
 

 

Шановні колеги, 

команда Інституту економічних досліджень та 

політичних консультацій здійснює моніторинг 

ситуації в різних регіонах України в умовах 

оголошеного карантину. 

Представляємо Вам інформацію за 15 – 21 травня 

2020 р. за такими напрямками: 

01: дослідження, аналітика 

02: реагування громадянського суспільства 

03: реагування органів влади 

04: реагування бізнесу 

 

 

Дослідження, аналітика 
 

Втратили корону. Економіка України почала падати 
ще до епідемії коронавірусу — інтерв'ю з економістом 
Михайлом Кухарем про те, з якими показниками ми 
виходитимемо з коронакризи. 21.06.2020 
https://tinyurl.com/y994ho3u 

Цифрова медицина: як відкриті дані впливають на 
систему охорони здоров’я. 19.06.2020 
https://gurt.org.ua/articles/60796/bull/ 

Що не так з протидією COVID-19 в Україні, - Уляна 
Супрун. 19.06.2020 
https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2679501729
001044 

Як виявляють збудників паніки в інформаційному 
просторі під час пандемії COVID-19. 19.06.2020 
https://tinyurl.com/yc348g5g 

Стисло і зрозуміло: COVID-19 повертається — 
карантин продовжено й обмеження можуть 
посилюватися. 18.06.2020 https://tinyurl.com/ya4bght9 

Захворюваність на COVID-19 в Україні за місяць 
збільшилася на 80%, - Центр громадського здоров’я 
України. 18.06.2020 https://tinyurl.com/y9se79aj 

Епідемія COVID-19 в областях. Інтерактивні графіки. 
18.06.2020 https://tinyurl.com/y6vccjvh 

Як українці дотримуються карантинних умов, 
травень-червень 2020 року, - дослідження КМІС. 
18.06.2020 https://tinyurl.com/ya3uarjt 

Заместительная терапия во время пандемии: как 
пережили карантин люди с наркозависимостью. 
17.06.2020 https://tinyurl.com/ya7ux2uh 

Одеський медіапростір за часів карантину. втрати та 
надбання. 17.06.2020 https://tinyurl.com/y922b3t8 

Як учителі переживали загальнодержавний 
карантин? Проєкт "Прошколу" провів опитування, і 1400 
викладачів поділилися своїм досвідом та описали 
психологічний стан на карантині. 16.06.2020 
https://tinyurl.com/y7z695qp 

Пандемія COVID-19 завдає відчутних ударів не тільки 
світовій фінансово-економічній системі, але й суттєво 
впливає на права людини та гендерну рівність. 
Жінки і чоловіки по-різному відчувають наслідки 
кризових ситуацій, свідчать результати дослідження 
"Гендерний вимір пандемії COVID-19". 16.06.2020 
https://tinyurl.com/yako93q4 

Реформовані українські ЗМІ під час пандемії covid-19: 
мажорний офіціоз від влади, "коронавірусна джинса" і 
трохи креативного контенту. 16.06.2020 
https://tinyurl.com/y8mdm2ja 

Як український бізнес виходить з карантину — 
дослідження. 15.06.2020 
https://www.epravda.com.ua/news/2020/06/15/661796/ 

«Онлайн-суспільство вже давно сформоване»,– 
соціологиня Тамара Марценюк. 15.06.2020 
https://tinyurl.com/ycekcfqt 

Чому Covid-19 настільки масово поширюється серед 
медичних працівників? Чому він може призводити 
навіть до інфарктів та інсультів? І якої реформи 
потребує українська медицина, аби уникнути 
катастрофічних ситуацій у майбутньому? 15.06.2020 
https://tinyurl.com/ycr2olhp 

Що допомагає технологічним містам впоратися з 
коронавірусом. Чи зможе так Київ? 15.06.2020 
https://tinyurl.com/y95x5rnr 

Дослідження щодо ґендерного виміру пандемії 
COVID-19. 15.06.2020 https://tinyurl.com/y8f37uje 
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Реагування Громадянського 
суспільства 
 

Діти зі школи Павла Табакова записали пісню-подяку 
лікарям. Ідея композиції народилася з сусідства з 
лікарями швидкої допомоги, коротких зустрічей й таких 
же коротких розмов про ситуацію з Covid-19 у лікарнях, 
про їхні переживання, страхи за свої родини. 21.06.2020 
https://tinyurl.com/ybekr5xj 

Львівська область. In memoriam: Герої, які загинули у 
боротьбі з COVID-19. 21.06.2020 
https://tinyurl.com/yar6r6qq 

Лікарі-герої, онлайн освіта та сенс життя: як 
сприймають пандемію підлітки. 21.06.2020 
https://tinyurl.com/ybbolr4u 

Дніпропетровська область. Открылись после 
карантина: посещают ли никопольчане библиотеки. 
20.06.2020 https://tinyurl.com/ycllcmtb 

Fight for ЗНО-2020. Як один з ініціаторів заснування 
ЗНО, фонд «Відродження» вкрай занепокоєний 
дискусіями про можливе скасування оцінювання у 2020 
році. 19.06.2020 https://tinyurl.com/ydyulgwf 

«Ми побачили, що все більше людей телефонують, щоб 
просто поговорити» — як працює проєкт «Мій 
телефонний друг». 19.06.2020 
https://tinyurl.com/y82yv7gv 

Жители Болграда Одесской области взяли райсовет 
штурмом: требуют не закрывать снова район на 
карантин. 18.06.2020 https://tinyurl.com/y885cyq4 

Львівські ЗМІ під час карантину — фейки під 
контролем, журналісти у відносній безпеці. 18.06.2020 
https://tinyurl.com/ycmywa5e 

Житомирська область. У Бердичеві провели 
дистанційний фортепіанний батл студентів відділу 
музичного мистецтва місцевого педагогічного коледжу. 
На розгляд журі надійшли відеовиступи 14 дуетів. 
Володарями ґран-прі стали студенти-третьокурсники 
відділу музичного мистецтва Єлизавета Сальник та 
Богдан Беззубець. 18.06.2020 https://tinyurl.com/yatxcltr 

Огляд областей. Майже 100 ініціатив по всій Україні 
борються з наслідками COVID-19 в рамках постійно 
діючого конкурсу МФВ "Людяність і 
взаємодопомога" - інтерактивна карта. 18.06.2020 
https://tinyurl.com/y93vezrq 

Карантинні стратегії. Як ГО пристосовувалися до 
нових умов, що змінювали у своїй діяльності та 
підходах. Досвід ГО Львова, Одеси, Харкова. 
18.06.2020 https://tinyurl.com/yawvc94u 

Попри відновлення роботи КПВВ з Кримом 
Громадський центр правосуддя продовжить судовий 

процес проти Кабміну. 17.06.2020 
https://tinyurl.com/ybx9jaon 

Онлайн-форум громадянського суспільства "На 
кордонах": яким може бути майбутнє публічних подій в 
умовах, коли особиста взаємодія суттєво обмежена. 
16.06.2020 https://tinyurl.com/y8ctx9pd 

На Полтавщині реалізують проект протидії інфодемії. 
16.06.2020 https://tinyurl.com/y7f9hxvh 

Рада національної безпеки і оборони України 
переходить на віддалений режим роботи через 
коронавірус у одного із співробітників. 16.06.2020 
https://tinyurl.com/yc8rdeca 

«Онлайн-няня» – безкоштовні розвиваючі заняття для 
дітей з родин медичних працівників (-ць), поліцейських, 
педагогів, соціальних робітників (-ць), волонтерів та 
представників (-ць) допомагаючих професій в 
Бахмутському районі Донецької області та 
Попаснянському районі Луганської області. 
15.06.2020 https://tinyurl.com/y7dnyl7o 

Тижневик заходів Карітасу на протидію COVID-19. 
Огляд областей. 15.06.2020 
https://tinyurl.com/y8va96ww 

 

 

Реагування органів влади 
 

Рівенська область. Працюємо на психоемоційному 
максимумі: як Сарненська лікарня переживає пікові 
моменти пандемії. 21.06.2020 https://tinyurl.com/y82ycfk6 

Найкраща ситуація – в Києві: лікарка оцінила 
здатність української медицини справлятися з 
COVID-19. 21.06.2020 https://tinyurl.com/y7vfnve7 

Запорізька область. Як зараз працює Гуляйпільська 
ЦРЛ. Лікар Валерій Лелик — про коронавірус, варіанти 
фінансування і реформу. 21.06.2020 
https://tinyurl.com/y9pn7xfh 

Лікарня швидкої допомоги у Львові купила систему 
для ПЛР-досліджень на коронавірус. Його вартість 
становить 1 млн 221 тис. гривень. 20.06.2020 
https://tinyurl.com/yb94wavv 

В Ужгороді переповнені реанімації, а у Харкові 
коронавірусних хворих прийматиме ще одна лікарня. 
20.06.2020 https://tinyurl.com/yd9j3afr 

"Реанімації переповнені": на Закарпатті б'ють на 
сполох через новий спалах COVID-19. 19.06.2020 
https://tinyurl.com/y85xqc58 

Через карантин. Бюджет Києва недоотримає 3 млрд 
грн, КМДА вирішила заощадити на капремонтах і 
будівництві, - директор департаменту фінансів КМДА 
Володимир Репік. 19.06.2020 https://tinyurl.com/yapfuqly 
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Житомирська область. 19 червня на позачерговому 
засіданні обласна комісія з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла 
рішення не відкривати дитячі табори. 19.06.2020 
https://tinyurl.com/y9elj8xp 

Верховна Рада прийняла в другому читанні 
законопроєкт № 3509 про внесення змін до 
держбюджету. Серед іншого, цей документ дозволить 
перерозподілити кошти з Фонду боротьби з 
коронавірусом на ремонт і будівництво доріг. На 
засіданні 18 травня законопроєкт підтримав 331 
народний депутат. 18.06.2020 
https://tinyurl.com/y9lcwudb 

У Львівській області кількість тяжкохворих пацієнтів з 
COVID-19 різко зросла у порівняні з першими місяцями 
пандемії, в обласній інфекційній лікарні закінчуються 
місця. 16.06.2020 https://tinyurl.com/y8k5bt8f 

У Чернівецькій області різко зросла кількість нових 
випадків коронавірусу, - голова Чернівецької обласної 
державної адміністрації Сергій Осачук. 16.06.2020 
https://tinyurl.com/y7qfz9qr 

У Львові проведуть ІФА-тестування усіх працівників 
освіти, які будуть задіяні під час проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання. 16.06.2020 
https://tinyurl.com/y8y8952v 

Професор, завідувач кафедри анестезіології та 
інтенсивної терапії у Харківській медичній академії 
післядипломної освіти Вододимир Корсунов показав, як 
у місцевій лікарні рятують пацієнтів з коронавірусом. 
16.06.2020 https://tinyurl.com/y85shpsh 

В Івано-Франківській області вирішили посилити 
карантинні обмеження - закриють спортивні зали, 
фітнес-центри та заклади культури. Таке рішення 
ухвалили за результатами позачергового засідання 
Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій. 16.06.2020 
https://tinyurl.com/yd8z4l7p 

Верховна Рада ухвалила у другому читанні 
законопроєкт № 3377 про підтримку культури, 
креативних індустрій, туризму, малого та 
середнього бізнесу через карантин пов’язаний із 
поширенням COVID-19. 16.06.2020 
https://tinyurl.com/y9zydogf 

Парламентарі заборонили банкам нараховувати 
штрафи за кредитами під час карантину. 16.06.2020 
https://tinyurl.com/y7qnakcu 

У Львові з 17 червня розпочнуть ІФА-тестування всіх, 
хто забезпечуватиме проведення ЗНО, - мер. 
16.06.2020 
https://ua.interfax.com.ua/news/general/668975.html 

Із початку карантину в Волинській області склали 663 
протоколи про порушення карантинного режиму. Про 
це розповіла інспекторка сектору комунікації управління 
Нацполіції Волині Марина Балдич. 16.06.2020 
https://tinyurl.com/ybaecd22 

Житомирський обласний перинатальний центр 
виходить з карантину. 15.06.2020 
https://tinyurl.com/y8u2kv32 

На Закарпатті посилили карантин: за його 
дотриманням стежитимуть спеціальні групи. 15.06.2020 
https://tinyurl.com/y9egvqt3 

Мінфін розробив механізм повернення коштів за 
пробне ЗНО. Близько 52 млн грн буде найближчим 
часом перераховано на рахунки регіональних центрів 
оцінювання якості освіти. 15.06.2020 
https://tinyurl.com/yc7vzxtv 

Державний додаток "Дій вдома" контролює 
дотримання самоізоляції більш 40,3 тисячі осіб, - 
Мінцифри. 15.06.2020 
https://www.epravda.com.ua/news/2020/06/15/661819/ 

Криві захворюваності COVID-19 в Україні вийшли на 
нові рекорди. 15.06.2020 
https://ua.interfax.com.ua/news/general/668799.html 

Частина колективу Чорнобильської лікарні у Харкові не 
згодна працювати із СOVID-хворими. 15.06.2020 
https://tinyurl.com/y8n3avg5 

 

 

Реагування бізнесу  
 

Скільки коштують обстеження на COVID-19 у 
приватних лабораторіях Львова. 21.06.2020 
https://tinyurl.com/ycbed5bu 

Потяг до готового: чому споживачі перетікають на 
вторинний ринок житла. 21.06.2020 
https://tinyurl.com/y9kcaadm 

МАУ відкрила лабораторію для тестування на 
коронавірус в аеропорту «Бориспіль». В лабораторії 
обстежують як екіпажі літаків, так і пасажирів, яким 
потрібні довідки. 19.06.2020 https://tinyurl.com/ychkafvn 

Вижили у карантин — можуть добити штрафи. Що і 
як перевіряють мобільні групи у ресторанах. 19.06.2020 
https://tinyurl.com/y7bk9ost 

Глава Групи Метінвест Юрій Риженков розповів про 
вплив пандемії на металургію і перспективи компанії в 
2020 році (основні тези віртуальної прес-конференції). 
18.06.2020 https://tinyurl.com/y7f3bzjn 

Одесский порт снова начал принимать газовозы 
после длительного перерыва. 17 июня в порту 
зафиксирован «газовый дубль». 18.06.2020 
https://tinyurl.com/y933obsz 

іТОВ проти коронавірусу. Як розкачати український 
венчурний ринок. 18.06.2020 
https://tinyurl.com/ycnmvvre 
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Позумитися й не зганьбитися: як зберегти команду під 
час віддаленої роботи. Що треба врахувати, якщо 
компанія «зависла в ремоуті». 18.06.2020 
https://tinyurl.com/ycuxfmhw 

Як вийти з карантину кібербезпечно. 17.06.2020 
https://tinyurl.com/ycgwy8xr 

Міжнародний аеропорт "Харків" відправив перший 
рейс після карантину. 16.06.2020 
https://tinyurl.com/y8ga69fw 

Більше 10 тисяч туристів зустріла Херсонська область 
в минулі кілька днів. У зв’язку з цим начальник обласного 
штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної 
надзвичайної ситуації, директор КНП "Херсонський 
обласний центр громадського здоров’я" Юрій 
Ромаскевич нагадав представникам індустрії 
гостинності про необхідність дотримання санітарно-
епідеміологічних вимог. 15.06.2020 
https://tinyurl.com/yc57srju 

На Львівщині перевізники вирішили самовільно 
відновити перевезення всупереч карантину. 
15.06.2020 https://tinyurl.com/ybxconj7 

У пошуках можливостей: як обернути коронакризу на 
користь бізнесу. 15.06.2020 https://tinyurl.com/y8c6wbfc 

Літні тераси в Києві: хто контролює їх законність. 
https://tinyurl.com/ycnsz4xb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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