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Ngày 31/3/2019, từ 8:00 đến 20:00, tại Ucraina đã diễn ra vòng bầu cử thứ nhất cho nhiệm kỳ
Tổng thống 2019-2024. Tổng cộng có 39 nhân vật tham gia tranh cử tại kỳ bầu cử lần này.

Theo kết quả dự báo sơ bộ của các trung tâm điều tra xã hội (exit poll), dựa trên theo dõi trực
tiếp tại các điểm bỏ phiếu, đến cuối ngày không có ứng cử viên nào nhận được trên 50% tổng
phiếu bầu. Điều này có nghĩa rằng hai ứng cử viên nhận được tỷ lệ ủng hộ cao nhất sẽ tiếp tục
tranh tài ở vòng bầu cử thứ hai, được tổ chức vào ngày 21/4/2019.

Ở thời điểm 18:00, exit poll của hai kênh truyền hình “112 Ucraina” và Newsone thông báo, ứng
cử viên Vladimir Zelensky nhận được 30,7% phiếu bầu, đứng đầu về tỷ lệ ủng hộ của cử tri.
Đứng thứ hai là đương kim Tổng thống Petro Poroshenko, với 18,6%. Thứ ba là bà Yulia
Tymoshenko - 13,9%.

Điều tra của kênh “1+1” cũng cho kết quả tương tự: Vladimir Zelensky - 30,1%, Petro
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Poroshenko - 18,5%, Yulia Tymoshenko - 14,0%.

National exit poll đưa tin, Vladimir Zelensky nhận được 30,4% tổng số phiếu bầu, Petro
Poroshenko - 17,8%, Yulia Tymoshenko - 14,2%.

Các ứng cử viên khác được nhận định có tỷ lệ ủng hộ như sau: Yuri Boiko - 9,8%, Anatoly
Gritsenko - 7,1%, Igor Smeshko - 6,4%, Oleg Lyashko - 4,8%, Aleksandr Vilkul - 4,0%, Ruslan
Koshulinsky - 1,8%.

Những người còn lại không được quá 1% tổng phiếu bầu, trong đó không ít ứng cử viên nhận
được 0%.

Quốc Thành. Theo Ukrinform.
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