
 

стор. № 1 

ПРОМІЖНІ ВИБОРИ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ 
28 березня 2021 року 

 
 

Примірник № 1 
 

П Р О Т О К О Л  
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ  

 

 

 
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ 

В ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ № 87 
 
 

 
           Відповідно до статті 99 Закону України "Про вибори народних депутатів 
України" на підставі протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в 
одномандатному виборчому окрузі № 87 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 сорок вісім тисяч чотириста сорок шість  148 446 
(прописом)  (цифрами) 

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

 
 

сто сорок вісім тисяч чотириста сорок шість  148 446 
(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 сорок вісім тисяч чотириста сорок три  148 443 
(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, –  

 

 
дев’яносто шість тисяч шістсот шість  96 606 

(прописом)  (цифрами) 

7) загальна кількість невикористаних виборчих бюлетенів –     
дев’яносто шість тисяч шістсот шість  96 606 

(прописом)  (цифрами) 

8) кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях, –     
сто сорок шість тисяч дев’ятсот двадцять шість  146 926 

(прописом)  (цифрами) 

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

 
 

три тисячі п’ятдесят чотири  3 054 
(прописом)  (цифрами) 
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10) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування в 
одномандатному виборчому окрузі у приміщенні для голосування, – 

 
 

сорок дев’ять тисяч двісті шістдесят шість  49 266 
(прописом)  (цифрами) 

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

 
 

чотириста шістдесят два  462 
(прописом)  (цифрами) 

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

 
 

дві тисячі п’ятсот сімдесят один  2 571 
(прописом)  (цифрами) 

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

 
 

п’ятдесят одна тисяча вісімсот тридцять сім  51 837 
(прописом)  (цифрами) 

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

 
 

сорок одна тисяча вісімнадцять  41 018 
(прописом)  (цифрами) 

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

 
 

дві тисячі вісімдесят  2 080 
(прописом)  (цифрами) 

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

 
 

п’ятдесят тисяч вісімсот сімдесят один  50 871 
(прописом)  (цифрами) 

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

 
 

шістсот дев’яносто  690 
(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 

Вірастюк Василь Ярославович п’ятнадцять тисяч п’ятсот 
тридцять шість 15 536 

Голіней Юрій Дмитрович три тисячі три 3 003 
Дереворіз Руслан Євгенійович двадцять два 22 
Жолоб Марія Михайлівна тридцять два 32 
Зозуля Руслан Петрович сімнадцять 17 
Кошулинський Руслан 
Володимирович 

чотирнадцять тисяч триста 
одинадцять 14 311 

Макар Іван Іванович двадцять вісім 28 

Ноняк Михайло Васильович одна тисяча чотириста шістдесят 
чотири 1 464 

Резеш Йосип Йосипович одинадцять 11 
Сивачук Сергій Олексійович дев’яносто три 93 
Шевченко Олександр Леонідович, 
1971 р.н. 

п’ятнадцять тисяч сто 
чотирнадцять 15 114 

Шевченко Олександр Леонідович, 
1974 р.н. триста вісімдесят сім 387 

Шевченко Олександр Петрович сто сорок шість 146 
Юрченко Юрій Іванович сімнадцять 17 
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Згідно із Законом України "Про вибори народних депутатів України" народним 
депутатом України обрано:  

ВІРАСТЮК ВАСИЛЬ ЯРОСЛАВОВИЧ, 1974 року народження, освіта вища, 
фізична особа – підприємець, 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 № 87, кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні в 
одномандатному виборчому окрузі № 87, – 15 536 (п’ятнадцять тисяч п’ятсот 
тридцять шість). 
 

 
Голова 

Центральної виборчої комісії (підпис)  
О. ДІДЕНКО 

 
    

Заступник Голови 
Центральної виборчої комісії (підпис)  

С. ДУБОВИК 
 
    

Заступник Голови 
Центральної виборчої комісії (підпис)  

В. ПЛУКАР 
 
    

Секретар 
Центральної виборчої комісії (підпис)  

О. ГАТАУЛЛІНА 
 
 

   
 

 

Члени Центральної виборчої комісії: 
 

(підпис)  О. БОЯРЧУК  
(підпис)  Ю. БУГЛАК  
(підпис)  А. ГЕВКО  
(підпис)  В. ГЛУЩЕНКО       З окремою думкою 
(підпис)  В. ГРЕНЬ                   З окремою думкою 
(підпис)  А. ЄВСТІГНЄЄВ  

Відсутня 
(відпустка) 

 
І. ЄФРЕМОВА  

(підпис)  О. КАРМАЗА  
(підпис)  П. ЛЮБЧЕНКО  
(підпис)  Ю. МІРОШНИЧЕНКО  
(підпис)  В. ПЕРЕПЕЛЮК  
(підпис)  С. ПОСТІВИЙ  
(підпис)  Ю. ФРИЦЬКИЙ  

МП 
 

Цей протокол складено у двох примірниках 
 

22 квітня 2021 року о 19 год 59 хв 
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Цей протокол виявили бажання підписати присутні під час встановлення 
результатів проміжних виборів народного депутата України 28 березня 2021 року в 
одномандатному виборчому окрузі № 87: 

 

кандидати у народні депутати України: 

        
 (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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