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ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ 
28 жовтня 2012 року 

 

Примірник № 1 
П Р О Т О К О Л  

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ  
 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ 
В ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ № 106 

 
 

           Відповідно до статті 99 Закону України "Про вибори народних депутатів 
України" на підставі протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в 
одномандатному виборчому окрузі № 106 з поміткою "Уточнений" 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 п'ятдесят шість тисяч чотириста п'ятдесят шість  156 456 
(прописом)  (цифрами) 

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

 
 

сто п'ятдесят шість тисяч чотириста п'ятдесят шість  156 456 
(прописом)  (цифрами) 

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

 
 

дванадцять  12 
(прописом)  (цифрами) 

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

 
 

сто п'ятдесят шість тисяч чотириста сорок чотири  156444 
(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 дві тисячі сто тридцять чотири  72 134 

(прописом)  (цифрами) 

7) загальна кількість невикористаних виборчих бюлетенів, –     
сімдесят дві тисячі сто сорок шість  72 146 

(прописом)  (цифрами) 

8) кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях, –     
сто п'ятдесят чотири тисячі вісімсот вісімдесят один  154 881 

(прописом)  (цифрами) 

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

 
 

чотири тисячі один  4 001 
(прописом)  (цифрами) 

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

 
 

вісімдесят тисяч дев'ятсот вісімнадцять  80 918 
(прописом)  (цифрами) 

11)  кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному виборчому 
окрузі, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях, – 

 
 

один  1 
(прописом)  (цифрами) 
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12) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування в 
одномандатному виборчому окрузі за місцем перебування, – 

 
 

три тисячі триста дев'яносто два  3 392 
(прописом)  (цифрами) 

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

 
 

вісімдесят чотири тисячі триста десять  84 310 
(прописом)  (цифрами) 

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

 
 

вісімдесят тисяч дев'ятсот десять  80 910 
(прописом)  (цифрами) 

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

 
 

три тисячі триста дев'яносто два  3 392 
(прописом)  (цифрами) 

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

 
 

вісімдесят чотири тисячі триста два  84 302 
(прописом)  (цифрами) 

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

 
 

дві тисячі дев'ятсот дев'яносто три  2 993 
(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) 
Прописом Цифрами 

Беркут Ігор Віталійович дев'ять тисяч чотириста сімдесят 
три 9 473 

Грицишин Геннадій Андрійович шістсот тринадцять 613 

Казаков Олег Іванович шістсот шістдесят вісім 668 

Казаков Сергій Вікторович п'ятсот сімдесят 570 

Карацуба Павло Васильович дев'ятсот шістдесят сім 967 

Комчадалов Євгеній Євгенович чотириста вісімдесят вісім 488 

Корчагін Павло Петрович вісім тисяч чотириста п'ятдесят два 8 452 

Кунченко Олексій Петрович тридцять три тисячі шістсот 
сімдесят шість 33 676 

Луговцов Олексій Сергійович двісті двадцять чотири 224 

Припотень Володимир Юрійович триста п'ятдесят шість 356 

Самарський Сергій Вікторович три тисячі п'ятсот шістдесят шість 3 566 

Сідєльнікова Галина Анатоліївна одна тисяча шістсот дев'яносто 
шість 1 696 

Фурман Юрій Анатолійович чотирнадцять тисяч вісімдесят вісім 14 088 

Хітько Ірина Сергіївна триста шістдесят 360 

Шахов Сергій Олександрович п'ять тисяч дев'яносто сім 5 097 

Шевчук Вячеслав Анатолійович одна тисяча п'ятнадцять 1 015 
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          Згідно із Законом України "Про вибори народних депутатів України" народним 
депутатом України обрано:  

КУНЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ, 1952 року народження, освіта вища, 
народний депутат України, проживає в місті Сєвєродонецьк Луганської області, член 
Партії регіонів, суб’єкт висування – Партія регіонів, який одержав більшу відносно 
інших кандидатів у народні депутати України, які балотувалися в одномандатному 
виборчому окрузі № 106, кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні в 
одномандатному виборчому окрузі № 106, – 33 676 (тридцять три тисячі 
шістсот сімдесят шість). 

 
 
   

Голова 
Центральної виборчої комісії 

  
В.М. ШАПОВАЛ 

 
 

(підпис)   
Заступник Голови 

Центральної виборчої комісії 
  

А.Й. МАГЕРА 
 
 

(підпис)   

Заступник Голови 
Центральної виборчої комісії 

  
Ж.І. УСЕНКО-ЧОРНА 

 
 

(підпис)   

Секретар 
Центральної виборчої комісії 

  
Т.Л. ЛУКАШ 

 
 (підпис)   

 
Члени Центральної виборчої комісії: 

 
 
 

  

Т.В. 
АСТАХОВ
А 

(підпис) 

 

Ю.М. 
ДАНИЛЕВ
СЬКИЙ 

(підпис) 

 

Ю.Г. 
ДОНЧЕНК
О 

(підпис) 

 

І.Г. 
ЖИДЕНК
О 

(підпис) 
 

О.К. 
ОСАДЧУК 

(підпис) 

 

М.В. 
ОХЕНДОВ
СЬКИЙ 

(підпис) 

 

Б.С. 
РАЙКОВС
ЬКИЙ 
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(підпис) 

 

О.М. 
ЧУПАХІН 

(підпис) 
 

Ю.В. 
ШВЕЦЬ 

(підпис) 

 

О.М. 
ШЕЛЕСТО
В 

(підпис) 

 

В.Є. 
ШЕЛУДЬ
КО 

(підпис)  
 

МП 
Цей протокол складено у двох 

примірниках 
 

"6"  листопада 2012  року о 17 год. 15 хв. 
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Цей протокол виявили бажання підписати присутні при встановленні 
результатів виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року в 
одномандатному виборчому окрузі № 106: 

 

кандидати у народні депутати України: 

        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 
довірені особи кандидатів у народні депутати України: 

  
 

      

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

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

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

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

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

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

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

 

представники політичних партій у Центральній виборчій комісії: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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