
 

 

Шановні колеги, 

команда Інституту економічних досліджень та 

політичних консультацій здійснює моніторинг 

ситуації в різних регіонах України в умовах 

оголошеного карантину. 

Представляємо Вам інформацію за 29 червня – 05 

липня 2020 р. за такими напрямками: 

01: дослідження, аналітика 

02: реагування громадянського суспільства 

03: реагування органів влади 

04: реагування бізнесу 

 

 

Дослідження, аналітика 
 

YouControl: сім областей і Київ «недотестовані» на 
коронавірус. 03.07.2020 https://tinyurl.com/yapx4goh 

Заробили їх разом. Як кошти коронавірусного фонду 
пішли на потреби відомств. 03.07.2020 
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/07/3/66246
8/ 

Приборкати хвилю: банкрутство та коронавірус Які 
зміни у законодавстві про банкрутство пропонують 
депутати у зв’язку з коронавірусом та як це працює у 
світі. 03.07.2020 https://tinyurl.com/y97b9lbs 

В період 25 – 30 червня моніторингова місія Восток 
SOS відвідала КПВВ, та ретельно дослідила проблеми 
які пов’язані з перетином лінії розмежування у зв’язку 
з веденими карантинними обмеженнями під час пандемії 
COVID-19. 02.07.2020 https://vostok-sos.org/news-0002-
0207-kpvv-pid-chas-karantinu/ 

Більшість українців вважає, що економічна криза 
продовжиться не через коронавірус. 53% опитаних 
вважають, що економічна криза восени цього відбутися 
через некомпетентність влади, 32% - через коронавірус. 
02.07.2020 https://tinyurl.com/y76ukdum 

Ситуація з окремими податками під час карантину 
була катастрофічною – податкова. 30.06.2020 
https://www.epravda.com.ua/news/2020/06/30/662427/ 

Як змінилося наше ставлення до дому під час 
карантину. 30.06.2020 
https://www.epravda.com.ua/projects/dim/2020/06/30/6616
76/ 

Попри наукові спростування, серед українців домінує 
конспірологія щодо походження коронавірусу. 
30.06.2020 https://tinyurl.com/ycxkxxq6 

Звідки взялися 66% українців, що вірять у “штучний 
коронавірус”. 30.06.2020 https://tinyurl.com/ybk63mu4 

63% українців вважають, що країна ще не впоралася з 
епідемією, і число нових хворих скоро зростатиме, - 
опитування КМІС. 29.06.2020 
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=955&p
age=1 

Повернення дітей з інтернатів. Спростовуємо 
породжені міфи. 29.06.2020 
https://life.pravda.com.ua/columns/2020/06/29/241483/ 

Коронавірус — український бізнес на карантині. Вплив 
карантину на економіку України. 29.06.2020 
https://opendatabot.ua/business-quarantine 

Заробітна плата фрілансера: що змінилося під час 
карантину. https://thepoint.rabota.ua/frilans-do-ta-pid-
chas-karantynu/ 

В противогазах и белье вместо масок: как ведут себя 
люди в карантин, рассказывают в «Новой Почте». 
https://tinyurl.com/y8xyntq9 

 

Реагування Громадянського 
суспільства 
 

Практичні матеріали у вільному доступі для надання 
психологічної допомоги вразливим групам населення 
під час пандемії COVID-19. 05.07.2020 
https://tinyurl.com/y9sph8bu 

“Правоспроможна громада” вийшла з карантину 
(ініціативні групи з Дніпропетровської, Київської, 
Миколаївської, Черкаської областей). 02.07.2020 
https://tinyurl.com/ybtb4l8c 
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Відбулася медіа-кав’ярня «Карантин, домашнє 
насильство і людська гідність» (Волинський та 
Львівський прес-клуби). 01.07.2020 
https://tinyurl.com/ycaelvdr 

Фейки й маніпуляції - теми, з якими бореться Vox 
Ukraine весь період свого існування. Проте наступив 
карантин і вони пішли далі - створили велику газету для 
людей літнього віку. 01.07.2020 
https://tinyurl.com/y834rcph 

Львівська область. Як львівські пластуни проводять 
карантин. 30.06.2020 https://tinyurl.com/ycqnkeu3 

5 інсайтів від українських НУО під час пандемії 
коронавірусу. 30.06.2020 https://tinyurl.com/y8r54wpr 

Лабораторія інноваційного розвитку ПРООН спільно з 
ГО «Інша освіта» запускають дослідження щодо бачення 
громадян, яким суспільство має бути після пандемії 
коронавірусного захворювання COVID-19. 30.06.2020 
https://tinyurl.com/yaxz74h8 

Тижневик заходів Карітасу на протидію COVID-19. 
29.06.2020 https://tinyurl.com/yc97plbb 

У перші дні впровадження ізоляційних заходів 
Українська Волонтерська Служба запустила 
волонтерський центр допомоги під час коронавірусу. 
Історії волонтерів з різних міст України. 
https://tinyurl.com/y84h9xbf 

Безкоштовні практичні матеріали у вільному доступі 
для надання психологічної допомоги вразливим групам 
населення під час пандемії COVID-19. 
https://tinyurl.com/ycz32xq3 

Благодійність в телефоні. Як цифровізація допомагає 
збирати мільйони на закупівлю медичного обладнання. 
https://tinyurl.com/ydhqh5d5 

 

Реагування органів влади 
 

Прекращение самоизоляции через "Дій вдома": 
алгоритм действий. 04.07.2020 
https://tinyurl.com/ydx8e4eb 

Луганська область. Команда Департаменту управління 
зовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку 
Луганської облдержадміністрації презентує серію 
каталогів «Подорожуй онлайн». 03.07.2020 
https://tribun.com.ua/70252 

Антимонопольний комітет України оштрафував на 
528 тисяч гривень компанію «Юрія-фарм» за 
недобросовісну конкуренцію. Вона рекламувала 
препарат «Декасан», неправдиво заявляючи, що він 
«діє на коронавіруси». 03.07.2020 
https://tinyurl.com/y7kz29fp 

На Волині посилено карантин: у Шацькому районі 
заборонили пасажирські перевезення. 03.07.2020 
https://tinyurl.com/yb26en26 

Донецька область. На обсервації у медзакладі на 
Донеччині залишаються троє з 29 людей, які 
знаходилися у районі КПВВ "Новотроїцьке". 
03.07.2020 https://tinyurl.com/y9eubaca 

Влада Харкова та Закарпатської області вирішила 
посилити карантинні обмеження через розповсюдження 
коронавірусу. 03.07.2020 https://tinyurl.com/y8f7ams6 

Львівська область. «Є певна стабілізація, але це не 
означає, що захворюваність спадає: міські установи 
заповнені на 95%», — керівник Львівського управління 
охорони здоров’я Володимир Зуб. 03.07.2020 
https://tinyurl.com/ya8ad5yh 

Донецька область. Абітурієнтів з ОРДЛО 
прийматимуть у всі українські виші без ЗНО. 03.07.2020 
https://tinyurl.com/y7qf7mc7 

Черкаська область. Міський голова Умані Олександр 
Цебрій виступив проти приїзду паломників до міста 
на іудейський Новий рік, бо боїться спалаху 
коронавірусної хвороби. 03.07.2020 
https://tinyurl.com/y7ok82fk 

Очільник МОЗ оголосив штрафи, які уряд пропонує 
стягувати з людей, що не носять маски. 02.07.2020 
https://tinyurl.com/yae4ndck 

В лікарнях Івано-Франківська через високу 
завантаженість призупинили прийом людей з 
підозрою на коронавірусну інфекцію. Пацієнтів 
направляють до обласної інфекційної лікарні та у 
легеневий диспансер, - міський голова Руслан 
Марцінків. 02.07.2020 https://tinyurl.com/yaqhw8ap 

Харківська область. Малі та середні підприємства 
(юридичні особи та ФО-Пи), які через карантин зупинили 
або скоротили діяльність, можуть отримати допомогу 
по частковому безробіттю у центрах зайнятості, - 
Департамент соціального захисту населення Харківської 
ОДА. 01.07.2020 https://tinyurl.com/ycpygp2f 

Донецька область. У Слов’янську виявили ще майже 
70 хворих з COVID-19 за добу. 01.07.2020 
https://tinyurl.com/ybhojokd 

Голова Київської обласної державної адміністрації 
Василь Володін ініціював розслідування 
неправомірних дій щодо зриву поставки апаратів 
штучної вентиляції легень та привласнення понад 10 
мільйонів гривень, - пресслужба Київської 
облдержадміністрації. 01.07.2020 
https://tinyurl.com/y95b3fg5 

Кабінет міністрів станом на 1 липня вже розподілив 19 
млрд грн із Фонду боротьби з COVID-19, - Прем’єр-
міністр України Денис Шмигаль. 01.07.2020 
https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/166107141623
164 
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Кабмін схвалив проєкт постанови "Про внесення змін до 
бюджету Фонду соціального страхування України на 
2020 рік", якою з фонду виділяється 233 млн грн на 
страхові виплати медичним працівникам або членам 
їх родин у зв'язку з COVID-19, - представник Кабінету 
міністрів у ВР Василь Мокан. 01.07.2020 
https://tinyurl.com/yax675v5 

Волинська область. Біля Волинського обласного 
центру з профілактики та боротьби зі СНІДом 
збираються десятки людей, аби зробити тести на 
коронавірус і виявити наявність антитіл в організмі. 
Сюди люди з підозрою на СOVID-19 добираються 
громадськими транспортом. 01.07.2020 
https://tinyurl.com/yd3hwhex 

На гарячу лінію з протидії COVID-19 надійшло понад 7 
тисяч дзвінків, - прес-служба Рівненської ОДА. 
30.06.2020 https://tinyurl.com/y8rapy5k 

Одеська область. Ситуація з коронавірусом на 
Одещині контрольована — речник ОДА. 30.06.3030 
https://tinyurl.com/y9wvmmft 

Рівенська область. За допомогу COVID-пацієнтам 
медзаклади Рівненщини отримали від НСЗУ майже 56 
млн грн, - прес-служба Рівненської ОДА. 30.06.2020 
https://tinyurl.com/ybfgf79n 

В Івано-Франківських лікарнях збільшують кількість 
місць для пацієнтів з CОVID-19, - міський голова Руслан 
Марцінків. 30.06.2020 https://tinyurl.com/yael5293 

Донецька область. Де та як довго проходять 
обсервацію люди після перетину українського КПВВ 
(фото, відео). 29.06.2020 https://tinyurl.com/ya58mqaf 

З 1 липня у Чернівецькій області пом'якшують 
карантин, - ЧОДА. 29.06.2020 https://tinyurl.com/y8nyafep 

Тернопільська область. Сесія міськради на карантині 
в Тернополі – місія можлива. 29.06.2020 
https://tinyurl.com/ybmqvp94 

 

Реагування бізнесу  
 

EVO навсегда переводит тысячу сотрудников на 
удаленную работу. В офисе обустроят коворкинг. 
02.07.2020 https://tinyurl.com/yc6js7ow 

Польща оплатить тестування на коронавірус 
працівників з України, - заявив посол Польщі в Україні 
Бартош Ціхоцький. 02.07.2020 
https://tinyurl.com/ya3v3dbp 

Київська область. На тлі коронавірусу українські 
архітектори розробили комфортний підземний бункер 
для чергового апокаліпсису. 02.07.2020 
https://tinyurl.com/y7k8umw9 

Перехід на віддалений формат вніс чимало коректив у 
роботу компаній — зокрема викликом стало й 

проведення внутрішніх подій для колег. Команда 
Grammarly Kyiv поділилася кількома кейсами переносу 
традиційних події до онлайну. 01.07.2020 
https://tinyurl.com/ybrqftkx 

Одеська область. Жодної дистанції: в Одесі 
оштрафували три нічних клуби. 01.07.2020 
https://tinyurl.com/yd3u2ywf 

Як переживає коронакризу туристична галузь в 
Україні? Карантин може стимулювати громади 
розвивати інфраструктуру для внутрішнього туриста. 
30.06.2020 https://tinyurl.com/yc63j6qo 

Київський аеропорт "Жуляни" скоротить половину 
персоналу - це близько 1 тисячі співробітників. 
30.06.2020 https://tinyurl.com/yanun6oc 

Авторинок в Україні: Що обирають українці під час 
коронакризи. 30.06.2020 https://tinyurl.com/y6votbgb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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