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ШСЦЕВІ ВІШОРИ 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ
(даіа проведеЕгFтя місцевих виборів)

примірЕІ

ПРОТОКОЛ
БіпобеDізьк®Ї сільськоЇ теDіітоDіальноЇ

вибоDчоЇ

(сіjіьсшbЇ селшюі. ndськоЇ і(міgіа гбез рЕйонною подіjрг) виборчоЇ zюмісіЇ )

комісіЇ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ З

голови
в єдиному одномАцдАтному виБорчому окрузі

ВИБОРІВ

БІЛОБЕ Р ІЗЬКОГО

СІЛЬСЬКОГО

(назва посаци сjльськог\о/Ьелzщного/h4ісьіюпо голови)

Відповідно до пункту 1 частини першоЇ , частин друго.і.  п'ято.і. статті 268 Виборчого
кодексу Укрmни tпgриторіальна виборm комісія на шідставі шр®т®нолів (у тому числі з позначвюю
"Уточнений") дільничних виборчих комісій ііро підрахунок голосів виборців на виборчих

дільнищях, а в разі пошорного шідрахунку голоюів виборців ~ протоколів територіальноЇ
ВИбОРЧОЇ КОМіСі.1. ПРО ПОВТОРНИй ПідРЖУНОК ГОЛОСіВ ВИбОРЦіВ На ВідПОВідНій ВИбОРЧій діЛЬНИЦі

в € т а н ® в и л а:

6345

1) кіjіькієгь внборчш бюпф€нів. внготовлсіЕш ва замовпсЕіш т€ршоріальвоЇ
ВИбоРЧОЇ КОМіСіі.

(цифрами)

2) кількість внборчнх бюлетенів, одержаних дільннчними ві[борчіімн комісі"и

б34б

3) кіjтькість невикорнстаних виборчі[х бюлетенів, погашених дільничннми

2636

(пнфнш)

виборч"н mмійяш

'(_цнФраш)

4) іdлжіm ввбоі)ців, вшючєшх до сішсків внборців m внборчш дільцш

6212

5) кількість внбоіщів, які отримали виборчі бюлетені

3710

6) кількість виборчих бюлетеі[ів, що не підлягають врахуванню, виявленнх на

внборчнЕ дільшщш

(цифрами)

(шФрами)

t

0
((шФраш)

7} кілшfсгь внборців. яні взяіш уtіасгь у mпоqгвапні

3710

8) кількість впборчпх бюлеюнів, визнаннх недійснпмп

22

(tшФра")

(Ішфрами)
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9} кількість голосів вибоіщіь поданш за кожного кандндата на посаду сіль€ького/селЕщного/
міського головіі :
J*
т'І)

1

Кііїькіс.!ь голо€ів шборqів,пофзабяuшtщmЕфпоаду

Прізшіце, вііасне ім'н фсі влаєні імеііа) m по батmві (за m]іЕіііості)ншzргг&mDосіщdпшьmфо/€еIіmціюm/Ьііnго.ііDш

єіDєьЕФго/со/мБб"Е"® вчьгшя(цифрами)

(у порадкрr рошіщеtшя у шборчоку бішете±ііt

t ІВАНЮК дМИТРО ІВАНОВИЧ

2596

2

МАРОТЧАК ВАСИЛЬ МИКОЛАйоВИЧ

375

3

юрчук івАн дмитрович

717

10) найбільmу кіjтькість голосів виборц].в у єдиному одвомаіщатному виборчомУ Окрузі набраjти
кандшдати на посаду сhьського/селищного/міськ®го головн:
ВідСОТОК ГОЛОdВ ВИбОРфВ,поданнізаmFішатанапікрdпсшФго/

№

dn

•
Прізвиіце, в,mсне ім'я Фсі власн]. імена) m по батькові (за mявгіості)

кандидота m посаду сільського/сеjmщноі`о/місі,кого головіі

Кі[пdєііm гоmсів
вмрціьІmдg
СіjТьфКОгО/СелищнОг`0/

)БЕLіф іаЕвош

(цнфІІашj

'1

шАніок

о івАнович

оєшфnm'kmгo

кандіідат8 на і]осаду

г'ОЛОВіі, у ВідношеНm. дО

І

КhКОСТі ВПбоРЦіВ, ЯКі

mшуqньуmящmняі

о фmкрг ашmнвгтфкргшборчокуокрузі(шфDаь")

259б

б9,97%

3

ЮРЧУК ІВАН дМИТРОВИЧ

717

1933%

2

мАротчАк вАсиль миколАйович

375,

10,,11%
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Цей протокол складено у трьох примірниках.
Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.
Голова територіально.і. виборчо.і.
комісі.1.

крамар л.І.

Заступник голови територіаjіьно.і.
виборчо.і.комісі.і.

іПлімкевич Т.М.

С екретар територ іаIіьно.і. виборчо.і.
Михайлюк Н.В.

комісі.1.

(прізвище та ініціаjіи)

Члени територіально.і. виборчо.і. іюмісі.і.,
присутні на засіданні:

(Іhшшс)

(прізвище та ініціали)

(підІІис)

(прізвище та ініШаjіи)

гілюк А.І.

Кочерган Л.П.

3убрин г.д.

Шарабуряі{ М.Ю. (1971р.н.)

Жикаляк О.В.

Шарабуряк М.Ю. (1962р.н.)

Михайлюк Т.д.

Чирленяк Л.П.

Е!її

"q , `ї.

„27„

.`

жовтня

gЇ Ї #Ї #о5куі::€':#:dд"_00_"ж
Перший і другий примірники цьоі::ійЇ йі##;ють право підписати присутні на
r.

ІЕІЕа

засіданні територіально.і. виборчо.і. комісі.і. під час встановлення підсумків голосування:

кандидати в депутати:

(Іс)

(прізвище та ініціаш)

(пjдпис)

(прізвще та ініціаjш)

довірені особи кандидатів у депутати:

(підішс)

(прізвище " ініціали)

(підшс)

(прізвіще " ініціа")
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уповноважені особи місцевих організацій політичних партій:
(підпис)

(прізвще m ініціаjіи)

(підпис)

(прізвще " ініціаjіи)

офіційн.і.спостерігачі:

(пс)

(прізвище m іthціа")

(піщс)

(Ірізвище m ініІm)

пріт",
1. У разі якщо межі територіаJтьною виборчого окруіу вклЮЧаЕОть декіЛЬка Сіл. селіщ, міст. відповідні сільські, сегіищні. міс`ькі

виборчі комісіЇ складають протоколи про підсумкіі юлосування з відповідних виборів депутатів ВерховноЇ Ради Аmономної Республііси
Крим, обт1асноЇ ради в межах частини територіальною округу  на виборчих дільницях, утворених на територіЇ відповідного села, селища,
міста.

У разі якщо на територіЇ села` селі!ща. міста угворено більше одного територіального виборчою округу відповідна виборча комісія складає
проггоколи про підсумки голосуЕання в межах усіх таких виборчих окруіів після прийшгтя та розг`ляду документів відповідних дільничних
виборчих комісій села, селища, міста.

2. Кожен примірник протоколу підписуgься юлоіюю, заступником голови, секретарем та іншими членами відповідноЇ територіальноЇ
виборчоЇ комісіЇ ` прису"іми на засіданні комісіЇ . Член відповідноі виборчоЇ комісіЇ . присугній на засіданні комісі.і., зобов'язаний підписати

проігокол про підqrмки юлосування. У разі незіюди з діями комісії чи підсумками юлосуіnння. зафіксовані"и у протоколі про підсумки
гоjlОсуішня, член комісіЇ підписує протокол із позначкою "З окремою думкою". Письмовий вишад окремоЇ думки додається до
відповідного протоколу про підсумки юлосування. У разі відсугнос'гі у протоколі підпису члена виборчоі комісіі напроти його прізвища
зазначається причина відсугності підпису. Непідписання прогоколу окремими членами територіаjтьноЇ виборчоЇ комісіЇ не має правових
наслідків для дійснос'гі протоколу.
3. Кожен прі"ірник прсугоколу підписується та засвідчується печаткою відповідноЇ територіальноЇ виборчоЇ комісіЇ лише піс" його

остаточноію заповнення ,
4. Заборонясіься за[іовнення протокоjv олівцем, внесення до ньою без відповідною рішення комісії будьякж виправлень, а також
підписувати йою та засвідчувати печаткою виборчоЇ комісіі до осіаточною заповнення.

