
 

                                                              МІСЦЕВІ ВИБОРИ  

25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ 

Засідання Білоцерківської міської територіальної виборчої комісії 

Білоцерківського району Київської  області  

 

ПОСТАНОВА 

Київська область 

м. Біла Церква 

 

«08» листопада 2020 року   10: 10                                  № 106 

  

Про акти невідповідності 

 

 Білоцерківська міська територіальна виборча комісія Білоцерківського району Київської  

області  при прийнятті протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів  Білоцерківської 

районної ради розглянула та врахувала  Акти дільничних виборчих комісій про розбіжність між 

підрахованою кількістю виборчих бюлетенів з виборів депутатів Білоцерківської районної ради  та 

кількістю зазначеною у витягу з протоколу Білоцерківської міської територіальної виборчої комісії 

Білоцерківського району Київської  області, а саме: 

№321122 зазначено у витягу 2356; встановлено під час перерахунку 2360. 

№321110  зазначено у витягу1246; встановлено під час перерахунку 1247. 

№321109  зазначено у витягу 2254; встановлено під час перерахунку 2257. 

№321108  зазначено у витягу 1723; встановлено під час перерахунку 1721. 

№321107  зазначено у витягу 1361; встановлено під час перерахунку 1354. 

№321106  зазначено у витягу 1739; встановлено під час перерахунку 1740. 

№321105  зазначено у витягу 2165; встановлено під час перерахунку 2167. 

№321103  зазначено у витягу 2377; встановлено під час перерахунку 2374. 

№321099  зазначено у витягу 1379; встановлено під час перерахунку 1383. 

№320048 зазначено у витягу 719; встановлено під час перерахунку 731. 

№321190  зазначено у витягу 332; встановлено під час перерахунку 333. 

№ 321135 зазначено у витягу 2325; встановлено під час перерахунку 2322. 

№ 321133 зазначено у витягу 1403; встановлено під час перерахунку 1402. 

№ 321179 зазначено у витягу 2354; встановлено під час перерахунку 2360. 

            №321177 зазначено у витягу 1355; встановлено під час перерахунку 1352. 

№ 321175 зазначено у витягу 2194; встановлено під час перерахунку 2191. 

№ 321172 зазначено у витягу 2437; встановлено під час перерахунку 2435. 

№320069 зазначено у витягу 862; встановлено під час перерахунку 859. 

№321131 зазначено у витягу 2251; встановлено під час перерахунку 2253. 

№321143 зазначено у витягу 1940; встановлено під час перерахунку 1941. 

№321144 зазначено у витягу 1809; встановлено під час перерахунку 1810. 

№321145 зазначено у витягу 2197; встановлено під час перерахунку 2202. 

№321155 зазначено у витягу 2341; встановлено під час перерахунку 2350. 

№321159 зазначено у витягу 404; встановлено під час перерахунку 405. 

№321160 зазначено у витягу 2260; встановлено під час перерахунку 2262. 

№321165 зазначено у витягу 1221; встановлено під час перерахунку 1223. 

№321166 зазначено у витягу 2235; встановлено під час перерахунку 2234. 

№321168 зазначено у витягу 1079; встановлено під час перерахунку 1080. 

№321169 зазначено у витягу 2248; встановлено під час перерахунку 2247. 

№321170 зазначено у витягу 1594; встановлено під час перерахунку 1598. 

№321398 зазначено у витягу 903; встановлено під час перерахунку 900. 

 

 

 

 

 



 

Відповідно до статті 256 Виборчого кодексу України 

 

 ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Врахувати Акти дільничних виборчих комісій про розбіжність між підрахованою 

кількістю виборчих бюлетенів з виборів депутатів Білоцерківської районної ради  та 

кількістю зазначеною у витягу з протоколу Білоцерківської міської територіальної 

виборчої комісії Білоцерківського району Київської  області, а саме: 

№321122 зазначено у витягу 2356; встановлено під час перерахунку 2360. 

№321110  зазначено у витягу1246; встановлено під час перерахунку 1247. 

№321109  зазначено у витягу 2254; встановлено під час перерахунку 2257. 

№321108  зазначено у витягу 1723; встановлено під час перерахунку 1721. 

№321107  зазначено у витягу 1361; встановлено під час перерахунку 1354. 

№321106  зазначено у витягу 1739; встановлено під час перерахунку 1740. 

№321105  зазначено у витягу 2165; встановлено під час перерахунку 2167. 

№321103  зазначено у витягу 2377; встановлено під час перерахунку 2374. 

№321099  зазначено у витягу 1379; встановлено під час перерахунку 1383. 

№320048 зазначено у витягу 719; встановлено під час перерахунку 731. 

№321190  зазначено у витягу 332; встановлено під час перерахунку 333. 

№ 321135 зазначено у витягу 2325; встановлено під час перерахунку 2322. 

№ 321133 зазначено у витягу 1403; встановлено під час перерахунку 1402. 

№ 321179 зазначено у витягу 2354; встановлено під час перерахунку 2360. 

№321177 зазначено у витягу 1355; встановлено під час перерахунку 1352. 

№ 321175 зазначено у витягу 2194; встановлено під час перерахунку 2191. 

№ 321172 зазначено у витягу 2437; встановлено під час перерахунку 2435. 

№320069 зазначено у витягу 862; встановлено під час перерахунку 859. 

№321131 зазначено у витягу 2251; встановлено під час перерахунку 2253. 

№321143 зазначено у витягу 1940; встановлено під час перерахунку 1941. 

№321144 зазначено у витягу 1809; встановлено під час перерахунку 1810. 

№321145 зазначено у витягу 2197; встановлено під час перерахунку 2202. 

№321155 зазначено у витягу 2341; встановлено під час перерахунку 2350. 

№321159 зазначено у витягу 404; встановлено під час перерахунку 405. 

№321160 зазначено у витягу 2260; встановлено під час перерахунку 2262. 

№321165 зазначено у витягу 1221; встановлено під час перерахунку 1223. 

№321166 зазначено у витягу 2235; встановлено під час перерахунку 2234. 

№321168 зазначено у витягу 1079; встановлено під час перерахунку 1080. 

№321169 зазначено у витягу 2248; встановлено під час перерахунку 2247. 

№321170 зазначено у витягу 1594; встановлено під час перерахунку 1598. 

№321398 зазначено у витягу 903; встановлено під час перерахунку 900. 

 

  
2. Дану Постанову оприлюднити в порядку передбаченому п. 3 ч. 4 ст. 23 Виборчого кодексу 

України.  

 

Голова 

Білоцерківської міської  

територіальної виборчої комісії    ________________ І. ПЕКАРЧУК   

 

Секретар  

Білоцерківської міської 

територіальної виборчої комісії    ________________ О. АФАНАСЬЄВА 
 


