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З 29 травня по 01 червня 2020 року Інститутом соціологічних досліджень та громадських ініціатив

(ISRSI) проведено соціологічне дослідження електоральних вподобань жителів міста Запоріжжя.

В ході дослідження, яке проводилося за допомогою методу особистого інтерв'ю face-to-face, опитано 900

респондентів.

Вибіркова сукупність формувалась з урахуванням районної, вікової та гендерної структури міста

Запоріжжя та відображає думку всього населення міста.

Похибка результатів (з ймовірністю 0,95) не перевищує 3%.
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Скажіть, будь ласка, якщо б вибори міського голови відбулися 

сьогодні, за кого б Ви проголосували?
(% від опитаних)

Серед усіх

опитаних, 

%

Серед тих, хто 

збирається 

проголосувати

Серед тих, хто 

збирається 

проголосувати та 

визначився

За кандидата від партії «Слуга народу» 14,8 15,6 22,8

За кандидата від партії «Опозиційна платформа «За

Життя»
6,8 7,2 10,4

За діючого міського голову В.Буряка 35,2 37,3 54,3

За кандидата від партії «Європейська солідарність» 4,3 4,6 6,7

За кандидата від партії «ВО «Батьківщина» 3,6 3,8 5,5

За іншого кандидата 0,2 0,2 0,3

Ще не визначився 29,6 31,3

Не буду голосувати 5,6
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Скажіть, будь ласка, за якого кандидата Ви не проголосуєте ні в 

якому випадку?
(% від опитаних)

Серед усіх

опитаних, 

%

Серед тих, хто 

збирається 

проголосувати

Серед тих, хто 

збирається 

проголосувати та 

визначився

За кандидата від партії «Слуга народу» 13,3 14,1 19,8

За кандидата від партії «Опозиційна платформа «За

Життя»
6,8 7,2 10,1

За діючого міського голову В.Буряка 10,1 10,7 15,0

За кандидата від партії «Європейська солідарність» 22,1 23,3 32,9

За кандидата від партії «ВО «Батьківщина» 13,8 14,5 20,5

За іншого кандидата 1,1 1,2 1,7

Ще не визначився 27,6 29,1

Не буду голосувати 5,2
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Скажіть, будь ласка,  якщо у другий тур виборів мера вийдуть 

кандидат від партії «Слуга народу» та Володимир Буряк, за кого з 

них Ви проголосуєте?
(% від опитаних)

14.6

53.9

24.0

7.6

За кандидата від партії «Слуга 

народу»

За Володимира Буряка

Ще не визначився

Не буду голосувати
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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 «Слуга народу» 18,1 19,2 27,5

Партія «Опозиційна платформа «За Життя» 10,4 11,1 15,9

Партія Володимира Буряка «Єднання» 16,9 17,9 25,7

Партія «ВО «Батьківщина» 3,9 4,1 5,9

Партія «Європейська солідарність» 6,9 7,3 10,5

Партія «Нова політика» 0,4 0,5 0,7

Партія «Опозиційний блок – Партія миру та розвитку» 2,7 2,8 4,1

Партія «Голос» 1,1 1,2 1,7

Радикальна партія Олега Ляшка 0,7 0,7 1,0

Партія «Наш край» - - -

Партія «Національний корпус» 0,1 0,1 0,2

Партія «Демократична сокира» - - -

Партія «Сила і Честь» - - -

Партія «Об’єднання «Самопоміч» 0,8 0,8 1,2

Партія «Українська стратегія Гройсмана» - - -

Партія Шарія 3,3 3,5 5,1

Інша партія 0,4 0,5 0,7

Ще не визначився 28,7 30,4

Не буду голосувати 5,6
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