
 

 

Шановні колеги, 

команда Інституту економічних досліджень та 

політичних консультацій здійснює моніторинг 

ситуації в різних регіонах України в умовах 

оголошеного карантину. 

Представляємо Вам інформацію за 06-12 липня 2020 

р. за такими напрямками: 

01: дослідження, аналітика, статті 

02: реагування громадянського суспільства 

03: реагування органів влади 

04: реагування бізнесу 

 

 

Дослідження, аналітика, статті 
 

Прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні у період 
10 – 17 липня 2020 року. Від Робочої групи з 
математичного моделювання проблем, пов’язаних з 
епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні (базова 
установа – Інститут проблем математичних машин і 
систем НАН України). 11.07.2020 
https://tinyurl.com/y3uegrnv 

Тернопільська область. Це як на передовій: спочатку 
боїшся панічно, а потім ти розумієш, чого боїшся – мер 
Монастириська, який перехворів на COVID-19. 
10.07.2020 https://tinyurl.com/y8pn89jk 

Як розповсюджуються фейки про експерименти уряду 
над людьми під час пандемії. 09.07.2020 
https://tinyurl.com/yb65ooqg 

Кіроворгадська область. Кропивницький: як створити 
фінансову подушку для безпеки родини під час 
пандемії? Громадська кампанія «Пандемія: час 
можливостей». 09.07.2020 
https://www.ugorod.kr.ua/news/2020-07-09-77777.html 

Перший раз у дистанційний клас. Спостерігаються всі 
передумови вимушеної дистанційної освіти вже з 
Першого вересня. 09.07.2020 
https://tinyurl.com/y7wgdw3p 

COVID-19 – це лише новий штам коронавірусу. Попри 
відсутність імунітету до нового вірусу, більшість 
пацієнтів хворіють у легкій формі вдома і переносять 
коронавірус навіть легше, ніж грип, - лікар-інфекціоніст 
Євген Дубровський, який працює напряму з COVID-19 
в одній із опорних київських лікарень. 08.07.2020 
https://tinyurl.com/ydbbvpkh 

Володимир Паніотто: «Зараз небезпека захворіти на 
коронавірус майже вдвічі вища, ніж під час суворого 
карантину». 07.07.2020 https://tinyurl.com/ydx2422p 

Донецька область. У невеликому Слов'янську – 
основний спалах COVID-19 на Донеччині. 07.07.2020 
https://tinyurl.com/yae4xrds 

Захисний костюм у спеку та страх смерті. Як лікарі і 
хворі долають ковід. 06.07.2020 
https://tinyurl.com/ycefjulh 

"Я пропонувала чоловікові дистанціюватись": через 
карантин вінничани менше цілуються . У Всесвітній 
день поцілунків поговорили з містянами про особисте в 
період карантину. 06.07.2020 https://tinyurl.com/ycseyjhl 

Зазирнувши в нову вкладку “Темпи росту” на Карті 
медичного забезпечення від YouControl, можна 
помітити, що станом на 6 липня з'явилося 279 нових 
випадків по Україні. Це на 284 випадки менше, ніж за 
попередню добу. 06.07.2020 https://tinyurl.com/yctanngf 

Брехня, повторена тисячу разів. Чому більшість 
українців вірить у дезінформацію про коронавірус. 
Відео. 06.07.2020 https://tinyurl.com/yaudjz9t 

У поширенні коронавірусу кожен регіон має свій 
особливий стиль. 06.07.2020 
https://tinyurl.com/ycmqxgf5 

Як розвивається український бізнес після карантину 
— дослідження. 06.07.2020 
https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/6/662588/ 

Відповідальність на карантині: як бізнес допомагає 
людям похилого віку. 06.07.2020 
https://tinyurl.com/ydf9kj7t 

Дистанційне навчання: сучасний формат освіти, який 
має лишитися (проєкт "Нове покоління вчителів"). 
https://life.pravda.com.ua/society/2020/07/2/241517/ 
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Реагування Громадянського 
суспільства 
 

Кіровоградська область. Як кропивничанам 
підготуватися до фінансових випробувань і 
протриматись на плаву без роботи (комікси). 
10.07.2020 https://www.ugorod.kr.ua/news/2020-07-10-
77780.html 

Чернівеська область. В Усть-Путильській ОТГ 
піклувальна рада долучається до розробки концепції 
дистанційного навчання. 09.07.2020 
https://tinyurl.com/yaj7t6qv 

Тернопільська область. У Збаражі випускники замість 
ошатного вбрання купили лікарям необхідне. 
09.07.2020 https://tinyurl.com/y8exsnep 

Кіровоградська область. Другі на лінії фронту: як 
волонтери Кіровоградщини кують «Броню для 
медика». 08.07.2020 https://tinyurl.com/y93ecjvo 

Одеська область. В Татарбунарах узгодили співпрацю 
з лікарями щодо протидії COVID-19. 07.07.2020 
https://tinyurl.com/y9t3fhsb 

Вінницька область. Як в умовах карантину вінничани 
відзначали свято Івана Купала. 07.07.2020 
https://tinyurl.com/yyroc2a4 

Українські школярки спроектували лавочки для 
дотримання соціальної дистанції. 07.07.2020 
https://tinyurl.com/y7dz9bhl 

Кіровоградська область. Кропивницький: Народжені 
під час пандемії (Громадська кампанія «Пандемія: час 
можливостей» ) https://tinyurl.com/ydburldt 

Пандемія: час можливостей громадська кампанія. Як 
пандемія коронавірусу вплинула на галузь охорони 
здоров’я. https://tinyurl.com/yc9ybrmu 

 

 

Реагування органів влади 
 

Київська область. Поліція закрила елітний 
розважальний комплекс на Обухівщині, в якому 
порушували карантинні обмеження. У ньому 
знаходилося понад 500 відвідувачів без засобів 
індивідуального захисту. 12.07.2020 
https://tinyurl.com/y2okhvoq 

У гуртожитку київського вузу спалах коронавірусу, 
інфіковані втекли, - головне управління 
Держпродспоживслужби в м. Києві. 12.07.2020 
https://tinyurl.com/y6sss8pl 

Одеська область. У порту "Південний" на рейді стоїть 
судно "Софія" з хворими на коронавірус членами 
екіпажу. COVID-19 виявили у більшості членів 
команди. Тож екіпаж перебуває на карантині та під 
наглядом медиків. 11.07.2020 
https://tinyurl.com/ydg76ypc 

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, 
що займається пришвидшенням процесу встановлення 
лабораторій в аеропортах Києва та Львова, щоб 
прибулі пасажири могли робити там ПЛР-тести. 
11.07.2020 https://tinyurl.com/y9mytp5l 

Тернопільщина. У Бережанах через COVID-19 
призупинили роботу заводу, - Бережанська Районна 
Адміністрація. 10.07.2020 https://tinyurl.com/y7lujjrl 

"Коронавірусний" фонд: на попередження і боротьбу 
з COVID-19 "пішло" 38 млрд грн. 09.07.2020 
https://tinyurl.com/yah9npaz 

Волинська область. З 9 липня на території Шацького 
району дозволяють діяльність закладів, що 
надають послуги з розміщення (заклади лікувально-
оздоровчої, санаторно-курортної та відпочинково-
туристичної сфер району). Про це повідомляє у Шацька 
РДА. 09.07.2020 https://tinyurl.com/ydehh34s 

Волинська область. На жителя Луцька склали 
адмінпротокол – неправильно одягнув маску. 
08.07.2020 https://tinyurl.com/y8brlm8f 

Перед поїздкою за кордон в умовах пандемії МЗС 
рекомендує. 06.07.2020 https://tinyurl.com/y7xc2f8k 

Омбудсмен просить виділити 14,5 мільйона з Covid-
фонду. 3,5 мільйона підуть на новий сайт. 06.07.2020 
https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/6/662584/ 

Українці можуть перевірити можливість в'їзду за 
кордон за кількома сервісами: список. 06.07.2020 
https://tinyurl.com/ycxd7x5r 

Львівська область. Covid-19: у вихідні у Львові 
працювала лише одна лабораторія. 06.07.2020 
https://tinyurl.com/y95tukwj 

Уже майже 800 медиків Львова отримали 
матеріальну допомогу від міськради. Медики, які 
контактують із пацієнтами із коронавірусом отримують 
додатково по 10 тисяч гривень, а ті медики, які 
занедужали на COVID-19 – по 20 тисяч гривень. 
06.07.2020 https://varta.com.ua/news/lviv/1214104 

У Києві дозволили роботу закладів після 22:00, а 
Зеленському доповіли, що їх закривають. 06.07.2020 
https://tinyurl.com/ybtvzraz 

Відкриття неба після карантину: Украерорух 
констатував повільне відновлення польотів. 06.07.2020 
https://tinyurl.com/ydf7nd36 

Закарпатська область на порозі повернення до 
першого етапу карантину. У регіоні перевищені 
показники заповненості ліжок та відсоток виявлення 
нових випадків COVID-19, - Голова Закарпатської ОДА 
Олексій Петров. https://tinyurl.com/y8cpjuyh 
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Реагування бізнесу  
 

На Херсонщині власники нічних клубів на знак 
протесту проти карантину хочуть перекрити міст. 
12.07.2020 https://tinyurl.com/ycqcbb62 

Українці, які летять до Хорватії, здадуть ПЛР-тести в 
"Борисполі" за 2100 грн. 11.07.2020 
https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/11/7259008/ 

Укрзалізниця планує повністю відновити пасажирські 
перевезення в серпні. 10.07.2020 
https://tinyurl.com/y8collyp 

Тернопільщина. У Бережанах через COVID-19 
призупинили роботу заводу. 10.07.2020 
https://tinyurl.com/yxpj9utw 

Як ЄС вчить українських виробників не тільки 
виживати, а й розвиватися в нових умовах. 09.07.2020 
https://tinyurl.com/y9273owj 

У 2020 році автовиробництво в Україні скоротилось 
на 36%, - повідомляє асоціація автовиробників України. 
09.07.2020 https://tinyurl.com/y9elgy3w 

"Укрзалізниця" встановить на головному столичному 
вокзалі інфрачервоні системи скринінгу 
температури. 08.07.2020 https://tinyurl.com/ydhdrgtt 

Вітчизняні ІФА-тести дослідили на відповідність: 
отримали 100% співпадіння заявленим 
характеристикам. 07.07.2020 https://tinyurl.com/y8kokw4k 

SkyUp скасувала продаж квитків на більшість 
міжнародних рейсів. 07.07.2020 
https://tinyurl.com/y7njcr26 

У червні авіатрафік у повітряному просторі України 
впав на 87,1%. 06.07.2020 https://tinyurl.com/y7lgc38t 

На тлі карантину "Нова пошта" на третину збільшила 
доставку посилок. 06.07.2020 
https://novaposhta.ua/ru/news/rubric/2/id/7482 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

https://tinyurl.com/ycqcbb62
https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/11/7259008/
https://tinyurl.com/y8collyp
https://tinyurl.com/yxpj9utw
https://tinyurl.com/y9273owj
https://tinyurl.com/y9elgy3w
https://tinyurl.com/ydhdrgtt
https://tinyurl.com/y8kokw4k
https://tinyurl.com/y7njcr26
https://tinyurl.com/y7lgc38t
https://novaposhta.ua/ru/news/rubric/2/id/7482
http://www.ier.com.ua/ua

