
 

 

Шановні колеги, 

команда Інституту економічних досліджень та 

політичних консультацій здійснює моніторинг 

ситуації в різних регіонах України в умовах 

оголошеного карантину. 

Представляємо Вам інформацію за 22 – 28 червня 

2020 р. за такими напрямками: 

01: дослідження, аналітика 

02: реагування громадянського суспільства 

03: реагування органів влади 

04: реагування бізнесу 

 

 

Дослідження, аналітика 
 

Макроекономічний прогноз-2020: чи загрожує Україні 
глибока криза через коронавірус. 26.06.2020 
https://tinyurl.com/y7tmvsxb 

Чутки і радянська парадигма. Чому більшість українців 
вважає, що COVID-19 створений навмисно? 
26.06.2020 https://tinyurl.com/yc4eytw4 

Аналіз даних дає можливість визначити, в яких регіонах 
України спливає найбільше часу між реєстрацією нового 
випадку та його підтвердженням (після позитивного 
результату ПЛР-тесту). На графіку — ситуація за останні 
три тижні. 26.06.2020 https://tinyurl.com/y7uy3lq8 

Маски скинуті: на окупованому Донбасі слід очікувати 
великий спалах епідемії. 26.06.2020 
https://tyzhden.ua/Pandemic/245108 

У Києві тести щодо COVID-19 роблять найповільніше. 
Яка швидкість тестування в усіх областях? 
26.06.2020 https://tinyurl.com/y9hwojn4 

Найбільше респондентів – кожен третій, 37% – обрали 
варіант, що коронавірус був «спеціально 
розроблений і навмисно поширений у світі для 
зменшення чисельності населення та/чи завдання 
шкоди окремим країнам». Ще 29% обрали варіант, що 

коронавірус «зроблений штучно у лабораторії, але його 
поширення у світі було випадковістю». (Таким чином, 
66% респондентів обрали один з двох варіантів, який 
означає штучне походження коронавірусу.) 26.06.2020 
https://tinyurl.com/ybwbedmp 

Комерційна нерухомість в Україні отримала істотний 
удар від кризи – НБУ. 25.06.2020 
https://tinyurl.com/ybn5cjm4 

Тренди ринку праці позитивні – дослідження OLX. З 
квітня по травень кількість вакансій зросла у всіх 
сферах. 25.06.2020 https://tinyurl.com/y8c2yhh7 

Ринок українського фрілансу під час карантину 
піднявся до рекордних показників (дослідження). 
25.06.2020 https://tinyurl.com/y9xxhs9y 

Скільки хворих на Covid-19 в Україні. Київська школа 
економіки оприлюднила свої розрахунки. 25.06.2020 
https://tinyurl.com/ybp42m8o 

Як на медіа вплинув карантин: менше грошей, нова 
нативка та оптимізація. 23.06.2020 
https://tinyurl.com/y8tpjgq5 

Закарпатська область. Чому люди не вірять в 
існування COVID-19? - дослідження. 23.06.2020 
https://uzhgorod.net.ua/news/149502 

Виклики, з яким зіткнулося суспільство з початком 
пандемії COVID-19, змушують переосмислювати 
цінності і підходи в комунікації. Наскільки ми готові в 
цих умовах зберігати повагу до людської гідності, а 
держави – дотримуватися прав людини, -Роман 
Сущенко (в межах проєкту «Людська гідність в контексті 
суспільних викликів»). 23.06.2020 
https://tinyurl.com/y8bxvvmp 

Як коронакриза збільшила безробіття і чим зарадять 
центральні банки. 22.06.2020 https://tinyurl.com/y7xvt8c9 

Дистанція на пляжах та закриття нічних клубів: як 
карантин змінює курортне життя Одеси та області. 
22.06.2020 https://tinyurl.com/y8l3zvvg 

Український бізнес на карантині: статистика За 
період карантину найбільш кризовим для українського 
бізнесу виявився шостий тиждень. 22.06.2020 
https://tinyurl.com/y84wd6zf 

Робот-медсестра і телемедицина: які інновації змінять 
сферу охорони здоров'я. Як пандемія руйнує статус-
кво медичній галузі. 22.06.2020 
https://tinyurl.com/y7v2nry5 
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З понеділка, 22 червня, в Україні набуває чинності нова 
методика визначення епідеміологічної ситуації в 
конкретному регіоні, від якої залежить посилення 
карантину. 22.06.2020 https://tinyurl.com/ydhzou9h 

LIGA.net вивчила всі смерті від коронавірусу і склала 
"портрет" жертви: вік, здоров'я, регіони. А також 
розрахувала смертність у всіх лікарнях. 22.06.2020 
https://tinyurl.com/y6vw92ks 

«Вставай, там ще один вебінар починається», або чим 
займались пошукачі на карантині. 
https://grc.ua/article/26951 

 

Реагування Громадянського 
суспільства 
 

"Хай мама почує, хай мама прийде": допуск батьків до 
дитячих реанімацій під час пандемії СOVID-19. Юлія 
Ноговіцина директорка по роботі з сім’ями та 
підопічними благодійного фонду "Таблеточки". 
27.06.2020 
https://life.pravda.com.ua/columns/2020/06/27/241467/ 

Після карантину люди відкривають для себе нові місця, 
де вони раніше не були. (Чи дасть поштовх для 
розвитку внутрішнього туризму коронавірусна 
криза? Як громади можуть підготуватися до зустрічі 
туристів? Що варто знати аби безпечно мандрувати 
цього сезону? Та як громадські організації 
розвивають внутрішній туризм в Україні). 26.06.2020 
https://tinyurl.com/ydxsbcq6 

Залишайся вдома і… виживи. Або як втекти від 
домашнього насильства в карантин і де отримати 
допомогу. Досвід притулку у Київській області. 
26.06.2020 https://tinyurl.com/y92p7esb 

Пандемія, потопи та громади. 25.06.2020 
https://tinyurl.com/y9nsxwnd 

Covid-19 погіршив гуманітарну ситуацію на Донбасі, 
– Червоний хрест. 25.06.2020 https://tinyurl.com/yczf45ll 

Після розслідування WikiInvestigation та 
відповідного розголосу Комунальне підприємство 
“Київський метрополітен” розірвало угоду на постачання 
антисептиків з фірмою, яку підозрюють у продажу 
контрафактних антисептиків дитячій лікарні на 
Житомирщині. 24.06.2020 https://tinyurl.com/y77m8776 

Кіровоградська область. Громадська кампанія 
«Пандемія: час можливостей». Як пандемія 
коронавірусу вплинула на галузь охорони здоров’я. 
24.06.2020 https://tinyurl.com/ya9phooj 

Тернопільська область. Іванка Чобанюк: була 
парамедиком на фронті і знову пішла добровольцем – 
у коронавірусну лікарню. 23.06.2020 
https://tinyurl.com/yapxxkoh 

Нерви, наука й бойове мистецтво. Роздуми лікаря з 
міської лікарні Запоріжжя. 
https://tyzhden.ua/Pandemic/244793 

 

Реагування органів влади 
 

Закарпатська область. "У міській лікарні, де 
приймають хворих з Covid-19, вільних місць вже нема", 
- мер Ужгорода Богдан Андріїв. 25.06.2020 
https://tinyurl.com/y96owtq2 

Дитячі табори та оздоровчі заклади на період 
карантину працювати не будуть , - Департаменті 
молоді та спорту Київської міської держадміністрації. 
25.06.2020 https://tinyurl.com/yd38x62x 

Лікарня у Камені-Каширському на Волині на 95 % 
зайнята хворими на коронавірус. 25.06.2020 
https://tinyurl.com/ycpujjcb 

Комиссия по вопросам техногенно-экологической 
безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой ОГА 
разрешила поездам останавливаться в Славянске. 
25.06.2020 https://tinyurl.com/y7l8czeg 

На Харківщині стартувало ЗНО з математики — ФОТО. 
25.06.2020 https://tinyurl.com/ya8oykq7 

На ЗНО з математики не допустили частину учасників 
через ознаки ГРВІ. 25.06.2020 
https://tinyurl.com/y8esv465 

Количество официальных безработных в возрасте 
от 15-70 лет на конец первого квартала 2020 года 
составило 1,5 млн человек. Данные приводит 
Государственная служба статистики. 24.06.2020 
http://ukrstat.gov.ua/express/expr2020/06/77.pdf 

Спрощені закупівлі необхідні для боротьби з COVID-
19 — представниці ЦПК і МОЗ. 24.06.2020 
https://tinyurl.com/ydx45oku 

На Рівненщині біля лікарень, що приймають пацієнтів з 
коронавірусом, функціонують сортувальні намети. 
24.06.2020 https://tinyurl.com/yauhfqhd 

У місті Галич Івано-Франківської області 24 червня 
евакуйовують районну лікарню, яку підтопило 
внаслідок повені на Дністрі. 24.06.2020 
https://tinyurl.com/ycuaw4au 

В останній день підготовки до проведення ЗНО, у 
Хмельницькому проінспектували заклади де 
відбуватиметься тестування. При огляді аудиторій 
ніяких суттєвих порушень не було виявлено. 24.06.2020 
https://tinyurl.com/ycm9rpr6 

Через карантин у Трудовому кодексі нарешті 
врегулювали дистанційну роботу – голова комітету з 
трудового права Асоціації адвокатів України Вікторії 
Поліщук. 23.06.2020 https://tinyurl.com/yddjxqaf 
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Харків в активну боротьбу з COVID-19 включився з 
запізненням, - Олексій Кучер, голова Харківської 
облдержадміністрації. 23.06.2020 
https://tinyurl.com/y83x7aaq 

Керівники судових органів влади обговорили 
потреби у зв’язку з пандемією COVID-19. 23.06.2020 
https://tinyurl.com/y874x2jo 

Донецька область. З 22 червня у зв’язку із 
погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні 
посилюють обмежувальні заходи. Із метою захисту 
здоров’я і безпеки людей поліцейські 
здійснюватимуть перевірки юридичних осіб - закладів, 
перевізників тощо. 23.06.2020 https://tinyurl.com/yb82f8b9 

В диспансері радіаційного захисту у Харкові, що почав 
приймати COVID-хворих, — дефіцит кадрів. 23.06.2020 
https://tinyurl.com/yathb23o 

В Україні почалися епідеміологічні розслідування 
смерті медиків, які лікували пацієнтів з COVID-19. Після 
встановлення причини смерті лікарів можна буде 
почати страхові виплати їх сім'ям. 23.06.2020 
https://tinyurl.com/y892zysu 

Укрзалізниця та поліція перевірили, як пасажири 
електричок дотримуються карантинних правил. 
22.06.2020 https://tinyurl.com/y95hjajh 

У Львові лікарні, призначені для пацієнтів з covid-19, 
заповнені до 90%, - заступник голови ЛОДА Іван Собко. 
22.06.2020 https://tinyurl.com/y7weru3f 

На Львівщині із робочим візитом перебуває міністр 
охорони здоров'я України Максим Степанов. Під час 
наради мер Львова розповів, що місто зараз готує всі 
лікарні для прийому пацієнтів, інфікованих 
коронавірусом. Також місто розпочало роботу зі 
створення власної лабораторії для різних тестувань. 
22.06.2020 https://tinyurl.com/y8accaa2 

«До лікарень поступають хворі на COVID-19 в тяжкому і 
наближеному до тяжкого станів», - директор КНП 
«Обласна клінічна інфекційна лікарня» Закарпатської 
обласної ради Михайло Поляк. Переповнені лікарні, 
заповнені реанімації, ситуація з поширенням 
коронавірусної інфекції в Закарпатській області просто 
катастрофічна. 22.06.2020 
https://uzhgorod.net.ua/news/149480 

Чернігівська область. Лабораторний центр Ніжина 
був відправлений на карантин після того, як в одного 
з працівників підтвердився COVID-19. 22.06.2020 
https://tinyurl.com/y8zhtl3w 

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій дозволила провести зовнішнє 
незалежне оцінювання з 25 червня до 17 липня 
включно. 22.06.2020 https://tinyurl.com/y9oxsk96 

Закарпаття: прийнято рішення про скасування 
послаблення протиепідемічних заходів. ПРОТОКОЛ № 
11 позапланового засідання регіональної комісії ТЕБ та 
НС. 22.06.2020 https://uzhgorod.net.ua/news/149500 

В Одессе усилят карантин: полный список запретов и 
ограничений. https://tinyurl.com/y7xooh5j 

 

 

Реагування бізнесу  
 

В Укрзалізниці назвали суму втрат через карантин. 
28.06.2020 https://tinyurl.com/y83tqrpa 

Київ. Роман Набожняк, власник київської кав’ярні 
Veterano Brownie, розповідає, як збільшив обсяги 
виробництва на 40% у місяць локдауну і як 
працюватимуть підприємці після карантину. 
27.06.2020 https://tinyurl.com/y9rbblsl 

Авіаквиток «Київ-Одеса» за 500 гривень: як працює на 
карантині внутрішнє авіасполучення. 27.06.2020 
https://tinyurl.com/y7xpj8qb 

До роботи в офісі повернулися 68% компаній в 
Україні — ЄБА. 26.06.2020 https://tinyurl.com/ycxf9vxt 

Санитайзеры: преимущества, действие, 
производители. 26.06.2020 https://tinyurl.com/yaxge3to 

Постепенный выход из карантина: время оценить 
внутренние бизнес-процессы. 26.06.2020 
https://tinyurl.com/y9cfprpf 

Большой разговор | Ешь, вези, толкай. Как Bolt 
подвинул Uber и зачем запускает доставку еды. 
Интервью с топом. 25.06.2020 
https://tinyurl.com/y9buswf3 

Цены на нефть рухнули на опасениях второй волны 
пандемии COVID-19. 25.06.2020 
https://tinyurl.com/ybz56on9 

Антикризові заходи уряду через підміну понять 
призведуть до ще більшого занепаду туризму. 
25.06.2020 https://tinyurl.com/y6uqtfh5 

Вийти з пандемії зможе бізнес, націлений на користь 
для суспільства. 25.06.2020 https://tinyurl.com/ydde9bpb 

14% закладів громадського харчування скоріш за все не 
відкриються взагалі, Україна їх втратила — керівник 
компанії Opendatabot. 24.06.2020 
https://tinyurl.com/yb2qrnta 

Через порушників карантину на Харківщині зупинили 
потяг. 24.06.2020 https://tinyurl.com/yb8yjqeh 

В условиях пандемии коронавируса окончательно 
стало ясно, что рынок такси нуждается в реформе, 
которая выведет индустрию пассажирских перевозок на 
новый уровень. 24.06.2020 
https://project.liga.net/projects/taxi_covid19/ 

Коронавірус змушує світ переходити на голосове 
управління: що пропонують розробники. 23.06.2020 
https://tinyurl.com/ydz2h9s9 
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https://tinyurl.com/y83tqrpa
https://tinyurl.com/y9rbblsl
https://tinyurl.com/y7xpj8qb
https://tinyurl.com/ycxf9vxt
https://tinyurl.com/yaxge3to
https://tinyurl.com/y9cfprpf
https://tinyurl.com/y9buswf3
https://tinyurl.com/ybz56on9
https://tinyurl.com/y6uqtfh5
https://tinyurl.com/ydde9bpb
https://tinyurl.com/yb2qrnta
https://tinyurl.com/yb8yjqeh
https://project.liga.net/projects/taxi_covid19/
https://tinyurl.com/ydz2h9s9
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Хроніки карантину: український бізнес вперше за 
п'ять років "пішов у мінус". 23.06.2020 
https://tinyurl.com/y8fldy24 

Київ, Запоріжжя, Кам’янське, Маріуполь, Миколаїв, 
Одеса, Сєвєродонецьк, Харків, Херсон, 
Хмельницький... Які українські театри вже повернулися 
до роботи. 23.06.2020 https://tinyurl.com/y8oussbv 

На площі Свободи у Херсоні відбувся мітинг 
"Відкрийте табори". Із такою вимогою до міста 
приїхали працівники таборів зі Скадовська, Лазурного, 
Генічеська, Каланчака. 23.06.2020 
https://tinyurl.com/y87gzxgv 

Представники авіапідприємств звернулися до 
влади зі спільним листом про надання держпідтримки 
авіагалузі в умовах пандемії COVID-19. 23.06.2020 
https://tinyurl.com/yad23lrk 

Запорізька область. На комбінаті “Запоріжсталь” 
продовжують дотримуватись усіх встановлених 
санітарно-епідеміологічних правил, аби зберегти 
життя та здоров’я працівників. Їх забезпечують усім 
необхіднім аби уберегти від захворювання на 
коронавірус. Та слідкують, аби навіть їхня дорога до 
комбінату була безпечною. 22.06.2020 
https://tinyurl.com/y7ycabym 

Що чекає бізнес у посткоронавірусну епоху, - Анна 
Дерев'янко виконавчий директор Європейської бізнес 
асоціації. 22.06.2020 https://tinyurl.com/yc9ghwgq 

Чи дотримуються карантинного режиму у кафе, 
супермаркетах та магазинах — перевіряли у Вінниці. 
22.06.2020 https://tinyurl.com/y9b2xksq 

Як електромобільна інфраструктура допомагає 
зберігати здоров’я та сприяє розвитку економіки 
майбутнього (проект "Долаємо кризу разом"). 
22.06.2020 https://tinyurl.com/y92k5zmk 

Райффайзен Банк Аваль: про час усвідомлених 
рішень та швидких дій. https://grc.ua/interview/26915 

Коронавирус vs. Диджитал: чем живет “онлайн” сейчас 
и что будет дальше? https://tinyurl.com/y82a6gac 

7 українських винаходів, які реально допоможуть у 
боротьбі з COVID-19: зробіть їх разом з дитиною або у 
майстерні. 
https://life.pravda.com.ua/society/2020/06/16/241335/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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