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ПРОЄКТ 

ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ 
21 липня 2019 року 

 

Примірник № 1 
 

П Р О Т О К О Л  
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ  

 

 
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ 

В ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ № 31 
 
 

 
           Відповідно до статті 99 Закону України "Про вибори народних депутатів 
України" на підставі протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в 
одномандатному виборчому окрузі № 31 Центральна виборча комісія  в с т а н о в и л а: 

 
 

1) кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному виборчому 
окрузі, виготовлених на замовлення Центральної виборчої комісії,  –   

 
 

сто шістдесят сім тисяч двісті чотирнадцять  167 214 
(прописом)  (цифрами) 

2) кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному виборчому  
окрузі, одержаних окружною виборчою комісією,  –   

 
 

сто шістдесят сім тисяч двісті чотирнадцять  167 214 
(прописом)  (цифрами) 

3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування в 
одномандатному виборчому окрузі, погашених окружною виборчою комісією, –   

 
 

нуль  0 
(прописом)  (цифрами) 

4) кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному виборчому 
окрузі, одержаних дільничними виборчими комісіями, –  

 
 

сто шістдесят сім тисяч двісті чотирнадцять  167 214 
(прописом)  (цифрами) 

5) кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному виборчому 
окрузі, виготовлених дільничними виборчими комісіями,  –   

 
 

нуль  0 
(прописом)  (цифрами) 

6) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування в 
одномандатному виборчому окрузі, погашених дільничними виборчими  
комісіями, –  

 

 
сімдесят вісім тисяч сто п’ятдесят вісім  78 158 

(прописом)  (цифрами) 

7) загальна кількість невикористаних виборчих бюлетенів –     
сімдесят вісім тисяч сто п’ятдесят вісім  78 158 

(прописом)  (цифрами) 

8) кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях, –     
сто шістдесят дві тисячі сімсот п’ятдесят сім  162 757 

(прописом)  (цифрами) 

9) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців на виборчих 
дільницях, –  

 
 

дві тисячі триста п’ятдесят три  2 353 
(прописом)  (цифрами) 

10) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування в 
одномандатному виборчому окрузі у приміщенні для голосування, – 

 
 

вісімдесят сім тисяч триста  87 300 
(прописом)  (цифрами) 
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11) кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному виборчому 
окрузі, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях, – 

 
 

нуль  0 
(прописом)  (цифрами) 

12) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування в 
одномандатному виборчому окрузі за місцем перебування, – 

 
 

одна тисяча сімсот п’ятдесят шість  1 756 
(прописом)  (цифрами) 

13) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування в 
одномандатному виборчому окрузі, – 

 
 

вісімдесят дев’ять тисяч п’ятдесят шість  89 056 
(прописом)  (цифрами) 

14) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в одномандатному 
виборчому окрузі у приміщенні для голосування,  –   

 
 

вісімдесят сім тисяч двісті дев’яносто шість  87 296 
(прописом)  (цифрами) 

15) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в одномандатному 
виборчому окрузі за місцем перебування, – 

 
 

одна тисяча сімсот п’ятдесят шість  1 756 
(прописом)  (цифрами) 

16) загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в одномандатному 
виборчому окрузі, – 

 
 

вісімдесят дев’ять тисяч п’ятдесят два  89 052 
(прописом)  (цифрами) 

17) кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному виборчому 
окрузі, визнаних недійсними, – 

 
 

три тисячі сто сорок два  3 142 
(прописом)  (цифрами) 

18) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у народні депутати України в 
одномандатному виборчому окрузі: 

 

 

Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові  
(за наявності) кандидата у народні депутати України  

(в алфавітному порядку) 

Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у народні депутати України 
в одномандатному виборчому окрузі 

прописом цифрами 

Відренков Юрій Сергійович одна тисяча двадцять шість 1 026 

Долуденко Микола Миколайович одна тисяча шістсот сімдесят шість 1 676 

Дудін Віталій Миколайович триста двадцять вісім 328 

Загородня Світлана Іванівна двісті дев’яносто п’ять 295 

Захарченко Володимир Васильович сорок вісім тисяч триста двадцять два 48 322 

Івахно Анатолій Юрійович дві тисячі чотириста двадцять сім 2 427 

Карий Михайло Олександрович дві тисячі сто дев’яносто п’ять 2 195 

Кісельова Тетяна Ігорівна двісті вісімдесят 280 

Коваль Алла Володимирівна дві тисячі вісімсот сімдесят один 2 871 

Наумчук Ярослав Володимирович сто сорок шість 146 

Немченко Андрій Миколайович дві тисячі п’ятсот чотири 2 504 

Олійник Вадим Васильович сто п’ятдесят 150 

Павлов Костянтин Юрійович двадцять дві тисячі триста дев’ять 22 309 

Рзаєв Рамзі Абдулахад огли триста дев’яносто дев’ять 399 

Чернов Дмитро Анатолійович п’ятсот двадцять три 523 

Якушевич Вадим Володимирович чотириста п’ятдесят дев’ять 459 
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Згідно із Законом України "Про вибори народних депутатів України" народним 
депутатом України обрано:  

ЗАХАРЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ, 1971 року народження, освіта 
вища, директор з безпеки, ТОВ "Завод бурової техніки "ДСД", проживає в місті Кривий 
Ріг Дніпропетровської області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", суб’єкт 
висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ", який одержав більшу відносно 
інших кандидатів у народні депутати України, які балотувалися в одномандатному 
виборчому окрузі № 31, кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні в 
одномандатному виборчому окрузі № 31, – 48 322 (сорок вісім тисяч триста 
двадцять два). 
 

Голова 
Центральної виборчої комісії (підпис)  

Т. СЛІПАЧУК 
 

 

   
Заступник Голови 

Центральної виборчої комісії (підпис)  
О. КОНОПОЛЬСЬКИЙ 

 
 

   
Заступник Голови 

Центральної виборчої комісії (підпис)  
Є. РАДЧЕНКО 

 
 

   
Секретар 

Центральної виборчої комісії (підпис)  
Н. БЕРНАЦЬКА 

 
 

   
 

 

 Члени Центральної виборчої комісії: 

(підпис)  А. БАСАЛАЄВА  

(підпис) 
 

М. ВЕРБЕНСЬКИЙ  

(підпис) 
 

О. ДІДЕНКО  

(підпис)  
А. ЄВСТІГНЄЄВ  

(підпис)  
І. ЄФРЕМОВА  

(підпис)  
О. ЖЕЛТОВА  

(підпис)  С. КУСТОВА  

(підпис) 
 

О. ЛОТЮК  

(підпис)  
К. МАХНІЦЬКА  

(підпис)  
В. ПЛУКАР  

(підпис)  
Л. ШИПІЛОВ  

(підпис) 
 

Т. ЮЗЬКОВА  

МП 
 

Цей протокол складено у двох примірниках 
 

"29"  липня 2019  року о 16 год 30 хв 
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Цей протокол виявили бажання підписати присутні під час встановлення 

результатів позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року в 
одномандатному виборчому окрузі № 31: 

 

кандидати у народні депутати України: 

        
 (підпис)  (прізвище та ініціали)  (підпис)  (прізвище та ініціали) 

        

        

        

        

        

        

        

        

представники політичних партій у Центральній виборчій комісії 
з правом дорадчого голосу: 

 

 (підпис)  (прізвище та ініціали)  (підпис)  (прізвище та ініціали) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

довірені особи кандидатів у народні депутати України: 

        

 (підпис)  (прізвище та ініціали)  (підпис)  (прізвище та ініціали) 

        

        

        

        

офіційні спостерігачі від громадських організацій, 
іноземних держав та міжнародних організацій: 

        

 (підпис)  (прізвище та ініціали)  (підпис)  (прізвище та ініціали) 
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