
Перші місцеві вибори  

25 жовтня 2020 року 

 

Почаївська міська територіальна виборча комісія   

Кременецького району Тернопільської області 

 

 

П О С Т А Н О В А  

місто Почаїв 

 

 17 год.20 хв. 

        15 жовтня 2020  року                     № 74 

 

 

Про затвердження кількості бюлетенів із виборів депутатів Почаївської міської 

ради та Почаївського міського голови 25 жовтня 2020 року 

  

Відповідно до статей 240-242 Виборчого кодексу України, Постанови 

Центральної виборчої комісії від 02 .10.2020 року №330 «Про Порядок виготовлення 

виборчих бюлетенів з місцевих виборів та їх передачі відповідним територіальним і 

дільничним виборчим комісіям», Постанови Центральної виборчої комісії від 

24.09.2020 року №295  «Про затвердження форми та кольору виборчих бюлетенів з 

виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 

районних, міських, районних у місті, сільських, селищних рад, сільських, селищних, 

міських голів», Почаївська  міська територіальна виборча комісія п о с т а н о в л я є  

 

1.Затвердити виборчі бюлетені в кількості 14404 шт. із виборів депутатів 

Почаївської міської ради. 

2.Затвердити виборчі бюлетені в кількості 14404 шт. із виборів Почаївського 

міського голови. 

3. Затвердити кількість виборчих бюлетенів по дільницях, а саме: 

Дільниця №610600 

- виборчі бюлетені із виборів депутатів Почаївської міської ради 

(територіальний виборчий округ №1) – 2136 шт. 

- виборчі бюлетені із виборів Почаївського міського голови – 2136 шт. 

 

Дільниця №610603 

- виборчі бюлетені із виборів депутатів Почаївської міської ради 

(територіальний виборчий округ №1) – 1216 шт. 

- виборчі бюлетені із виборів Почаївського міського голови – 1216 шт. 

 

Дільниця №610601 

- виборчі бюлетені із виборів депутатів Почаївської міської ради 

(територіальний виборчий округ №2) – 1639 шт. 

- виборчі бюлетені із виборів Почаївського міського голови – 1639 шт. 

 



Дільниця №610602 

- виборчі бюлетені із виборів депутатів Почаївської міської ради 

(територіальний виборчий округ №2) – 1386 шт. 

- виборчі бюлетені із виборів Почаївського міського голови – 1386 шт. 

 

Дільниця №610604 

- виборчі бюлетені із виборів депутатів Почаївської міської ради 

(територіальний виборчий округ №2) – 358 шт. 

- виборчі бюлетені із виборів Почаївського міського голови – 358 шт. 

 

Дільниця №610548 

- виборчі бюлетені із виборів депутатів Почаївської міської ради 

(територіальний виборчий округ №3) – 776 шт. 

- виборчі бюлетені із виборів Почаївського міського голови – 776 шт. 

 

Дільниця №610549 

- виборчі бюлетені із виборів депутатів Почаївської міської ради 

(територіальний виборчий округ №3) – 143 шт. 

- виборчі бюлетені із виборів Почаївського міського голови – 143 шт. 

 

Дільниця №610550 

- виборчі бюлетені із виборів депутатів Почаївської міської ради 

(територіальний виборчий округ №3) – 606 шт. 

- виборчі бюлетені із виборів Почаївського міського голови – 606 шт. 

 

Дільниця №610586 

- виборчі бюлетені із виборів депутатів Почаївської міської ради 

(територіальний виборчий округ №3) – 813 шт. 

- виборчі бюлетені із виборів Почаївського міського голови – 813 шт. 

 

Дільниця №610587 

- виборчі бюлетені із виборів депутатів Почаївської міської ради 

(територіальний виборчий округ №3) – 769 шт. 

- виборчі бюлетені із виборів Почаївського міського голови – 769 шт. 

 

Дільниця №610609 

- виборчі бюлетені із виборів депутатів Почаївської міської ради 

(територіальний виборчий округ №3) – 1144 шт. 

- виборчі бюлетені із виборів Почаївського міського голови – 1144 шт. 

 

 

 



Дільниця №610591 

- виборчі бюлетені із виборів депутатів Почаївської міської ради 

(територіальний виборчий округ №4) – 1062 шт. 

- виборчі бюлетені із виборів Почаївського міського голови – 1062 шт. 

 

Дільниця №610592 

- виборчі бюлетені із виборів депутатів Почаївської міської ради 

(територіальний виборчий округ №4) – 123 шт. 

- виборчі бюлетені із виборів Почаївського міського голови – 123 шт. 

 

Дільниця №610605 

- виборчі бюлетені із виборів депутатів Почаївської міської ради 

(територіальний виборчий округ №4) – 1159 шт. 

- виборчі бюлетені із виборів Почаївського міського голови – 1159 шт. 

 

Дільниця №610610 

- виборчі бюлетені із виборів депутатів Почаївської міської ради 

(територіальний виборчий округ №4) – 946 шт. 

- виборчі бюлетені із виборів Почаївського міського голови – 946 шт. 

 

Дільниця №610616 

- виборчі бюлетені із виборів депутатів Почаївської міської ради 

(територіальний виборчий округ №1) – 19 шт. 

- виборчі бюлетені із виборів депутатів Почаївської міської ради 

(територіальний виборчий округ №2) – 19 шт. 

- виборчі бюлетені із виборів депутатів Почаївської міської ради 

(територіальний виборчий округ №3) – 19 шт. 

- виборчі бюлетені із виборів депутатів Почаївської міської ради 

(територіальний виборчий округ №4) – 19 шт. 

- виборчі бюлетені із виборів Почаївського міського голови – 76 шт. 

 

Дільниця №611186 

- виборчі бюлетені із виборів депутатів Почаївської міської ради 

(територіальний виборчий округ №1) – 13 шт. 

- виборчі бюлетені із виборів депутатів Почаївської міської ради 

(територіальний виборчий округ №2) – 13 шт. 

- виборчі бюлетені із виборів депутатів Почаївської міської ради 

(територіальний виборчий округ №3) – 13 шт. 

- виборчі бюлетені із виборів депутатів Почаївської міської ради 

(територіальний виборчий округ №4) – 13 шт. 

- виборчі бюлетені із виборів Почаївського міського голови – 52 шт. 

 

 



4. Відповідно до Постанови ЦВК № 295 від 24.09.2020 року колір бланків 

бюлетенів : 

- із виборів депутатів Почаївської міської ради –світло-жовтий; 

- із виборів Почаївського міського голови – світло-рожевий. 

5. Оприлюднити дане рішення  на стенді офіційних матеріалів Почаївської 

міської територіальної виборчої комісії. 

 

 

Голова Почаївської міської                                 _____________  Б.С. Касаткін  

територіальної виборчої комісії 

 

Секретар Почаївської міської                              _____________  К.П. Коломієць  

територіальної виборчої комісії 

 
 


