
 

 

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 – 31 травня 

2020 р. за такими напрямками: 

01: дослідження, аналітика 

02: реагування громадянського суспільства 

03: реагування органів влади 

04: реагування бізнесу 

 

 

Дослідження, аналітика 
 

Пандемія на окупованих територіях. 29.05.2020 
https://tyzhden.ua/Pandemic/244189 

Програми "Зниження шкоди" в регіоні Східної Європи 
та Центральної Азії під час пандемії COVID-19. 
29.05.2020 
https://www.facebook.com/convictus.ukraine/posts/311679
1988364047 

Плутанина ціною в життя: що не так з офіційними 
даними про COVID-19 в Україні. 29.05.2020 
https://tinyurl.com/y8thh5aa 

Під час гострої фази карантину у зв’язку з пандемією 
COVID-19 в Україні менш ніж половина редакцій 
потурбувалися про засоби захисту для журналістів 
від коронавірусу, - дослідження Інституту масової 
інформації. 28.05.2020 https://tinyurl.com/y9kf9fdf 

Хроніки коронавірусу на Буковині: три місяці, які нас 
змінили. 28.05.2020 https://tinyurl.com/ybwt62xg 

Украина и карантин: оценки и перспективы. Сборник 
тематических докладов от Strategic Group Sofia. 
28.05.2020 https://tinyurl.com/ybjeba2t 

Як COVID-19 та карантин впливають на життя ОТГ, - 
дослідження DESPRO та Асоціації ОТГ. 27.05.2020 
https://tinyurl.com/y9cs8bcg 

Що нового у податках та фінансах — за період 
карантину? Український форум благодійників підготував 
податковий та фінансовий дайджест. 27.05.2020 
https://tinyurl.com/ybq2nfd6 

Результати моніторингу порушень цифрових прав в 
Україні за квітень, - ГО «Платформа прав людини». 
27.05.2020 https://tinyurl.com/yb6wvaas 

“Живемо одним днем”. Як пандемія поглибила 
соціальну нерівність та вплинула на ромські громади. 
Дослідження впливу та наслідків поширення 
коронавірусу в Україні на ромські громади, 
проведеного VoxPopuli Agency на замовлення 
Міжнародного фонду «Відродження» у квітні 2020 року. 
26.05.2020 https://www.irf.ua/wp-
content/uploads/2020/05/roma_brief.pdf 

Як підтримати ментальний простір під час роботи з 
дому. 26.05.2020 https://tinyurl.com/ybo4d2rf 

Посібник для шкіл: Як налагодити дистанційне 
навчання. Розробили посібник ГО "Смарт Освіта" 
спільно з Міністерство освіти і науки України за 
підтримки Міжнародного фонду "Відродження". 
26.05.2020 
https://www.facebook.com/irf.ukraine/posts/361851754149
6909 

ЗНО-2020. Чому зовнішнє оцінювання — не про рівні 
можливості для українських школярів — дослідження 
VoxUkraine. 26.05.2020 https://tinyurl.com/yalcjohp 

Центр громадянських свобод та Асоціація УМДПЛ 
підготувала другий періодичний звіт по типовим 
порушенням прав людини представниками органів 
правопорядку в ході впровадження карантинних 
обмежень. 26.05.2020 https://tinyurl.com/y75csh7k 

COVID-19 у Чернівцях і області. З послабленням 
карантину хворих у лікарнях стало більше. Репортаж. 
26.05.2020 https://tinyurl.com/yclmonga 

Державною службою якості освіти України упродовж 
квітня – травня 2020 року проведено опитування 
науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти 
закладів вищої освіти щодо питань, пов’язаних із 
використанням технологій дистанційного навчання 
під час загальнонаціонального карантину. 26.05.2020 
https://tinyurl.com/yd87hth5 
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Робота в офісі більше не буде такою, як раніше, - 
Владислав Рашкован, заступник виконавчого директора 
МВФ. 25.05.2020 https://tinyurl.com/yax33qca 

24% опитаних українців відповіли, що під час карантину 
у них з'явилися невеликі борги, ще 5,7% респондентів - 
великі борги. Про це свідчать результати дослідження 
Active Group. 25.05.2020 https://tinyurl.com/y748npbz 

Адаптативний карантин: чи варто висувати свого носа 
на вулицю і як це робити правильно. 25.05.2020 
https://tinyurl.com/yay3oz8x 

Карантин посилив гендерні стереотипи та 
патріархальні соціальні норми, - дані дослідження, 
проведеного ООН Жінки в Україні. 25.05.2020 
https://tinyurl.com/yacemfvo 

Grammarly показали як змінився тон у листуваннях 
протягом пандемії. https://tinyurl.com/yc69lyhu 

Важливі правила для безпечного ведення бізнесу під 
час карантину згруповані у зручні кейси. 
https://sbc.regulation.gov.ua/?Startups[name]=карантин 

 

 

Реагування Громадянського 
суспільства 
 

«Найбільш вразливою під час пандемії є галузь 
культури», – Ірина Френкель, директоркиа Українського 
центру культурних досліджень Ірини Френкель (проєкт 
Музею Гідності у Львові «Людська гідність в контексті 
суспільних викликів»). 29.05.2020 
https://tinyurl.com/y9yv8627 

ГО «Інтерньюз-Україна» та Академія української 
преси випустили посібник для вчителів «Освітні 
практики із запобігання інфодемії, або Як не 
ізолюватися від правди». Розроблений у партнерстві з 
Міністерством освіти та науки України, посібник має на 
меті розвиток критичного мислення та навичок 
медіагігієни у школярів. 26.05.2020 
https://tinyurl.com/y9dnc5fj 

На платформі Youtube запустили всеукраїнський 
освітній проєкт, - Запорізький обласний центр 
молоді та неформальне Міністерство ОГО. 
26.05.2020 https://tinyurl.com/yco4d97r 

Зніми корону: як у Рівному запрацював потужний 
волонтерський рух. 26.05.2020 
https://tinyurl.com/y9jh3vgy 

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив 
провадження у справі за позовом жителя Одеси до 
Міністерства охорони здоров’я України. Позивач просить 
скасувати Наказ МОЗ, яким COVID-19 було включено до 
переліку небезпечних інфекційних та паразитарних 

хвороб. 25.05.2020 
https://court.gov.ua/press/news/944050/ 

В Україні запустили Карту коронавірусних закупівель. 
Її створила громадська організація “Антикорупційний 
штаб”. Тепер кожен може перевірити медичні закупівлі 
лікарень свого міста. 25.05.2020 
https://tinyurl.com/ybsamerg 

Україна на карантині: фотощоденник. Огляд областей. 
25.05.2020 https://tinyurl.com/yajmypns 

Незважаючи на карантин, учнівський актив Вінниці 
об’єднався навколо екологічних проблем та активно 
долучився до міського конкурсу учнівських 
екологічних ініціатив, який проходить онлайн. 
25.05.2020 https://tinyurl.com/ybytjufn 

Харківський історичний музей імені М. Ф. Сумцова 
запустив 3D-тур по виставці «Слобожани», яка була 
відкрита 25 травня до 100-річчя заснування музею. 
25.05.2020 https://tinyurl.com/y7sh9z7a 

Безкоштовна інтернет-платформа для психологічних 
консультацій під час COVID-19 "Розкажи мені", 
створена Інститутом когнітивного моделювання за 
підтримки Червоного хреста й Міністерства охорони 
здоров'я України, шукає психологів-волонтерів. 
25.05.2020 https://tinyurl.com/yajzcgot 

Як підтримати свою громаду під час карантину. 
Покрокова інструкція. З досвіду команди Makitra в селі 
Хотів Київської області. https://tinyurl.com/ybgljoy4 

 

 

Реагування органів влади 
 

Абітурієнтам із тимчасово окупованих територій, які 
хочуть здати зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), не 
потрібно проходити обов’язку 14-денну обсервацію. 
30.05.2020 https://tinyurl.com/y8twrnav 

Пленум Верховного Суду просить КСУ перевірити 
конституційність встановлених на час карантину 
обмежень прав і свобод громадян. 29.05.2020 
https://tinyurl.com/ya9wy5mh 

Київська область. Чорнобильський туризм буде 
відновлюватися після карантину поступово. Як 
повідомили в прес-службі Державного агентства України 
з управління зоною відчуження, з 1 червня почне діяти 
перший маршрут, розрахований на один 
день.29.05.2020 https://tinyurl.com/ydcscj84 

Останній дзвоник в умовах карантину: Школи 
порожні, учнів вітають онлайн. 29.05.2020 
https://tinyurl.com/y967xehb 

Уряд затвердив з доопрацюванням Програму 
стимулювання економіки для подолання наслідків 
епідемії COVID-19. 28.05.2020 https://tinyurl.com/y9ovstat 
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Бюджет, виділений для медицини Харківської 
області, - безпрецедентний для України. Заступник 
голови ХОДА Тарас Пастух розповів про висновки 
роботи обласної комісії, яка вивчала ситуацію в обласній 
інфекційній лікарні. 28.05.2020 
https://kharkivoda.gov.ua/news/103645 

Полтавська область. COVID-19 обійшовся 
Кременчуку в 9,5 млн грн – більше половини з них 
прокатали у маршрутках. 28.05.2020 
https://tinyurl.com/yavq2cmp 

"Будь-яка криза загострює у суспільстві відчуття 
несправедливості", - міністр соцполітики Марина 
Лазебна. 27.05.2020 https://tinyurl.com/ydawrrjw 

Підприємців звільнено від сплати ЄСВ до 31.05.2020 
р. та інші карантинні пільги: опубліковано Закон 
№591!. 27.05.2020 https://tinyurl.com/y9hok69b 

Вікторина, радіоконцерти та «Пробіг під каштанами» 
онлайн: День Києва 31 травня відзначатимуть у 
телеформаті. 26.05.2020 https://tinyurl.com/ycdhe7bm 

COVID-19 у Львові: після ІФА-тестування медиків 
почнуть перевіряти правоохоронців та комунальників. 
26.05.2020 https://tinyurl.com/y7pq6psb 

"Зігнали" нас з різних дитсадочків Тернополя і змусили 
чекати годинами", - працівники ДНЗ про умови 
проходження тестів на COVID-19. 26.05.2020 
https://tinyurl.com/y7slnyuz 

В Києві розпочинають тестування співробітників 
Центру екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф ІФА-тестами. Це імунологічне дослідження, 
яке визначає наявність антитіл до вірусу COVID-19. За 
результатами аналізів формуватимуть бригади 
«швидких» із медиків, які мають імунітет до хвороби. 
26.05.2020 https://tinyurl.com/yb857prd 

У Дніпрі звільнили директора лабораторного 
центру, де тестують на COVID-19. Перевірка 
лабораторного центру проводилась через можливе 
спотворення результатів ПЛР-тестів. 25.05.2020 
https://tinyurl.com/y9kmpu6g 

У Ворочеві на Закарпатті, де вчора виявили 28 
інфікованих коронавірусом, люди не хочуть 
дотримуватися карантину, - голова Перечинської ОТГ 
Іван Погоріляк. 25.05.2020 https://tinyurl.com/yam4xdd2 

"Із 25 травня у Херсоні запрацюють 74 дитячі 
садочки", - Ігор Козаков, перший заступник міського 
голови Ігор Козаков. 25.05.2020 
https://tinyurl.com/y8qgz2k6 

Через стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у 
Вінниці показник інцидентності в області зріс до 11 і 
наблизився до критичної межі запровадження 
адаптивного карантину. 25.05.2020 
https://tinyurl.com/y7y4tlw2 

Під час карантину оголосили майже 800 конкурсів на 
держслужбу за спецпроцедурою - міністр Кабінету 

міністрів Олег Немчінов. 25.05.2020 
https://tinyurl.com/y8xlv3p8 

В Україні платитимуть "карантинну" надбавку - 
затвердили перелік посад. Міністерство соціальної 
політики України затвердило перелік посад працівників, 
яким передбачено додаткові, до встановлених 
законодавством, доплати до заробітної плати. 
25.05.2020 https://www.msp.gov.ua/news/18693.html 

Карантинні контрольно-пропускні пункти, 
облаштовані на в'їздах та виїздах з Чернівецької 
області для запобігання поширенню коронавірусній 
епідемії, припинили роботу, - повідомляє відділ 
комунікації поліції Чернівецької області. 25.05.2020 
https://tinyurl.com/y86u5uf2 

В Олицькому відділенні Волинської обласної 
психіатричної лікарні зареєстрували загалом 67 
випадків захворювання на коронавірус: у 46 пацієнтів і 
21 медичного працівника. 25.05.2020 
https://tinyurl.com/yb7su73a 

Звіт мера Дніпра Бориса Філатова - що зробило місто 
за два місяця жорсткого карантину. 25.05.2020 
https://tinyurl.com/y84qrrco 

 

Реагування бізнесу  
 

Салоны красоты работают, но в них никто не ходит. 
Естественность победила? 30.05.2020 
https://tinyurl.com/ydb7jcq8 

Гравці столичного ринку нерухомості змогли вчасно 
адаптуватися до умов карантину: зазнала змін 
стратегія просування проєктів і їх реалізація. Про основні 
тенденції періоду обмежень та ізоляції, наслідки й 
прогнози розповідає Олеся Перчак, Інвестиційно-
будівельна компанія “ОБРІЙ”. 29.05.2020 
https://tinyurl.com/yaawlkmd 

Як працюють ресторани і спортзали після 
послаблення карантину: нові правила для українців і 
враження власників. 29.05.2020 
https://tinyurl.com/y6vt5vbf 

Друга хвиля COVID: як вистояти ринку нерухомості. 
28.05.2020 https://tinyurl.com/y8e5xhyj 

"Всі ресторани на межі банкрутства", - ресторатор 
Діма Борисов. 27.05.2020 https://tinyurl.com/y7hz22rn 

Туристичний сезон-2020: виїхати не можна лишитись. 
27.05.2020 https://tinyurl.com/y9v26oyn 

Одеська область. "Карантин в мире позволил нам 
познакомиться с новыми заказчиками", – интервью с 
председателем правления ЧАО Ильичевский 
судоремонтный завод Михаилом Дудниковым. 
27.05.2020 https://tinyurl.com/yda3pjus 
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https://tinyurl.com/y8e5xhyj
https://tinyurl.com/y7hz22rn
https://tinyurl.com/y9v26oyn
https://tinyurl.com/yda3pjus
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Турбота про ментальне здоров’я під час пандемії і не 
тільки: історії від членів команди Grammarly. 27.05.2020 
https://tinyurl.com/ycwm9n6o 

COVID-19 та нафтогазова галузь України: як вийти з 
кризи. 27.05.2020 
https://ua.interfax.com.ua/news/blog/665094.html 

Фармфірма "Дарниця" призупиняє проект з 
виробництва гідроксихлорохіну для лікування COVID-19. 
27.05.2020 https://tinyurl.com/yb4s9tkr 

ТРЦ Києва знезаражуватимуть одяг відвідувачів і 
вимірюватимуть температуру за допомогою 
спецтехнологій. 27.05.2020 https://tinyurl.com/y99vwggf 

Поради МОЗ щодо роботи готелів на карантині не 
адаптовані до реалій — експерти. 27.05.2020 
https://tinyurl.com/ycfyuoqk 

Open space вже не оpen: як працюють коворкінги під 
час карантину? Досвід Маріуполя та Львова. 
26.05.2020 https://tinyurl.com/yc8mk8rv 

В Укрзалізниці скорочення. 26.05.2020 
https://tinyurl.com/y9br49t7 

Пандемія недобудов: що загрожує первинному ринку 
житла після карантину. 25.05.2020 
https://tinyurl.com/y7duhut2 

Онлайн-корпоратив та доставка необхідного: як The 
WhyKingz долає виклики карантину. 25.05.2020 
https://tinyurl.com/yc83ofzg 

Київський метрополітен за час перебування на 
карантині недоотримав 600 млн гривень. Про це у 
коментарі Укрінформу повідомила заступник директора 
КП "Київський метрополітен" Наталка Макогон. 
25.05.2020 https://tinyurl.com/y877elta 

"Збитки метро у Харкові становлять близько 200 
мільйонів гривень", - повідомив генеральний директор 
КП «Харківський метрополітен» В'ячеслав Стаматін. 
25.05.2020 https://tinyurl.com/y7gqrdzl 

В аеропорту «Київ» повідомили про загрозу 
банкрутства — через карантин доходи скоротилися в 10 
разів. 25.05.2020 https://tinyurl.com/yd7x68eg 

"Зараз наші шанси на виживання 50/50": фінальна 
частина фотопроєкту про бізнес на карантині. 
25.05.2020 https://tinyurl.com/ydxmeovo 

УЗ заходить у темряву. 25.05.2020 
https://www.facebook.com/vitaliy.tsvigun/posts/102212651
10553979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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