
84% дивилися привітання 

Президента України з Новим роком;

84% дивилися привітання в 

живому часі;

7,3 з можливих 10 балів – на 

стільки в середньому сподобалося 

привітання Президента глядачам;

77% з них дивилися 

привітання на ТБ;

Метод збору інформації: самозаповнення анкет на смартфонах серед учасників онлайн-панелі Gradus. Онлайн-

панель Gradus репрезентує населення міст розміром більше 50 тис мешканців у віці 18-60 років. Панель 

репрезентативна за статтю, віком, регіоном та розміром населеного пункту.

Дата і час проведення поля: 03.01.2020, з 09:30 до 16:30. Кількість результативних інтерв’ю: 600. 

%
Надія 36%
Оптимізм 30%
Інтерес 29%
Натхнення 27%
Гордість 24%
Задоволення 21%
Радість 17%
Роздратування 14%
Спокій 12%
Відраза 10%
Песимізм 10%
Сум 8%
Напруга 8%
Гнів 7%
Байдужість 7%
Жаль 5%
Щастя 5%
Розгубленість 5%
Відчай 4%
Важко відповісти 3%
Інше 2%
Страх 2%

Топ емоцій, які викликало привітання В.Зеленського з Новим роком, належить до 

позитивного спектру. На запитання відповіли 504 респонденти.

Оперативне опитування! Ми запитали 
респондентів відразу після свята.
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72% респондентів вважають, що більшості 

українців новорічне привітання В.Зеленського
сподобалося. 

Метод збору інформації: самозаповнення анкет на смартфонах серед учасників онлайн-панелі Gradus. Онлайн-

панель Gradus репрезентує населення міст розміром більше 50 тис мешканців у віці 18-60 років. Панель 

репрезентативна за статтю, віком, регіоном та розміром населеного пункту.

Дата і час проведення поля: 03.01.2020, з 09:30 до 16:30. Кількість результативних інтерв’ю: 696. 

%
Однозначно сподобалося 25
Скоріше сподобалося 47
Скоріше не сподобалося 13
Однозначно не сподобалося 3
Важко відповісти 11

З чим згодні, з чим не згодні
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40% згодні зі зверненням в 

цілому;

25% згодні з тезами про 

єдність та волю до перемоги;

10% не погодились з усіма 

тезами;

16% негативно відреагували на 

відсутні державні символи та тезу 
«немає різниці»;

Ми запитали респондентів, з якими словами з промови Президента  вони 

згодні та не згодні
Відкрите запитання, відповіли 500 респондентІв.


