
 

 

Шановний колего, 

Команда проекту «Просування реформ в регіони» 

Інституту економічних досліджень та політичних 

консультацій здійснює моніторинг ситуації в різних 

регіонах України в умовах оголошеного карантину. 

Представляємо Вам інформацію за 1-16 квітня 2020 

р. за такими напрямками: 

01: дослідження, аналітика 

02: реагування громадянського суспільства 

03: реагування органів влади 

04: реагування бізнесу 

 

 

Дослідження, аналітика 
Підсумки онлайн-опитування про рівень соціального 
стресу в Україні, який змінився в умовах пандемії. 
Провели його вчені Інституту соціології НАН України, 
використовуючи інструменти: Фейсбук, тест і 
таргетовану рекламу. 16.04.2020 
https://tinyurl.com/yckxma8l 

Социологическое эссе по результатам нескольких 
исследований. Украинское общество прожило больше 
месяца в условиях карантина. Чем стал для нас этот 
месяц? Что мы делали, что мы чувствовали? 16.04.2020 
https://tinyurl.com/yafeoyl8 

Громадянське суспільство проти COVID-19: ситуація 
в країнах Східного партнерства 14.04.2020 
https://www.prostir.ua/?news=hromadyanske-suspilstvo-
proty-covid-19-dosvid-krajin-shidnoho-partnerstva 

Головні тренди на карантині: що змінилось в поведінці 
українців Цифрова агенція Postmen вирішила 
поцікавитись у українських користувачів Фейсбук, як 
змінилися їхні настрої на карантині. 14.04.2020 
https://tinyurl.com/ycwpz5hg 

Как прекращение авиасообщения может ухудшить 
достоверность прогноза погоды. 12.04.20020 
https://www.avianews.com/interestingaviation/2020/04/12/a
ircraft_movement_weather_forecast_credibility/ 

Більшість мешканців Києва (84,8%) вважає, що на час 
карантину державна влада має відмінити або зменшити 
оплату комунальних послуг для населення. При цьому 
54,8% стверджують, що влада точно має це зробити, а 
30% – що скоріше має. Такі дані соціологічного 
дослідження «Київський омнібус», проведеного 
дослідницькою компанією «Active Group» на початку 
квітня 2020 року. 11.04.2020 https://tinyurl.com/r2n9xo9 

Великдень і місто. Частина перша: як міські віряни 
реагують на нові виклики опитування серед 
респондентів додатку Gradus. Онлайн опитування 
тривало 8 квітня з 17.00 до 23.40. Було опитано 1176 
респондентів Респонденти Gradus – це мешканці 
великих міст (населення більше 50 тисяч) віком 18-60 
років. 10.04.2020 https://tinyurl.com/y8utne2j 

НБУ Економічний огляд тижня. 10.04.2020 
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Weekly_econom
ic_review_2020-04-10.pdf 

Маріупольська спілка молоді провела опитування 
серед підприємців Донецької області «Насколько сильно 
сказался карантин на малом и среднем бизнесе в 
Донецкой области?» 10.04.2020 
https://tinyurl.com/y947e9sm 

Як живе молодь Львова в умовах карантину? 
Команда Інституту міста спільно з МолоДвіж Центр. 
Львів виступили ініціаторами опитування серед 
молодіжної 14-35–річної когорти, щоб визначити 3 
аспекти: Практики дозвілля молоді упродовж карантину; 
Рівень дотримання заходів безпеки у протидії COVID-19; 
Оцінку діяльності муніципалітету Львова в умовах 
карантину. 10.04.2020 https://tinyurl.com/yd28b4tq 

Психоемоційний стан українців на карантині. 
Результати опитування проведеного Соціологічною 
групою «Рейтинг» зафіксували наявність в респондентів 
ознак депресії, тривожності, паніки, втоми і розладів сну. 
Порівнюючи результати опитувань двох хвиль (І хвиля – 
27-28.03, ІІ хвиля – 3-4.04) помітно незначне зростання 
тривожності, втоми і безсоння. Рівень депресії та паніки 
залишилися на тому ж рівні. 08.04.2020 
https://tinyurl.com/yd357o9x 

Бізнес на карантині. 08.04.2020 
https://t.me/FiFishki/1299 

Кожен п’ятий малий бізнес може закритися через 
карантин – опитування ЕВА. 07.04.2020 
https://tinyurl.com/y88vdyyv 
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Всеукраїнське ролінгове дослідження «Рубікон». 
07.04.2020 http://rb.com.ua/blog/rubikon/ 

Результати опитування ІТ-спеціалістів. 07.04.2020 
https://tinyurl.com/ycbf97qd 

Рынок труда во время карантина: результаты опроса 
robota.ua 06.04.2020 https://tinyurl.com/y8gp4fg9 

Ізоляція та карантин важливі для того, щоб стримати 
поширення COVID-19, але через них жінки можуть 
залишитися з партнерами, які проявляють насильство. 
За минулі тижні, на тлі зростання економічного та 
соціального тиску, страху, ми побачили жахливе 
зростання домашнього насилля по всьому світу. В 
деяких країнах кількість жінок, які дзвонити у служби 
підтримку, зросла вдвічі. Про це розповів генеральний 
секретар ООН Антоніу Гуттереш. В Україні кількість 
звернень під час карантину зросла вдвічі, говорить 
виконавча директорка МБФ «Українська фундація 
громадського здоров’я» Галина Скіпальська 06.04.2020 
https://tinyurl.com/qt276h7 

Для вивчення впливу пандемії коронавірусу на економіку 
України фахівцями Світового центру даних з 
геоінформатики та сталого розвитку (WDC-Ukraine) 
розроблено прогнозну математичну модель і проведено 
комп’ютерне моделювання цього явища. 05.04.2020 
https://tinyurl.com/y945elcs 

Оцінка успішності влади та реакція суспільства на 
події, пов’язані з епідемією коронавірусу. 02.04.2020 
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=928&p
age=1 

Вплив COVID-19 на світову економіку та зовнішню 
торгівлю України. 31.03.2020 https://tinyurl.com/uksbrzo 

ГО "100% Життя": Секс, COVID-19 та фізичне 
дистанціювання. 29.03.2020 
https://tinyurl.com/ybmnp4ua 

 

Реагування громадянського 
суспільства 
Громадська ініціатива «Ти можеш врятувати» на 
одному майданчику зібрала максимум актуальних груп, 
благодійних фондів та волонтерських організацій, які 
консолідують свої зусилля у час пандемії. На сайті також 
налаштовано пошук за регіонами. Ініціативи можна 
сортувати за видом діяльності, як-то: допомога літнім 
людям, волонтерство, допомога медикам, освіта тощо. 
https://ucansave.org.ua/initiatives/ 

Аспен Інститут Київ створює перелік ініціатив та 
організацій, які активно протидіють епідемії COVID-
19 у різних регіонах України. У цей перелік ми включаємо 
недержавні неприбуткові організації, ініціативи та 
проєкти, що здійснюють такі види діяльності. 
http://covid19.aspeninstitutekyiv.org/ 

Спільнота єБазар. "У зв'язку з карантином, торгові 
точки та ринки по всій Україні зачинені. Залишається 
лише доставка товарів додому, яка є тільки у великих 
містах. Ініціативна група IT фахівців, усвідомлює велику 
потребу домогосподарств та фермерів у збуті продукції, 
а простих людей - в потребі товарів першої необхідності. 
Саме тому, в оперативному порядку починаємо 
створення безкоштовної онлайн платформи для 
продажу, купівлі та обміну товарами домашнього 
виробництва" https://tinyurl.com/yb8fgbze 

ICNL та ECNL об’єднали зусилля та створили Трекер 
громадянської свободи під час COVID-19, який 
дозволяє слідкувати за діями держав та наявними 
правопорушеннями. 15.04.2020 
https://www.icnl.org/covid19tracker/ 

Харківські айтішники створили платформу IT4Life, 
яка закуповує медичне обладнання та решту 
необхідного на випадок зараження людей. Вони вже 
придбали медичне обладнання, яке дозволить краще 
діагностувати та лікувати до 100 тисяч місцевих жителів 
на місяць. 15.04.2020 https://it-
kharkiv.com/en/projects/it4life/ 

В Україні стартував проєкт «Відкритий ринок» – 
соціальна онлайн платформа для підтримки невеликих 
сільгосппідприємств.. 15.04.2020 
https://tinyurl.com/yd6g4jw3 

Львівська область. Волонтерство (не) на карантині. Як 
студенти УАЛу допомагають онлайн. 14.04.2020 
https://tinyurl.com/yde826oq 

На Сумщині ГО “Залізниця без корупції” продовжує 
моніторинг закупівель обладнання для захисту 
медичного персоналу (антисептики, гумові рукавички, 
респіратори) та проводить розслідування по укладенню 
Шосткинським міським центром первинної медико-
санітарної допомоги договорів по завищеним цінам. 
10.04.2020 https://tinyurl.com/yb55kenf 

Вінницька область. Безоплатну дезінфекцію 
автомобілів швидкої допомоги на власній автомийці 
організував Олександр Підгорняк. Він ветеран війни на 
Донбасі, а нині відомий волонтер. 06.04.2020 
https://tinyurl.com/y97zvzrf 

Запорізька область. У зв'язку зі сформованою важкою 
ситуацією, посиленням заходів карантину і 
обов'язковими заходами самоізоляції людей похилого 
віку старше 60 років, ГО «Громадський контроль 
м.Енергодар» було прийнято рішення створити Центр 
Допомоги ГК. 05.04.2020 https://tinyurl.com/y8hvug2l 

Одеська область. «Пережити карантин»: Громадський 
центр правосуддя запускає серію порад як емоційно 
протистояти епідемії Громадський центр правосуддя в 
м. Татарбунари за фінансової підтримки Європейського 
Союзу запускає серію порад, як емоційно протистояти 
епідемії COVID-19 «Пережити карантин». 
https://tinyurl.com/y8zc9fbk 

На період пандемії COVID-19 Телефон Довіри 
працюватиме 24/7. Проект «Психічне здоров’я для 
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України» розпочав співпрацю зі службою «Телефон 
Довіри» для забезпечення максимальної доступності 
послуги психологічної підтримки всім, хто цього 
потребує. 02.04.2020 https://tinyurl.com/yaqrm8yv 

Гаряча лінія психологічної підтримки медичним 
працівникам «Стоп паніка. Медики». 02.04.2020 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=252183448808
9818&set=a.1500340370239240&type=3&theater 

Громадські організації Донбасу об’єднуються заради 
допомоги населенню під час коронавірусу. 
http://stopcovid-19.com.ua/ 

Миколаївська область. Аналітичний центр Асоціації 
міст України в рамках Проєкту ПУЛЬС розробив для 
органів місцевого самоврядування Методичні 
рекомендації з організації роботи колегіальних органів 
щодо проведення дистанційних засідань, у зв’язку з 
введеними обмежувальними заходами на всій території 
України чи окремих регіонах. https://tinyurl.com/ydfoolza 

Реагування органів влади 
Тернопільський міський штаб для боротьби з 
коронавірусом повідомляє: У лікарнях Тернополя 
встановили спеціальні рамки для дезінфекції медиків. 
Придбали обладнання за рахунок бюджету 
Тернопільської громади. 16.04.2020 
https://tinyurl.com/yce3ushl 

Кількість безробітних, зареєстрованих в державній 
службі зайнятості, становить 400,9 тис. осіб, що на 
86,5 тисяч, або на 27% більше ніж на цю ж дату минулого 
року (станом на 16 квітня 2019 року кількість безробітних 
становила 314,4 тисячі). За час з початку карантину, 
тобто починаючи з 12 березня в службі зайнятості 
зареєструвалося 89,2 тисячі безробітних. 16.04.2020 
https://tinyurl.com/y7qqum3b 

МОН запустило спеціальний сайт. Усі зміни в 
освітньому процесі, впроваджені через карантин, 
відтепер зібрано на окремому інформаційному ресурсі. 
Зокрема, тут розміщено інформацію про дистанційне 
навчання, завершення навчального року в школах, 
цьогорічне ЗНО та вступну кампанію. 15.04.2020 
http://mon-covid19.info/ 

Уряд розширив "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес 
із річним доходом у 100 мільйонів. 15.04.2020 
https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/15/659413/ 

Антикризові ініціативи міст: Юрій Филюк ділиться 
досвідом Івано-Франківська. 10.04.2020 
https://www.prostir.ua/event/antykryzovi-initsiatyvy-mist-
yurij-fylyuk-dilytsya-dosvidom-ivano-frankivska-onlajn/ 

Громади – члени Асоціації міст на Миколаївщині вже 
затвердили спрямування понад 54 млн грн на боротьбу 
з COVID-19. 09.04.2020 https://tinyurl.com/yd24o8uc 

В. Кличко: «В період дії обмежувальних заходів у 
столиці не будуть відключати гарячу воду 
споживачам». 09.04.2020 https://t.me/vitaliy_klitschko/285 

Київський Моніторинговий центр з протидії Covid-19 
запустив віртуальну платформу емоційної підтримки 
киян. – Це безкоштовний ресурс для киян, насамперед 
для тих, кому потрібна емоційно-психологічна допомога. 
Професійні консультації надають фахівці – тренери з 
емоційного інтелекту Освітнього хабу міста Києва, – 
Віталій Кличко. 08.04.2020 http://moncenter.eduhub.in.ua/ 

У зв’язку з пандемією МЗС перезапустить механізм 
підтримки українських експортерів. «Ми розіб’ємо їх 
на кластери відповідно до інтересів і будемо тематично 
працювати для просування економічних інтересів нашої 
держав у світі», – зазначив Кулеба. 03.04.2020 
https://tinyurl.com/y94mvoel 

Донецька ОДА виділила 133 млн гривень на боротьбу з 
коронавірусом. 02.04.2020 https://tinyurl.com/y8436a9l 

Як громади на Донеччині протистоять поширенню 
коронавірусу. 01.04.2020 https://tinyurl.com/yc9kv5hv 

Оккупационные "Власти" Крыма с 2 апреля вводят на 
полуострове карантин. Новых случаев заболевания 
COVID-19. на полуострове пока не выявлено. Об этом 
сегодня, 1 апреля 2020 года, в ходе заседания 
оперативного штаба по предотвращению 
распространения COVID-19 сообщил “глава” 
оккупационной власти Крыма Сергей Аксёнов. 
01.04.2020 https://tinyurl.com/sj3m8mo; 
https://tinyurl.com/s55fxqf 

Реагування бізнесу 
Цена авиадоставки грузов в аэропорт Борисполь 
выросла до 4 раз. 16.04.2020 https://tinyurl.com/y839ggbu 

Співвласник компанії «Тріумф Медіа Груп» Дмитро 
Деркач: "У компанії «Тріумф Медіа Груп», яка володіє 
мережею кінотеатрів «Планета кіно», залишків на 
рахунках залишилось щонайбільше на 6 тижнів в умовах 
закриття кінотеатрів." За його словами, мережа 
продовжує виплачувати зарплату своїм співробітникам. 
Він уточнив, що в таких умовах компанія виплатила у 
березні 70% зарплати співробітникам, а у квітні 
виплатить 50%. 16.04.2020 
https://hromadske.ua/posts/spivvlasnik-planeti-kino-
groshej-na-rahunkah-vistachit-na-6-tizhniv 

Дмитрий Борисов: «Бизнес и коронакризис: не бегите, 
потому что все бегут. Это не работает». 15.04.2020 
https://tinyurl.com/y79pw3sl 

Группа дорожно-строительных компаний RDS. 
Крупная украинская дорожная компания готова принять 
на работу около тысячи незанятых украинцев. 
15.04.2020 https://tinyurl.com/ybuuwtz7 

Укрзалізниця. «Железная дорога работает в режиме 
максимально ограниченного человеческого ресурса. 
Есть часть людей, которые работают удаленно, часть 
людей ушла в простой.» 15.04.2020 
https://cfts.org.ua/articles/andrey_ryazantsev_my_ozhidali_
gorazdo_khudshey_situatsii_v_period_karantina_1657 

https://tinyurl.com/yaqrm8yv
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2521834488089818&set=a.1500340370239240&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2521834488089818&set=a.1500340370239240&type=3&theater
http://stopcovid-19.com.ua/
https://tinyurl.com/ydfoolza
https://tinyurl.com/yce3ushl
https://tinyurl.com/y7qqum3b
http://mon-covid19.info/
https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/15/659413/
https://www.prostir.ua/event/antykryzovi-initsiatyvy-mist-yurij-fylyuk-dilytsya-dosvidom-ivano-frankivska-onlajn/
https://www.prostir.ua/event/antykryzovi-initsiatyvy-mist-yurij-fylyuk-dilytsya-dosvidom-ivano-frankivska-onlajn/
https://tinyurl.com/yd24o8uc
https://t.me/vitaliy_klitschko/285
http://moncenter.eduhub.in.ua/
https://tinyurl.com/y94mvoel
https://tinyurl.com/y8436a9l
https://tinyurl.com/yc9kv5hv
https://tinyurl.com/y839ggbu
https://hromadske.ua/posts/spivvlasnik-planeti-kino-groshej-na-rahunkah-vistachit-na-6-tizhniv
https://hromadske.ua/posts/spivvlasnik-planeti-kino-groshej-na-rahunkah-vistachit-na-6-tizhniv
https://tinyurl.com/y79pw3sl
https://tinyurl.com/ybuuwtz7
https://cfts.org.ua/articles/andrey_ryazantsev_my_ozhidali_gorazdo_khudshey_situatsii_v_period_karantina_1657
https://cfts.org.ua/articles/andrey_ryazantsev_my_ozhidali_gorazdo_khudshey_situatsii_v_period_karantina_1657
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В Україні запустили сервіс для пошуку віддаленої 
роботи Reworker. 15.04.2020 https://reworker.net/ 

Час закритих дверей. Як український бізнес переживає 
коронавірус. Фотопроєкт. 14.04.2020 
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/04/14/7247739/ 

Укрпошта объявила о 3000 вакансий. 14.04.2020 
https://cfts.org.ua/news/2020/04/14/ukrposhta_obyyavila_o
_3000_vakansiy_58286 

Гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін: Після кризи 
ми не побачимо дешевих авіаквитків. 14.04.2020 
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/04/14/6593
65/ 

Дніпропетровська обл. ДТЕК Ахметова з 20 квітня 
зупиняє шахти "Павлоградвугілля" з 30 тисячами 
працівників. 14.04.2020 
https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/14/659381/ 

У Херсонській області через закриття ринку 
утворилося звалище викинутих овочів У селі Великі 
Копані в Херсонській області утворилося стихійне 
звалище нереалізованої сільгосппродукції, яку 
продавцям довелося викинути через закриття оптового 
ринку. 14.04.2020 https://tinyurl.com/y7drwpky 

Запорізька область. Місто-супутник АЕС закрили через 
карантин.14.04.2020 https://tinyurl.com/yd8goe4e 

Чернігівська область. Збитки ГРМ на сьогодні - 17 
млрд грн, - представник газового бізнесу. 13.04.2020 
https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/ubytki-grs-na-
segodnya-17-mlrd-grn-predstavitel-gazovogo-biznesa 

Катастрофічно впали платежі, - гендиректор 
«Одесаобленерго» про роботу під час карантину. 
13.04.2020 https://tinyurl.com/y8frvp7c 

В марте 2020 года импорт авиационного топлива в 
Украину сократился в 2,5 раза, до 8,1 тыс. т, по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
(19,8 тыс. т), а начиная с 3 апреля импорт был 
практически полностью остановлен. 10.04.2020 
https://cfts.org.ua/news/2020/04/10/v_ukraine_ostanovlen_
import_aviatsionnogo_topliva_58250 

Львівський аеропорт щомісяця втрачає 55-60 тис. грн 
10.04.2020 
https://www.avianews.com/ukraine/2020/04/10/airport_lviv
_during_quarantine_and_after/ 

550 000 грн виділив Jameson на підтримку українських 
барменів під час карантину. 10.04.2020 
https://tinyurl.com/ybb6g4lo 

Київ. Попкорн до Великодня та бокс для фарбування 
волосся — які креативні шляхи виходу з кризи винайшов 
київський бізнес. 10.04.2020 https://tinyurl.com/y9w9xy37 

Власник тюльпанового поля у селі Реваківці на 
Буковині розповів, що через карантин буде змушений 
зірвати і викинути близько 3 мільйонів квітів. 09.04.2020 
https://tinyurl.com/y7w3yv7c 

Мережа «АГРОМАТ» перейшла в онлайн: плитку та 
сантехніку можна придбати одразу в месенджері. 
09.04.2020 https://www.the-
village.com.ua/village/city/promo/296169-agromat-ad 

Закарпатська область. Сльози і розпач українських 
фермерів: вирощене на продаж цієї пори доводиться 
викидати. 09.04.2020 https://tinyurl.com/y8dfuq2v 

ЗМІ. 46% журналісток і 22% журналістів відчули 
збільшення навантаження внаслідок роботи з дому – 
дослідження ІМІ. 08.04.2020 https://tinyurl.com/y9x2lqdm 

Українські аграрії підлаштувались під умови карантину 
і пішли в онлайн, заснувавши проєкт "Вітамінна 
коробка". 07.04.2020 
http://vitaminbox.com.ua/?fbclid=IwAR0FvLk104u4Voc1r6i
Mi0JW-StCw5Te7ticCAUnpo_RNQKXO3A4REcMuwQ 

Укренерго захищає своїх працівників від COVID-19. 
06.04.2020 https://grc.ua/interview/26533 

Як відповідальний бізнес переживає карантин: кейс 
фінтех-компанії Moneyveo. 01.04.2020 
https://grc.ua/interview/26513 

Співзасновник monobank Олег Гороховський разом із 
бізнес-партнером Володимиром Яценком і власником 
Global Spirits Євгеном Черняком виплачуватимуть 
медикам, що заразилися коронавірусом, по 6 тисяч 
гривень на лікування. 05.04.2020 
https://tinyurl.com/ycn2l4kb 

Житомирська область. Швейна фабрика “LЕSYA only 
better” в Новоград-Волинському запускає серійне 
виробництво медичних засобів індивідуального захисту 
для українських лікарів. За підрахунками керівника, 
підприємство та 2 супутні фабрики здатні пошити до 
1500 захисних костюмів на добу, а в місяць довести 
виробництво до 45 тисяч одиниць. 03.04.2020 
https://rubryka.com/2020/04/03/fabryka-na-
zhytomyrshhyne-lesya-only-better-dopomoga/ 

Коронавірус та українське IT: що відбувається з 
компаніями та подіями 
https://dou.ua/lenta/articles/coronavirus-vs-ukrainian-it/ 

 

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.   
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