
 

 

 

 

Шановний колего, 

команда Інституту економічних досліджень та 

політичних консультацій здійснює моніторинг 

ситуації в різних регіонах України в умовах 

оголошеного карантину. 

Представляємо Вам інформацію за 18 – 24 травня 

2020 р. за такими напрямками: 

01: дослідження, аналітика 

02: реагування громадянського суспільства 

03: реагування органів влади 

04: реагування бізнесу 

 

 

Дослідження, аналітика 
 

Що не так з показниками для послаблення 
карантину, - Павло Ковтонюк. 23.05.2020 
https://tinyurl.com/y76hswx6 

Доступ осіб без громадянства до медичної допомоги 
в умовах CoVID-19 та оцінка економічно-соціального 
впливу карантину, - дослідження ГО "Право на захист". 
22.05.2020 https://tinyurl.com/y8n5rv9p 

Результати online-опитування: Які заходи підтримки 
очікує бізнес під час та після карантину. Опитування 
проводив Інститут економічних досліджень та 
політичних консультацій у рамках реалізації проєкту За 
чесну та прозору митницю. 22.05.2020 
http://www.ier.com.ua/ua/institute/news?pid=6378 

Державною службою якості освіти України та її 
територіальними органами у квітні 2020 року проведено 
вивчення щодо забезпечення прозорості, 
інформаційної відкритості шкіл. 22.05.2020 
https://tinyurl.com/y7pra8f4 

Ефект кризи буде відчуватись до 2025 року, але це 
не страшно: 10 важливих "інсайдів" від представника 
МВФ Владислава Рашкована. 21.05.2020 
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/04/21/6596
35/ 

Коронавірус і війна на Донбасі. Чого там бояться 
більше? 21.05.2020 
https://www.bbc.com/ukrainian/features-52731969 

Вартість врятованих життів мінус втрачене ВВП. 
Київська школа економіки визначила, чи виграла Україна 
від карантину. 21.05.2020 https://tinyurl.com/y94kcrk4 

COVID-19 поглиблює нерівність в Україні: доступ до 
інтернету, наявність комп’ютера та житлові умови, - звіт 
ЮНІСЕФ. 21.05.2020 https://tinyurl.com/ycc8rfly 

Дослідження економічних втрат від карантину 
“Скільки Україні коштує карантин?” Розрахунки 
економічного впливу зроблені на базі епідеміологічної 
моделі KSE. 21.05.2020 https://tinyurl.com/y9sas9nl 

SWOT-аналіз української економіки. 20.05.2020 
https://tinyurl.com/ydckbk5f 

Оновлений макропрогноз: через пандемію ВВП 
України знизиться на 7%. Економіка України сильно 
постраждає через пандемію Covid-19. Це головний 
результат нового економічного прогнозу Німецької 
економічної команди (GET) у співпраці з Інститутом 
економічних досліджень та політичних консультацій 
(ІЕД), м. Київ. 20.05.2020 https://tinyurl.com/y9l6a3ey 

Три сюрпризи української економіки, - Сергій Фурса. 
19.05.2020 
https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/3606128989
413489 

Зупинений набір співробітників, природна плинність 
кадрів та діджиталізація: результати дослідження «HR 
в період пандемії». 19.05.2020 
https://grc.ua/article/26830 

Про реальну картину хворих на COVID-19, масове 
тестування та скандал з українськими тестами. Інтерв'ю 
з очільником Центру громадського здоров’я Міністерства 
охорони здоров’я Ігорем Кузіним. 18.05.2020 
https://life.pravda.com.ua/health/2020/05/18/241018/ 

Сильніші за кризу: як перетворити турбулентні 
реалії на можливості для зростання МСБ. Як онлайн-
платформи допомагають бізнесу триматися на плаву під 
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час кризи. 18.05.2020 
https://life.pravda.com.ua/health/2020/05/18/241018/ 

Понад 6 млн осіб можуть опинитись за межею бідності 
через соціально-економічну кризу, викликану COVID-19. 
1,4 млн з них - діти. Такі показники консервативного 
сценарію Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), який 
базується на макропрогнозі Кабінету Міністрів України. 
18.05.2020 https://tinyurl.com/y7gcve5b 

Карта медичного забезпечення від YouControl. 
Інтерактивна система для аналізу та прогнозування 
медичного забезпечення у зв'язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-19). 
https://tinyurl.com/ya59dbqm 

 

Реагування Громадянського 
суспільства 
 

Симфонічний оркестр Українського радіо вперше після 
послаблення карантину зіграв у пустій залі. 23.05.2020 
https://tinyurl.com/ydc6m7u6 

Закарпатські випускники цьогоріч прощатимуться зі 
школою без випускних вечорів, суконь і зачісок, салютів 
та зустрічі сонця. 23.05.2020 https://tinyurl.com/y7ux6fgm 

COVID-19 мобілізує: як громадянське суспільство 
адаптується до змін. 22.05.2020 
https://tinyurl.com/y9tnmuey 

YouControl карантинний: короткий звіт про нові 
інструменти. 22.05.2020 https://tinyurl.com/ycz8ecck 

Київська область. Як працювати з волонтерами 
дистанційно: поради від ініціативи “Makitra”. 22.05.2020 
https://tinyurl.com/yawyfcbf 

На карантині жіночі / феміністичні організації будують і 
втілюють нові стратегії ґендерного руху. 22.05.2020 
https://tinyurl.com/y9eqsnws 

Тернополяни просять провести випускні вечори 
школярів. Подали петицію. 21.05.2020 
https://tinyurl.com/y89fxrpc 

Скульптури у центрі Львова одягнули у вишиті маски з 
написом «Дякую лікарю». 21.05.2020 
https://tinyurl.com/y9swpdvm 

ClickToSchool був створений для того, щоб 
спеціалізовані школи для дітей з особливими 
потребами були краще представлені в інтернеті, 
адже наразі більшість з них сайтів не мають. Робота над 
проєктом будується на волонтерських засадах. 
20.05.2020 https://tinyurl.com/ydx2gaf8 

Враженнями про самоізоляцію в Києві, яку контролює 
спеціальна програма "Дій вдома". 20.05.2020 
https://tinyurl.com/y9gxxdpy 

Маска с автографом: Музей современного искусства 
Одессы провел карантинную акцию. 19.05.2020 
https://tinyurl.com/yata9y6v 

Герої нашого часу: у мережі з’явився зворушливий 
ролик про лікарів. 19.05.2020 https://tinyurl.com/yct9ewwx 

"Тестування у в’язницях, амністія та умовно-
дострокове звільнення. Чи будуть?", - Харківська 
правозахисна група. 18.05.2020 
http://khpg.org/index.php?id=1589747858 

На фоне эскалации боевых действий жителям 
Донбасса угрожает COVID-19, - ООН. 
https://tinyurl.com/y8mrlstp 

Закарпатські заробітчани на карантині: сусіди – кращі 
контролери. Як регіону вдається втримати ситуацію при 
масовому поверненні громадян. 
https://tinyurl.com/y989ad78 

 

Реагування органів влади 
 

30 травня у Львові проведуть акцію «Для своїх», яка 
має по-трошки повертати мешканців міста в культурне 
життя. Рішення про проведення акції прийняли на 
сьогоднішньому засіданні виконавчого комітету, - 
Львівська міська рада. 22.05.2020 
https://tinyurl.com/ydgz3soq 

Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка. 
Огляд областей України. 22.05.2020 
https://tinyurl.com/yb7a5z94 

Одесские полицейские составили больше 500 
протоколов на нарушителей карантина: ни один 
чиновник не пострадал. 22.05.2020 
https://tinyurl.com/y9del4zh 

Львівська та Закарпатська області не будуть 
послаблювати карантин з 22 травня. В обох областях не 
спостерігається покращення епідемічної ситуації. 
22.05.2020 https://tinyurl.com/y93bt9el 

Карантин. Что происходит на пунктах пропуска 
Донбасса. 21.05.2020 https://tinyurl.com/yaj5lkz3 

Львівський суддя про перевагу Конституції над 
коронавірусом. Цитата дня - «Fiat justitia et pereat 
mundus» («Нехай панує справедливість, якщо навіть від 
цього загине світ»)». 21.05.2020 
https://tinyurl.com/y8au27qd 

Міністр охорони здоров'я проінспектував 
Чернівецьку область, яка найбільше потерпає від 
коронавірусу.  21.05.2020 https://tinyurl.com/y74yoysv 

Хворі на коронавірус працівники обласних лікарень 
Львіської області додатково отримають два посадові 
оклади. 21.05. 2020 https://tinyurl.com/ybyw5xzt 

МВС виділило Чернівецькій області вертоліт для 
транспортування хворих на коронавірус. Хворих з 
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Буковини доставлятимуть в інші регіони, якщо місцеві 
лікарні будуть переповнені. 21.05.2020 
https://tinyurl.com/ya7xcv7t 

У Тернопільській області на в'їздах в м.Кременець 
встановили поліцейські пости через зростання там 
випадків COVID-19, повідомляє відділ комунікації поліції 
Тернопільської області. 19.05.2020 
https://ua.interfax.com.ua/news/general/663259.html 

У Вінницькій міській лікарні №1 повністю заповнене 
відділення для хворих на коронавірус COVID-19. Про 
це повідомив голова Вінницької ОДА Владислав 
Скальський. 19.05.2020 https://tinyurl.com/ybd6fvz2 

Луганська область. Організували перехід через 
КПВВ "Станиця Луганська" для людей які мають 
особливі життєві ситуації. 19.05.2020 
https://tinyurl.com/ybypzsuf 

Як працюватимуть дитячі садки на Сумщині після 
послаблення карантину Працівникам дошкільних 
навчальних закладів і дітям проводитимуть 
температурний скринінг, а дані заноситимуть у журнал. 
19.05.2020 https://tinyurl.com/ybd2shn2 

Покроково: Як Хмельниччина виходить з 
коронавірусного карантину. 19.05.2020 
https://tinyurl.com/y8ey7rjk 

Більше 30 працівників Рівненської міської лікарні 
захворіли на COVID-19.Про це під час брифінгу 
повідомив начальник обласного управління охорони 
здоров’я Олег Вівсянник. 19.05.2020 
https://tinyurl.com/ybl4dzzb 

Дію податкових преференцій продовжено до 
закінчення карантину, пресслужба Державної 
податкової служби України. 19.05.2020 
https://tinyurl.com/ybbd3z35 

За підтримки експертів Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 
в Україні у Центрі громадського здоров’я (ЦГЗ) МОЗ 
України вдосконалюються механізми збирання 
даних щодо поширення COVID-19 та впроваджуються 
нові методи та інструменти їх аналізу. 18.05.2020 
https://tinyurl.com/yc3lo5bk 

Мер Одеси Геннадій Труханов збирає термінове 
засідання через переповнені одеські клуби. В Одесі 
запрацювали деякі нічні клуби і ресторани, в яких ніхто 
не дотримується протиепідемічних норм. 18.05.2020 
https://tinyurl.com/y7m2gnqx 

Мер Києва Віталій Кличко жорстко розкритикував 
відкриття нічних клубів попри відсутність дозволу 
влади і назвав роботу розважальних закладів під час 
карантину "банкетом під час чуми". 18.05. 2020 
https://tinyurl.com/y8zlqrfd 

На Львівщині хворих на COVID-19 почали приймати ще 
4 лікарні, так звані медзаклади другої черги. Адже всі 
опорні заклади міста завантажені на 80-90%, відтак 
щоб залишити ліжка для важких пацієнтів - легких, 
безсимптомних чи з підозрою ушпиталюватимуть у 
районні клініки. Причина перевантаження - у довгому 

очікуванні результатів ПЛР-тестів, без яких хворих з 
коронавірусом не виписують. 18.05.2020 
https://tinyurl.com/ybjwwart 

"Вони вижили і серцем з нами. Найважчі ковідні хворі. 
Їх життя опинилися в надійних руках…", - головний лікар 
Дніпропетровської Обласної Клінічної Лікарні ім. І.І. 
Мечникова Сергій Риженко. 18.05.2020 
https://tinyurl.com/yabuavgk 

Івано-Франківська область. Підприємців у травні 
звільнять від сплати єдиного податку. 18.05.2020 
https://tinyurl.com/y88qx8dy 

 

Реагування бізнесу  
 

Одеська область. Карантин як поштовх для 
об’єднання малих фермерів і спільного пошуку 
рішень. 22.05.2020 https://tinyurl.com/y92ad3k7 

ПЛР-аналіз буде обов’язковим для відпочинку в 
українських санаторіях. 22.05.2020 
https://tinyurl.com/yaykrh4h 

Наслідки карантину. 62% українських компаній готові 
перейти на віддалену роботу — опитування ЄБА. 
22.05.2020 https://tinyurl.com/y8fzabp9 

Івент-менеджерка з Харкова: Кому цікаво, що я за 40 
днів організувала 9 концертів? Зараз все знецінено. 
20.05.2020 https://tinyurl.com/yd2bcm4w 

Страхова компанія ARX пропонує новий продукт 
"Антивірус" - страхування на випадок госпіталізації 
з пневмонією будь-якого характеру (бактеріальна, 
атипова, вірусна, в тому числі викликана COVID-19) чи 
передчасного відходу з життя внаслідок хвороби. 
20.05.2020 
https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/20/660723/ 

Закарпатський туризм під час пандемії 
коронавірусу: як вижити всупереч усьому і стати 
сильнішими. 20.05.2020 https://tinyurl.com/y7u5sym3 

У Харкові низку аптек підозрюють в умисному 
завищенні цін під час пандемії COVID-19. 
Антимонопольний комітет виявив ознаки порушення на 
ринку роздрібної реалізації лікарських засобів Харкова. 
19.05.2020 https://tinyurl.com/yb45wezc 

Ринок ресторанів України може скоротитися вдвічі, - 
засновник мережі Mafia. 19.05.2020 
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/663227.html 

Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом в 
Одессе остается на прежнем уровне, город потихоньку 
возвращается к прежней жизни. 19.05.2020 
https://tinyurl.com/ya9clpe5 

Карантин | Лайфхаки и опыт украинских CEO. Как 
выстоять в кризис и перестроиться на "work from home". 
18.05.2020 https://tinyurl.com/ybvfnp7g 
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https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/20/660723/
https://tinyurl.com/y7u5sym3
https://tinyurl.com/yb45wezc
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/663227.html
https://tinyurl.com/ya9clpe5
https://tinyurl.com/ybvfnp7g
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Над випуском працювала: 

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/ua 
 

http://www.ier.com.ua/ua

