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ВИБОРИ – 2019 

 

До Ради проходять п'ять партій - 

Національний екзитпол станом на 20.00 

За результатами Національного екзитполу 
на позачергових виборах до Ради станом 
на 20 годину, до Верховної Ради проходять 
п'ять політичних партій: "Слуга народу" 
(44,2% голосів), "Опозиційна платформа – 
За життя" (11,4%), "Європейська 
солідарність" (8,8%), "Батьківщина" (7,4%) 
та "Голос" (6,5%). 

 

ЦВК оприлюднила перші результати 

виборів до Ради 

Центральна виборча комісія почала 
публікувати перші результати 
позачергових виборів до Верховної Ради.

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745008-do-radi-prohodat-pat-partij-nacionalnij-ekzitpol-stanom-na-2000.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745008-do-radi-prohodat-pat-partij-nacionalnij-ekzitpol-stanom-na-2000.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745008-do-radi-prohodat-pat-partij-nacionalnij-ekzitpol-stanom-na-2000.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745061-cvk-opriludnila-persi-rezultati-viboriv-do-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745061-cvk-opriludnila-persi-rezultati-viboriv-do-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745061-cvk-opriludnila-persi-rezultati-viboriv-do-radi.html


 

"Слуга народу" із задоволенням запросить 

"Голос" до коаліції — Зеленський 

Партія "Слуга народу" запросить партію 
Святослава Вакарчука "Голос" у 
парламентську коаліцію. 

 

У Вакарчука назвали пріоритети 

коаліційної угоди 

Політична партія "Голос" готова об'єднуватися 

в коаліцію з політсилами, для яких принципи 

справедливості, реформа парламенту та 

деолігархізація є пріоритетами коаліційної 

угоди. 

 

"ЄС" вважає головним партнером у Раді 

партію "Голос" — Порошенко 

Партія "Європейська солідарність" вважає 
своїм головним партнером партію "Голос" і 
відкидає можливість об'єднання з 
"Опозиційною платформою".

 

"Батьківщина" готова до коаліції з двома 

партіями — Тимошенко 

Лідер партії "Батьківщина" Юлія 
Тимошенко привітала партію "Слуга 
народу" з перемогою на парламентських 
виборах і заявила, що готова до коаліції з 
нею та партією "Голос".

 

В "Опозиційній платформі - За життя" 

задоволені результатами екзитполу 

У штабі політсили "Опозиційна Платформи 
- За життя" задоволені результатами 
екзитполу, але критично ставляться до 
цифр. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2744952-sluga-narodu-iz-zadovolennam-zaprosit-golos-do-koalicii-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2744952-sluga-narodu-iz-zadovolennam-zaprosit-golos-do-koalicii-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2744952-sluga-narodu-iz-zadovolennam-zaprosit-golos-do-koalicii-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2745040-u-vakarcuka-nazvali-prioriteti-koalicijnoi-ugodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2745040-u-vakarcuka-nazvali-prioriteti-koalicijnoi-ugodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2745040-u-vakarcuka-nazvali-prioriteti-koalicijnoi-ugodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2745011-es-vvazae-golovnim-partnerom-u-radi-partiu-golos-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2745011-es-vvazae-golovnim-partnerom-u-radi-partiu-golos-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2745011-es-vvazae-golovnim-partnerom-u-radi-partiu-golos-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2745054-batkivsina-gotova-do-koalicii-z-dvoma-partiami-timosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2745054-batkivsina-gotova-do-koalicii-z-dvoma-partiami-timosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2745054-batkivsina-gotova-do-koalicii-z-dvoma-partiami-timosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2744995-v-opozicijnij-platformi-za-zitta-zadovoleni-rezultatami-ekzitpolu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2744995-v-opozicijnij-platformi-za-zitta-zadovoleni-rezultatami-ekzitpolu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2744995-v-opozicijnij-platformi-za-zitta-zadovoleni-rezultatami-ekzitpolu.html


 

Смешко переконаний, що його партія 

проходить у Раду 

Голова партії "Сила і честь" Ігор Смешко 
упевнений, що його партія пройде до 
Верховної Ради, незважаючи на 
результати екзитполів. 

 

Данилюк прокоментував ймовірність 

призначення його прем'єром 

Секретар Ради національної безпеки і 
оборони Олександр Данилюк має намір і 
далі працювати на цій посаді, а висунення 
його на пост прем'єр-міністра залежить від 
Президента. 

 

На Донбасі дотримується ―хлібне 

перемир'я‖ - за день жодного обстрілу 

Від початку цієї доби обстрілів з боку 
окупантів на Донбасі не зафіксовано.

 

На в'їзді до Києва поліція перевіряє 

автобуси 

Поліція перевіряє інформацію щодо 
пересування підозрілих осіб у напрямку 
столиці. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745026-smesko-perekonanij-so-jogo-partia-prohodit-u-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745026-smesko-perekonanij-so-jogo-partia-prohodit-u-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745026-smesko-perekonanij-so-jogo-partia-prohodit-u-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2745047-daniluk-prokomentuvav-jmovirnist-priznacenna-jogo-premerom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2745047-daniluk-prokomentuvav-jmovirnist-priznacenna-jogo-premerom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2745047-daniluk-prokomentuvav-jmovirnist-priznacenna-jogo-premerom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2745033-na-donbasi-dotrimuetsa-hlibne-peremira-za-den-zodnogo-obstrilu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2745033-na-donbasi-dotrimuetsa-hlibne-peremira-za-den-zodnogo-obstrilu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2745033-na-donbasi-dotrimuetsa-hlibne-peremira-za-den-zodnogo-obstrilu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2745006-do-kieva-idut-avtobusi-z-pidozrilimi-osobami-policia-perevirae-informaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2745006-do-kieva-idut-avtobusi-z-pidozrilimi-osobami-policia-perevirae-informaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2745006-do-kieva-idut-avtobusi-z-pidozrilimi-osobami-policia-perevirae-informaciu.html
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