
 

 

 

 

 

Шановні колеги, 

команда Інституту економічних досліджень та 

політичних консультацій здійснює моніторинг 

ситуації в різних регіонах України в умовах 

оголошеного карантину. 

Представляємо Вам інформацію за 13 – 19 липня 

2020 р. за такими напрямками: 

01: дослідження, аналітика, статті 

02: реагування громадянського суспільства 

03: реагування органів влади 

04: реагування бізнесу 

 

 

Дослідження, аналітика, статті 
 

Як зміниться ринок праці під час коронакризи? 
Маємо відповідь від платформи Lobby X та спеціалістів 
у медіа, консалтінгу та онлайн-освіті. 19.07.2020 
https://tinyurl.com/y3zebj4b 

«За задумом, урок має виглядати так, що вчитель 
викладає предмет, і частина учнів дивиться на нього 
наживо, а частина — через онлайн засоби», — 
народна депутатка від фракції «Голос» Наталія Піпа. 
17.07.2020 https://tinyurl.com/yxejbmrj 

Як живеться у часи пандемії сімейній лікарці? 
Анастасія, яка працює в одній із київських поліклінік, 
розповіла про реальні умови роботи. 17.07.2020 
https://tinyurl.com/yxt9z72f 

Тиск у суспільстві, який налаштовує на те, що це вже 
кінець — це дуже важко: львів'янка, яка перехворіла на 
COVID-19. 16.07 2020 
https://sos.pravda.com.ua/articles/2020/07/16/7151152/ 

МЗС України засудило порушення прав людини на 
тимчасово окупованій території Криму через введені 
РФ обмежувальні заходи у зв'язку з COVID-19. 
16.07.2020 
https://ua.interfax.com.ua/news/general/675092.html 

Неповна зайнятість та дистанційна робота у 
міжнародних і європейських стандартах з питань праці. 
16.07.2020 https://tinyurl.com/y7uztu2s 

Висока інцидентність COVID-19 у Києві компенсується 
низьким коефіцієнтом виявлення – KSE. 15.07.2020 
https://ua.interfax.com.ua/news/general/674919.html 

Дітям потрібні не тільки дистанційні уроки, але й 
дистанційні позаурочні заходи, - Віктор Круглов, 
генеральний директор видавництва «Ранок», голова 
наглядової ради школи «Ранок». 15.07.2020 
http://osvita.ua/blogs/75022/ 

Споживнастрої українців у червні повернулися до 
падіння – дослідження. 15.07 2020 
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/675147.html 

Реальна кількість випадків COVID-19 в Україні 
становить близько 185 тис. проти 55 тис. офіційно 
підтверджених – KSE. 15.07.2020 
https://ua.interfax.com.ua/news/general/674927.html 

80 мільйонів проти коронавірусу в Чернівцях. Як на 
Буковині поділили гроші для боротьби з COVID-19. 
14.07.2020 https://tinyurl.com/yyaanlvg 

Коронавірус і освіта: як українці вступають в 
закордонні університети під час кризи. 13.07.2020 
https://tinyurl.com/y95jwf5r 

Що означають останні цифри COVID-19 по країні. 
Пояснює ексзаступник міністра охорони здоров’я Павло 
Ковтонюк. 13.07.2020 
https://www.facebook.com/pavlo.kovtonyuk/posts/3198076
593563783 

В ізоляції з проблемами. 5 причин, чому нам так важко 
в карантині. Разом з психологинею розбираємось з 
тривогою та невпевненістю. https://tinyurl.com/y2g4vlrb 
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Реагування Громадянського 
суспільства 
 

Для того, щоб допомогти дітям правильно, а головне — 
весело, мити руки, UNICEF Ukraine пропонує 
навчатися цьому разом з Котиком-рятівником з Планети 
Миття Рук. Мультфільм. 19.07.2020 
https://tinyurl.com/yynsqeqq 

Івано-Франківська область. Перша додержавна 
допомога. Як франківський Антикризовий фонд 
підставив плече медикам. 18.07.2020 
https://tinyurl.com/y4y2uxgr 

Київська область. COVID-19 і туберкульоз: як 
подолати небезпечні хвороби (досвід Всеукраїнської 
асоціації людей, які перехворіли на туберкульоз 
«Сильніші за ТБ»). 16.07.2020 
https://tinyurl.com/yd8bgmy9 

Крымские медиа освещали ситуацию с пандемией 
коронавируса в Крыму, в основном используя данные 
оккупационных властей. Об этом свидетельствуют 
результаты мониторинга Крымской правозащитной 
группы, проведенного в апреле-июне 2020 года. 
15.07.2020 https://tinyurl.com/y3byn8p9 

Кіровоградщина: Як під час карантину розвиваються 
громади. 14.07.2020 https://tinyurl.com/yb6lmdmh 

Яких змін потребують операційні плани НУО під час 
пандемії коронавірусу? 14.07.2020 
https://tinyurl.com/y9zqk5w2 

Коронахаос: як волонтери роблять роботу держави та 
захищають лікарів. 14.07.2020 
https://tinyurl.com/yc2m4oyf 

Міністерство соціальної політики спільно з ЮНІСЕФ та 
Українською мережею за права дитини запускають 
проект підтримки дітей, які повернулися додому з 
інтернатів внаслідок пандемії COVID-19. 14.07.2020 
https://tinyurl.com/ycjph25x 

Відео поради для сімей, які виховують дітей із 
синдромом Дауна в умовах карантину Організація 
Центр Раннього Розвитку ВБО "Даун Синдром" 
випустила уже 3 відео ролики з практичними порадами. 
13.07 2020 https://tinyurl.com/y4k8deg5 

"Українська правда SOS" спростовує поширені міфи 
про ліки та профілактику коронавірусу. 13.07.2020 
https://sos.pravda.com.ua/infographics/ 

Моніторингова організація Charity Tuner разом з 
командою YouControl розробили Карту благодійної 
допомоги по Covid-19. 13.07.2020 
https://tinyurl.com/y98gystl 

Тижневик заходів Карітасу на протидію COVID-19. 
13.07.2020 https://tinyurl.com/y8od2uy2 

Вплив COVID-19 і брак фахівців паліативної та 
хоспісної медицини (Асоціації паліативної та хоспісної 
допомоги). 13.07.2020 https://tinyurl.com/y8tmjvdm 

Івано-Франківська область. Ви планували подорож, 
але закрили кордони, рейси скасували, зупинили рух 
транспорту, плани зірвалися. Знайома ситуація? Але 
сезон відпусток триває, тож «Куфер» зібрав корисні 
поради та правила, про які треба пам’ятати перед 
подорожами в умовах карантину. 13.07.2020 
https://tinyurl.com/y629tf8b 

 

Реагування органів влади 
 

Львівська область. Що зараз відбувається у палатах та 
реанімації. Один день із життя невеличкої лікарні у 
Львівській області. 19.07.2020 
https://tinyurl.com/y2acyzqb 

Тернопільський лікар розповів, як коронавірус впливає 
на організмм людини . Як лікують захворювання та про 
стан хворих розповів завідувач відділення анестезіології 
та інтенсивної терапії Тернопільського регіонального 
фізіопульманологічного медичного центру Ярослав 
Ботюк. 19.07.2020 https://tinyurl.com/y26jhbg9 

Харківська область. «Є проблема із тяжкими 
хворими…». Реанімаційне відділення переповнене, 
смертність висока, - керівник Харківської обласної 
інфекційної лікарні. 17.07.2020 https://tinyurl.com/yxrfnpk2 

Підряди на утилізацію медичних відходів в 
Чернівецькій області отримала компанія, в якої 
перевізник злив забруднену воду просто на шосе. 
17.07.2020 https://tinyurl.com/y2sqvl6u 

17 липня, у Київській області посилюють карантинні 
заходи. Таке рішення прийняла регіональна комісія з 
питань ТЕБ та НС, - повідомляє прес-служба Київської 
ОДА. 16.07.2020 https://tinyurl.com/yyj3rosa 

Станом на 16 липня у столиці та у Вінницькій, 
Волинській, Донецькій, Закарпатській, Харківській, 
Чернівецькій та Чернігівській областях не 
дозволили послабити обмеження, введені у зв’язку з 
пандемією коронавірусу. Дані Міністерства охорони 
здоров’я. 16.07.2020 https://tinyurl.com/ybheedbw 

Президент Володимир Зеленський закликав не 
поспішати продовжувати карантин більше, ніж на 
місяць. Всі вже втомилися. 16.07.2020 
https://tinyurl.com/yc5tos95 

Вінниччина. Коронавірус спалахнув у будинку-інтернаті 
для осіб з інвалідністю та людей похилого віку. 
15.07.2020 https://tinyurl.com/y9f3d6v3 

У Житомирі в тестовому режимі запрацювала 
лабораторія з діагностики на COVID-19. 15.07.2020 
https://tinyurl.com/y4fqdtz7 
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На Волині, попри рекомендації МОЗ, пом'якшено 
карантин. Регіональна комісія з питань з питань ТЕБ та 
НС, що відбулась під керівництвом голови ОДА Юрія 
Погуляйка сьогодні, 15 липня 2020-го року, прийняла 
рішення про скасування деяких каратинних обмежень. 
15.07.2020 https://tinyurl.com/y7r3htk9 

Донецька область. Дітей з ОРДЛО, які хочуть вступати 
в українські виші, не випускають з окупованих 
територій – Шмигаль. 15.07.2020 
https://tinyurl.com/y6r3wub3 

У Чернівцях відновлюють роботу нічні клуби та 
заклади культури. 14.07.2020 https://tinyurl.com/yxrj3hwe 

Волинська область. Малим підприємцям у Луцьку 
зменшили ставку єдиного податку. Про це стало 
відомо під час дистанційного засідання позачергової 87-
ї сесії Луцької міської ради. 14.07.2020 
https://tinyurl.com/y5hgdcsl 

Больные с COVID-19 получат помощь в 
независимости от наличия декларации с семейным 
врачом. 14.07.2020 
https://interfax.com.ua/news/general/674552.html 

Волинська область. Медогляд і карантин. Як у Луцьку 
отримати довідку перед навчальним роком. 14.07.2020  

В Одесі посилили карантин. Закладам заборонили 
працювати в нічний час. Таке рішення ухвалила 
напередодні комісія з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій, - Одеська міська 
рада. 14.07.2020 https://tinyurl.com/ycobcjgz 

У Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, 
Полтавській, Сумській та Херсонській областях за 
добу не зафіксували нових випадків COVID-19. 
14.07.2020 https://tinyurl.com/y9pvonxw 

Полтавська область. Сорочинський ярмарок не 
відбудеться через COVID-19. Це вперше за історію 
фестивалю? - cторінка Національного Сорочинського 
ярмарку у Facebook. 14.07.2020 
https://tinyurl.com/ya4ll4rp 

На Волині стартував проект з підтримки дітей, яких 
через COVID повернули з інтернатів у сім’ї. 14.07.2020 
https://tinyurl.com/y28pg87e 

На Донеччині ввели нові карантинні обмеження для 
розважальних закладів та кафе. 14.07.2020 
https://tinyurl.com/y9rsfha6 

На Херсонщині три доби поспіль немає нових хворих 
на COVID-19. 14.07.2020 https://tinyurl.com/yb64q89g 

За добу в Україні закрили 143 розважальних заклади, 
що не дотримувались карантину - голова Національної 
поліції Іго Клименко. 13.07.2020 
https://tinyurl.com/ybjhmydt 

Київ. Столичний гуртожиток після спалаху COVID-19 
закрили на карантин. 13.07.2020 
https://tinyurl.com/ybm33ze9 

На Сумщині понад 65% медперсоналу протестували 
на антитіла до covid-19. 13.07.2020 
https://tinyurl.com/y8jtgu73 

Київські поліцейські виявили порушення карантинних 
обмежень у 28 нічних розважальних закладах. 
13.07.2020 https://tinyurl.com/ydya4d7x 

У Житомирі відновили послугу "партнерські 
пологи", яка з березня була недоступна через 
карантинні обмеження. Лікарі перинатального центру 
кажуть, що відновлення партнерських пологів стало 
можливим завдяки проведенню обстежень на COVID-19 
методом ІФА. 13.07.2020 https://tinyurl.com/y47fefvq 

 

Реагування бізнесу  
 

Гранти для бізнесу: 5 ресурсів для апгрейду Де і як 
можна отримати фінасову підтримку для розвитку 
власної справи. 17.07.2020 https://tinyurl.com/y6ozateb 

Харківська область. В аеропорту Харкова встановили 
лабораторію для проведення ПЛР-тестування на 
коронавірусну інфекцію, = пресслужбі аеропорту. 
17.07.2020 https://tinyurl.com/yxno545j 

Укрзалізниця пояснила, чому знову продає квитки на 
всі місця у потягах. 16.07.2020 
https://tinyurl.com/ybme9a86 

3 місяці епідемії: досвід міжнародного 
закупівельника. Найскладніші виклики під час закупівлі 
медикаментів для боротьби з COVID-19. 15.07.2020 
https://tinyurl.com/yd6mzw4h 

Бізнес в кризу: як вберегти бізнес від краху? 15.07.2020 
https://ua.interfax.com.ua/news/blog/674838.html 

Волинська область. "Перевізники на межі". Про що 
домовилися волинські АТП та ОДА. 14.07.2020 
https://tinyurl.com/y5x4jr2n 

Ризик захворіти зупиняє багатьох людей від покупки 
морозива, - В'ячеслав Шестаковський, засновник 
одного із брендів крафтового українського морозива. 
14.07.2020 
https://sos.pravda.com.ua/articles/2020/07/14/7151120/ 

"Фармак" экспортировал в ЕС применяемый при 
искусственной вентиляции легких препарат на $635 тыс. 
для пациентов с COVID-19. https://tinyurl.com/y2aysw8v 

ЄС забезпечує підприємців можливостями для торгівлі 
та кредитування через EU4Business, щоб подолати 
наслідки COVID-19. Карта можливостей. 
https://tinyurl.com/y24aphpt 

Івано-Франківська область. Відкрийте вікна. Як 
франківська мережа «23 ресторани» шукала нові 
бізнес-моделі в умовах карантину. 
https://tinyurl.com/y34ganss 
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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.  
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