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ЧИ ВІРИЛИ В ПОВНОМАСШТАБНЕ ВТОРГНЕННЯ ДО 
24.02.2022 ТА ЧИ ГОТУВАЛИСЯ ДО НЬОГО
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До 24.02.2022, чи вірили в можливість 
повномасштабного наступу Росії:

© 2022 Gradus Research Plus

До 24.02.2022, чи готувалися до можливого 
повномасштабного наступу Росії:

Опитування  було  проведено  дослідницькою  компанією  Gradus  Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus 
відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. 
Період проведення поля (2022): 17-20 лютого. Розмір вибірки: 1151 респондент. 
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ВІРА В ПЕРЕМОГУ УКРАЇНИ
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Визволення всієї території України (станом 
на 1991 рік)

Падіння путінського режиму / трибунал над 
Путіним / смерть Путіна

Капітуляція Росії

Виплати репарацій після капітуляції РФ

Офіційне оголошення перемоги

Розпад Росії

Повернення Криму

Припинення вогню

Визволення територій України, окупованих 
після 24.02.2022

Підписання мирної угоди

Чи здатна Україна відбити напад Росії:

Опитування  було  проведено  дослідницькою  компанією  Gradus  Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus 
відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. 
Період проведення поля (2022): 17-20 лютого. Розмір вибірки: 1151 респондент. 

 Яка подія означатиме перемогу України:
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НАЙБІЛЬШ ЖАХЛИВА ПОДІЯ ВІЙНИ
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Ракетні обстріли міст України

Вбивства цивільного населення та/або знущання над населенням, 
яке знаходилось в окупації

Перший день війни та вторгнення ворожих військ

Події в Маріуполі

Війна загалом

Події в Бучі

Втрата близьких та рідних

Події в м. Дніпро

Події в м. Ірпінь

Окупація територій України

Опитування  було  проведено  дослідницькою  компанією  Gradus  Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus 
відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. 
Період проведення поля (2022): 17-20 лютого. Розмір вибірки: 1151 респондент. 

 Яка подія стала для Вас особисто найбільш жахливою:
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НАЙБІЛЬШ ОБНАДІЙЛИВА ПОДІЯ ВІЙНИ

© 2022 Gradus Research Plus

Звільнення територій Херсонщини та м. Херсон

Допомога іноземних партнерів грошима та наданням зброї

Звільнення Харківської області

Відбивання армії РФ з Київської області

Деокупація українських територій

Початк контрнаступу ЗСУ

Успіхи ЗСУ на фронті

Особисті новини

Опитування  було  проведено  дослідницькою  компанією  Gradus  Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus 
відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. 
Період проведення поля (2022): 17-20 лютого. Розмір вибірки: 1151 респондент. 

 Яка подія стала для Вас особисто найбільш обнадійливою:
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НАЙБІЛЬШ РАДІСНА ПОДІЯ ВІЙНИ
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Звільнення територій Херсонщини та м. Херсон

Деокупація українських територій

Особисті причини

Повернення українських полонених додому

Допомога іноземних партнерів грошима та наданням зброї

Вибух на кримському мосту

Звільнення Харківської області

Відбивання армії РФ з Київської області

Опитування  було  проведено  дослідницькою  компанією  Gradus  Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus 
відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. 
Період проведення поля (2022): 17-20 лютого. Розмір вибірки: 1151 респондент. 

 Яка подія стала для Вас особисто найбільш радісною:
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https://www.facebook.com/gradus.apps
https://t.me/GradusResearch
https://gradus.app/uk/?fbclid=IwAR3obATMV6fvuAJ603w5Vtv9aQvHlRjvq8h3F0ntnC7LXCR3okqR46Tgg7E

