


 

Додаток 

до постанови Зеленодольської міської 

територіальної виборчої комісії 

від 3 листопада 2020 року № 62 

 

П Р О Т О К О Л  
 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ З  

ВИБОРІВ ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ  

В ЄДИНОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ 
 

 
 

Відповідно до пункту 1 частини першої, частин другої – п’ятої статті 268 Виборчого 

кодексу України територіальна виборча комісія на підставі протоколів (у тому числі з позначкою 

"Уточнений") дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих 

дільницях, а в разі повторного підрахунку голосів виборців – протоколів територіальної  

виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці   

в с т а н о в и л а: 

 

1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення територіальної 

виборчої комісії 
15009 

(цифрами) 

2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями 15009 
(цифрами) 

3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними 

виборчими комісіями 
9971 

(цифрами) 

4) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільцях 14915 
(цифрами) 

5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені 5038 
(цифрами) 

6) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на 

виборчих дільницях 
0 

(цифрами) 

7) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 5038 
(цифрами) 

8) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними 
123 
(цифрами) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

9) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду сільського/селищного/ 

міського голови: 
 

 

№ 

з/п 

Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності)  

кандидата на посаду сільського/селищного/міського голови 

(у порядку розміщення у виборчому бюлетені) 

Кількість голосів виборців, 

поданих за кандидата на посаду 

сільського/селищного/міського голови 

(цифрами) 

1 БЄЛЯЄВ ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ 483 

2 ГРАБОВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 594 

3 КАЛАШНІКОВ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ 403 

4 НАГОРНА ВЛАДИСЛАВА СЕРГІЇВНА 488 

5 НЕВЕСЕЛИЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ 1942 

6 РООТ ВЯЧЕСЛАВ ЛЬВОВИЧ  727 

7 ТОЛКАЧОВ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 278 

 

10) найбільшу кількість голосів виборців у єдиному одномандатному виборчому окрузі набрали 

кандидати на посаду сільського/селищного/міського голови:  
 

 

№ 

з/п 

Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності)  

кандидата на посаду сільського/селищного/міського голови 

Кількість голосів 

виборців, поданих за 

кандидата на посаду 

сільського/селищного/ 

міського голови 

(цифрами) 

Відсоток голосів виборців, 

поданих за кандидата на 

посаду сільського/ 

селищного/міського 

голови, у відношенні до 

кількості виборців, які 

взяли участь у голосуванні 

в єдиному одномандатному 

виборчому окрузі 

(цифрами) 

1 НЕВЕСЕЛИЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ 1942 39,51 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  


