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П Р О Т О К О Л     

засідання дільничної виборчої комісії виборчої дільниці № 710862  

Черкаська область 

 

20 год. 10 хв. 

 

"25" жовтня 2020 року    місто Ватутіне 

                                                   

 

 

Усього членів комісії: 12 осіб 

Присутні на засіданні члени комісії: Николайчук О.В., Головко М.А., 

Гордієнко К.Р., Дяк Ю.М., Коломієць А.П., Кононенко Р.О., Ремез А.М., 

Соловей А.П., Стрикало Р.М., Тишко І.К., Ященко А.Л., Яреська А.В.  

Присутні на засіданні: __відповідно до доданого списку_ 

                                                (посада, прізвище, ініціали або за списком, що додається) 

 

 

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й :  

1. Розгляд скарги, яка надійшла до дільничної виборчої комісії у день 

голосування. 

2. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці № 710862. 

3. Визначення осіб, уповноважених транспортувати виборчі документи до 

Ватутінської міської територіальної виборчої комісії Звенигородського району 

Черкаської області. 

 

Засідання відкрив голова дільничної виборчої комісії Николайчук О.В. 

Николайчук О.В. запропонував затвердити порядок денний засідання.  

 

1. Слухали: про скаргу про порушення виборчого законодавства у день 

голосування Черкаської обласної організації політичної партії «Європейський крок». 

Доповідач: голова дільничної виборчої комісії Николайчук О.В. 

Николайчук О.В. поінформував, що до комісії надійшла скарга Черкаської 

обласної організації політичної партії «Європейський крок» на порушення виборчого 

законодавства, яке мало місце під час голосування і яке могло вплинути на результати 



волевиявлення виборців.  Николайчук О. В. зазначив, що відповідно до статті 65 

Виборчого кодексу України та Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів 

Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, затвердженого 

постановою Центральної виборчої комісії від 21 серпня 2020 року № 192, дільнична 

виборча комісія не є суб’єктом розгляду скарг. Згідно з частиною третьою статті 72 

Виборчого кодексу України, виборча комісія приймає рішення про залишення скарги 

без розгляду по суті, якщо вона подана до неналежного суб’єкта розгляду скарги 

Виступили: член дільничної виборчої комісії дільниці № 710862 І.Тишко 

запропонувала скаргу Черкаської обласної організації політичної партії 

«Європейський крок» залишити без розгляду по суті. 

 

Николайчук О. В. запропонував прийняти постанову ДВК № 15 такого змісту: 

 

Про скаргу Черкаської обласної організації політичної партії «Європейський 

крок», зареєстровану в дільничній виборчій комісії виборчої дільниці № 710862  25 

жовтня 2020 року за № 7. 

 

1. Скаргу Черкаської обласної організації політичної партії «Європейський 

крок», зареєстровану в дільничній виборчій комісії виборчої дільниці № 710862  25 

жовтня 2020 року за № 7, залишити без розгляду по суті. 

2. Копію цієї постанови надіслати Черкаській обласній організації політичної 

партії «Європейський крок». 

3. Цю постанову оприлюднити шляхом розміщення її на стенді офіційних 

матеріалів дільничної виборчої комісії виборчої дільниці № 710862 у терміни та у 

порядку, визначеному частиною четвертою статті 37 Виборчого кодексу України. 

 

Член  дільничної виборчої комісії виборчої дільниці № 710862 Дяк Ю.М. 

запропонував підтримати цю пропозицію. 

Вирішили (постановили):  

1) cкаргу Черкаської обласної організації політичної партії «Європейський 

крок», зареєстровану в дільничній виборчій комісії виборчої дільниці № 710862  25 

жовтня 2020 року за № 7, залишити без розгляду по суті. 

2) прийняти постанову ДВК № 15 «Про скаргу Черкаської обласної 

організації політичної партії «Європейський крок», зареєстровану в дільничній 

виборчій комісії виборчої дільниці № 710862  25 жовтня 2020 року за № 7 у редакції, 

запропонованій Николайчук О. В. 

 

За це рішення проголосували: 

За 12 (дванадцять) 

Проти 0 (нуль) 



Утрималися 0 (нуль) 

Постанова ДВК № 15 додається. 

 

2. Слухали: головуючого, який оголосив початок підрахунку голосів на 

виборчій дільниці. 

Голова дільничної виборчої комісії доручив членам ДВК Ремезу А.М., 

Тишко І.К., Ященку А.Л., відповідальним за роботу зі списком виборців підрахувати 

та внести на кожен отриманий ними аркуш списку виборців кількість виборців, 

включених до списку виборців, на виборчій дільниці (на момент закінчення 

голосування). Ремез А.М., Тишко І.К., Ященко А.Л. підрахували кількість виборців по 

кожному аркушу списку виборців, на момент закінчення голосування. Після цього 

члени ДВК Ремез А.М., Тишко І.К., Ященко А.Л. повідомили підсумкові відомості 

щодо кількості виборців. 

Підсумувавши дані членів ДВК, відповідальних за работу зі списком виборців, 

голова ДВК Николайчук О.В. оголосив такі відомості про кількість виборців на 

виборчій дільниці: на виборах депутатів обласної ради до списку виборців включено 

1337 виборців, на виборах депутатів районної ради – 1337 виборців, на виборах 

депутатів міської ради – 1337 виборців, на виборах міського голови – 1337 виборців. 

Ці дані секретарем комісії занесені до кожного з протоколів підрахунку голосів (з 

виборів депутатів обласної ради, з виборів депутатів районної ради, з виборів міського 

голови, з виборів депутатів міської ради) у графі "3) кількість виборців, включених 

до списку виборців на виборчій дільниці (на момент закінчення голосування)". 

За дорученням голови ДВК член виборчої комісії Тишко І.К. на підставі 

порівняння списку виборців (записів у списку виборців "голосує за місцем 

перебування") та витягу із списку виборців (відомостей про включених до нього 

виборців) встановила кількість виборців на виборчій дільниці, які були включені до 

витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування (на момент 

закінчення голосування) – 12 виборців на кожному з видів виборів. Голова ДВК 

Николайчук О.В. оголосив дані відомості. Ці дані секретарем комісії занесені до 

кожного з протоколів підрахунку голосів (з виборів депутатів обласної ради, з виборів 

депутатів районної ради, з виборів міського голови, з виборів депутатів міської ради) у 

графі  "4) кількість виборців, внесених на виборчій дільниці до витягу із списку 

виборців для голосування за місцем перебування ". 

Голова ДВК Николайчук О.В. доручив членам виборчої комісії Головку М.А., 

Гордієнку К.Р., Кононенку Р.О., які видавали виборчі бюлетені виборцям, підрахувати 

загальну чисельність невикористаних виборчих бюлетенів по кожному виду виборів.  

Члени ДВК Головко М.А., Гордієнко К.Р., Кононенко Р.О. почергово уголос 

перерахували невикористані виборчі бюлетені по кожному виду виборів.   

Члени ДВК Головко М.А., Гордієнко К.Р., Кононенко Р.О. передали 

невикористані виборчі бюлетені голові ДВК окремо по кожних виборах. Голова ДВК 

Николайчук О.В. перевірив цю інформацію і встановив відповідність сумарним даним, 

зазначеним у відомості про передачу членам дільничної виборчої комісії виборчих 

бюлетенів з місцевих виборів для видачі їх виборцям у приміщенні для голосування/ 



за місцем перебування виборців, складеній перед початком голосування. На підставі 

даних членів комісії голова ДВК оголосив загальну кількість невикористаних 

виборчих бюлетенів по кожному виду виборів: на виборах депутатів обласної ради – 

520 виборчих бюлетенів (включно з одним зіпсованим виборцем погашеним 

бюлетенем), на виборах депутатів районної ради – 520 виборчих бюлетенів, на 

виборах міського голови – 520 виборчих бюлетенів, на виборах депутатів міської ради 

– 520 виборчих бюлетенів. Ці дані секретарем комісії занесені до кожного з протоколів 

підрахунку голосів (з виборів депутатів обласної ради, з виборів депутатів районної 

ради, з виборів міського голови, з виборів депутатів міської ради) у 

графі "2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничною 

виборчою комісією". 

За дорученням голови ДВК член дільничної виборчої комісії К.Гордієнко 

погасив невикористані виборчі бюлетені шляхом відокремлення правого нижнього 

кута бюлетеня і запакував відповідно у чотири окремі пакети. На пакетах було 

зроблено відповідно такі написи: "Невикористані виборчі бюлетені. Вибори депутатів 

Черкаської обласної ради. Територіальний виборчий округ №5. Виборча дільниця 

№710862. Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 520. Запаковано 25 жовтня 

2020 року», "Невикористані виборчі бюлетені. Вибори депутатів Звенигородської 

районної ради Черкаської області. Територіальний виборчий округ №2. Виборча 

дільниця №710862. Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 520. Запаковано 25 

жовтня 2020 року», «Невикористані виборчі бюлетені. Вибори Ватутінського міського 

голови Звенигородського району Черкаської області. Виборча дільниця №710862. 

Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 520. Запаковано 25 жовтня 2020 року» 

«Невикористані виборчі бюлетені. Вибори депутатів Ватутінської міської ради 

Звенигородського району Черкаської області. Територіальний виборчий округ №1. 

Виборча дільниця №710862. Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 520. 

Запаковано 25 жовтня 2020 року»,. 

Перед тим, як поставити на пакетах час  пакування і підписи членів комісії, у 

комісії відбулося обговорення. 

 

Виступили: член дільничної виборчої комісії Коломієць А.П. 

А.Коломієць з метою пришвидшення процесу запаковування виборчих 

документів (а, отже, і підрахунку голосів) запропонував підписи членів дільничної 

виборчої комісії ставити на чистих аркушах, а потім ці аркуші  наклеювати на пакети. 

 Член дільничної виборчої комісії Головко М.А. підтримав таку позицію, 

зазначивши, що він вже зустрічав таку практику; до того ж на пакетах технічно 

незручно ставити підписи. 

Член дільничної виборчої комісії Ященко А.Л. сказав, що запропонований 

варіант, хоча і зручніший, але суперечить закону, адже згідно з частиною шостою 

статті 250 Виборчого кодексі України, «на пакеті … ставляться підписи присутніх 

членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії». До того ж такий спосіб створює 

ризики при транспортуванні документів – наклеєні аркуші можна позривати. 

 

Голосували за пропозицію А.Коломійця: 



За – 3 (три),  

Проти – 8 (три), 

Утрималися – 1 (один). 

Пропозиція не прийнята. 

 

На вищевказаних пакетах проставлено час пакування – 21.50. Всі члени 

дільничної виборчої комісії поставили на пакетах свої підписи, а голова поставив 

печатку комісії. 

Голова ДВК оголосив про наступний етап підрахунку голосів – встановлення 

кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені з відповідних місцевих виборів.  

За дорученням голови ДВК члени дільничної виборчої комісії, відповідальні за 

роботу зі списком виборців, - Ремез А.М., Тишко І.К., Ященко А.Л., - встановили 

кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування з відповідних 

місцевих виборів у приміщенні для голосування, за підписами виборців у списку 

виборців та кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, 

за відмітками "голосував за місцем перебування" у списку виборців. Члени ДВК Ремез 

А.М., Тишко І.К., Ященко А.Л. підсумували відомості по всіх аркушах списку 

виборців, витягу зі списку і передали голові ДВК відомості по кожному аркушу і 

сумарні дані. Члени ДВК Ремез А.М., Тишко І.К., Ященко А.Л. за підписами виборців 

у списку виборців, а також шляхом порівняння списку виборців (записів у списку 

виборців "голосував за місцем перебування") та витягу із списку виборців (за 

підписами виборців у витягу із списку виборців) окремо підрахували кількість 

виборців, які отримали виборчі бюлетені з відповідних місцевих виборів у приміщенні 

для голосування та за місцем їх перебування. 

На основі даних членів ДВК головуючий на засіданні оголосив: на виборах 

депутатів обласної ради у приміщенні для голосування отримали виборчі бюлетені 812 

виборець, за місцем перебування – 12; на виборах депутатів районної ради у 

приміщенні для голосування отримали виборчі бюлетені 812 виборець, за місцем 

перебування – 12; на виборах міського голови у приміщенні для голосування отримали 

виборчі бюлетені – 812 виборців, за місцем перебування – 12; на виборах депутатів 

міської ради у приміщенні для голосування отримали виборчі бюлетені – 812 

виборців, за місцем перебування – 12. 

Ці відомості секретарем комісії занесені до кожного з протоколів підрахунку 

голосів (з виборів депутатів обласної ради, з виборів депутатів міської ради, з виборів 

міського голови) у графах "5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у 

приміщенні для голосування" та "6) кількість виборців, які отримали виборчі 

бюлетені за місцем перебування". 

Голова ДВК Николайчук О.В. доручив членам виборчої комісії Головку М.А., 

Гордієнку К.Р., Кононенку Р.О. підрахувати кількість контрольних талонів виборчих 

бюлетенів з підписами виборців та членів дільничної виборчої комісії, які їх видали, 

окремо з кожних місцевих виборів. Головуючий на засіданні оголосив, що кількість 

контрольних талонів виборчих бюлетенів на виборах депутатів обласної ради складає 

823, на виборах депутатів районної ради складає 824, на виборах міського голови – 

824, на виборах депутатів міської ради – 824. 



Головуючий на засіданні голова комісії Николайчук О.В. оголосив, що «загальна 

кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені» на виборах депутатів районної 

ради – 824, на виборах міського голови – 824, на виборах депутатів міської ради – 824. 

Ці відомості секретарем комісії занесені до кожного з протоколів підрахунку голосів (з 

виборів депутатів районної ради, з виборів міського голови, з виборів депутатів 

міської ради) у графі "7) загальна кількість виборців, які отримали виборчі 

бюлетені". 

 

Слухали: про розбіжність між кількістю виборців, які отримали виборчі 

бюлетені з виборів депутатів обласної ради, за підписами виборців у списку виборців 

та відмітками "голосував за місцем перебування" у списку виборців, та кількістю 

контрольних талонів виборчих бюлетенів.  

Доповідач: голова ДВК Николайчук О.В. заявив, що відповідно до частини 

тринадцятої статті 250 Виборчого кодексу України необхідно прийняти рішення 

комісії про встановлення причини такої невідповідності і скласти акт. О.Николайчук 

зазначив, що причиною такої розбіжності є помилка члена дільничної виборчої 

комісії, який не від’єднав контрольний талон від виборчого бюлетеня. 

Виступили: член ДВК Головко М.А. підтримав таку причину розбіжності. 

 Вирішили (постановили): причиною розбіжності між кількістю виборців, які 

отримали виборчі бюлетені з виборів депутатів обласної ради, за підписами виборців у 

списку виборців та відмітками "голосував за місцем перебування" у списку виборців, 

та кількістю контрольних талонів виборчих бюлетенів є помилка члена дільничної 

виборчої комісії, який не від’єднав контрольний талон від виборчого бюлетеня і видав 

виборцеві бюлетень разом з контрольним талоном. 

За це рішення проголосували: 

За – 10 (десять),  

Проти – 0 (нуль), 

Утрималися – 2 (два). 

 

За фактом розбіжності між кількістю виборців, які отримали виборчі бюлетені з 

виборів депутатів обласної ради, за підписами виборців у списку виборців та 

відмітками "голосував за місцем перебування" у списку виборців, та кількістю 

контрольних талонів виборчих бюлетенів складено акт із зазначенням вищезгаданої 

причини. Даний акт підписали всі члени ДВК, підписи скріплено печаткою. 

 

Слухали: про встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені 

для голосування на виборах депутатів Черкаської обласної ради у територіальному 

виборчому окрузі № 5 на виборчій дільниці № 710862.  

Доповідач: голова ДВК Николайчук О.В. 

О.Николайчук запропонував встановити кількість виборців, які отримали 

виборчі бюлетені для голосування на виборах депутатів Черкаської обласної ради у 

територіальному виборчому окрузі № 5 на виборчій дільниці № 710862 за підписами 



виборців у списку виборців та відмітками "голосував за місцем перебування" у списку 

виборців. Тобто, 824 виборці.  

Виступили: члени дільничної виборчої комісії Дяк Ю.М., Коломієць А.П., які 

підтримали таку позицію. 

Вирішили (постановили): встановити, що кількість виборців, які отримали 

виборчі бюлетені для голосування на виборах депутатів Черкаської обласної ради у 

територіальному виборчому окрузі № 5 на виборчій дільниці № 710862 складає 824 

виборці. За це рішення проголосували: 

За – 12 (дванадцять),  

Проти – 0 (нуль), 

Утрималися – 0 (нуль). 

 

Голова ДВК Николайчук О.В. оголосив: «Загальна кількість виборців, які 

отримали виборчі бюлетені для голосування на виборах депутатів Черкаської обласної 

ради у територіальному виборчому окрузі №4 на виборчій дільниці № 710862  складає 

824 виборці». 

Ці відомості секретарем комісії занесені до протоколів підрахунку голосів з 

виборів депутатів обласної ради у графі "7) загальна кількість виборців, які 

отримали виборчі бюлетені". 

За дорученням голови ДВК член виборчої комісії Кононенко Р.О. запакував 

список виборців, витяг зі списку виборців, заяви, на підставі яких складався витяг із 

списку, рішення суду про внесення змін до списку виборців, повідомлення органу 

ведення Державного реєстру виборців у пакет, на якому зроблено напис: «Список 

виборців. Місцеві вибори. Виборча дільниця № 710862. Запаковано 25 жовтня 2020 

року о 22.20». На пакеті всі члени ДВК проставили свої підписи, голова поставив на 

пакеті печатку комісії.   

За дорученням головуючого на засіданні голови ДВК члени дільничної виборчої 

комісії Головко М.А., Гордієнко К.Р., Кононенко Р.О. запакували у чотири пакети 

контрольні талони виборчих бюлетенів. На пакетах було зроблено відповідно такі 

написи: "Контрольні талони. Вибори депутатів Черкаської обласної ради. 

Територіальний виборчий округ № 5. Виборча дільниця №710862. Кількість 

запакованих контрольних талонів – 82. Запаковано 25 жовтня 2020 року о 22.24», 

"Контрольні талони. Вибори депутатів Звенигородської районної ради Черкаського 

району. Територіальний виборчий округ № 2. Виборча дільниця № 710862. Кількість 

запакованих контрольних талонів – 824. Запаковано 25 жовтня 2020 року о 22.25», 

«Контрольні талони. Вибори депутатів Ватутінської міської ради Звенигородського 

району Черкаської області. Виборчий округ № 1. Виборча дільниця № 710862. 

Кількість запакованих контрольних талонів – 824. Запаковано 25 жовтня 2020 року о 

22.26», «Контрольні талони. Вибори Ватутінського міського голови Звенигородського 

району Черкаської області. Єдиний одномандатний міський виборчий округ. Виборча 

дільниця № 710862. Кількість запакованих контрольних талонів – 824. Запаковано 25 

жовтня 2020 року о 22.28». На пакетах всі члени ДВК проставили свої підписи, голова 

поставив на пакетах печатку комісії. 



Голова ДВК підсумував, що по кожному виду виборів – виборах до обласної 

ради, виборах до районної ради, виборах міського голови, виборах до міської ради  –  

сума кількості невикористаних виборчих бюлетенів та кількості виборців, які 

отримали виборчі бюлетені, дорівнюють кількості виборчих бюлетенів, отриманих 

дільничною виборчою комісією.  

 

Після цього голова ДВК оголосив про наступний етап підрахунку голосів – 

встановлення вмісту виборчих скриньок. 

Члени дільничної виборчої комісії провели зовнішній огляд виборчих скриньок. 

Жодних пошкоджень печаток на виборчих скриньках члени ДВК не виявили. 

За дорученням голови ДВК Николайчука О.В. члени дільничної виборчої комісії 

Дяк Ю.М., Коломієць А.П. висипали на стіл вміст переносної виборчої скриньки 

№ХХХХХХ/5. Член ДВК І.Тишко виявила серед бюлетенів два контрольних листи. 

Достовірність контрольних листів у членів виборчої комісії сумнівів не викликала.  

Члени ДВК Соловей А.П., Стрикало Р.М. відокремили виборчі бюлетені для 

голосування з кожних місцевих виборів з скриньки №ХХХХХХ/5, склавши у чотири 

стоси. 

Члени дільничної виборчої комісії Дяк Ю.М., Коломієць А.П. висипали на стіл 

вміст переносної виборчої скриньки №ХХХХХХ/6.  Члени ДВК виявили серед 

бюлетенів два контрольних листи. Достовірність цих контрольних листів у членів 

виборчої комісії також сумнівів не викликала. Члени ДВК Соловей А.П., Стрикало 

Р.М. відокремили виборчі бюлетені для голосування з кожних місцевих виборів з 

скриньки №ХХХХХХ/6. 

Члени дільничної виборчої комісії Дяк Ю.М., Коломієць А.П. висипали на стіл 

вміст стаціонарної виборчої скриньки №ХХХХХХ/1. Коломієць А.П. виявив серед 

вмісту скриньки контрольний лист. Члени ДВК жодних сумнівів щодо достовірності 

листа не виявили. Члени ДВК Соловей А.П., Стрикало Р.М. відокремили виборчі 

бюлетені для голосування з кожних місцевих виборів з скриньки №ХХХХХХ/1. 

Аналогічно було розкрито стаціонарні виборчі скриньки №ХХХХХХ/2, 

№ХХХХХХ/3, №ХХХХХХ/4. У всіх скриньках було виявлено контрольні листи, щодо 

яких не було сумнівів у достовірності. Члени ДВК Соловей А.П., Стрикало Р.М. 

відокремили виборчі бюлетені для голосування з кожних місцевих виборів з вказаних 

скриньок. 

Член ДВК Головко М.А., який відповідно до рішення ДВК про розподіл 

обов’язків у день голосування та під час підрахунку голосів, рахує виборчі бюлетені, 

порахував вголос виборчі бюлетені з виборів депутатів обласної ради. Загальна 

кількість бюлетенів з виборів депутатів обласної ради - 824. Бюлетенів, які не 

підягають врахуванню та предметів не виявлено. Ці відомості секретарем комісії 

занесені до протоколу підрахунку голосів з виборів депутатів обласної ради у графі: 

"8) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню" та "9) 

кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці".  

 

Член ДВК Головко М.А. порахував вголос виборчі бюлетені з виборів депутатів 

районної ради. Загальна кількість бюлетенів з виборів депутатів обласної ради - 824. 



Бюлетенів, які не підлягають врахуванню та предметів не виявлено. Ці відомості 

секретарем комісії занесені до протоколу підрахунку голосів з виборів депутатів 

районної ради у графі: "8) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають 

врахуванню" та "9) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на 

виборчій дільниці".  

 

Член ДВК Головко М.А. порахував вголос виборчі бюлетені з виборів міського 

голови. Загальна кількість бюлетенів з виборів міського голови - 824. Предметів і 

бюлетенів, які не підлягають врахуванню, не виявлено. Ці відомості секретарем комісії 

занесені до протоколу підрахунку голосів з виборів міського голови у графі: 

"8) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню" та "9) 

кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці".  

 

Член ДВК Головко М.А. порахував вголос виборчі бюлетені з виборів депутатів 

міської ради. Загальна кількість бюлетенів з виборів міського голови - 823 . Предметів 

і бюлетенів, які не підлягають врахуванню, не виявлено. Ці відомості секретарем 

комісії занесені до протоколу підрахунку голосів з виборів депутатів міської ради у 

графі: "8) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню" та "9) 

кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці".  

 

Член ДВК Кононенко Р.О. запакував контрольні листи у пакет, на якому 

зроблено напис «Предмети. Місцеві вибори. Виборча дільниця № 710862. Запаковано 

25 жовтня 2020 року о 22.45.». На пакеті всі члени ДВК проставили свої підписи, 

голова поставив на пакеті печатку комісії.   

 

Голова ДВК оголосив про новий етап під час якого дільнична виборча комісія 

почергово опрацює виборчі бюлетені з голосами виборців, які підтримали 

територіальний виборчий список кожної місцевої організації політичної партії, для 

встановлення кількості голосів, поданих на підтримку кожного кандидата в депутати, 

включеного до такого виборчого списку з виборів депутатів до Черкаської обласної 

ради в єдиному багатомандатному виборчому окрузі в межах територіального 

виборчого округу № 5. 

 

Члени ДВК Соловей А.П., Стрикало Р.М. поклали виборчі бюлетені з виборів 

районної ради, міської ради та міського голови у стаціонарні виборчі скриньки: з 

виборів депутатів міської ради у виборчу скриньку №ХХХХХХ/1,  з виборів депутатів 

районної ради у виборчу скриньку №ХХХХХХ/3, з виборів міського голови – у 

виборчу скриньку №ХХХХХХ/2. Скриньки встановлені у видному для всіх місці. 

 

Член ДВК Головко М.А. розкладає, демонструючи виборчі бюлетені членам 

комісії, іншим присутнім особам, виборчі бюлетені біля табличок з написом: «місцева 

організація політичної партії «Шлях перемоги», «місцева організація політичної партії 



«Воля і дух», «місцева організація політичної партії «Штурм», «місцева організація 

політичної партії «Європейський крок», «Недійсні». 

Член дільничної виборчої комісії Ремез А.М. зупинив процес розкладання 

бюлетенів, заявивши про необхідність проголосувати щодо недійсності бюлетеня.  

Слухали: про визнання недійсним виборчого бюлетеня. 

Доповідач: член ДВК Ремез А.М.  

Ремез А.М. продемонстрував виборчий бюлетень, де напроти місцевої 

організації партії «Шлях перемоги» була позначка виборця у вигляді «+», а також 

напроти слова «місцева організація політичної партії «Європейський крок» 

закреслена. Ремез А.М. заявив, що такий бюлетень має бути визнаний недійсним, не 

дивлячись на те, що волевиявлення виборця достатньо зрозуміле. Ремез А.М. послався 

на пункт перший частини двадцять дев’ятої статті 250 Виборчого кодексу України. 

Виступили: член ДВК Головко М.А. заявив, що такий бюлетень треба вважати 

дійсним, який відданий за місцеву організацію партії «Шлях перемоги». Закреслення у 

виборчому бюлетені не може вважатись позначкою. 

Вирішили (постановили): вважати виборчий бюлетень, де напроти місцевої 

організації партії «Шлях перемоги» була позначка виборця у вигляді «+», а слова 

«місцева організація політичної партії «Європейський крок» закреслена, недійсним. За 

це рішення проголосували: 

За – 10 (десять),  

Проти – 2 (два), 

Утрималися – 0 (нуль). 

  

Член ДВК Головко М.А. продовжив розкладати виборчі бюлетені. Соловей А.П. 

зупинив процес розкладання бюлетенів, заявивши про необхідність визначитись щодо 

недійсності виборчого бюлетеня.  

Слухали: про визнання недійсним виборчого бюлетеня. 

Доповідач: член ДВК Соловей А.П. 

А.Соловей продемонстрував виборчий бюлетень без печатки, проте з 

волевиявленням виборця. Такий бюлетень має бути визнаний недійсним, зазначив він. 

послався на пункт перший частини двадцять дев’ятої статті 250 Виборчого кодексу 

України. 

Виступили: Головко М.А. зауважив, що печатка є, але її дуже погано видно, 

поганий відтиск. 

Голосували за визнання бюлетеня недійсним: 

За – 3 (три),  

Проти – 1 (два), 

Утрималися – 9 (дев’ять). 

Бюлетень недійсним не визнано. Враховано як дійсний. 



 

Член ДВК Головко М.А. завершив розкладати виборчі бюлетені. 

Член ДВК Головко М.А. підрахував кількість недійсних виборчих бюлетенів та 

таких, які визнані ДВК, недійсними. Голова ДВК оголошує суму таких бюлетенів – 14. 

Ці відомості секретарем комісії занесені до протоколу підрахунку голосів з виборів 

депутатів обласної ради у графі: "10) кількість виборчих бюлетенів, визнаних 

недійсними". 

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував недійсні виборчі 

бюлетені у пакет, на якому зробив записи.  "Недійсні виборчі бюлетені. Вибори 

депутатів Черкаської обласної ради. Територіальний виборчий округ № 5. Виборча 

дільниця № 710862. Кількість запакованих недійсних виборчих бюлетенів – 14. 

Запаковано 25 жовтня 2020 року о 23.45». Усі члени ДВК поставили підписи на пакеті, 

голова ДВК – поставив на пакеті печатку.  

Член ДВК Головко М.А. підрахував кількість виборчих бюлетенів, поданих за 

місцеву організацію партії «Воля і дух». Загальна кількість виборчих бюлетенів, 

відданих за цього суб’єкта виборчого процесу – 102 голоси.  

Член виборчої комісії І.Тишко заявила про бажання перерахувати виборчі 

бюлетені, віддані за місцеву організацію партії «Воля і дух». Така можливість була їй 

надана головою ДВК; на час перерахунку цих бюлетенів члени ДВК не вживали 

жодних дій. Перерахунок, проведений І.Тишко, не виявив порушень в підрахунку.  

Голова ДВК оголосив кількість голосів виборців (102 голосів), поданих за 

місцеву організацію партії «Воля і дух». 

Член ДВК Головко М.А. підрахував кількість виборчих бюлетенів, поданих за 

місцеву організацію партії «Європейський крок». Загальна кількість виборчих 

бюлетенів, відданих за цього суб’єкта виборчого процесу – 163 голоси.  

Голова ДВК оголосив кількість голосів виборців (163 голоси), поданих за 

місцеву організацію партії «Європейський крок». 

Член ДВК Головко М.А. підрахував кількість виборчих бюлетенів, відданих за 

місцеву організацію партії «Штурм». Загальна кількість виборчих бюлетенів, відданих 

за цього суб’єкта виборчого процесу – 49 голосів.  

Голова ДВК оголосив кількість голосів виборців (49 голосів), поданих за місцеву 

організацію партії «Штурм». 

Член ДВК Головко М.А. підрахував кількість виборчих бюлетенів, відданих за 

місцеву організацію партії «Шлях перемоги». Загальна кількість виборчих бюлетенів, 

відданих за цього суб’єкта виборчого процесу – 496 голосів.  

Голова ДВК оголосив кількість голосів виборців (496 голосів), поданих за 

місцеву організацію партії «Шлях перемоги». 

На підставі цих даних голова оголосив, що сумарна кількість голосів виборців, 

які підтримали територіальні виборчі списки всіх місцевих організацій політичних 

партій, становить 810 голосів.  

Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, які отримали 

територіальні виборчі списки кожної місцевої організації політичної партії та всіх 



місцевих організацій політичних партій, секретар дільничної виборчої комісії вніс до 

відповідних пунктів "12) кількість голосів виборців, які підтримали 

територіальний виборчий список від кожної місцевої організації політичної 

партії" та "11) сумарна кількість голосів виборців, які підтримали територіальні 

виборчі списки всіх місцевих організацій політичних партій" протоколу 

підрахунку голосів з виборів депутатів обласної ради.  

Голова ДВК оголосив, що кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на 

виборчій дільниці дорівнює сумі кількості недійсних виборчих бюлетенів на виборчій 

дільниці та кількостей виборчих бюлетенів з голосами виборців, які підтримали 

територіальні виборчі списки організацій усіх партій. 

 

Голова ДВК оголосив про новий етап під час якого дільнична виборча комісія 

почергово опрацює виборчі бюлетені з виборів депутатів Черкаської обласної ради з 

голосами виборців, які підтримали територіальний виборчий список кожної  місцевої 

організації політичної партії, для встановлення кількості голосів, поданих на 

підтримку кожного кандидата в депутати, включеного до такого виборчого списку. 

Член ДВК Головко М.А. розкладає, демонструючи виборчі бюлетені членам 

комісії, іншим присутнім особам, виборчі бюлетені місцевої організації партії «Воля і 

дух» біля табличок з написом: «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9», «10», «11», 

«12», «Підтримали весь список». 

Член дільничної виборчої комісії Ремез А.М. зупинив процес розкладання 

бюлетенів, заявивши про необхідність визначитися із волевиявленням виборця щодо 

підтримки кандидата 2, включеного до виборчого списку місцевої організації партії 

«Воля і дух».  

Слухали: про визнання бюлетеня на підтримку усього територіального 

виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії «Воля і дух» 

без надання підтримки окремому кандидату. 

Доповідач: член ДВК Ремез А.М.  

Ремез А.М. продемонстрував виборчий бюлетень, де напроти місцевої 

організації партії «Воля і дух» була позначка виборця у вигляді «+», а також обведено 

прізвище кандидата під номером 2 (два) від цієї організації партії. Ремез А.М. заявив, 

що такий бюлетень має бути зарахований як бюлетень на підтримку усього 

територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації 

партії «Воля і дух» без надання підтримки окремому кандидату, не зважаючи на те, що 

волевиявлення виборця достатньо зрозуміле. Ремез А.М. послався на частину сьому 

статті 248 Виборчого кодексу України. 

Виступили: член ДВК Головко М.А. заявив, що волевиявлення виборця 

очевидне і треба вважати, що виборець підтримує кандидата під номер 2 (два) у 

територіальному виборчому списку кандидатів у депутати від місцевої організації 

партії «Воля і дух». 

Вирішили (постановили): вважати виборчий бюлетень, де напроти місцевої 

організації партії «Воля і дух» була позначка виборця у вигляді «+», а також обведено 

прізвище кандидата під номером 2 (два) від цієї організації партії, бюлетенем  на 

підтримку усього територіального виборчого списку кандидатів у депутати від 



місцевої організації партії «Воля і дух» без надання підтримки окремому кандидату. За 

це рішення проголосували: 

За – 10 (десять),  

Проти – 2 (два), 

Утрималися – 0 (нуль). 

  

Член ДВК Головко М.А. завершив розкладати виборчі бюлетені місцевої 

організації партії «Воля і дух». 

Член ДВК Головко М.А. підрахував кількість виборчих бюлетенів, поданих на 

підтримку кожного кандидата у депутати, включеного до територіального виборчого 

списку місцевої організації партії «Воля і дух» та бюлетеней на підтримку усього 

територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації 

партії «Воля і дух» без надання підтримки окремому кандидату. 

Голова ДВК оголосив результати підрахунку голосів за кожного з кандидатів, 

включеного до територіального виборчого списку місцевої організації партії «Воля і 

дух»: кандидат № 1 – 14 голосів, кандидат № 2 – 0 голосів, кандидат № 3 – 19 голосів, 

кандидат № 4 – 20 голосів, кандидат № 5 – 0 голосів, кандидат № 6 – 9 голосів, 

кандидат № 7 – 0 голосів, кандидат №  8 – 0 голосів, кандидат №  9 – 0 голосів, 

кандидат №  10 – 0 голосів, кандидат № 11 – 0 голосів, кандидат № 12 – 0 голосів, та 

кількості голосів виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список 

відповідної організації партії, не підтримавши конкретного кандидата – 40 голосів. 

Ці відомості секретарем комісії занесені до протоколу підрахунку голосів з 

виборів депутатів обласної ради у графі: "13) кількість голосів виборців, які 

підтримали весь територіальний виборчий список кандидатів у депутати від 

кожної місцевої організації політичної партії, не підтримавши окремого 

кандидата в депутати з цього списку" та "14) кількість голосів виборців, які 

підтримали кожного кандидата в депутати, включеного до територіального 

виборчого списку кандидатів у депутати від кожної місцевої організації 

політичної партії". 

Голова оголосив, що кількість голосів виборців, які підтримали територіальний 

виборчий список місцевої організації партії «Воля і дух», дорівнює сумі кількості 

голосів виборців, які підтримали кожного з кандидатів у депутати, включених до 

територіального виборчого списку місцевої організації партії «Воля і дух», та 

кількості голосів виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список 

місцевої організації партії «Воля і дух», не підтримуючи окремого кандидата у 

депутати з цього списку. 

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, поданими за кожного з кандидатів у депутати, включених до 

територіального виборчого списку місцевої організації партії «Воля і дух» у пакети, на 

якому зробив записи:  "Вибори депутатів Черкаської обласної ради. Територіальний 

виборчий округ № 5. Виборча дільниця № 710862. Місцева організація партії «Воля і 

дух». Панасенко Іван Петрович. Порядковий номер у територіальному виборчому 

списку – 1. Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 14. 26 жовтня 2020 року о 

00.15»; "Вибори депутатів Черкаської обласної ради. Територіальний виборчий округ 



№ 5. Виборча дільниця № 710862. Місцева організація партії «Воля і дух». Король 

Олег Петрович. Порядковий номер у територіальному виборчому списку – 3. Кількість 

запакованих виборчих бюлетенів – 19. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 00.15»;  

"Вибори депутатів Черкаської обласної ради. Територіальний виборчий округ № 5. 

Виборча дільниця № 710862. Місцева організація партії «Воля і дух». Шмиголь Сергій 

Павлович. Порядковий номер у територіальному виборчому списку – 4. Кількість 

запакованих виборчих бюлетенів – 20. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 00.15»; 

"Вибори депутатів Черкаської обласної ради. Територіальний виборчий округ № 5. 

Виборча дільниця № 710862. Місцева організація партії «Воля і дух». Васильченко 

Олена Олександрівна. Порядковий номер у територіальному виборчому списку – 6. 

Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 9. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 

00.15».   Усі члени ДВК поставили підписи на пакетах, голова ДВК поставив на 

пакетах печатку.  

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, які підтримали увесь територіальний виборчий список від 

місцевої організації партії «Воля і дух, не підтримавши окремого кандидата у депутати  

у пакет, на якому зробив записи:  "Вибори депутатів Черкаської обласної ради. 

Територіальний виборчий округ № 5. Виборча дільниця № 710862. Місцева 

організація партії «Воля і дух». Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 40. 

Запаковано 26 жовтня 2020 року о 00.17». Усі члени ДВК поставили підписи на пакеті, 

голова ДВК – поставив на пакеті печатку. 

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, поданими за кожного з кандидатів у депутати, включених до 

територіального виборчого списку місцевої організації партії «Воля і дух» та які 

підтримали увесь територіальний виборчий список від місцевої організації партії 

«Воля і дух», не підтримавши окремого кандидата у депутати  у пакет, на якому 

зробив запис:  "Вибори депутатів Черкаської обласної ради. Територіальний виборчий 

округ № 5. Виборча дільниця № 710862. Місцева організація партії «Воля і дух». 

Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 102. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 

00.20». Усі члени ДВК поставили підписи на пакеті, голова ДВК – поставив на пакеті 

печатку. 

 

Член ДВК Головко М.А. розклав, демонструючи виборчі бюлетені членам 

комісії, іншим присутнім особам, виборчі бюлетені місцевої організації партії 

«Європейський крок» біля табличок з написом: «1», «2», «3», «4», «5», «Підтримали 

весь список». 

Член ДВК Головко М.А. підрахував кількість виборчих бюлетенів, поданих на 

підтримку кожного кандидата у депутати, включеного до територіального виборчого 

списку місцевої організації партії «Європейський крок» та бюлетеней на підтримку 

усього територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої 

організації партії «Європейський крок» без надання підтримки окремому кандидату. 

Голова ДВК оголосив результати підрахунку голосів за кожного з кандидатів, 

включеного до територіального виборчого списку місцевої організації партії 

«Європейський крок»: кандидат № 1 – 13 голосів, кандидат № 2 – 30 голосів, кандидат 

№ 3 – 19 голосів, кандидат № 4 – 20 голосів, кандидат № 5 – 0 голосів, та кількості 



голосів виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список відповідної 

організації партії, не підтримавши конкретного кандидата – 81 голосів. 

Ці відомості секретарем комісії занесені до протоколу підрахунку голосів з 

виборів депутатів обласної ради у графі: "13) кількість голосів виборців, які 

підтримали весь територіальний виборчий список кандидатів у депутати від 

кожної місцевої організації політичної партії, не підтримавши окремого 

кандидата в депутати з цього списку" та "14) кількість голосів виборців, які 

підтримали кожного кандидата в депутати, включеного до територіального 

виборчого списку кандидатів у депутати від кожної місцевої організації 

політичної партії". 

Голова оголосив, що кількість голосів виборців, які підтримали територіальний 

виборчий список місцевої організації партії «Європейський крок», дорівнює сумі 

кількості голосів виборців, які підтримали кожного з кандидатів у депутати, 

включених до територіального виборчого списку місцевої організації партії 

«Європейський крок», та кількості голосів виборців, які підтримали весь 

територіальний виборчий список місцевої організації партії «Європейський крок», не 

підтримуючи окремого кандидата у депутати з цього списку. 

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, поданими за кожного з кандидатів у депутати, включених до 

територіального виборчого списку місцевої організації партії «Європейський крок» у 

пакети, на яких зробив записи:  "Вибори депутатів Черкаської обласної ради. 

Територіальний виборчий округ № 5. Виборча дільниця № 710862. Місцева 

організація партії «Європейський крок». Лоркич Іван Петрович. Порядковий номер у 

територіальному виборчому списку – 1. Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 

13. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 00.35»; "Вибори депутатів Черкаської обласної 

ради. Територіальний виборчий округ № 5. Виборча дільниця № 710862. Місцева 

організація партії «Європейський крок». Лавріненко Олена Павлівна. Порядковий 

номер у територіальному виборчому списку – 2. Кількість запакованих виборчих 

бюлетенів – 30. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 00.35»;  "Вибори депутатів 

Черкаської обласної ради. Територіальний виборчий округ № 5. Виборча дільниця № 

710862. Місцева організація партії «Європейський крок». Колодницька Марія Іванівна. 

Порядковий номер у територіальному виборчому списку – 3. Кількість запакованих 

виборчих бюлетенів – 19. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 00.35»; "Вибори депутатів 

Черкаської обласної ради. Територіальний виборчий округ № 5. Виборча дільниця № 

710862. Місцева організація партії «Європейський крок». Кулик Олена Олександрівна. 

Порядковий номер у територіальному виборчому списку – 4. Кількість запакованих 

виборчих бюлетенів – 20. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 00.35».   Усі члени ДВК 

поставили підписи на пакетах, голова ДВК – поставив на пакетах печатку.  

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, які підтримали увесь територіальний виборчий список від 

місцевої організації партії «Європейський крок», не підтримавши окремого кандидата 

у депутати  у пакет, на якому зробив записи:  "Вибори депутатів Черкаської обласної 

ради. Територіальний виборчий округ № 5. Виборча дільниця № 710862. Місцева 

організація партії «Європейський крок». Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 

81. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 00.40». Усі члени ДВК поставили підписи на 

пакеті, голова ДВК – поставив на пакеті печатку. 



За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, поданими за кожного з кандидатів у депутати, включених до 

територіального виборчого списку місцевої організації партії «Європейський крок» та 

які підтримали увесь територіальний виборчий список від місцевої організації партії 

«Європейський крок», не підтримавши окремого кандидата у депутати  у пакет, на 

якому зробив записи:  "Вибори депутатів Черкаської обласної ради. Територіальний 

виборчий округ № 5. Виборча дільниця № 710862. Місцева організація партії 

«Європейський крок». Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 163. Запаковано 

26 жовтня 2020 року о 00.45». Усі члени ДВК поставили підписи на пакеті, голова 

ДВК – поставив на пакеті печатку. 

 

Член ДВК Головко М.А. розклав, демонструючи виборчі бюлетені членам 

комісії, іншим присутнім особам, виборчі бюлетені місцевої організації партії 

«Штурм» біля табличок з написом: «1», «2», «3», «4», «5», «Підтримали весь список». 

Член ДВК Головко М.А. підрахував кількість виборчих бюлетенів, поданих на 

підтримку кожного кандидата у депутати, включеного до територіального виборчого 

списку місцевої організації партії «Штурм» та бюлетеней на підтримку усього 

територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації 

партії «Штурм» без надання підтримки окремому кандидату. 

Голова ДВК оголосив результати підрахунку голосів за кожного з кандидатів, 

включеного до територіального виборчого списку місцевої організації партії 

«Штурм»: кандидат № 1 – 13 голосів, кандидат № 2 – 6 голосів, кандидат № 3 – 0 

голосів, кандидат № 4 – 0 голосів, кандидат № 5 – 0 голосів, та кількості голосів 

виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список відповідної організації 

партії, не підтримавши конкретного кандидата – 30 голосів. 

Ці відомості секретарем комісії занесені до протоколу підрахунку голосів з 

виборів депутатів обласної ради у графі: "13) кількість голосів виборців, які 

підтримали весь територіальний виборчий список кандидатів у депутати від 

кожної місцевої організації політичної партії, не підтримавши окремого 

кандидата в депутати з цього списку" та "14) кількість голосів виборців, які 

підтримали кожного кандидата в депутати, включеного до територіального 

виборчого списку кандидатів у депутати від кожної місцевої організації 

політичної партії". 

Голова оголосив, що кількість голосів виборців, які підтримали територіальний 

виборчий список місцевої організації партії «Штурм», дорівнює сумі кількості голосів 

виборців, які підтримали кожного з кандидатів у депутати, включених до 

територіального виборчого списку місцевої організації партії «Штурм», та кількості 

голосів виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список місцевої 

організації партії «Штурм», не підтримуючи окремого кандидата у депутати з цього 

списку. 

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, поданими за кожного з кандидатів у депутати, включених до 

територіального виборчого списку місцевої організації партії «Штурм» у пакети, на 

яких зробив записи:  "Вибори депутатів Черкаської обласної ради. Територіальний 

виборчий округ № 5. Виборча дільниця № 710862. Місцева організація партії 



«Штурм». Варивода Ірина Анатоліївна. Порядковий номер у територіальному 

виборчому списку – 1. Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 13. Запаковано 26 

жовтня 2020 року о 01.05»; "Вибори депутатів Черкаської обласної ради. 

Територіальний виборчий округ № 5. Виборча дільниця № 710862. Місцева 

організація партії «Штурм». Кирилюк Олег Іванович. Порядковий номер у 

територіальному виборчому списку – 2. Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 

6. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 01.05». Усі члени ДВК поставили підписи на 

пакетах, голова ДВК – поставив на пакетах печатку.  

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, які підтримали увесь територіальний виборчий список від 

місцевої організації партії «Штурм», не підтримавши окремого кандидата у депутати  

у пакет, на якому зробив записи:  "Вибори депутатів Черкаської обласної ради. 

Територіальний виборчий округ № 5. Виборча дільниця № 710862. Місцева 

організація партії «Штурм». Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 30. 

Запаковано 26 жовтня 2020 року о 01.15». Усі члени ДВК поставили підписи на пакеті, 

голова ДВК – поставив на пакеті печатку. 

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, поданими за кожного з кандидатів у депутати, включених до 

територіального виборчого списку місцевої організації партії «Штурм» та які 

підтримали увесь територіальний виборчий список від місцевої організації партії 

«Штурм», не підтримавши окремого кандидата у депутати  у пакет, на якому зробив 

записи:  "Вибори депутатів Черкаської обласної ради. Територіальний виборчий округ 

№ 5. Виборча дільниця № 710862. Місцева організація партії «Штурм». Кількість 

запакованих виборчих бюлетенів – 49. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 01.25». Усі 

члени ДВК поставили підписи на пакеті, голова ДВК – поставив на пакеті печатку. 

 

Член ДВК Головко М.А. розклав, демонструючи виборчі бюлетені членам 

комісії, іншим присутнім особам, виборчі бюлетені місцевої організації партії «Шлях 

перемоги» біля табличок з написом: «1», «2», «3», «4», «5», «Підтримали весь список». 

Член ДВК Головко М.А. підрахував кількість виборчих бюлетенів, поданих на 

підтримку кожного кандидата у депутати, включеного до територіального виборчого 

списку місцевої організації партії «Шлях перемоги» та бюлетеней на підтримку усього 

територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації 

партії «Шлях перемоги» без надання підтримки окремому кандидату. 

Голова ДВК оголосив результати підрахунку голосів за кожного з кандидатів, 

включеного до територіального виборчого списку місцевої організації партії «Шлях 

перемоги»: кандидат № 1 – 134 голоса, кандидат № 2 – 26 голосів, кандидат № 3 – 0 

голосів, кандидат № 4 – 0 голосів, кандидат № 5 – 0 голосів, та кількості голосів 

виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список відповідної організації 

партії, не підтримавши конкретного кандидата – 336 голосів. 

Ці відомості секретарем комісії занесені до протоколу підрахунку голосів з 

виборів депутатів обласної ради у графі: "13) кількість голосів виборців, які 

підтримали весь територіальний виборчий список кандидатів у депутати від 

кожної місцевої організації політичної партії, не підтримавши окремого 

кандидата в депутати з цього списку" та "14) кількість голосів виборців, які 



підтримали кожного кандидата в депутати, включеного до територіального 

виборчого списку кандидатів у депутати від кожної місцевої організації 

політичної партії". 

Голова оголосив, що кількість голосів виборців, які підтримали територіальний 

виборчий список місцевої організації партії «Шлях перемоги», дорівнює сумі кількості 

голосів виборців, які підтримали кожного з кандидатів у депутати, включених до 

територіального виборчого списку місцевої організації партії «Шлях перемоги», та 

кількості голосів виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список 

місцевої організації партії «Шлях перемоги», не підтримуючи окремого кандидата у 

депутати з цього списку. 

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, поданими за кожного з кандидатів у депутати, включених до 

територіального виборчого списку місцевої організації партії «Шлях перемоги» у 

пакети, на яких зробив записи:  "Вибори депутатів Черкаської обласної ради. 

Територіальний виборчий округ № 5. Виборча дільниця № 710862. Місцева 

організація партії «Шлях перемоги». Колос Василина Павлівна. Порядковий номер у 

територіальному виборчому списку – 1. Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 

134. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 01.45»; "Вибори депутатів Черкаської обласної 

ради. Територіальний виборчий округ № 5. Виборча дільниця № 710862. Місцева 

організація партії «Шлях перемоги». Пилипенко Олег Іванович. Порядковий номер у 

територіальному виборчому списку – 2. Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 

26. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 01.45». Усі члени ДВК поставили підписи на 

пакетах, голова ДВК – поставив на пакетах печатку.  

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, які підтримали увесь територіальний виборчий список від 

місцевої організації партії «Шлях перемоги», не підтримавши окремого кандидата у 

депутати  у пакет, на якому зробив записи:  "Вибори депутатів Черкаської обласної 

ради. Територіальний виборчий округ № 5. Виборча дільниця № 710862. Місцева 

організація партії «Шлях перемоги». Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 336 

Запаковано 26 жовтня 2020 року о 01.55». Усі члени ДВК поставили підписи на пакеті, 

голова ДВК – поставив на пакеті печатку. 

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, поданими за кожного з кандидатів у депутати, включених до 

територіального виборчого списку місцевої організації партії «Шлях перемоги» та які 

підтримали увесь територіальний виборчий список від місцевої організації партії 

«Шлях перемоги», не підтримавши окремого кандидата у депутати  у пакет, на якому 

зробив записи:  "Вибори депутатів Черкаської обласної ради. Територіальний 

виборчий округ № 5. Виборча дільниця № 710862. Місцева організація партії «Шлях 

перемоги». Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 496. Запаковано 26 жовтня 

2020 року о 02.00». Усі члени ДВК поставили підписи на пакеті, голова ДВК – 

поставив на пакеті печатку. 

 

Голова ДВК оголосив про новий етап під час якого дільнична виборча комісія 

почергово опрацює виборчі бюлетені з виборів депутатів  до Звенигородської районної 



ради Черкаської області в єдиному багатомандатному виборчому окрузі в межах 

територіального виборчого округу № 2. 

Члени ДВК Соловей А.П., Стрикало Р.М. дістали із виборчої скриньки 

№ХХХХХХ/3 виборчі бюлетені з виборів депутатів Звенигородської районної ради 

Черкаської області. 

Член ДВК Головко М.А. розклав, демонструючи виборчі бюлетені членам 

комісії, іншим присутнім особам, виборчі бюлетені біля табличок з написом: «місцева 

організація політичної партії «Шлях до Європи», «місцева організація політичної 

партії «Європейський крок», «місцева організація політичної партії «Штурм», 

«місцева організація політичної партії «Шлях перемоги», «Недійсні». 

Член ДВК Головко М.А. підрахував кількість недійсних виборчих бюлетенів. 

Голова ДВК оголошує суму таких бюлетенів – 14. Ці відомості секретарем комісії 

занесені до протоколу підрахунку голосів з виборів депутатів районної ради у графі: 

"10) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними". 

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував недійсні виборчі 

бюлетені у пакет, на якому зробив записи.  "Недійсні виборчі бюлетені. Вибори 

депутатів Звенигородської районної ради Черкаської області. Територіальний 

виборчий округ № 2. Виборча дільниця № 710862. Кількість запакованих недійсних 

виборчих бюлетенів – 14. Запаковано 25 жовтня 2020 року о 02.15». Усі члени ДВК 

поставили підписи на пакеті, голова ДВК – поставив на пакеті печатку.  

Член ДВК Головко М.А. підрахував кількість виборчих бюлетенів, поданих за 

місцеву організацію партії «Шлях до Європи». Загальна кількість виборчих бюлетенів, 

відданих за цього суб’єкта виборчого процесу – 102 голоси.  

Голова ДВК оголосив кількість голосів виборців (102 голосів), поданих за 

місцеву організацію партії «Шлях до Європи». 

Член ДВК Головко М.А. підрахував кількість виборчих бюлетенів, поданих за 

місцеву організацію партії «Європейський крок». Загальна кількість виборчих 

бюлетенів, відданих за цього суб’єкта виборчого процесу – 163 голоси.  

Голова ДВК оголосив кількість голосів виборців (163 голоси), поданих за 

місцеву організацію партії «Європейський крок». 

Член ДВК Головко М.А. підрахував кількість виборчих бюлетенів, відданих за 

місцеву організацію партії «Штурм». Загальна кількість виборчих бюлетенів, відданих 

за цього суб’єкта виборчого процесу – 49 голосів.  

Голова ДВК оголосив кількість голосів виборців (49 голосів), поданих за місцеву 

організацію партії «Штурм». 

Член ДВК Головко М.А. підрахував кількість виборчих бюлетенів, відданих за 

місцеву організацію партії «Шлях перемоги». Загальна кількість виборчих бюлетенів, 

відданих за цього суб’єкта виборчого процесу – 496 голосів.  

Голова ДВК оголосив кількість голосів виборців (496 голосів), поданих за 

місцеву організацію партії «Шлях перемоги». 



На підставі цих даних голова оголосив, що сумарна кількість голосів виборців, 

які підтримали територіальні виборчі списки всіх місцевих організацій політичних 

партій, становить 810 голосів.  

Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, які отримали 

територіальні виборчі списки кожної місцевої організації політичної партії та всіх 

місцевих організацій політичних партій, секретар дільничної виборчої комісії вніс до 

відповідних пунктів "12) кількість голосів виборців, які підтримали 

територіальний виборчий список від кожної місцевої організації політичної 

партії" та "11) сумарна кількість голосів виборців, які підтримали територіальні 

виборчі списки всіх місцевих організацій політичних партій" протоколу 

підрахунку голосів з виборів депутатів обласної ради.  

Голова ДВК оголосив, що кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на 

виборчій дільниці дорівнює сумі кількості недійсних виборчих бюлетенів на виборчій 

дільниці та кількостей виборчих бюлетенів з голосами виборців, які підтримали 

територіальні виборчі списки організацій усіх партій з виборів депутатів 

Звенигородської районної ради Черкаської області. 

 

Голова ДВК оголосив про новий етап під час якого дільнична виборча комісія 

почергово опрацює виборчі бюлетені з виборів депутатів до Звенигородської районної 

ради Черкаської області з голосами виборців, які підтримали територіальний виборчий 

список кожної місцевої організації політичної партії, для встановлення кількості 

голосів, поданих на підтримку кожного кандидата в депутати, включеного до такого 

виборчого списку з виборів в єдиному багатомандатному виборчому окрузі в межах 

територіального виборчого округу № 2. 

 

 Член ДВК Головко М.А. розкладає, демонструючи виборчі бюлетені членам 

комісії, іншим присутнім особам, виборчі бюлетені місцевої організації партії «Шлях 

до Європи» біля табличок з написом: «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9», 

«Підтримали весь список». 

Член ДВК Головко М.А. підрахував кількість виборчих бюлетенів, поданих на 

підтримку кожного кандидата у депутати, включеного до територіального виборчого 

списку місцевої організації партії «Шлях до Європи» та бюлетеней на підтримку 

усього територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої 

організації партії «Шлях до Європи» без надання підтримки окремому кандидату. 

Голова ДВК оголосив результати підрахунку голосів за кожного з кандидатів, 

включеного до територіального виборчого списку місцевої організації партії «Шлях до 

Європи»: кандидат № 1 – 14 голосів, кандидат № 2 – 0 голосів, кандидат № 3 – 19 

голосів, кандидат № 4 – 20 голосів, кандидат № 5 – 0 голосів, кандидат № 6 – 9 

голосів, кандидат № 7 – 0 голосів, кандидат №  8 – 0 голосів, кандидат №  9 – 0 

голосів, та кількості голосів виборців, які підтримали весь територіальний виборчий 

список відповідної організації партії, не підтримавши конкретного кандидата – 40 

голосів. 

Ці відомості секретарем комісії занесені до протоколу підрахунку голосів з 

виборів депутатів районної ради у графі: "13) кількість голосів виборців, які 



підтримали весь територіальний виборчий список кандидатів у депутати від 

кожної місцевої організації політичної партії, не підтримавши окремого 

кандидата в депутати з цього списку" та "14) кількість голосів виборців, які 

підтримали кожного кандидата в депутати, включеного до територіального 

виборчого списку кандидатів у депутати від кожної місцевої організації 

політичної партії". 

Голова оголосив, що кількість голосів виборців, які підтримали територіальний 

виборчий список місцевої організації партії «Шлях до Європи», дорівнює сумі 

кількості голосів виборців, які підтримали кожного з кандидатів у депутати, 

включених до територіального виборчого списку місцевої організації партії «Шлях до 

Європи», та кількості голосів виборців, які підтримали весь територіальний виборчий 

список місцевої організації партії «Шлях до Європи», не підтримуючи окремого 

кандидата у депутати з цього списку. 

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, поданими за кожного з кандидатів у депутати, включених до 

територіального виборчого списку місцевої організації партії «Шлях до Європи» у 

пакети, на якому зробив записи:  "Вибори депутатів Звенигородської районної ради 

Черкаської області. Територіальний виборчий округ № 2. Виборча дільниця № 710862. 

Місцева організація партії «Шлях до Європи». Лукирич Іван Петрович. Порядковий 

номер у територіальному виборчому списку – 1. Кількість запакованих виборчих 

бюлетенів – 14. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 02.25»; "Вибори депутатів 

Звенигородської районної ради Черкаської області. Територіальний виборчий округ № 

2. Виборча дільниця № 710862. Місцева організація партії «Шлях до Європи». 

Петренко Олег Петрович. Порядковий номер у територіальному виборчому списку – 

3. Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 19. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 

02.25»;  "Вибори депутатів Звенигородської районної ради Черкаської області. 

Територіальний виборчий округ № 2. Виборча дільниця № 710862. Місцева 

організація партії «Шлях до Європи». Потапенко Сергій Павлович. Порядковий номер 

у територіальному виборчому списку – 4. Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 

20. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 02.25»; "Вибори депутатів Звенигородської 

районної ради Черкаської області. Територіальний виборчий округ № 2. Виборча 

дільниця № 710862. Місцева організація партії «Шлях до Європи». Васильченко Олена 

Олександрівна. Порядковий номер у територіальному виборчому списку – 6. Кількість 

запакованих виборчих бюлетенів – 9. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 02.25».   Усі 

члени ДВК поставили підписи на пакетах, голова ДВК поставив на пакетах печатку.  

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, які підтримали увесь територіальний виборчий список від 

місцевої організації партії «Шлях до Європи, не підтримавши окремого кандидата у 

депутати  у пакет, на якому зробив записи:  "Вибори депутатів Звенигородської 

районної ради Черкаської області. Територіальний виборчий округ № 2. Виборча 

дільниця № 710862. Місцева організація партії «Шлях до Європи». Кількість 

запакованих виборчих бюлетенів – 40. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 02.35». Усі 

члени ДВК поставили підписи на пакеті, голова ДВК – поставив на пакеті печатку. 

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, поданими за кожного з кандидатів у депутати, включених до 

територіального виборчого списку місцевої організації партії «Шлях до Європи» та які 



підтримали увесь територіальний виборчий список від місцевої організації партії 

«Шлях до Європи», не підтримавши окремого кандидата у депутати  у пакет, на якому 

зробив запис:  "Вибори депутатів Звенигородської районної ради Черкаської області. 

Територіальний виборчий округ № 2. Виборча дільниця № 710862. Місцева 

організація партії «Шлях до Європи». Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 

102. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 02.40». Усі члени ДВК поставили підписи на 

пакеті, голова ДВК – поставив на пакеті печатку. 

 

Член ДВК Головко М.А. розклав, демонструючи виборчі бюлетені членам 

комісії, іншим присутнім особам, виборчі бюлетені місцевої організації партії 

«Європейський крок» біля табличок з написом: «1», «2», «3», «4», «5», «Підтримали 

весь список». 

Член ДВК Головко М.А. підрахував кількість виборчих бюлетенів, поданих на 

підтримку кожного кандидата у депутати, включеного до територіального виборчого 

списку місцевої організації партії «Європейський крок» та бюлетеней на підтримку 

усього територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої 

організації партії «Європейський крок» без надання підтримки окремому кандидату. 

Голова ДВК оголосив результати підрахунку голосів за кожного з кандидатів, 

включеного до територіального виборчого списку місцевої організації партії 

«Європейський крок»: кандидат № 1 – 13 голосів, кандидат № 2 – 30 голосів, кандидат 

№ 3 – 19 голосів, кандидат № 4 – 20 голосів, кандидат № 5 – 0 голосів, та кількості 

голосів виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список відповідної 

організації партії, не підтримавши конкретного кандидата – 81 голосів. 

Ці відомості секретарем комісії занесені до протоколу підрахунку голосів з 

виборів депутатів районної ради у графі: "13) кількість голосів виборців, які 

підтримали весь територіальний виборчий список кандидатів у депутати від 

кожної місцевої організації політичної партії, не підтримавши окремого 

кандидата в депутати з цього списку" та "14) кількість голосів виборців, які 

підтримали кожного кандидата в депутати, включеного до територіального 

виборчого списку кандидатів у депутати від кожної місцевої організації 

політичної партії". 

Голова оголосив, що кількість голосів виборців, які підтримали територіальний 

виборчий список місцевої організації партії «Європейський крок», дорівнює сумі 

кількості голосів виборців, які підтримали кожного з кандидатів у депутати, 

включених до територіального виборчого списку місцевої організації партії 

«Європейський крок», та кількості голосів виборців, які підтримали весь 

територіальний виборчий список місцевої організації партії «Європейський крок», не 

підтримуючи окремого кандидата у депутати з цього списку. 

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, поданими за кожного з кандидатів у депутати, включених до 

територіального виборчого списку місцевої організації партії «Європейський крок» у 

пакети, на яких зробив записи:  "Вибори депутатів Звенигородської районної ради 

Черкаської області. Територіальний виборчий округ № 2. Виборча дільниця № 710862. 

Місцева організація партії «Європейський крок». Павлик Іван Петрович. Порядковий 

номер у територіальному виборчому списку – 1. Кількість запакованих виборчих 



бюлетенів – 13. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 02.45»; "Вибори депутатів 

Звенигородської районної ради Черкаської області. Територіальний виборчий округ № 

2. Виборча дільниця № 710862. Місцева організація партії «Європейський крок». 

Турчин Олена Павлівна. Порядковий номер у територіальному виборчому списку – 2. 

Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 30. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 

02.45»;  "Вибори депутатів Звенигородської районної ради Черкаської області. 

Територіальний виборчий округ № 2. Виборча дільниця № 710862. Місцева 

організація партії «Європейський крок». Барчан Марія Іванівна. Порядковий номер у 

територіальному виборчому списку – 3. Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 

19. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 02.45»; "Вибори депутатів Звенигородської 

районної ради Черкаської області. Територіальний виборчий округ № 2. Виборча 

дільниця № 710862. Місцева організація партії «Європейський крок». Кваша Олена 

Олександрівна. Порядковий номер у територіальному виборчому списку – 4. Кількість 

запакованих виборчих бюлетенів – 20. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 02.45».   Усі 

члени ДВК поставили підписи на пакетах, голова ДВК – поставив на пакетах печатку.  

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, які підтримали увесь територіальний виборчий список від 

місцевої організації партії «Європейський крок», не підтримавши окремого кандидата 

у депутати  у пакет, на якому зробив записи:  "Вибори депутатів Звенигородської 

районної ради Черкаської області. Територіальний виборчий округ № 2. Виборча 

дільниця № 710862. Місцева організація партії «Європейський крок». Кількість 

запакованих виборчих бюлетенів – 81. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 02.50». Усі 

члени ДВК поставили підписи на пакеті, голова ДВК – поставив на пакеті печатку. 

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, поданими за кожного з кандидатів у депутати, включених до 

територіального виборчого списку місцевої організації партії «Європейський крок» та 

які підтримали увесь територіальний виборчий список від місцевої організації партії 

«Європейський крок», не підтримавши окремого кандидата у депутати  у пакет, на 

якому зробив записи:  "Вибори депутатів Звенигородської районної ради Черкаської 

області. Територіальний виборчий округ № 2. Виборча дільниця № 710862. Місцева 

організація партії «Європейський крок». Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 

163. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 02.55». Усі члени ДВК поставили підписи на 

пакеті, голова ДВК – поставив на пакеті печатку. 

 

Член ДВК Головко М.А. розклав, демонструючи виборчі бюлетені членам 

комісії, іншим присутнім особам, виборчі бюлетені місцевої організації партії 

«Штурм» біля табличок з написом: «1», «2», «3», «4», «5», «Підтримали весь список». 

Член ДВК Головко М.А. підрахував кількість виборчих бюлетенів, поданих на 

підтримку кожного кандидата у депутати, включеного до територіального виборчого 

списку місцевої організації партії «Штурм» та бюлетеней на підтримку усього 

територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації 

партії «Штурм» без надання підтримки окремому кандидату. 

Голова ДВК оголосив результати підрахунку голосів за кожного з кандидатів, 

включеного до територіального виборчого списку місцевої організації партії 

«Штурм»: кандидат № 1 – 13 голосів, кандидат № 2 – 6 голосів, кандидат № 3 – 0 



голосів, кандидат № 4 – 0 голосів, кандидат № 5 – 0 голосів, та кількості голосів 

виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список відповідної організації 

партії, не підтримавши конкретного кандидата – 30 голосів. 

Ці відомості секретарем комісії занесені до протоколу підрахунку голосів з 

виборів депутатів районної ради у графі: "13) кількість голосів виборців, які 

підтримали весь територіальний виборчий список кандидатів у депутати від 

кожної місцевої організації політичної партії, не підтримавши окремого 

кандидата в депутати з цього списку" та "14) кількість голосів виборців, які 

підтримали кожного кандидата в депутати, включеного до територіального 

виборчого списку кандидатів у депутати від кожної місцевої організації 

політичної партії". 

Голова оголосив, що кількість голосів виборців, які підтримали територіальний 

виборчий список місцевої організації партії «Штурм», дорівнює сумі кількості голосів 

виборців, які підтримали кожного з кандидатів у депутати, включених до 

територіального виборчого списку місцевої організації партії «Штурм», та кількості 

голосів виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список місцевої 

організації партії «Штурм», не підтримуючи окремого кандидата у депутати з цього 

списку. 

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, поданими за кожного з кандидатів у депутати, включених до 

територіального виборчого списку місцевої організації партії «Штурм» у пакети, на 

яких зробив записи:  "Вибори депутатів Звенигородської районної ради Черкаської 

області. Територіальний виборчий округ № 2. Виборча дільниця № 710862. Місцева 

організація партії «Штурм». Варивода Ірина Анатоліївна. Порядковий номер у 

територіальному виборчому списку – 1. Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 

13. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 03.00»; "Вибори депутатів Звенигородської 

районної ради Черкаської області. Територіальний виборчий округ № 2. Виборча 

дільниця № 710862. Місцева організація партії «Штурм». Кирилюк Олег Іванович. 

Порядковий номер у територіальному виборчому списку – 2. Кількість запакованих 

виборчих бюлетенів – 6. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 03.00». Усі члени ДВК 

поставили підписи на пакетах, голова ДВК – поставив на пакетах печатку.  

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, які підтримали увесь територіальний виборчий список від 

місцевої організації партії «Штурм», не підтримавши окремого кандидата у депутати  

у пакет, на якому зробив записи:  "Вибори депутатів Звенигородської районної ради 

Черкаської області. Територіальний виборчий округ № 2. Виборча дільниця № 710862. 

Місцева організація партії «Штурм». Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 30. 

Запаковано 26 жовтня 2020 року о 03.05». Усі члени ДВК поставили підписи на пакеті, 

голова ДВК – поставив на пакеті печатку. 

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, поданими за кожного з кандидатів у депутати, включених до 

територіального виборчого списку місцевої організації партії «Штурм» та які 

підтримали увесь територіальний виборчий список від місцевої організації партії 

«Штурм», не підтримавши окремого кандидата у депутати  у пакет, на якому зробив 

записи:  "Вибори депутатів Звенигородської районної ради Черкаської області. 



Територіальний виборчий округ № 2. Виборча дільниця № 710862. Місцева 

організація партії «Штурм». Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 49. 

Запаковано 26 жовтня 2020 року о 03.10». Усі члени ДВК поставили підписи на пакеті, 

голова ДВК – поставив на пакеті печатку. 

 

Член ДВК Головко М.А. розклав, демонструючи виборчі бюлетені членам 

комісії, іншим присутнім особам, виборчі бюлетені місцевої організації партії «Шлях 

перемоги» біля табличок з написом: «1», «2», «3», «4», «5», «Підтримали весь список». 

Член ДВК Головко М.А. підрахував кількість виборчих бюлетенів, поданих на 

підтримку кожного кандидата у депутати, включеного до територіального виборчого 

списку місцевої організації партії «Шлях перемоги» та бюлетеней на підтримку усього 

територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації 

партії «Шлях перемоги» без надання підтримки окремому кандидату.  

Голова ДВК оголосив результати підрахунку голосів за кожного з кандидатів, 

включеного до територіального виборчого списку місцевої організації партії «Шлях 

перемоги»: кандидат № 1 – 134 голоса, кандидат № 2 – 26 голосів, кандидат № 3 – 0 

голосів, кандидат № 4 – 0 голосів, кандидат № 5 – 0 голосів, та кількості голосів 

виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список відповідної організації 

партії, не підтримавши конкретного кандидата – 336 голосів. 

Ці відомості секретарем комісії занесені до протоколу підрахунку голосів з 

виборів депутатів районної ради у графі: "13) кількість голосів виборців, які 

підтримали весь територіальний виборчий список кандидатів у депутати від 

кожної місцевої організації політичної партії, не підтримавши окремого 

кандидата в депутати з цього списку" та "14) кількість голосів виборців, які 

підтримали кожного кандидата в депутати, включеного до територіального 

виборчого списку кандидатів у депутати від кожної місцевої організації 

політичної партії". 

Голова оголосив, що кількість голосів виборців, які підтримали територіальний 

виборчий список місцевої організації партії «Шлях перемоги», дорівнює сумі кількості 

голосів виборців, які підтримали кожного з кандидатів у депутати, включених до 

територіального виборчого списку місцевої організації партії «Шлях перемоги», та 

кількості голосів виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список 

місцевої організації партії «Шлях перемоги», не підтримуючи окремого кандидата у 

депутати з цього списку. 

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, поданими за кожного з кандидатів у депутати, включених до 

територіального виборчого списку місцевої організації партії «Шлях перемоги» у 

пакети, на яких зробив записи:  "Вибори депутатів Звенигородської районної ради 

Черкаської області. Територіальний виборчий округ № 2. Виборча дільниця № 710862. 

Місцева організація партії «Шлях перемоги». Немирів Василина Павлівна. 

Порядковий номер у територіальному виборчому списку – 1. Кількість запакованих 

виборчих бюлетенів – 134. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 03.20»; "Вибори 

депутатів Звенигородської районної ради Черкаської області. Територіальний 

виборчий округ № 2. Виборча дільниця № 710862. Місцева організація партії «Шлях 

перемоги». Павлик Олег Іванович. Порядковий номер у територіальному виборчому 



списку – 2. Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 26. Запаковано 26 жовтня 

2020 року о 03.20». Усі члени ДВК поставили підписи на пакетах, голова ДВК – 

поставив на пакетах печатку.  

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, які підтримали увесь територіальний виборчий список від 

місцевої організації партії «Шлях перемоги», не підтримавши окремого кандидата у 

депутати  у пакет, на якому зробив записи:  "Вибори депутатів Звенигородської 

районної ради Черкаської області. Територіальний виборчий округ № 2. Виборча 

дільниця № 710862. Місцева організація партії «Шлях перемоги». Кількість 

запакованих виборчих бюлетенів – 336 Запаковано 26 жовтня 2020 року о 03.25». Усі 

члени ДВК поставили підписи на пакеті, голова ДВК – поставив на пакеті печатку. 

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, поданими за кожного з кандидатів у депутати, включених до 

територіального виборчого списку місцевої організації партії «Шлях перемоги» та які 

підтримали увесь територіальний виборчий список від місцевої організації партії 

«Шлях перемоги», не підтримавши окремого кандидата у депутати  у пакет, на якому 

зробив записи:  "Вибори депутатів Звенигородської районної ради Черкаської області. 

Територіальний виборчий округ № 2. Виборча дільниця № 710862. Місцева 

організація партії «Шлях перемоги». Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 496. 

Запаковано 26 жовтня 2020 року о 03.30». Усі члени ДВК поставили підписи на пакеті, 

голова ДВК – поставив на пакеті печатку. 

 

Голова ДВК оголосив про новий етап під час якого дільнична виборча комісія 

почергово опрацює виборчі бюлетені з виборів Ватутінського міського голови 

Звенигородського району Черкаської області в єдиному одномандатному виборчому 

окрузі. 

Члени ДВК Соловей А.П., Стрикало Р.М. дістали із виборчої скриньки 

№ХХХХХХ/2 виборчі бюлетені з виборів міського голови. 

Член ДВК Головко М.А. розклав, демонструючи виборчі бюлетені членам 

комісії, іншим присутнім особам, виборчі бюлетені біля табличок з написом: 

«Любченко», «Ребро», «Хорват», «Вершигора», «Недійсні». 

Член ДВК Головко М.А. підрахував кількість недійсних виборчих бюлетенів. 

Голова ДВК оголошує суму таких бюлетенів – 14. Ці відомості секретарем комісії 

занесені до протоколу підрахунку голосів з виборів міського голови у графі: "10) 

кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними". 

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував недійсні виборчі 

бюлетені у пакет, на якому зробив записи:  "Недійсні виборчі бюлетені. Вибори 

Ватутінського міського голови Звенигородського району Черкаської області. Єдиний 

одномандатний  міський виборчий округ. Виборча дільниця № 710862. Кількість 

запакованих недійсних виборчих бюлетенів – 14. Запаковано 26 жовтня 2020 року  о 

03.40». Всі члени ДВК поставили підписи на пакеті, голова ДВК – поставив на пакеті 

печатку.  

Член ДВК Головко М.А. підрахував кількість виборчих бюлетенів, поданих за 

кандидата у міські голови Любченка П.Р. Загальна кількість виборчих бюлетенів, 



відданих за даного кандидата на посаду міського голови – 107. Голова ДВК оголосив 

кількість голосів, поданих за П.Любченка. 

Член ДВК Головко М.А. підрахував кількість виборчих бюлетенів, поданих за 

кандидата у міські голови Ребра М.Я. Загальна кількість виборчих бюлетенів, відданих 

за даного кандидата на посаду міського голови – 203. Голова ДВК оголосив кількість 

голосів, поданих за М.Ребра. 

Член ДВК Головко М.А. підрахував кількість виборчих бюлетенів, поданих за 

кандидата у міські голови Хорвата Р.Т. Загальна кількість виборчих бюлетенів, 

відданих за даного кандидата на посаду міського голови – 350. Голова ДВК оголосив 

кількість голосів, поданих за Р.Хорвата. 

Член ДВК Головко М.А. підрахував кількість виборчих бюлетенів, поданих за 

кандидата у міські голови Вершигору А.В. Загальна кількість виборчих бюлетенів, 

відданих за даного кандидата на посаду міського голови – 150. Голова ДВК оголосив 

кількість голосів, поданих за М.Вершигору. 

Офіційний спостерігач від місцевої організації партії «Воля народу» К.Гнатюк 

заявив, що хоче самостійно перевірити правомірність підрахунку. Голова ДВК 

відмовив офіційному спостерігачеві в задоволенні його бажання, пославшись на 

положення закону – перевіряти правильність підрахунку, здійснювати перерахунок 

може лише член комісії.  

Ці відомості секретарем комісії занесені до протоколу підрахунку голосів з 

виборів кандидатів у міські голови у графі: «11) кількість голосів виборців, поданих 

за кожного кандидата на посаду сільського/селищного/ міського голови". 

Голова ДВК зазначив, що кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на 

виборчій дільниці № 710862 на виборах Ватутінського міського голови 

Звенигородського району Черкаської області, дорівнює сумі кількості виборчих 

бюлетенів, визнаних недійсними, та виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за 

кандидатів на виборчій дільниці № 710862. 

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, поданими за кожного кандидата, у пакети окремо. На кожному 

пакеті зазначено: «Прізвище та ініціали кандидата. Вибори Ватутінського міського 

голови Звенигородського району Черкаської області. Єдиний одномандатний  міський 

виборчий округ. Виборча дільниця № 710862. Кількість запакованих виборчих 

бюлетенів (відповідно до кандидата). Запаковано 26 жовтня 2020 року о 03.45. На 

пакетах проставлено підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка 

комісії. 

 

Голова ДВК оголосив про новий етап під час якого дільнична виборча комісія 

почергово опрацює виборчі бюлетені з виборів депутатів до Ватутінської міської ради 

Звенигородського району Черкаської області в єдиному багатомандатному виборчому 

окрузі в межах територіального виборчого округу № 1. 

 

Члени ДВК Соловей А.П., Стрикало Р.М. дістали з виборчої скриньки 

№ХХХХХХ/1 виборчі бюлетені з виборів депутатів Ватутінської міської ради. 



 

Член ДВК Головко М.А. розклав, демонструючи виборчі бюлетені членам 

комісії, іншим присутнім особам, виборчі бюлетені біля табличок з написом: «місцева 

організація політичної партії «Європейський дім», «місцева організація політичної 

партії «Європейський крок», «місцева організація політичної партії «Штурм», 

«місцева організація політичної партії «Шлях перемоги», «Недійсні». 

Член ДВК Головко М.А. підрахував кількість недійсних виборчих бюлетенів. 

Голова ДВК оголошує суму таких бюлетенів – 14. Ці відомості секретарем комісії 

занесені до протоколу підрахунку голосів з виборів депутатів районної ради у графі: 

"10) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними". 

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував недійсні виборчі 

бюлетені у пакет, на якому зробив записи.  "Недійсні виборчі бюлетені. Вибори 

депутатів до Ватутінської міської ради Звенигородського району Черкаської області. 

Територіальний виборчий округ № 1. Виборча дільниця № 710862. Кількість 

запакованих недійсних виборчих бюлетенів – 14. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 

04.00». Усі члени ДВК поставили підписи на пакеті, голова ДВК – поставив на пакеті 

печатку.  

Член ДВК Головко М.А. підрахував кількість виборчих бюлетенів, поданих за 

місцеву організацію партії «Європейський дім». Загальна кількість виборчих 

бюлетенів, відданих за цього суб’єкта виборчого процесу – 101 голос.  

Голова ДВК оголосив кількість голосів виборців (101 голос), поданих за місцеву 

організацію партії «Європейський дім». 

Член ДВК Головко М.А. підрахував кількість виборчих бюлетенів, поданих за 

місцеву організацію партії «Європейський крок». Загальна кількість виборчих 

бюлетенів, відданих за цього суб’єкта виборчого процесу – 163 голоси.  

Голова ДВК оголосив кількість голосів виборців (163 голоси), поданих за 

місцеву організацію партії «Європейський крок». 

Член ДВК Головко М.А. підрахував кількість виборчих бюлетенів, відданих за 

місцеву організацію партії «Штурм». Загальна кількість виборчих бюлетенів, відданих 

за цього суб’єкта виборчого процесу – 49 голосів.  

Голова ДВК оголосив кількість голосів виборців (49 голосів), поданих за місцеву 

організацію партії «Штурм». 

Член ДВК Головко М.А. підрахував кількість виборчих бюлетенів, відданих за 

місцеву організацію партії «Шлях перемоги». Загальна кількість виборчих бюлетенів, 

відданих за цього суб’єкта виборчого процесу – 496 голосів.  

Голова ДВК оголосив кількість голосів виборців (496 голосів), поданих за 

місцеву організацію партії «Шлях перемоги». 

На підставі цих даних голова оголосив, що сумарна кількість голосів виборців, 

які підтримали територіальні виборчі списки всіх місцевих організацій політичних 

партій, становить 809 голосів.  

Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, які отримали 

територіальні виборчі списки кожної місцевої організації політичної партії та всіх 



місцевих організацій політичних партій, секретар дільничної виборчої комісії вніс до 

відповідних пунктів "12) кількість голосів виборців, які підтримали 

територіальний виборчий список від кожної місцевої організації політичної 

партії" та "11) сумарна кількість голосів виборців, які підтримали територіальні 

виборчі списки всіх місцевих організацій політичних партій" протоколу 

підрахунку голосів з виборів депутатів обласної ради.  

 

Слухали: про невідповідність кількості виборців, які взяли участь у голосуванні 

на виборчій дільниці, сумі кількостей виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, та 

сумарної кількості голосів виборців, які підтримали територіальні виборчі списки усіх 

місцевих організацій політичних партій з виборів до Ватутінської міської ради 

Звенигородського району Черкаської області. 

Доповідач: голова дільничної виборчої комісії Николайчук О.В.  

Николайчук О.В. поінформував, що відповідно до частини сорок першої статті 

250 Виборчого кодексу України необхідно рішенням комісії встановити причину такої 

розбіжності та скласти акт. Николайчук О.В. відзначив, що встановлена 

невідповідність (розбіжність) – 1 бюлетень, тому, скоріше за все, це пов’язане з тим, 

що виборець виніс виборчий бюлетень з виборчої дільниці. 

Виступили: Соловей А.П. підтримав саме таку причину. 

Вирішили (постановили): 

Вважати ймовірною причиною невідповідності кількості виборців, які взяли 

участь у голосуванні на виборчій дільниці на виборах депутатів Ватутінської міської 

ради Звенигородського району Черкаської області сумі кількостей виборчих 

бюлетенів, визнаних недійсними, та сумарної кількості голосів виборців, які 

підтримали територіальні виборчі списки усіх місцевих організацій політичних партій, 

винесення виборчого бюлетеня невідомою особою. 

За це рішення проголосували: 

За – 12 (дванадцять),  

Проти – 0 (нуль), 

Утрималися – 0 (нуль). 

 

Голова ДВК оголосив про новий етап під час якого дільнична виборча комісія 

почергово опрацює виборчі бюлетені з виборів депутатів до Ватутінської міської ради 

Звенигородського району Черкаської області з голосами виборців, які підтримали 

територіальний виборчий список кожної місцевої організації політичної партії, для 

встановлення кількості голосів, поданих на підтримку кожного кандидата в депутати, 

включеного до такого виборчого списку з виборів в єдиному багатомандатному 

виборчому окрузі в межах територіального виборчого округу № 1. 

 

 Член ДВК Головко М.А. розкладає, демонструючи виборчі бюлетені членам 

комісії, іншим присутнім особам, виборчі бюлетені місцевої організації партії 



«Європейський дім» біля табличок з написом: «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», 

«9», «Підтримали весь список». 

Член ДВК Головко М.А. підрахував кількість виборчих бюлетенів, поданих на 

підтримку кожного кандидата у депутати, включеного до територіального виборчого 

списку місцевої організації партії «Європейський дім» та бюлетеней на підтримку 

усього територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої 

організації партії «Європейський дім» без надання підтримки окремому кандидату. 

Голова ДВК оголосив результати підрахунку голосів за кожного з кандидатів, 

включеного до територіального виборчого списку місцевої організації партії 

«Європейський дім»: кандидат № 1 – 14 голосів, кандидат № 2 – 0 голосів, кандидат № 

3 – 19 голосів, кандидат № 4 – 20 голосів, кандидат № 5 – 0 голосів, кандидат № 6 – 9 

голосів, кандидат № 7 – 0 голосів, кандидат №  8 – 0 голосів, кандидат №  9 – 0 

голосів, та кількості голосів виборців, які підтримали весь територіальний виборчий 

список відповідної організації партії, не підтримавши конкретного кандидата – 39 

голосів. 

Ці відомості секретарем комісії занесені до протоколу підрахунку голосів з 

виборів депутатів районної ради у графі: "13) кількість голосів виборців, які 

підтримали весь територіальний виборчий список кандидатів у депутати від 

кожної місцевої організації політичної партії, не підтримавши окремого 

кандидата в депутати з цього списку" та "14) кількість голосів виборців, які 

підтримали кожного кандидата в депутати, включеного до територіального 

виборчого списку кандидатів у депутати від кожної місцевої організації 

політичної партії". 

Голова оголосив, що кількість голосів виборців, які підтримали територіальний 

виборчий список місцевої організації партії «Європейський дім», дорівнює сумі 

кількості голосів виборців, які підтримали кожного з кандидатів у депутати, 

включених до територіального виборчого списку місцевої організації партії 

«Європейський дім», та кількості голосів виборців, які підтримали весь 

територіальний виборчий список місцевої організації партії «Європейський дім», не 

підтримуючи окремого кандидата у депутати з цього списку. 

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, поданими за кожного з кандидатів у депутати, включених до 

територіального виборчого списку місцевої організації партії «Європейський дім» у 

пакети, на якому зробив записи:  "Вибори депутатів до Ватутінської міської ради 

Звенигородського району Черкаської області. Територіальний виборчий округ № 1. 

Виборча дільниця № 710862. Місцева організація партії «Європейський дім». Вовк 

Іван Петрович. Порядковий номер у територіальному виборчому списку – 1. Кількість 

запакованих виборчих бюлетенів – 14. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 04.15»; 

"Вибори депутатів до Ватутінської міської ради Звенигородського району Черкаської 

області. Територіальний виборчий округ № 1. Виборча дільниця № 710862. Місцева 

організація партії «Європейський дім». Савченко Олег Петрович. Порядковий номер у 

територіальному виборчому списку – 3. Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 

19. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 04.15»;  "Вибори депутатів до Ватутінської 

міської ради Звенигородського району Черкаської області. Територіальний виборчий 

округ № 1. Виборча дільниця № 710862. Місцева організація партії «Європейський 



дім». Власюк Сергій Павлович. Порядковий номер у територіальному виборчому 

списку – 4. Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 20. Запаковано 26 жовтня 

2020 року о 04.15»; "Вибори депутатів до Ватутінської міської ради Звенигородського 

району Черкаської області. Територіальний виборчий округ № 1. Виборча дільниця № 

710862. Місцева організація партії «Європейський дім». Компанієць Олена 

Олександрівна. Порядковий номер у територіальному виборчому списку – 6. Кількість 

запакованих виборчих бюлетенів – 9. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 04.15».   Усі 

члени ДВК поставили підписи на пакетах, голова ДВК поставив на пакетах печатку.  

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, які підтримали увесь територіальний виборчий список від 

місцевої організації партії «Європейський дім, не підтримавши окремого кандидата у 

депутати  у пакет, на якому зробив записи:  "Вибори депутатів до Ватутінської міської 

ради Звенигородського району Черкаської області. Територіальний виборчий округ № 

1. Виборча дільниця № 710862. Місцева організація партії «Європейський дім». 

Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 39. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 

04.25». Усі члени ДВК поставили підписи на пакеті, голова ДВК – поставив на пакеті 

печатку. 

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, поданими за кожного з кандидатів у депутати, включених до 

територіального виборчого списку місцевої організації партії «Європейський дім» та 

які підтримали увесь територіальний виборчий список від місцевої організації партії 

«Європейський дім», не підтримавши окремого кандидата у депутати  у пакет, на 

якому зробив запис:  "Вибори депутатів до Ватутінської міської ради 

Звенигородського району Черкаської області. Територіальний виборчий округ № 1. 

Виборча дільниця № 710862. Місцева організація партії «Європейський дім». 

Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 101. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 

04.25». Усі члени ДВК поставили підписи на пакеті, голова ДВК – поставив на пакеті 

печатку. 

 

Член ДВК Головко М.А. розклав, демонструючи виборчі бюлетені членам 

комісії, іншим присутнім особам, виборчі бюлетені місцевої організації партії 

«Європейський крок» біля табличок з написом: «1», «2», «3», «4», «5», «Підтримали 

весь список». 

Член ДВК Головко М.А. підрахував кількість виборчих бюлетенів, поданих на 

підтримку кожного кандидата у депутати, включеного до територіального виборчого 

списку місцевої організації партії «Європейський крок» та бюлетеней на підтримку 

усього територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої 

організації партії «Європейський крок» без надання підтримки окремому кандидату. 

Голова ДВК оголосив результати підрахунку голосів за кожного з кандидатів, 

включеного до територіального виборчого списку місцевої організації партії 

«Європейський крок»: кандидат № 1 – 13 голосів, кандидат № 2 – 30 голосів, кандидат 

№ 3 – 19 голосів, кандидат № 4 – 20 голосів, кандидат № 5 – 0 голосів, та кількості 

голосів виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список відповідної 

організації партії, не підтримавши конкретного кандидата – 81 голосів. 



Ці відомості секретарем комісії занесені до протоколу підрахунку голосів з 

виборів депутатів районної ради у графі: "13) кількість голосів виборців, які 

підтримали весь територіальний виборчий список кандидатів у депутати від 

кожної місцевої організації політичної партії, не підтримавши окремого 

кандидата в депутати з цього списку" та "14) кількість голосів виборців, які 

підтримали кожного кандидата в депутати, включеного до територіального 

виборчого списку кандидатів у депутати від кожної місцевої організації 

політичної партії". 

Голова оголосив, що кількість голосів виборців, які підтримали територіальний 

виборчий список місцевої організації партії «Європейський крок», дорівнює сумі 

кількості голосів виборців, які підтримали кожного з кандидатів у депутати, 

включених до територіального виборчого списку місцевої організації партії 

«Європейський крок», та кількості голосів виборців, які підтримали весь 

територіальний виборчий список місцевої організації партії «Європейський крок», не 

підтримуючи окремого кандидата у депутати з цього списку. 

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, поданими за кожного з кандидатів у депутати, включених до 

територіального виборчого списку місцевої організації партії «Європейський крок» у 

пакети, на яких зробив записи:  "Вибори депутатів до Ватутінської міської ради 

Звенигородського району Черкаської області. Територіальний виборчий округ № 1. 

Виборча дільниця № 710862. Місцева організація партії «Європейський крок». Сварог 

Іван Петрович. Порядковий номер у територіальному виборчому списку – 1. Кількість 

запакованих виборчих бюлетенів – 13. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 04.45»; 

"Вибори депутатів до Ватутінської міської ради Звенигородського району Черкаської 

області. Територіальний виборчий округ № 1. Виборча дільниця № 710862. Місцева 

організація партії «Європейський крок». Погрібна Олена Павлівна. Порядковий номер 

у територіальному виборчому списку – 2. Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 

30. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 04.45»;  "Вибори депутатів до Ватутінської 

міської ради Звенигородського району Черкаської області. Територіальний виборчий 

округ № 1. Виборча дільниця № 710862. Місцева організація партії «Європейський 

крок». Голуб Марія Іванівна. Порядковий номер у територіальному виборчому списку 

– 3. Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 19. Запаковано 26 жовтня 2020 року 

о 04.45»; "Вибори депутатів до Ватутінської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області. Територіальний виборчий округ № 1. Виборча дільниця № 710862. 

Місцева організація партії «Європейський крок». Киричук Олена Олександрівна. 

Порядковий номер у територіальному виборчому списку – 4. Кількість запакованих 

виборчих бюлетенів – 20. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 04.45».   Усі члени ДВК 

поставили підписи на пакетах, голова ДВК – поставив на пакетах печатку.  

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, які підтримали увесь територіальний виборчий список від 

місцевої організації партії «Європейський крок», не підтримавши окремого кандидата 

у депутати  у пакет, на якому зробив записи:  "Вибори депутатів до Ватутінської 

міської ради Звенигородського району Черкаської області. Територіальний виборчий 

округ № 1. Виборча дільниця № 710862. Місцева організація партії «Європейський 

крок». Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 81. Запаковано 26 жовтня 2020 



року о 04.55». Усі члени ДВК поставили підписи на пакеті, голова ДВК – поставив на 

пакеті печатку. 

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, поданими за кожного з кандидатів у депутати, включених до 

територіального виборчого списку місцевої організації партії «Європейський крок» та 

які підтримали увесь територіальний виборчий список від місцевої організації партії 

«Європейський крок», не підтримавши окремого кандидата у депутати  у пакет, на 

якому зробив записи:  "Вибори депутатів до Ватутінської міської ради 

Звенигородського району Черкаської області. Територіальний виборчий округ № 1. 

Виборча дільниця № 710862. Місцева організація партії «Європейський крок». 

Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 163. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 

05.00». Усі члени ДВК поставили підписи на пакеті, голова ДВК – поставив на пакеті 

печатку. 

 

Член ДВК Головко М.А. розклав, демонструючи виборчі бюлетені членам 

комісії, іншим присутнім особам, виборчі бюлетені місцевої організації партії 

«Штурм» біля табличок з написом: «1», «2», «3», «4», «5», «Підтримали весь список». 

Член ДВК Головко М.А. підрахував кількість виборчих бюлетенів, поданих на 

підтримку кожного кандидата у депутати, включеного до територіального виборчого 

списку місцевої організації партії «Штурм» та бюлетеней на підтримку усього 

територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації 

партії «Штурм» без надання підтримки окремому кандидату. 

Голова ДВК оголосив результати підрахунку голосів за кожного з кандидатів, 

включеного до територіального виборчого списку місцевої організації партії 

«Штурм»: кандидат № 1 – 13 голосів, кандидат № 2 – 6 голосів, кандидат № 3 – 0 

голосів, кандидат № 4 – 0 голосів, кандидат № 5 – 0 голосів, та кількості голосів 

виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список відповідної організації 

партії, не підтримавши конкретного кандидата – 30 голосів. 

Ці відомості секретарем комісії занесені до протоколу підрахунку голосів з 

виборів депутатів районної ради у графі: "13) кількість голосів виборців, які 

підтримали весь територіальний виборчий список кандидатів у депутати від 

кожної місцевої організації політичної партії, не підтримавши окремого 

кандидата в депутати з цього списку" та "14) кількість голосів виборців, які 

підтримали кожного кандидата в депутати, включеного до територіального 

виборчого списку кандидатів у депутати від кожної місцевої організації 

політичної партії". 

Голова оголосив, що кількість голосів виборців, які підтримали територіальний 

виборчий список місцевої організації партії «Штурм», дорівнює сумі кількості голосів 

виборців, які підтримали кожного з кандидатів у депутати, включених до 

територіального виборчого списку місцевої організації партії «Штурм», та кількості 

голосів виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список місцевої 

організації партії «Штурм», не підтримуючи окремого кандидата у депутати з цього 

списку. 



За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, поданими за кожного з кандидатів у депутати, включених до 

територіального виборчого списку місцевої організації партії «Штурм» у пакети, на 

яких зробив записи:  "Вибори депутатів до Ватутінської міської ради 

Звенигородського району Черкаської області. Територіальний виборчий округ № 1. 

Виборча дільниця № 710862. Місцева організація партії «Штурм». Нетудихата Ірина 

Анатоліївна. Порядковий номер у територіальному виборчому списку – 1. Кількість 

запакованих виборчих бюлетенів – 13. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 05.05»; 

"Вибори депутатів до Ватутінської міської ради Звенигородського району Черкаської 

області. Територіальний виборчий округ № 1. Виборча дільниця № 710862. Місцева 

організація партії «Штурм». Макуха Олег Іванович. Порядковий номер у 

територіальному виборчому списку – 2. Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 

6. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 05.05». Усі члени ДВК поставили підписи на 

пакетах, голова ДВК – поставив на пакетах печатку.  

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, які підтримали увесь територіальний виборчий список від 

місцевої організації партії «Штурм», не підтримавши окремого кандидата у депутати  

у пакет, на якому зробив записи:  "Вибори депутатів до Ватутінської міської ради 

Звенигородського району Черкаської області. Територіальний виборчий округ № 1. 

Виборча дільниця № 710862. Місцева організація партії «Штурм». Кількість 

запакованих виборчих бюлетенів – 30. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 05.15». Усі 

члени ДВК поставили підписи на пакеті, голова ДВК – поставив на пакеті печатку. 

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, поданими за кожного з кандидатів у депутати, включених до 

територіального виборчого списку місцевої організації партії «Штурм» та які 

підтримали увесь територіальний виборчий список від місцевої організації партії 

«Штурм», не підтримавши окремого кандидата у депутати  у пакет, на якому зробив 

записи:  "Вибори депутатів до Ватутінської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області. Територіальний виборчий округ № 1. Виборча дільниця № 710862. 

Місцева організація партії «Штурм». Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 49. 

Запаковано 26 жовтня 2020 року о 05.25». Усі члени ДВК поставили підписи на пакеті, 

голова ДВК – поставив на пакеті печатку. 

 

Член ДВК Головко М.А. розклав, демонструючи виборчі бюлетені членам 

комісії, іншим присутнім особам, виборчі бюлетені місцевої організації партії «Шлях 

перемоги» біля табличок з написом: «1», «2», «3», «4», «5», «Підтримали весь список». 

Член ДВК Головко М.А. підрахував кількість виборчих бюлетенів, поданих на 

підтримку кожного кандидата у депутати, включеного до територіального виборчого 

списку місцевої організації партії «Шлях перемоги» та бюлетеней на підтримку усього 

територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації 

партії «Шлях перемоги» без надання підтримки окремому кандидату.  

Голова ДВК оголосив результати підрахунку голосів за кожного з кандидатів, 

включеного до територіального виборчого списку місцевої організації партії «Шлях 

перемоги»: кандидат № 1 – 134 голоса, кандидат № 2 – 26 голосів, кандидат № 3 – 0 

голосів, кандидат № 4 – 0 голосів, кандидат № 5 – 0 голосів, та кількості голосів 



виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список відповідної організації 

партії, не підтримавши конкретного кандидата – 336 голосів. 

Ці відомості секретарем комісії занесені до протоколу підрахунку голосів з 

виборів депутатів районної ради у графі: "13) кількість голосів виборців, які 

підтримали весь територіальний виборчий список кандидатів у депутати від 

кожної місцевої організації політичної партії, не підтримавши окремого 

кандидата в депутати з цього списку" та "14) кількість голосів виборців, які 

підтримали кожного кандидата в депутати, включеного до територіального 

виборчого списку кандидатів у депутати від кожної місцевої організації 

політичної партії". 

Голова оголосив, що кількість голосів виборців, які підтримали територіальний 

виборчий список місцевої організації партії «Шлях перемоги», дорівнює сумі кількості 

голосів виборців, які підтримали кожного з кандидатів у депутати, включених до 

територіального виборчого списку місцевої організації партії «Шлях перемоги», та 

кількості голосів виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список 

місцевої організації партії «Шлях перемоги», не підтримуючи окремого кандидата у 

депутати з цього списку. 

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, поданими за кожного з кандидатів у депутати, включених до 

територіального виборчого списку місцевої організації партії «Шлях перемоги» у 

пакети, на яких зробив записи:  "Вибори депутатів до Ватутінської міської ради 

Звенигородського району Черкаської області. Територіальний виборчий округ № 1. 

Виборча дільниця № 710862. Місцева організація партії «Шлях перемоги». Кучеренко 

Василина Павлівна. Порядковий номер у територіальному виборчому списку – 1. 

Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 134. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 

05.45»; "Вибори депутатів до Ватутінської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області. Територіальний виборчий округ № 1. Виборча дільниця № 710862. 

Місцева організація партії «Шлях перемоги». Вигоров Олег Іванович. Порядковий 

номер у територіальному виборчому списку – 2. Кількість запакованих виборчих 

бюлетенів – 26. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 05.45». Усі члени ДВК поставили 

підписи на пакетах, голова ДВК – поставив на пакетах печатку.  

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, які підтримали увесь територіальний виборчий список від 

місцевої організації партії «Шлях перемоги», не підтримавши окремого кандидата у 

депутати  у пакет, на якому зробив записи:  "Вибори депутатів до Ватутінської міської 

ради Звенигородського району Черкаської області. Територіальний виборчий округ № 

1. Виборча дільниця № 710862. Місцева організація партії «Шлях перемоги». 

Кількість запакованих виборчих бюлетенів – 336 Запаковано 26 жовтня 2020 року о 

05.55». Усі члени ДВК поставили підписи на пакеті, голова ДВК – поставив на пакеті 

печатку. 

За дорученням голови ДВК член ДВК Соловей А.П. запакував виборчі бюлетені 

з голосами виборців, поданими за кожного з кандидатів у депутати, включених до 

територіального виборчого списку місцевої організації партії «Шлях перемоги» та які 

підтримали увесь територіальний виборчий список від місцевої організації партії 

«Шлях перемоги», не підтримавши окремого кандидата у депутати  у пакет, на якому 



зробив записи:  "Вибори депутатів до Ватутінської міської ради Звенигородського 

району Черкаської області. Територіальний виборчий округ № 1. Виборча дільниця № 

710862. Місцева організація партії «Шлях перемоги». Кількість запакованих виборчих 

бюлетенів – 496. Запаковано 26 жовтня 2020 року о 06.00». Усі члени ДВК поставили 

підписи на пакеті, голова ДВК – поставив на пакеті печатку. 

 

3. Слухали: про визначення членів виборчої комісії, які здійснюють 

транспортування виборчих документів до міської територіальної виборчої комісії 

Доповідач: голова ДВК Николайчук О.В. 

Николайчук О.В. запропонував включити до складу осіб, які будуть 

транспортувати виборчі документи до ТВК його, Николайчука О.В. (суб’єкт подання - 

місцева організація партії «Шлях перемоги»), Соловея А.П. (суб’єкт подання - місцева 

організація партії «Штурм»), Кононенка Р.О. (суб’єкт подання - місцева організація 

партії «Велика Україна»). 

 

За це рішення проголосували: 

За – 12 (дванадцять),  

Проти – 0 (нуль), 

Утрималися – 0 (нуль). 

 

 

 

Голова дільничної 

виборчої комісії виборчої 

дільниці № 710862 

    

 

Николайчук О.В.. 

  (підпис)   

Заступник голови 

дільничної виборчої 

комісії виборчої дільниці 

№ 710862 

    

 

Яреська А.В. 

  (підпис)   

                            МП 


