Державний центр зайнятості: "Станом на 4 травня 
2020 року кількість безробітних, зареєстрованих у 
державній службі зайнятості, становить 456,8 тис осіб, 
що майже на 148,5 тис, або 48%, більше, ніж станом на 
відповідну дату минулого року. 4 травня 2019 року 
кількість безробітних становила 308,3 тис". 04.05.2020 
https://tinyurl.com/yakxftmw 

Депутати прогулюють засідання комітетів навіть 
онлайн. Таку інформацію на основі аналізу офіційних 
сайтів комітетів Верховної Ради оприлюднив Комітет 
виборців України. 04.05.2020 
https://tinyurl.com/yahgyy9a 

Будет ли очередь на «плановые» и как оперируют 
аппендицит больным коронавирусом. Врач 
рассказывает о работе во время пандемии. Радио 
Донбасс.Реалии удалось пообщаться с хирургом одной 
из Мариупольских больниц. 04.05.2020 
https://tinyurl.com/y95yk3ag 

Донецк и Луганск во время пандемии. Ситуация с 
коронавирусом на подконтрольных группировкам 
«ЛДНР» территориях. 04.05.2020 
https://www.radiosvoboda.org/a/30500990.html 

МОН: Навчальний рік у школах по всій країні 
завершиться дистанційно. 04.05.2020 
https://tinyurl.com/ybr2xm2x 

 

Реагування бізнесу  
 

У квітні в рамках проєкту “Гуманітарна пошта” 
компанія Нова пошта безкоштовно доставила 4,5 
тисячі посилок для лікарень, військовослужбовців та 
незахищених верст населення загальною вагою 523 
тони. Серед них майже 100 тон посилок з товарами, 
які спрямовані на боротьбу з епідемією. 08.05.2020 
https://novaposhta.ua/news/rubric/2/id/7204 

Карантин і агропромисловість: 5 порад, як врятувати 
бізнес. 08.05.2020 
https://ua.interfax.com.ua/news/blog/661038.html 

Соціальна дистанція. Як Україна вчиться працювати в 
нових умовах. 07.05.2020 https://tinyurl.com/ya499r9s 

У Донецькій області в умовах карантину відновили 
роботу понад 40 продовольчих ринків. 07.05.2020 
https://tinyurl.com/y8xzdxg9 

Запорізька область. Бізнесмен Борис Шестопалов, 
співвласник HD-group і GFS group, розповів, як 
коронакриза змінила роботу великих підприємств. 
07.05.2020 https://tinyurl.com/y9mbsaa6 

«Укрзалізниця» решила экономить на своих 
сотрудниках: их переводят на четырехдневку. 
07.05.2020 https://traffic.od.ua/news/railua/1226489 

Як «Планета кіно» виживає на карантині. 07.05.2020 
https://t.me/uabrand/736 

Робота по-новому: як під час карантину працюють 
HUAWEI Україна, TECHIIA та Evrius. 07.05.2020 
https://tinyurl.com/ybyrjq2a 

Кризова аналітика DOU: що відбувалося на ринку 
праці в ІТ індустрії у квітні 2020. 07.05.2020 
https://tinyurl.com/yb9xpoxr 
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https://tinyurl.com/y7jum8qg
https://tinyurl.com/y9aftyyv
https://tinyurl.com/yakxftmw
https://tinyurl.com/yahgyy9a
https://tinyurl.com/y95yk3ag
https://www.radiosvoboda.org/a/30500990.html
https://tinyurl.com/ybr2xm2x
https://novaposhta.ua/news/rubric/2/id/7204
https://ua.interfax.com.ua/news/blog/661038.html
https://tinyurl.com/ya499r9s
https://tinyurl.com/y8xzdxg9
https://tinyurl.com/y9mbsaa6
https://traffic.od.ua/news/railua/1226489
https://t.me/uabrand/736
https://tinyurl.com/ybyrjq2a
https://tinyurl.com/yb9xpoxr
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COVID-19: Чек-ліст для підприємця. 06.05.2020 
https://tinyurl.com/yd8pu3ju 

Рестораны и кафе - один из самых пострадавших 
сегментов украинского бизнеса в период карантинных 
ограничений. Как сохранить команду в кризис, поможет 
ли заведениям открытие летних площадок, что будет с 
ресторанным рынком. Интервью с совладельцем 
Varburger в Днепре. 06.05.2020 
https://tinyurl.com/y7cdkyml 

«Лемтранс» констатирует снижение объемов ж/д 
грузоперевозок в период карантина. 05.05.2020 
https://tinyurl.com/ya77csbl 

Бізнес під час шторму. Як магазини біля дому "КОЛО" 
вирішили розширятися навіть під час кризи. 
05.05.2020 https://rubryka.com/article/interview-kolo/ 

Зростання обсягів покупок та збільшення 
середнього чеку: як українці купують в Китаї під час 
карантину. 04.05.2020 
https://novaposhta.ua/news/rubric/2/id/7192 

Як рітейл працює за новими правилами: кейси від HR-
керівників «Фора» та «Фокстрот». 04.05.2020 
https://tinyurl.com/y8jr8j96 

В ожидании пассажиров. Как переживают карантин 
автобусные перевозчики. 04.05.2020 
https://tinyurl.com/y9hg8r9a 

В Україні може з’явитися виробництво противірусних 
бавовняних тканин. Таке виробництво вже цього тижня 
спробує запустити ТК «Домашній текстиль». 04.05.2020 
https://tinyurl.com/y82q9yvj 

Допомагають медикам та шиють маски. 6 мотивуючих 
історій, про те як фешн-бізнес адаптувався до 
карантину. https://tinyurl.com/y83dv8ej 

Гумор, дитсадок онлайн та фіка: як підтримують 
командний дух у шведсько-українській IT-компанії 
Beetroot. https://grc.ua/interview/26705 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над випуском працювали: 

Ірина Коссе 

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  
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