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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 № 214 
 
 

 
           Відповідно до статті 99 Закону України "Про вибори народних депутатів України" на 
підставі протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному 
виборчому окрузі № 214 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 чотири тисячі чотириста вісімдесят чотири  164 484 
(прописом)  (цифрами) 

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

 
 

сто шістдесят чотири тисячі чотириста вісімдесят чотири  164 484 
(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 чотири тисячі чотириста вісімдесят чотири  164 484 
(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, –  

 

 
вісімдесят п’ять тисяч сімсот двадцять три  85 723 

(прописом)  (цифрами) 

7) загальна кількість невикористаних виборчих бюлетенів –     
вісімдесят п’ять тисяч сімсот двадцять три  85 723 

(прописом)  (цифрами) 

8) кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях, –     
сто шістдесят три тисячі сім  163 007 

(прописом)  (цифрами) 

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

 
 

сімсот дванадцять  712 
(прописом)  (цифрами) 

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

 
 

сімдесят вісім тисяч триста тридцять п’ять  78 335 
(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, – 

 
 

чотириста двадцять шість  426 
(прописом)  (цифрами) 

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

 
 

сімдесят вісім тисяч сімсот шістдесят один  78 761 
(прописом)  (цифрами) 

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

 
 

сімдесят шість тисяч п’ятсот шістдесят три  76 563 
(прописом)  (цифрами) 

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

 
 

чотириста дев’ятнадцять  419 
(прописом)  (цифрами) 

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

 
 

сімдесят вісім тисяч сімсот шістдесят один  78 761 
(прописом)  (цифрами) 

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

 
 

одна тисяча дев’ятсот шістдесят два  1 962 
(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 

Безніс Олександр Олександрович п’ять тисяч десять 5 010 
Бузницький Василь Юрійович чотири тисячі шість 4 006 
Васильєв Олександр Валерійович одна тисяча двадцять сім 1 027 
Васильчук Вадим Васильович п’ять тисяч сорок дев’ять 5 049 
Діжечко Максим Володимирович одна тисяча чотирнадцять 1 014 
Кіпоренко Євген Валерійович сто дев’яносто один 191 
Кударенко Степан Вікторович одна тисяча дев’ятсот дев’ять 1 909 
Леденьова Анна Владиславівна одна тисяча вісім 1 008 
Маляревич Олесь Вікторович сімнадцять тисяч дев’яносто один 17 091 
Медведенко Станіслав Юрійович одна тисяча сімсот сімдесят чотири 1 774 
Мусієнко Денис Володимирович сто сімдесят три 173 
Назаренко Юрій Юрійович триста сорок два 342 
Паренюк Альбіна Вільямівна триста тридцять чотири 334 
Пригладь Володимир Вікторович шістдесят шість 66 
Сагуйченко Євген Олександрович чотириста вісімдесят вісім 488 
Фарфанюк Мирослав Андрійович шістсот дев’яносто чотири 694 
Ференс Богдан Володимирович чотириста три 403 
Холкін Олег Анатолійович двісті дев’ять 209 
Чумак Віктор Васильович шість тисяч дев’ятсот двадцять п’ять 6 925 
Швакель Олександр Євгенович дві тисячі шістсот сорок чотири 2 644 
Швець Сергій Федорович двадцять п’ять тисяч сто двадцять вісім 25 128 
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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 

Шишацький  
Дмитро Анатолійович одна тисяча триста чотирнадцять 1 314 

 
 

Згідно із Законом України "Про вибори народних депутатів України" народним 
депутатом України обрано:  

ШВЕЦЬ СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ, 1976 року народження, освіта вища, ведучий 
ранкового випуску, ТОВ ТРК "Студія 1+1", проживає в місті Києві, безпартійний, 
суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ", який одержав більшу 
відносно інших кандидатів у народні депутати України, які балотувалися в 
одномандатному виборчому окрузі № 214, кількість голосів виборців, які взяли участь у 
голосуванні в одномандатному виборчому окрузі № 214, – 25 128 (двадцять п’ять 
тисяч сто двадцять вісім). 
 
 

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 
 

"01"  серпня 2019  року о 16 год 38 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 № 214: 

 

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) 

 (підпис)  Загоруйко А.Л.     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

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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