
 

 

Шановний колего, 

команда Інституту економічних досліджень та 

політичних консультацій здійснює моніторинг 

ситуації в різних регіонах України в умовах 

оголошеного карантину. 

Представляємо Вам інформацію за 1 – 7 червня 2020 

р. за такими напрямками: 

01: дослідження, аналітика 

02: реагування громадянського суспільства 

03: реагування органів влади 

04: реагування бізнесу 

 

 

Дослідження, аналітика 
 

Донецька та Луганська області. Держава й Донбас: 
Моніторинг подій за 30 травня — 5 червня. 06.06.2020 
https://tinyurl.com/ydx4az8b 

Коронавірус: дотримання українцями заходів 
індивідуальної безпеки. 05.06.2020 
https://tinyurl.com/ybryycvd 

Що карантин зробив з ринком праці? 05.06.2020 
https://grc.ua/article/26937 

COVID-19 збудив в нас архаїчне — медекспертка 
ЮНІСЕФ про переслідування медиків. 04.06.2020 
https://tinyurl.com/y9qdlexd 

Врожайний карантин: як фермери пережили період 
обмежень. 04.06.2020 https://tinyurl.com/y9gtg93e 

Проміжні підсумки: Стан та потреби медичних 
закладів Луганської області в умовах епідемії COVID-
19, - моніторингова група Благодійного фонду Восток 
SOS. 04.06.2020 https://tinyurl.com/y7cw9zf3 

Вплив Covid-19 та карантинних заходів на 
підприємства лісового сектору України — результати 
дослідження. 03.06.2020 https://tinyurl.com/y8bfrk87 

64% бізнесу повідомляють про падіння доходів. 
Американська торговельна палата оприлюднила 
результати опитування щодо ведення бізнесу в Україні 
після COVID-19. 02.06.2020 https://tinyurl.com/ycs2mtbo 

Результати моніторингу з реагування на пандемію 
COVID-19 у Криму (18 – 31 травня 2020 року). 
02.06.2020 https://tinyurl.com/yck79745 

Падіння в усіх секторах економіки зросло більш ніж 
вдвічі, - макроекономічний та монетарний огляд 
Національного банку. 02.06.2020 
https://tinyurl.com/ybdb4lx4 

Що найбільше турбувало дітей та якими були 
найпоширеніші питання під час карантину, - дані 
Національної дитячої гарячої лінії. 02.06.2020 
https://www.facebook.com/UNICEFUkraine/posts/3131023
423628834 

Підсумки моніторингу стану малого бізнесу під час 
карантину. 02.06.2020 https://tinyurl.com/y8hpc4ff 

Open Democracy - ODR пишет о том как украинские 
тюрьмы не справляются с вызовами пандемии. 
02.06.2020 https://tinyurl.com/ya29x4jk 

Як змінився фандрейзинг під час карантину? 
Відповіді можна знайти в дослідженні «Благодійність в 
умовах коронавірусу», яке агенція «Соціоінформ» 
зробила на замовлення Zagoriy Foundation. 01.06.2020 
https://tinyurl.com/ydgfzjgv 

Які напрямки бізнесу найбільше постраждали за час 
карантину, - спільне дослідження видання «БІЗНЕС», 
міжнародного кадрового порталу grc.ua та KPMG 
Ukraine. 01.06.2020 https://grc.ua/article/26901 

Київ на 1 червня критеріям послаблення карантину не 
відповідає. Але послаблює. 01.06.2020 
https://tinyurl.com/y7g9bahq 

Сovid-19 pandemic and its immediate impact on the 
ukrainian economy, - Vitaliy Kravchuk. 01.06.2020 
https://tinyurl.com/yawd97j6 

Позитивне батьківство під час COVID-19. Як 
конструктивно проводити час та взаємодіяти з дитиною 
під час карантину вдома. https://tinyurl.com/yazxaenl 
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Реагування Громадянського 
суспільства 
 

"Ми хочемо розповісти про роботу лікарів, вчителів, 
аптекарів, кур’єрів, водіїв, які працювали, щоб ми 
змогли безпечно залишатись вдома під час карантину 
COVID19", - UNICEF Ukraine спільно з Kyiv Post та ТРЦ 
Gulliver відкрили фотовиставку #нашігерої. 05.06.2020 
https://tinyurl.com/y8uqpnuz 

Миколаївська область. «Добрі справи розвивають 
людські якості»: історії успіху миколаївських 
волонтерів-добросусідів. 04.06.2020 
https://tinyurl.com/y83gxbvr 

Коалиция организаций гражданского общества, включая 
Крымскую правозащитную группу (КПГ), подала 
специальное Представление в Комитет ООН по 
правам человека. КПГ в рамках совместной работы над 
отчетом отдельно обращает внимание Комитета на 
ситуацию с COVID-19 в местах несвободы. 
04.06.2020 https://tinyurl.com/ycoarb57 

Для України запрацювала програма “Google для 
некомерційних організацій”. 03.06.2020 
https://tinyurl.com/y84mybg2  

Волинська область. "Пандемія коронавірусу змусила 
"арт" перейти в режим безперервного онлайн-
виробництва освітньої та розважальної продукції", - 
Оксана Цимбалюк, авторка соціального фотопроєкту 
"Обличчя Луцька". 03.06.2020 
https://tinyurl.com/ycx8mr4n  

Про умови вступу до українських ВНЗ для 
абітурієнтів з Криму, а також про труднощі, з якими 
можуть вони зіткнутися в цю вступну кампанію через 
пандемією COVID-19, розповідають представники 
правозахисних організацій — членів Дому прав 
людини “Крим”. 03.06.2020 https://tinyurl.com/y87ntnx6  

В Україні запустили інтерактивну карту для перевірки 
витрачання бюджетних коштів на боротьбу з COVID-
19. Розробили карту в ГО "Антикорупційний штаб". 
03.06.2020 https://covid.shtab.net/  

«Тебе ніби пересадили на Марс, а мозок очистили до 
стану “табула раса”», — фотопроєкт про 
посткарантинні страхи молоді. 03.06.2020 
https://tinyurl.com/y8ed9c8x 

На Донеччині у Добропіллі працівники компанії Ріната 
Ахметова «ДТЕК Добропіллявугілля» вийшли на акцію 
протесту через продовження простою підприємства 
до 1 липня. Про це повідомляє кореспондент hromadske. 
03.06.2020 https://tinyurl.com/ycgqfgml 

Фітнес-протест: у центрі Львова зібралися десятки 
людей без масок. Містяни хочуть домогтися відкриття 
спортивних установ. 01.06.2020 
https://tinyurl.com/y7tzsbu5 

JustTalk зробили огляд останніх двох місяців 
карантину, щоб відповісти на питання: як Україна 
відреагувала на пандемію COVID-19 у сфері права та 
громадського здоров’я? https://tinyurl.com/y76fcxss 

 

Реагування органів влади 
 

Дніпропетровщина: після перерахунку статистики по 
COVID-19 людей, які одужали, стало майже вдвічі 
більше. 06.06.2020 https://tinyurl.com/ychgsv7h 

На Харківщині СБУ завадила незаконним поставкам 
ліків та медзасобів до тимчасово окупованих 
територій. 05.06.2020 https://tinyurl.com/y7343ds6 

"Запровадження карантину було на межі законності", 
- Денис Малюська, Міністр юстиції. 06.06.2020 
https://tinyurl.com/ya6k4vj6 

Закарпаття не переходить на ІІІ етап послаблення 
карантину. 05.06.2020 https://tinyurl.com/y8tl6r9s 

«Від 24 березня у нас не було вихідних». Як працюють 
українські лабораторії, де обробляють тести на 
коронавірус – відео. 05.06.2020 
https://tinyurl.com/ya9qszar 

Ситуація ускладнюється: на Тернопільщині посилять 
карантин? 05.06.2020 https://tinyurl.com/y847x337 

Донецька область. У Слов'янську патрульні почали 
перевіряти дотримання карантину. 05.06.2020 
https://tinyurl.com/y9gakxav 

Дніпропетровська лабораторія маніпулювала 
статистикою COVID-19: як не дивно, завищувала. 
05.06.2020 https://tinyurl.com/ybgpk5ns 

Рада підтримала в першому читанні законопроект 
про спрямування коштів з Фонду боротьби з COVID-19 
на ремонт доріг. Законопроект підтримали 274 народних 
депутата. 05.06.2020 
https://rada.gov.ua/news/Novyny/193771.html 

Усі ФОПи можуть звернутися до центрів зайнятості 
за допомогою по частковому безробіттю на період 
карантину. 05.06.2020 https://tinyurl.com/y9kl927s 

З 5 червня до громадського транспорту не будуть 
допускатися люди старшого віку, окрім тих, що 
отримали спеціальні перепустки за місцем роботи, - 
рішення Слов'янської міської ради Донецької 
області. 04.06.2020 https://tinyurl.com/y7r53pk9 

У військовій частині А0105 в Києві підтвердили 27 
випадків зараження COVID-19, - Командування 
Медичних сил Збройних Сил України. 03.06.2020 
https://tinyurl.com/y779bcb7 

У Тернополі COVID-19 виявили у 18 працівників Центру 
екстреної медичної допомоги. Загалом на 
самоізоляцію відправили 80 працівників центру. 
03.06.2020 https://tinyurl.com/ycu53z5n 
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На Львівщині зафіксували рекордну кількість 
випадків коронавірусу. 03.06.2020 
https://loda.gov.ua/news?id=51720 

"Станом на 3 червня в Україні показник захворюваності 
на COVID-19 склав 59,3 на 100 тисяч населення. 
Показник летальності – 3%. Для порівняння, показник 
летальності станом на 30 квітня становив 2,5%", - Центр 
громадського здоров’я України. 03.06.2020 
https://tinyurl.com/ydglaxkg 

Київ без відома МОН звільняє випускників шкіл від 
ДПА. Відповідний наказ підписаний директором 
столичного департаменту освіти і науки Оленою 
Фіданян. 03.06.2020 https://tinyurl.com/y74ygm77 

У Харківському обласному лабораторному центрі 
виявили 10 випадків зараження новою коронавірусною 
інфекцією серед працівників. 02.06.2020 
https://tinyurl.com/y9yqe4fr 

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко заявив 
про зростання захворюваності на коронавірус у місті та 
ризик повернення до жорстких обмежувальних 
заходів. 02.06.2020 https://tinyurl.com/yd6dezma 

На запобігання поширенню коронавірусу витрачено 
понад 2,6 млрд грн бюджетних коштів, - про це 
повідомляє Міністерство фінансів. 02.06.2020 
https://tinyurl.com/y9gjf3x2 

“Якщо життю загрожує небезпека, діти не будуть чекати 
закінчення карантину”. Попри ризик зустріти COVID-19 
служба у справах дітей працює без відпусток. 
02.06.2020 https://tinyurl.com/ybujqqsk 

Упродовж весни 2020 року українців оштрафували за 
порушення правил карантину понад 200 разів на 
загальну суму 3,8 мільйони гривень. 02.06.2020 
https://tinyurl.com/y992hbgw 

На Дніпропетровщині стартувала третя хвиля 
послаблення карантину. 01.06.2020 
https://tinyurl.com/y7eboacz 

Вспышка COVID-19 в психдиспансере на 
Харьковщине: число больных стремительно растет. 
01.06.2020 https://tinyurl.com/y9yfh4qo 

Харьковская область. Третий этап выхода из 
коронавирусного карантина область встретила 
ухудшением показателей. 01.06.2020 
https://tinyurl.com/y9pycl7l 

COVID-19 у Вінниці: інфекція пробралася в пологовий 
будинок. У медзакладі ввели частковий карантин. 
01.06.2020 https://tinyurl.com/yda5kpad 

В Одесі виставлять таблички про небезпеку зараження 
COVID-19 під час куріння кальяну. 01.06.2020 
https://tinyurl.com/ya67x2bs 

 

 

 

Реагування бізнесу  
 

Швейники України проти COVID-19: зберегти бізнес, 
захистити від вірусу. 05.06.2020 
https://tinyurl.com/y92n3hy9 

Піді Львівську ОДА протестувальники принесли 
фітнес-тренажери. 05.06.2020 https://tinyurl.com/y94slhc5 

Made in Ukraine | Мода, скидки и онлайн. Как украинские 
фешн-бренды пережили карантин. Спойлер - все 
сложно. 04.06.2020 https://tinyurl.com/y7g7qrpk 

Велике відкриття: що вже можна відвідати в містах 
України. Туристичний огляд областей. 04.06.2020 
https://tinyurl.com/yb2w5lfa 

7 тренерів та міністр спорту Вадим Гутцайт про 
професійний спорт на карантині та після нього. 
02.06.2020 https://tinyurl.com/yb8t927u 

Как украинский бизнес изменил подходы к бизнес-
коммуникациям из-за карантина. 02.06.2020 
https://tinyurl.com/ybe26d99 

Для аэропорта Херсона будет неплохо, если хотя бы к 
концу нынешнего года удастся выйти на докарантинное 
количество рейсов, говорит директор КП «Херсонские 
авиалинии» Виталий Кучерук. 02.06.2020 
http://www.wing.com.ua/content/view/25773/37/ 

"Зараз банки надають позичальникам кредитні 
канікули, а це не реструктуризація, а невелика 
відстрочка, реструктуризація почнеться тоді, коли 
завершиться карантин", - перший заступник голови НБУ 
Катерина Рожкова. 02.06.2020 
https://tinyurl.com/yd39whwm 

Столичні ресторатори вийшли на гучну акцію 
протесту під Кабмін. 02.06.2020 
https://tinyurl.com/y7xmv7n6 

Волинська область. «Володимир-Волинська 
птахофабрика» через карантин відтерміновує здачу 
нового переробного комплексу. 02.06.2020 
https://tinyurl.com/yd7l6j2s 

Цифрове відновлення після пандемії: як не 
залишитися позаду. 01.06.2020 
https://tinyurl.com/yaqlo5xa 

Если раньше численность сотрудников, которые 
подключались удалённо, равнялось десяткам, то сейчас 
их стало сотни и даже тысячи. Как компаниям 
справиться с новыми вызовами, рассказывает 
генеральный директор системного интегратора Accord 
Group Валерий Береговой. 01.06.2020 
https://tinyurl.com/y8528lz2 

Дніпропетровська область. "Мы онлайн, как рыба в 
воде. Но кризис добавил хлопот", - Максим Сундалов, 
CEO платформы для изучения английского EnglishDom. 
01.06.2020 https://tinyurl.com/yb84g3sq 
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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.  
 
http://www.ier.com.ua/ua 
 

http://www.ier.com.ua/ua

