
 

 

Шановний колего, 

команда Інституту економічних досліджень та 

політичних консультацій здійснює моніторинг 

ситуації в різних регіонах України в умовах 

оголошеного карантину. 

Представляємо Вам інформацію за 11 – 17 травня 

2020 р. за такими напрямками: 

01: дослідження, аналітика 

02: реагування громадянського суспільства 

03: реагування органів влади 

04: реагування бізнесу 

 

 

Дослідження, аналітика 
 

За дверями "дистанционки". Социологи опросили 34 
тысячи учеников, родителей и учителей столицы. 
17.05.2020 https://zn.ua/EDUCATION/za-dveryami-
distancionki-354495_.html 

О дистанционном образовании в университетах в 
условиях карантина. 16.05.2020 https://tinyurl.com/y8tfjlnd 

Український експорт буде падати: хто програє 
найбільше.15.05.2020 https://tinyurl.com/ycpw5mn9 

Як працює механізм створення страху й напруги під 
час пандемії. 15.05.2020 https://tinyurl.com/ycpw5mn9 

Як громади і місцевий бізнес в Україні та за кордоном 
адаптуються до умов карантину? Як подолати наслідки 
карантину та як сьогодні місцева влада може 
допомогти бізнесу вижити? 13.05.2020 
https://decentralization.gov.ua/news/12452 

Український варіант карантину або чому дії влади 
можуть призвести до трьох криз. 13.05.2020 
https://tinyurl.com/yb4hawxm 

Аналітична довідка щодо карантинних заходів та їх 
впливу на економіку України. 12.05.2020 
https://tinyurl.com/ydcmxhkc 

Абітурієнти у вогні: карантин, ЗНО, вступна кампанія. 
Експерти "Центру спільних дій" проаналізували, що 
влада робить для того, аби майбутні студенти мали 
змогу позмагатися за місця у вищих навчальних 
закладах. 12.05.2020 https://tinyurl.com/ycjnxjf8 

 «Супермени» і «супервумени» в білих халатах вже 
два місяці рятують українців від COVID-19. Історії трьох 
з них: лікарки-анестезіолога в Київській міській 
клінічній лікарні №4, анестезіолога, який понад 
тиждень живе в одеській лікарні й рятує «важких» 
пацієнтів та єдиної інфекціоністки з опорної лікарні в 
Рубіжному Луганської області. 12.05.2020 
https://tinyurl.com/y99uqnal 

Штрафи не для всіх: як суди карали і прощали 
порушників карантину. Журналісти Громадського 
радіо вивчили постанови з Єдиного державного реєстру 
судових рішень стосовно порушників карантину. 
12.05.2020 https://tinyurl.com/ybtnauxp 

В Україні до протидії COVID-19 долучені майже 
половина ГО, — дослідження Коаліції Реанімаційний 
Пакет Реформ. 12.05.2020 https://tinyurl.com/y9p3hm4g 

Кто моет посуду на карантине: как поровну 
распределить домашние обязанности? 12.05.2020 
https://tinyurl.com/ycnks3se 

"Народні депутати зареєстрували 55 законопроєктів, 
спрямованих на протидію коронавірусу. З них 21 
документ передбачав економічну підтримку населення, 
проте 10 з цих ініціатив не мали жодного фінансово-
економічного обґрунтування", - громадська 
організація Комітет виборців України. 11.05.2020 
https://tinyurl.com/ybuhy8r2 

"Зона вільної торгівлі з ЄС дозволяє легше торгувати зі 
світом". Про дослідження «Економічний вплив 
пандемії COVID-19 на Україну» розповідає фахівчиня з 
міжнародної торгівлі і євроінтеграції, директорка з 
наукової роботи Інституту економічних досліджень та 
політичних консультацій, членкиня редколегії 
VoxUkraine Вероніка Мовчан. 11.05.2020 
https://tinyurl.com/y9oanfgv 

Розлучення під час карантину. Як самоізоляція 
руйнує сім'ї. 11.05.2020 
https://project.liga.net/projects/divorce_covid19_ukr/ 

Взаємодія і конфлікти: Як в регіонах влада та олігархи 
борються з коронавірусом. 11.05.2020 
https://tinyurl.com/yc75pm2n 
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Реагування Громадянського 
суспільства 
 

"Коли закінчиться пандемія COVID-19 – якими 
будемо ми, країна і світ? Що втратимо, а що 
здобудемо?", - голова Освітнього центру з прав людини 
у Львові Володимиром Бєгловим. 15.05.2020 
https://tinyurl.com/yctgoxgv 

Експерти Ради Європи дали поради, як розвивати 
місцеві друковані медіа під час карантину – висновки 
серії вебінарів. 15.05.2020 https://tinyurl.com/y8bswgq7 

ДолаємоCovid19: імпульс допомоги та громадської 
активності у Запоріжжі. 15.05.2020 
https://euprostir.org.ua/stories/151706 

Лист від аналітичних центрів до Уряду, ВРУ та 
Президента щодо поточних карантинних та 
антикризових заходів. 15.05.2020 
https://tinyurl.com/ycz526h4 

Міста і громади Миколаївщини виділили на протидію 
Covid-19 близько 60 млн грн. 14.05.2020 
https://tinyurl.com/yc92sjqw 

Місцева економіка після карантину: як підтримати 
бізнес у громадах. 14.05.2020 https://tinyurl.com/y76syuyn 

Аудіопрогулянки місцями єврейської спадщини 
Чернівців від організації Centropa. Сьогодні багато хто 
з нас є обмежений в просторі, але не обмежений в 
онлайн можливостях віртуальних мандрівок. 
13.05.2020 https://tinyurl.com/ydexjpj6 

В умовах пандемії та впровадження карантинних 
обмежень Громадський центр правосуддя в м. 
Татарбунари Одеської області особливу увагу звертає 
на надання безоплатної правової допомоги жінкам та 
дітям з вразливих груп. 13.05.2020 
https://tinyurl.com/ycs9rbzn 

Як пандемія COVID-19 вплинула на громадську 
активність в Україні. У більшості громадських 
організацій змінилася діяльність із розгортанням 
пандемії COVID-19 в Україні. Основним напрямом їхньої 
діяльності стало проведення інформаційного 
роз’яснення стосовно пандемії. Результати 
опитування Фонду «Демократичні ініціативи». 
12.05.2020 https://tinyurl.com/y8jwzz8p 

До Окружного адміністративного суду міста Києва 
надійшов позов через поширення в Україні 
коронавірусу. Позивач - громадська організація. 
Відповідачами в ньому – українська та китайська влади. 
12.05.2020 http://oask.gov.ua/node/4444 

У зв’язку з загальними змінами Всеукраїнська Ради 
Церков і релігійних організацій надіслала до Кабінету 
Міністрів пропозиції щодо адаптивного застосування 

карантинних обмежень також і для релігійних 
організацій. 12.05.2020 https://tinyurl.com/yb3py9wf 

«Маску в печь!»: одесская компания бесплатно 
утилизирует использованные средства защиты. 
12.05.2020 https://tinyurl.com/y8b3ab4h 

Меми українською: Як у мережі жартують під час 
епідемії. https://tinyurl.com/yazh6mxn 

 

 

Реагування органів влади 
 

У Кам’янці-Подільському Хмельницької області 
через виявлення у однієї медсестри коронавірусу 
COVID-19 відправили на ізоляцію все відділення 
патології вагітних. Про це повідомляє мер Кам’янця-
Подільського Михайло Сімашкевич. 17.05.2020 
https://tinyurl.com/yc4jlyfo 

Зі швидкістю равлика. Як влада реагує на спалахи 
COVID. Приклад з м. Українка на Київщині. 15.05.2020 
https://tinyurl.com/yafgmesn 

Карантинні штрафи в Тернополі – як судить суд? 
15.05.2020 https://tinyurl.com/yczlz3vp 

Із суботи, 16 травня, жителям Шепетівського району 
Хмельницької області заборонили відвідувати 
храми. Заборона пов’язана зі спалахом коронавірусу в 
Городищенському чоловічому монастирі УПЦ 
Московського патріархату. Відповідне рішення щодо 
служб за участю парафіян усіх конфесій прийняла 
комісія з надзвичайних ситуацій міської ради Шепетівки. 
15.05.2020 http://www.sheprda.gov.ua/6352.htm 

У Миргороді Полтавської області вже готові 
відкривати курорти. За словами мера міста, Миргород 
готовий прийняти гостей та забезпечити всі необхідні 
санітарні норми. 15.05.2020 https://tinyurl.com/y9t8ge5f 

"Напередодні виходу країни з карантину хочу 
коротко прокоментувати роль НСЗУ в боротьбі з 
COVID-19", - Оксана Мовчан, виконуюча обов'язки 
голови Національної служби здоров'я України. 
15.05.2020 
https://www.facebook.com/oksana.movchan.31/posts/2918
591571549819 

Адаптивний карантин. У яких областях України 
продовжили заборони, а де вже повертається до роботи 
міський транспорт. Огляд областей. 15.05.2020 
https://tinyurl.com/ybhrlxg4 

«У Києві виявили понад 80 хворих на COVID-19 в 
інтернаті для дівчат», – мер Віталій Кличко. 
Дарницький будинок-інтернат для дівчат повністю 
закритий на карантин, на в'їзді на територію чергує 
поліція. 15.05.2020 https://tinyurl.com/ybjzrj2x 
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Як переживає епідемію маленький райцентр на 
Луганщині. 14.05.2020 https://tyzhden.ua/Society/243387 

В Івано-Франківській лікарні досліджуватимуть ліки 
проти коронавірусу. 14.05.2020 
https://tinyurl.com/yccng24r 

З 22 травня у Івано-Франківську можуть запрацювати 
дитячі садки. 14.05.2020 https://tinyurl.com/ycn8k6l6 

Бізнесу продовжили податкові карантинні пільги: 13 
травня 2020 року на засіданні ВРУ прийнято у другому 
читанні та в цілому законопроект №3329-д "Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та інших 
законів України щодо додаткової підтримки платників 
податків на період здійснення заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 
хвороби (COVID-19)". 13.05.2020 
https://tinyurl.com/yavbygrw 

Після того, як в Україні завершиться карантин і 
відновиться вільний перетин лінії розмежування, на 
КПВВ, що працюють на Донбасі, можуть бути введені 
деякі нововведення. 13.05.2020 
https://tinyurl.com/y7u4w9lp 

 «Я впізнаю їх лише за силуетом. У цьому костюмі, крім 
очей, нічого не видно». Репортаж з Чернівецької 
обласної лікарні. 13.05.2020 https://tinyurl.com/yd5larjy 

Мэр Днепра намерен требовать от Кабмина запустить 
общественный транспорт. 13.05.2020 
https://tinyurl.com/y7j9yfb2 

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабміну із 
закликом відновити з 25 травня роботу столичного 
метрополітену у звичайному режимі. 13.05.2020 
https://tinyurl.com/yaanqatk 

Голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв 
заявив, що станом на понеділок, 12 травня в 
Херсонській області від коронавірусу вилікувалися 
більше людей, ніж заразилися. 12.05.2020 
https://tinyurl.com/y9zf7kyq 

З 12 травня в Івано-Франківську збільшили кількість 
спецперевезень для працівників певних сфер. 
12.05.2020 https://tinyurl.com/y992cpng 

На Вінниччині виявили ознаки початку другої хвилі 
захворюваності на коронавірусну інфекцію. Про це 
повідомив голова Вінницької ОДА Владислав 
Скальський. 12.05.2020 https://tinyurl.com/y8mlz7kx 

У Львові через порушення карантину можуть закрити 
паб "Золотий колос", - зазначив заступник міського 
голови Львова Андрій Москаленко. 12.05.2020 
https://tinyurl.com/yc9wyuln 

Вступники з Донбасу і Криму у 2020 році зможуть 
вступати за спрощеною процедурою до 91 закладів 
вищої освіти. 12.05.2020 https://tinyurl.com/y8ww527a 

На сьогодні в Житомирській області відновили 
роботу 9 агропродовольчих ринків. 12.05.2020 
https://tinyurl.com/ycn5oc9b 

На Закарпатті після послаблення карантинних 
обмежень 11 травня відкрили для відвідувачів 
Долину нарцисів, повідомляє пресслужба 
Карпатського біосферного заповідника. Відвідувачі 
зобов’язані дотримуватися карантинних заходів – бути у 
масках, тримати дистанцію 1,5 метра. 11.05.2020 
https://tinyurl.com/ycg8orjm 

 

 

Реагування бізнесу  
 

У Києві запрацювали нічні клуби: чи дотримуються 
там карантинних заходів безпеки. 17.05.2020 
https://tinyurl.com/y9ztlbog 

Робота АЗС в умовах карантину: погляд зсередини. 
16.05.2020 
https://www.epravda.com.ua/columns/2020/05/16/660555/ 

Якою буде б’юті-індустрія після карантину. 16.05.2020 
https://tinyurl.com/y7n6cpda 

Siri, виклич мені ліфт. Епоха post-Covid-19: як 
зміняться офіси після карантину. Як змінюється 
офісний ринок у світі і до чого готуватися Україні. 
15.05.2020 https://tinyurl.com/yd6vujfe 

Експорт на карантині. Аналіз головних торговельних 
партнерів України. У 2020 р. український експорт може 
впасти на 8,1% лише за рахунок аграрного сектору та 
металургії. 15.05.2020 https://tinyurl.com/yc3ov62z 

Проект "20%" - портрети власників малого бізнесу та 
історії карантину. 15.05.2020 
https://tinyurl.com/y857sud5 

Втопити у вині: Кризовий стрес може підняти 
виноробство. 15.05.2020 
https://business.ua/business/10080-korona-ne-tisne 

Этот кризис все изменил. В том числе, и один из 
оплотов бизнеса - коммуникации. 15.05.2020 
https://tinyurl.com/y89dpuxb 

Аэропорты Украины сократили пассажиропоток на 
35% за 4 месяца 2020 года. 14.05.2020 
https://tinyurl.com/ybldw2kt 

Головний редактор Радіо НВ Олексій Тарасов поговорив 
з трьома представниками української кіноіндустрії, 
щоб дізнатися, що чекає цю сферу після виходу з 
карантину і яке майбутнє у кінотеатрів і стрімінгових 
сервісів. Короткі монологи. 14.05.2020 
https://tinyurl.com/y9kdu4z2 

Донецька область. «Те, що це вб'є економіку, – це 
точно», - виробник автогенного устаткування. 14.05.2020 
https://tinyurl.com/y8yly9qu 

Імунітет до пандемії: підсумки роботи страхового 
ринку 2019. 14.05.2020 https://tinyurl.com/y8yjseh9 
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День простою — 350 тисяч грн. Директор кіномережі, 
топ-менеджер MEGOGO і продюсер розповідають, що 
чекає індустрію кіно. 14.05.2020 
https://tinyurl.com/y9kdu4z2 

Украинские аэропорты внесли с список 
небезопасных по COVID-19: что это означает. 
13.05.2020 https://tinyurl.com/y7e66yty 

Працівники сфери культури засвітили небо 
прожекторами, намагаючись привернути увагу уряду. 
13.05.2020 https://tinyurl.com/yasq89fw 

Автопредприятия Одесской области обещают акции 
протеста: карантинные запреты сыграли на руку 
нелегалам, с которыми никто не борется. 12.05.2020 
https://tinyurl.com/ybfd2g43 

Як впливає карантин на судноплавство? 12.05.2020 
https://tinyurl.com/ybcwzjt7 

Донецька область. Два місяці суворого карантину 
металурги підтримують економіку Маріуполя. 
12.05.2020 https://tinyurl.com/y9cqmb6a 

Івано-Франківська область. Футбольний клуб 
«Прикарпаття» приступило до тренувань невеликими 
групами. 12.05.2020 https://tinyurl.com/yc3e9aqm 

Пассажиропоток аэропорта Борисполь упал на 36% 
за 4 месяца 2020 года. 12.05.2020 
https://tinyurl.com/y84ha83e 

З 12 травня у Києві почалося послаблення карантину. 
Зранку місто опинилося в заторах, а через масовий 
попит таксі значно зросло в ціні. 12.05.2020 
https://tinyurl.com/ya7a5uoa 

Карантинний стрес-тест для будівельників добігає 
кінця. Що далі? Чи є цьогоріч сенс будувати житло? Чи 
будуть у людей гроші, щоб його купити? Чи втримається 
будівельний бізнес на плаву? 12.05.2020 
https://www.epravda.com.ua/columns/2020/05/12/660279/ 

"Укрзалізниця" розробила план виходу електричок з 
карантину. 12.05.2020 https://tinyurl.com/y7kdjgsp 

Криза через коронавірус зачепила різні сфери 
економіки, в тому числі IT. Це змусило компанії 
оптимізувати витрати, зокрема і на скороченні вакансій 
для нових працівників. Як розповів віцепрезидент і глава 
EPAM в Центральній і Східній Європі Юрій Антонюк, 
віддалена робота, фактично, не позначилась на 
ефективності роботи працівників, однак зменшується 
кількість замовлень. 12.05.2020 
https://tinyurl.com/ybb68x2q 

Як відповідальний бізнес переживає карантин, кейс 
компанії Сінево. https://grc.ua/interview/26722 

Вплив карантину на економіку: як не втратити 
промисловість. https://tinyurl.com/yavcbetl 

Коронавірус у культурі: як карантин вплине на 
мистецтво. Прогнози художників. 
https://tinyurl.com/y8qrgnry 

З 11 травня в Україні дозволяється робота літніх терас 
закладів громадського харчування і торгівля на 
винос. Але скільки ресторанів і кафе через карантин вже 
ніколи не відкриються, чи підуть гості у заклади і що з 
ресторанним бізнесом, який "вже не бізнес" буде далі? 
11.05.2020 https://tinyurl.com/y8d94tt4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ua 
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