
Перші вибори  депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних
громад і відповідних сільських, селищних, міських голів

25 жовтня 2020 року

Апостолівська міська  територіальна виборча  комісія 
Криворізького району  Дніпропетровської області

ПОСТАНОВА
м. Апостолове

                   
        29 жовтня  2020 року                                                                № 56

Про  встановлення  результатів   голосування  з  виборів  Апостолівського
міського  голови  Криворізького  району  Дніпропетровської  області в
єдиному одномандатному виборчому окрузі

Відповідно  до  пункту  1  частини  першої,  частини  другої-п»ятої  статті  268
Виборчого  кодексу  України,  на  підставі  протоколів  дільничних  виборчих
комісій  «Про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях з виборів
Апостолівського  міського  голови  Криворізького  району  Дніпропетровської
області»

Апостолівська міська  територіальна виборча  комісія Криворізького 
району Дніпропетровської області,

Постановляє:

1.Відповідно  до  пункту  1  частини  першої,  частини  другої-п»ятої  статті  268
Виборчого  кодексу  України,  на  підставі  протоколів  дільничних  виборчих
комісій  «Про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях з виборів
Апостолівського  міського  голови  Криворізького  району  Дніпропетровської
області»,  встановити  результати  голосування   з  виборів  Апостолівського
міського голови Криворізького району Дніпропетровської  області  в  єдиному
одномандатному виборчому окрузі  (протоколи дільничних виборчих комісій
«Про  підрахунок  голосів  виборців  на  виборчих  дільницях  з  виборів
Апостолівського  міського  голови  Криворізького  району  Дніпропетровської
області»  та  протокол Апостолівської  міської  територіальної  виборчої  комісії
«Про  результати  голосування   з  виборів  Апостолівського  міського  голови
Криворізького району Дніпропетровської області  в єдиному одномандатному
виборчому окрузі», додаються).

Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду 
Апостолівського міського голови:

1.ДРАНА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА – 225  (голосів виборців, поданих за кандидата на 
посаду міського голови)

2.ЗАСУЛЬСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – 147 (голосів виборців, 
поданих за кандидата на посаду міського голови)



3.МАЗНИЙ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ- - 779 (голосів виборців, поданих за 
кандидата на посаду міського голови)

4.НІГАЙ СТАНІСЛАВ КАРПОВИЧ- 312 ( голосів виборців, поданих за кандидата на 
посаду міського голови)

5.ОСА АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ – 2184 (голосів виборців, поданих за кандидата на посаду 
міського голови)

6.ПЄНЗЄВ ЮРІЙ БОРИСОВИЧ – 140 (голосів виборців, поданих за кандидата на 
посаду міського голови)

7.ПРОТЕНЯК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ- 493 (голосів виборців, поданих за 
кандидата на посаду міського голови)

8.ПРОТЕНЯК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ -226 (голосів виборців, поданих за 
кандидата на посаду міського голови)

9.СОЛОВЕЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ- 602 (голосів виборців, поданих за 
кандидата на посаду міського голови)

10.ЧЕРКАШИНА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА- 778 (голосів виборців, поданих за 
кандидата на посаду міського голови)

Загальна кількість  голосів виборців, поданих за кандидата на посаду 
міського голови –  5886 

Найбільшу кількість голосів виборців у єдиному одномандатному 
виборчому окрузі набрали кандидати на посаду міського голови :

1. ОСА АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ – 2184 (голосів виборців, поданих за кандидата на посаду 
міського голови)

відсоток голосів виборців, поданих за кандидата  на посаду міського голови, у відношенні до кількості  

виборців, які взяли участь  у голосуванні в єдиному одномандатному виборчому окрузі    -  37.10% 

2. МАЗНИЙ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ- - 779 (голосів виборців, поданих за 
кандидата на посаду міського голови)

відсоток голосів виборців, поданих за кандидата  на посаду міського голови, у відношенні до кількості  

виборців, які взяли участь  у голосуванні в єдиному одномандатному виборчому окрузі    -  13.23% 

3. ЧЕРКАШИНА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА-  778 (голосів виборців, поданих за 
кандидата на посаду міського голови)

відсоток голосів виборців, поданих за кандидата  на посаду міського голови, у відношенні до кількості  

виборців, які взяли участь  у голосуванні в єдиному одномандатному виборчому окрузі    -  13.22% 

4. СОЛОВЕЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ- 602 (голосів виборців, поданих за 
кандидата на посаду міського голови)

відсоток голосів виборців, поданих за кандидата  на посаду міського голови, у відношенні до кількості  

виборців, які взяли участь  у голосуванні в єдиному одномандатному виборчому окрузі    -  10.23% 

Голова територіальної 
 виборчої комісії                                             Т.В.  Балдіна                                          
                                                                 
 Секретар територіальної
виборчої комісії                                             С.В.Краснопольська                               
                        


