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РЕЗЮМЕ

Інститутом соціологічних досліджень та громадських ініціатив з 24 квітня по 03 травня 2020 року

проведено всеукраїнське соціологічне дослідження серед користувачів соціальної мережі Facebook, методом

електронного анкетування, використовуючи електронний сервіс Google forms, щодо особливостей

життєдіяльності під час карантину та електоральних вподобань.

Після збору первинних даних, проведено їх перезважування, а саме приведення їх до репрезентативної

вибіркової сукупності по трьом показникам: стать, вік, область.

Загальна кількість опитаних, з урахуванням репрезентативності, становить - 2010 респондентів. Похибка

вибірки (з ймовірністю 0,95) не перевищує 2,2%.
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Скажіть, будь ласка, звідки, на Вашу думку, з’явився короновірус? 
(% від опитаних)

0.7%

10.0%

11.3%

18.6%

25.9%

33.6%

Його не існує

Його вигадали з метою світових геополітичних та/чи 

економічних змін

Важко відповісти

Передався від тварин

Він є вже давно, але не був так популяризований 

раніше, як зараз

Навмисно створений людьми у лабораторних умовах
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Скажіть, будь ласка, звідки, на Вашу думку, з’явився короновірус? 
(Свій варіант відповіді. Стилістика та орфографія відповідей збережені)

Важко відповісти, оскільки існує чимало припущень, 

які озвучено та описано у ЗМІ

Він був і є. Але його розповсюдження і вплив

ороздутий. З якоюсь політичною чи економічною

метою

мутировал

Давно существовал

Коронавіруси існують давно, а саме цей удосконалений

лабораторно.

Люди нищать природу,тому природа таким чином 

захищається від руйнації. І таких вірусів буде ще

більше, допоки людство не змінить своє егоїстичне

ставлення до навколишнього середовища. Ми 

порушили баланс в природі.

Можливо, щоб приховати якісь інші катаклізми

Але про його існування було відомо набагато раніше, 

ніж у 2019 році.

Он давно существовал, просто модифицировался в 

более сложную степень

Мутація вірусу

Був використаний мутоген короновірусу, що існував з 

метою глобальних змін

Чергова мутація існуючих вірусів

З тваринним вірусом попрацювали люди. 

Природна мутація раніше існуючого штама

можливо від тварин які були під впливом лабораторних

тестів, які згодом/ випадково потрапили на ринок

він є вже давно,але не був так популяризований раніше

як зараз

Я не мікробіолог й не вірусолог, тому не знаю

Сохранился в ледниках, активизировались во время 

испарений

Мутація вірусу,який був раніше

Віпус зберігався з метою вивчення в лабораторії, однак

не було дотримано безпеки

Природня мутація

Проходять масштабні міжнародні дослідження з 

щоденним озвучуванням статистики. Задіяні всі

мажливі політичні режими, технологічні структтури, 

національні угрупування і кліматичні зони. Це не може

бути природним.

Сторенний людьми. Можливо не навмисно.

Зроблено навмисно

І вдало використаний окремими гравцями в 

геополітичних цілях

Аварія в біолабораорії в Іркутську .

Створений в лабораторії, для досліджень, випадково

"вирвався на простір"

Ймовірно мутував від тварин

Можливо не без участі людей
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Скажіть, будь ласка, у зв’язку з карантином, як змінився Ваш стиль 

життя? (% від опитаних, можливо декілька варіантів відповіді)

3.3%

4.3%

8.1%

8.6%

12.8%

19.4%

21.3%

22.2%

Свій варіант

Я додав(-ла) у вазі, більше вживаю алкоголю

Став(-ла) більш роздратованим(-ою), у мене депресія

Став приділяти більше уваги здоров’ю (заняття 

спортом, зарядка вранці, здорова їжа тощо )

Мій стиль життя не змінився

Почав(-ла) більше приділяти уваги рідним

Все задовбало, скоріше хочу повернутися до свого 

нормального життя

Став(-ла) отримувати нові знання, вміння, навички
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Скажіть, будь ласка, у зв’язку з карантином, як змінився Ваш стиль 

життя? 
(Свій варіант відповіді. Стилістика та орфографія відповідей збережені)

Стало більше роботи  

Дистанційно працюю  

Адаптуюся до сидіння вдома, але хочеться щоб все відновилося 

Виспався 

Гроші закінчились. Зарплатню урізали 

Додав у вазі, але алкоголь не вживаю 

Думала, що до школи вже не повернуся ніколи... а от, як кажуть, «не говори гоп..»))) 

Життя не змінилося, але ціни страшні 

Змінила роботу, бо з минулої припинили виплати заробітну плату, додалося дистанційне навчання дитини -

життя стало складнішим удвічі 

Не вистачає подорожей і прогулянок 

Підвищення кваліфікації онлайн

Погіршився стан здоров'я, бо весь час за комп'ютером 

Втратив дохід 

Почав більше працювати, менше висипатися, більше роботи по дому 

Почав працювати вдома, знизився рівень доходів, об'єм роботи збільшився. Став надто роздратованим 

Працю дистанційно, навантаження збільшилось 

Раніше бісилась, що в місті нікуди сходити погуляти. Тепер і в парк біля дому радість пройтись 

Сидимо в селі 

Сидимо вдома 

Хочеться спілкування 

Хочу прогулятись по вулиці 
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Скажіть, будь ласка, яким чином Ви дотримуєтеся карантину?                         
(% від опитаних)

1.1%
1.2%

4.8%

24.6%

68.3%

Свій варіант

Взагалі не вірю у казки про 

короновірус, не дотримуюся карантину

Живу звичним життям, розраховуючи 

на свій сильний імунітет

Ходжу на роботу, намагаюся менше 

контактувати з іншими людьми

Знаходжуся вдома, дотримуюся 

карантину
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Скажіть, будь ласка, яким чином Ви дотримуєтеся карантину? 

(Свій варіант відповіді. Стилістика та орфографія відповідей збережені)

Праціюю дистанційно

Обычной жизнью

Знаходжуся вдома, дотримуюся карантину, намагаюся

працювати дистанційно, але у міру необхідності ізджу

на роботу

Працюю дистанційно.

Вихожу строго 1 раз на тиждень за продуктами

Знаходжуся вдома, дотримуюся карантину; Ходжу на 

роботу, намагаюся менше контактувати з іншими

людьми.

Менше контактую з людьми, стараюся не виходити, 

проте на роботу викликають і я зжу машиною тричі на 

тиждень

Ходжу лише до магазину у масці та рукавичках.

В залежності від ситуації та потреб, або працюю дома 

або виїзджаю, а але став частіше бути дома

Не дотримуюсь карантину.

Увесь час на роботі- вдома.

сидимо в селі, зі сторонніми контактує одна особа 

(продукти, робота декілька разів на тиждень). Маски 

вдягати іншим членам "карантинної" родини потреби 

нема.

Знаходжуся дома, бо немає роботи у зв'язку із

карантином. Вимушений дотримуватися карантинних

норм, хоча б й не дотримувався

Ходжу по необхідності в магазин чи аптеку

працюю дистанційно, ще більше, ніж до карантину

Ношу маски, рукавички, користуюсь антисептиком.

Це мій звичайний стиль життя

Періодично виїзджаю для консультацій хворих

За потреби вихожу прогулятися або в магазин

ходжу на роботу, однак зменшити контакти не взмозі. 

Намагаюся захиститися антісептиками та маскою, 

однак мало вірю в таку ефективність

На удаленой роботі

Та продукти треба купувати. 

Вважаю, що карантин не потрібен. Але в більшій мірі

дотримуюсь карантину

Але виходжу у магазин

Живу на дачі

Інколи виходжу на дачу, на роботу, в магазин, аптеку
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Скажіть, будь ласка, в який спосіб Ви працюєте під час карантину? 
(% від опитаних)

15.7%

17.5%

14.8%

52.0%

Не працюю через карантинні 

обмеження

Ходжу на роботу та працюю 

дистанційно

Ходжу на роботу як і ходив(-ла)

Я працюю дистанційно, за 

допомогою інтернет (zoom, skype, 

messengers тощо)
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Скажіть, будь ласка, в який спосіб Ви працюєте під час карантину? 
(Свій варіант відповіді. Стилістика та орфографія відповідей збережені)

Хожу на работу

Ходжу на роботу 1 день в тиждень, інший час дистанційно

За графіком

Працюю дистанційно, але роботи майже немає і доходів також. 

Пенсіонерка

Я пенсіонер по-інвалідності.

Не працюю. Доглядаю сина з інвалідністю

Стою на обліку в ЦЗ з грудня 2019

Перебуваю у відпустці

Я домогосподарка

Знаходжуся у декретній відпустці

Пенсіонер, не працюю

Моя робота онлайн неможлива
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Скажіть будь ласка, якщо під час карантину Ви працюєте чи 

вчитеся віддалено, скажіть, чи подобається Вам така форма та чи 

хотіли би Ви залишитися на ній після його закінчення?                                    
(% від опитаних)

45.7%

27.7%

17.3%

9.2%

0.2%

Частково (щоб 

виконувати частину 

роботи дистанційно)

Ні Я не працюю (не 

вчуся) віддалено

Так Свій варіант 

відповіді, вкажіть
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Скажіть будь ласка, якщо під час карантину Ви працюєте чи 

вчитеся віддалено, скажіть, чи подобається Вам така форма та чи 

хотіли би Ви залишитися на ній після його закінчення? 

(Свій варіант відповіді. Стилістика та орфографія відповідей збережені)

Необхідне живе спілкування, зустрічі.

Пенсіонер я

Я вже 12-й рік працюю дистанційно

Дуже подобається

Працюю як і працював, але на дистанції 1.5-2м від інших, у масці та завдання для роботи надаю за 

допомогою месенджерів

Дуже важко так вчитися, 15+ годин за ноутбуком та гора завдань скоро зведуть з розуму :(

Частково й раніше так працював. Але ж всі заклади та магазини працювали. А зараз похід в магазин ціла

справа

Таку форму можна використовувати лише зрідка

І до цього в основному працювала дистанційно.

Подобається навчання он лайн

Почала вчитися дистанційно і зрозуміла, що це зручно

Я і раніше дороблювала роботу вдома.

Вчуся з онуком дистаційно, але дуже велика навантаження, потрібно і домашню і класну робити. А щоб

класну зробити, потрібно спочатку самому розібратися.

Дуже важко проводити дистанційне навчання і проходити дистанційні курси, а вчителів зобов'язали пройти 

курси
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Скажіть будь ласка, на скільки часу Вам ще вистачить грошей на 

карантині?  (% від опитаних)

57.1%

12.9% 11.8%
9.1% 8.2%

0.9%

Доки платять 

зарплатню

Вже немає коштів Грошей на 2-3 

місяці вистачить

Я отримую 

пенсію 

(стипендію)

Ще місяць 

протягну

Свій варіант 

відповіді, вкажіть
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Скажіть будь ласка, на скільки часу Вам ще вистачить грошей на 

карантині? 

(Свій варіант відповіді. Стилістика та орфографія відповідей збережені)

Самостійно заробляю гроші. Працюю гроші е

На рік вистачить

Беру в долг

Мінімальна пенсія 2000 грн. На комуналку не вистачить

Вже в боргах.

Я не получила ни копейки за время карантина

Має вистачити на весь карантин

Платят полную зарплату, и есть сбережения

Отримую соціальну допомогу на дитину

1300гр це слези

Нормально хватит

Я достатньо забезпечений

Навпаки збільшились витрати. Через емоційну напругу та зрив графіку навчання у дитини (має РАС) 

значно погіршився стан. Змушені вживати ліки, чого уникали минулі 5 років.

Пенсія, але ціни дуже великі, пенсії не вистачає, користуюся кредитною карткою.
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Назвіть, будь ласка, на Ваш погляд, одну позитивну рису карантину 
(відкрите запитання, ТОПові варианти відповідей)

Зміна цінностей, а саме 
більше уваги родинам, 

близьким

Більше уваги до свого 
здоров'я, гігієни та 

порядку

Відпочинок, більше часу 
на сон

Більше часу для дітей та 
їх навчання

Переоцінка життя, зміни 
цінностей,  

переосмислення життя

Більш гнучкий графік 
роботи, дистанційність

Більше вільного часу, 
саморозвиток, 

самоосвіта

Очищення 
навколишнього 

середовища, природи

Спокій, тиша, 
розмірений темп життя 
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Назвіть, будь ласка, на Ваш погляд, одну негативну рису карантину 
(відкрите запитання, ТОПові варианти відповідей)

Відсутність живого 
спілкування

Безробіття
Психологічна 

напруга, депресія, 
стрес

Економічна криза

Недостатність 
грошей

Напруженість, 
паніка, страх

Обмеження дій, 
пересування

Одноманітність

Жорстокість та 
агресія

Ізоляція
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Скажіть будь ласка, якщо Ви маєте дітей шкільного віку, чи берете 

участь у їх віддаленому навчанні під час карантину (контролюєте 

їх, вчите з ними уроки тощо)? Як Ви з цим пораєтесь?
(% від опитаних)

1.7%

15.9%

25.5%

29.0%

27.8%

Свій варіант відповіді

Це жах якийсь. Чекаю, коли це 

закінчиться

Я не беру участь у їх віддаленому 

навчанні

Я це роблю, але для мене це 

важко та забирає багато часу

Я це роблю, добре з цим пораюся
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Скажіть будь ласка, якщо Ви маєте дітей шкільного віку чи берете участь у 

їх віддаленому навчанні під час карантину (контролюєте їх, вчите з ними 

уроки тощо)? Як Ви з цим пораєтесь?  

(Свій варіант відповіді. Стилістика та орфографія відповідей збережені)

Донька сама робить уроки

У мене внуки - школярі. І я допомагаю їм з уроками.

Справляюсь

Мій дорослий онук самостійно порається зі всіма завданнями

моя дитина вже майже довчилася.

Розумію як важко працювати вчителем

в мене внук школяр, але його навчанням займаються його батьки 

Делаем на расстоянии, я на работе, они дома.

Родители в шоке

У більшості вони самі впоралися, проте назвати це навчанням

навряд чи можна

Маю студентку, вона вчиться дистанційно самостійно

Дитина у мене самоорганізована, тільки контроль з боку надання

технічної сторони

Це жах

Роблю коли дитина просить, але найчастіше самостійно

справляється

Це робить моя дружина. Інколи просто, а інколи є складнощі із

виконанням.

Дистанційна робота + дистанційне навчання = це жах

Я сама студентка 4 курсу, отримую 2 освіту а також мама 2 

діток. Син шкільного віку, донька дошкільня. Тому дуже складно 

робити і завдання з сином зі школи і свої по навчанню і ще

встигнути приділити увагу доньці

Дитина закінчує школу, вчиться самостійно

Хоча і дитина більш менш самостійна, але все одно є певні

незручності

Дитина дошкільного віку

Онуки мешкають у різних містах

На щастя, не маю дітей

Я вчитель

Навчаю учнів 4 класу дистанційно.Це жах.Держава не 

забезпечила технікою,а від учителів вимагає працювати

дистанційно.

Велий об'єм інформації, особливо важко з географією, історією, 

літературою. Сам читає, переказуєш, а потім ще раз читаєш з 

дитиною...

У мене є онука в 2класі,і колице все скінчиться то я з жахом

думаю скільки грошей треба буде мені додати на репетиторів

дочці(виховує дитину сама)щоб дитина до вересня змогла

догнати програму, бо те що зараз навчання,м назвати не можна

Частково беру участь,коли потрібна допомога

Провал дистанційної освіти. Не налагоджена комунікація. На 

першому плані стоїть виконання програми, а не психологічний

стан дітей та соціальна комунікація діти-діти, діти-педагоги!

Мій студент працює сам. Але розумію і бачу, як йому

некомфортно.

Маю дітей-студенток, вони навчаються віддалено, і 

контролюють себе самі

Школа жодним чином не забезпечує навчання лише вимагає

виконання програми

Я вчитель, мені простіше, можу скористатися допомогою колег, і 

звісно допомогаю у навчанні і контролюю дитину

Мой ребенок 18-летний. Учится в колледже, где так же задают 

домашнее задание. И да, я помогаю учить уроки.
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Скажіть будь ласка, чи змінився Ваш психологічний стан під час 

карантину? (% від опитаних)

43.4%

41.8%

14.9%

Не змінився Так, в гіршу сторону Так, в кращу сторону
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Скажіть будь ласка, як Ви вважаєте, хто більш за всіх допомагає у 

боротьбі з короновірусом?(% від опитаних)

56.1%

12.8% 12.3%

9.5%
8.4%

0.9%

Волонтери Бізнесмени Місцевий голова 

(мер)

Свій варіант 

відповіді, вкажіть

Президент Депутати 

Верховної ради
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Скажіть будь ласка, як Ви вважаєте, хто більш за всіх допомагає у 

боротьбі з короновірусом?
(Свій варіант відповіді. Стилістика та орфографія відповідей збережені)

Лікарі та медичний персонал 

Не знаю, важко сказати 

Ми самі собі допомагаємо. Не бачу в чому допомога 

вищевказаних 

Кожен допомагає зі своєю вигодою 

Окремо виокремити нікого не можу 

Якщо хворий-лікарі, якщо ні-ніхто 

Рідні   

Кожний по мірі своїх можливостей 

Взагалі ніхто не допомагає 

Самоізоляція людей 

Природа 

Місцева влада, бізнесмени, волонтери 

Медики за допомогою людей 

Не можу назвати хто більше 

Медичні працівники, вчені в області медицини 

Господь Бог 

Важко таких не існує

Всі потроху 

Медики та волонтери, свідомі громадяни, які 

залишаються вдома 

Сам народ, якщо дотримується карантинних заходів 

Кожен сам особисто і ніхто інший 
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Скажіть будь ласка, які карантинні обмеження Ви вважаєте 

ефективними? (% від опитаних, можливо декілька варіантів відповіді)

0.6%

1.4%

1.5%

2.1%

2.6%

2.9%

4.4%

16.9%

17.8%

20.1%

29.7%

Перебування на вулиці без документів, що засвідчують 

особу

Свій варіант відповіді

Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, 

лісопаркових, прибережних зон, за винятком …

Відвідування спортивних і дитячих майданчиків

Закриття об’єктів сфери обслуговування та торгівлі

Переміщення по вулиці групою більше 2 осіб, за 

винятком супроводу дітей або службової необхідності

Закриття ринків

Обмеження користування громадським транспортом

Відвідування навчальних закладів

Знаходження в громадських місцях в засобах 

індивідуального захисту (маска, респіратор)

Проведення будь-яких масових заходів (культурних, 

спортивних, релігійних, громадських)
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Скажіть будь ласка, які карантинні обмеження Ви вважаєте 

ефективними? 
(Свій варіант відповіді. Стилістика та орфографія відповідей збережені)

Менше контактів один з одним

Необхідно закрити супермаркети й відкрити ринки та 

магазини біля дому, це більш ефективно в боротьбі з 

розповсюдженням короновірусу й дає чудову 

можливість  локальному малому бізнесу.

Вважаю карантин не ефективним взагалі

Нічого з вище переліченого. Сильна медицина-наш 

захист

Усі варіанти дієві, але не для українців

Ізоляція вже захворілих, та діагностика контактних осіб

Дистанція 2 метри між людьми та відвідування 

магазинів у масках.

Закриття кордону

В січні більше померло від грипу  та туберкульозу. 

Частіше мити руки, в закладах частіше мити підлогу

Маски не надають захисту здоровим людям. Маски, які 

є в доступі захищають ВИКЛЮЧНО від штрафів. 

Найрозумніше - дотримання дистанції та дезінфекція 

рук.

Зобов’язання працюючі заклади використовувати 

засоби захисту 

Повинна була бути обсервація всіх, хто повернувся з-за 

кордону, та контроль за ними та вже хворими.  Цих 

заходів немає в дієвому варіанті  

Соціальна дистанція

Відкриття ломбардів

Вважаю, що карантинні обмеження ефективні при умові 

їх дотримання усім суспільством. На жаль, в нас це 

далеко не так.

Особиста гігієна

Не проведення масових заходів

Треба було з самого початку закрити кордони. А всіх 

прибулих - на обов'язкову ізоляцію у віддалених місцях 

(санаторії, дит.табори тощо)
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ЕЛЕКТОРАЛЬНІ ПОГЛЯДИ ГРОМАДЯН
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Скажіть, будь ласка, якщо б місцеві вибори відбулися сьогодні, за 

яку політичну партію Ви би проголосували?
(% від опитаних)

Серед усіх

опитаних, 

%

Серед тих, хто 

збирається 

проголосувати

Серед тих, хто збирається 

проголосувати та 

визначився

Партія «Європейська солідарність» (П. Порошенко) 9,8 11,3 17,1

Партія «ВО «Батьківщина» (Ю.Тимошенко) 6,5 7,4 11,3

Партія «Слуга народу» (В.Зеленський) 17,0 19,8 30,0

Партія «Опозиційна платформа «За Життя»

(Ю.Бойко, В.Рабінович, В.Медведчук)
9,0 10,5 15,9

Партія «Об’єднання «Самопоміч» (А.Садовий)
1,0 1,2 1,9

Партія «Опозиційний блок – Партія миру та

розвитку» (Ю.Вілкул, В.Новинський)
1,0 1,2 1,9

Партія Шарія (А.Шарій)
2,3 2,7 4,1

Партія «Голос» (К.Рудик) 2,0 2,3 3,4

Партія «Сила і Честь» (І.Смешко) 1,8 2,0 3,1

Інша партія 6,3 7,4 11,3

Ще не визначився
29,3 34,2

Не буду голосувати 14,0
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Дякуємо за участь в опитуванні!

Колектив інституту соціологічних досліджень та громадських ініціатив (ISRSI) бажає Вам успіхів, здоров’я та щоб всі

негаразди обходили Вас стороною!

Бажаєте залишити відгук - будь ласка, зробіть це нижче.

Відгуки респондентів на опитування (стилістика та орфографія збережені):

Будьте здорові!

Дякую за вашу діяльність! Це важливо у будь-які часи для певного досвіду та 

творення історії.

Терпіння і здоров'я всім

І вам 36.6

Дякую

Я сам є професійний Пасічнк та Садовод.Негайно треба звільнити Головних

лікарів Районних та Обласних лікарнь,та заступників. А також з охорони здоров 

РДА

Дякую, що цікавитесь думкою людей!

Всем добро

Здоров'я і миру.

Всім розуму й здоров'я!

Дякую. Бажаю усьому колективу міцного здоров'я, терпіння, миру і наснаги.

Так тримати!!!

Ні кому не вірю!!! Надія на тільки на себе!!!

Швидке опитування з конкретними і зрозумілими питаннями. Сподіваюсь, що

моя участь стане в нагоді.

Здоров‘я всім! Переживемо!

Участь в опитуванні суть наслідок карантинної депресії.

Дякую!

Дякую) потрібну справу робите

Успіхів

Розробіть опитування такого плану щоде екологічної ситуації по Україні. Було б 

цікаво наскільки люди взагалі знають,що відбувається. Бо мені інколи здається, 

що деяких людей не вчили навіть не сміти на вулицях. Мене дуже бентежить

ситуація із водними ресурсами. Річки міліють. Окрім великої шкоди

підприємств, ще й відпочиваючі біля водойм,озер, річок все забруднюють.

Будьте здорові!

Это бесполезно пока у нас коррупция в стране, ничего не поменяется после 

ваших опросов

Вам также всего хорошего

Гарне опитування але ще потрібні, на мою думку, питання щодо заходів для 

усунення наслідків економічної кризи після карантину.

Всім здоров'я та оптимізму

Робіть висновки. Доносьте результати до влади.

Дякую, що важлива моя думка

Дякую,сподіваючись, що це допоможе у вирішенні соціальних проблем

У списку професій не вистачає робочих (працівників заводів) та медіа

Дякую за побажання.

Дякую за ініціативу

Хотілось би щоб карантин зняли якнайшвидше

Дякую! :)

Будьте здорові

Дякую, вам теж здоровя, бережіть себе.

Всім 36.6

Всім доброго здоров'я

Навзаєм!

Гут)

Опитування цікаве. 

Хочу частіше брати участь у ваших опитування. 

Дякую

Добре щоб почали запитувати взагалі про існування посади Президента. З цим

пора закінчувати - поки всі не повиздихали.

Справа потрібна, дякую за можливість взяти участь в опитуванні. Єдине - додав 

би графи в сферу зайнятості. Я працюю в будівництві, але мусив вказати, що

сфера бюджетна. Гроші ж звідти виділяються!))

Дякую за гарне та грунтовне опитування! Хотілося б більше та частіше

опитувань на місцевому рівні (м. Запоріжжя та Запорізька область) на різні

теми.

Роздратували питання про вибори. Решта питань супер. Була рада домогти Вам.

Мені сподобалося відповідати на поставлені запитання. Чесно висловлювала

свою думку. Будьте здорові!!!

Ок ПРИКОЛ ЩОБ МІЗКИ ТРОХИ ПОТРЕНУВАТИ НА КАРАНТИНІ

Чекаю результату.

Спасибо! Взаимно!
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