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УКРАЇНА 

 

ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА: ДАНІ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКЗИТ-ПОЛУ (НА 

20.00) 

За результатами Національного екзит-полу на 

виборах Президента України, станом на 20:00 

лідирують шоумен Володимир Зеленський - 

30,6% голосів, чинний глава держави Петро 

Порошенко - 17,8% голосів і лідер ВО 

"Батьківщина" Юлія Тимошенко - 14,2% 

голосів.

 

Національний екзит-пол: Зеленського 

підтримує південь і схід, Порошенка - захід і 

центр 

За результатами Національного екзит-полу 

станом на 20.00, шоумена Володимира 

Зеленського найбільше підтримують на півдні 

- 42,1% та сході країни - 31%. На заході він має 

підтримку 21,8% виборців, у центрі - 28,5%.
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Процес голосування пройшов без системних 

порушень - голова ЦВК 

Процес голосування під час чергових виборів 

Президента України пройшов без системних 

порушень.

 

Порошенко: Я відзавтра розпочинаю 

боротьбу за перемогу в другому турі 

Президент України і кандидат у президенти на 

нинішніх виборах Петро Порошенко 

розпочинає боротьбу за перемогу в другому 

турі.

 

Зеленський сказав, що спитає у Путіна у 

разі зустрічі 

Кандидат на пост Президента Володимир 

Зеленський розповів на брифінгу у своєму 

виборчому штабі, що скаже президенту РФ 

Володимиру Путіну, якщо зустрінеться з ним.

 

Порошенко виступає за дебати у другому 

турі 

Президент Петро Порошенко вважає дебати 

ключовим елементом другого туру 

президентських виборів.

 

Зеленський назве свою п'ятірку кандидатів 

на ключові посади до кінця другого туру 

Кандидат на пост Президента Володимир 

Зеленський представить своїх кандидатів на 

ключові посади в державі до кінця другого 

туру президентських виборів.
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У Тимошенко оприлюднили свої підрахунки 

голосів 

Партія "Всеукраїнське об'єднання 

"Батьківщина" оприлюднила результати свого 

екзіт-полу на виборах Президента України.

 

Гриценко за тиждень оголосить про 

підтримку кандидата у другому турі 

Кандидат на посаду Президента України 

Анатолій Гриценко не задоволений 

результатами голосування, які оголосив 

Національний екзит-пол після закриття 

виборчих дільниць. Про свою підтримку 

кандидата у другому турі він оголосить 

протягом тижня.

 

Порошенко: Приколи закінчилися, і ми або 

підтвердимо курс на ЄС і НАТО, або 

повернемось у 2013-й 

Президент України Петро Порошенко заявляє, 

що "приколи закінчилися", і 21 квітня Україна 

або підтвердить свій курс на ЄС і НАТО, або 

повернеться до 2013 року.

 

Тимошенко відхрестилася від молодиків 

біля ЦВК 

Кандидат на посаду Президента Юлія 

Тимошенко спростувала інформацію про те, 

що партія "Батьківщина" може мати стосунок 

до молодих людей спортивної статури, які 

зібралисяна площі біля будівлі Центральної 

виборчої комісії.

 

КВУ не бачить загрози силових дій у ніч 

підрахунку голосів 

Комітет виборців України вважає незначною 

вірогідність дій силового характеру в ніч 

підрахунку голосів після першого туру виборів 

Президента України.
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Поки не зберемо останній протокол, нічого 

оскаржувати не будемо — Тимошенко 

Кандидат у Президенти Юлія Тимошенко 

заявила, що її команда не оскаржуватиме дані 

першого туру виборів, допоки 

Центрвиборчком не оголосить офіційні дані.

 

Порошенко має намір підняти питання ПДЧ 

України в НАТО на Лондонському саміті 

Президент України Петро Порошенко заявляє, 

що порушить питання про План щодо членства 

України в НАТО на Лондонському саміті 

Альянсу у грудні 2019 року.

ТОЧКА ЗОРУ 

 

Бекешкіна назвала всі цьогорічні екзит-

поли успішними 

Чотири екзит-поли на виборах Президента 

України 31 березня пройшли успішно.
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