
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання виборчої комісії з проведення виборів ректора Державного вищого навчального закладу 

«Український державний хіміко-технологічний університет» 

 

м. Дніпро 29 травня 2019 р. 

8 год 00 хв. 

 

На засіданні виборчої комісії із проведення виборів ректора (далі - виборча комісія) присутні: 

Представники організаційного комітету з проведення виборів ректора Державного вищого 

навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», представник 

засновника або уповноваженого ним органу, кандидати на посаду ректора та інші особи, які були 

акредитовані організаційним комітетом: 

Присутні _18__ осіб: 

   

. 

1. НАУМЕНКО С.Ю. – спостерігач кандидата на посаду ректора Рижової О.П. 

2. СКИБА М.І. – спостерігач кандидата на посаду ректора Півоварова О.А. 

3. СОРОЧКІНА К.О. – спостерігач кандидата на посаду ректора Півоварова О.А. 

 

Члени Виборчої комісії: 
1. ВЛАСЕНКО Катерина Миколаївна, аспірант кафедри біотехнології; 

2. ЗАЙЧУК Олександр Вікторович, декан факультету ОТС; 

3. КАРАСИК Олена Віталіївна, завідувач відділом аспірантури і докторантури; 

4. КИСЕЛЬОВ Вадим Віталійович, доцент кафедри ТОРФП; 

5. КОТЛОВЕЦЬ Іван Сергійович, заступник голови профкому по роботі зі студентами; 

6. КУЛІКОВА Тетяна Іванівна, інженер кафедри вищої математики; 

7. ЛЕВЧУК Ігор Леонідович, декан факультету КН та І; 

8. МУРАШЕВИЧ Богдан Валерійович, доцент кафедри фізичної хімії за сумісництвом, докторант; 

9. НАЧОВНИЙ Ілля Іванович, декан механічного факультету; 

10. ПРУДНІКОВ Володимир Федорович, доцент кафедри ЕП та ОВ; 

11. РЕШЕТНЯК Ірина Леонідівна, доцент кафедри енергетики; 

12. ФЕДОРОВА Наталія Євгенівна, викладач кафедри ТПЕ; 

13. СУХОМЛИН Дмитро Андрійович, декан факультету ТНР; 

14. ТЕРТИШНА Олена Вікторівна, доцент кафедри ХТП; 

15. ФІЛІНСЬКА Антоніна Олександрівна, старший викладач кафедри ТПЖ та ХП. 

 

Присутніми з 15 членів Виборчої комісії є 15, що складає 100% від загального складу 

виборчої комісії. 

Засідання є правомочним. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 1. Про цілісність стрічки на сейфі для зберігання виборчих бюлетенів для таємного 

голосування та списків виборців Державного вищого навчального закладу «Український державний 

хіміко-технологічний університет». 

 2. Про огляд та опломбування наявних на виборчій дільниці виборчих скриньок для 

голосування. 



 3. Про розпломбування сейфа для зберігання виборчих бюлетенів для голосування та списків 

виборців Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний 

університет». Оголошення кількості бюлетенів. 

 4. Про передачу членам виборчої комісії виборчих бюлетенів для голосування та списків 

виборців, які мають право брати участь у виборах ректора Державного вищого навчального закладу 

«Український державний хіміко-технологічний університет». 

 5. Про остаточну готовність приміщення виборчої дільниці для проведення голосування під 

час виборів ректора Державного вищого навчального закладу «Український державний 

хіміко-технологічний університет». 

 6. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці Державного вищого навчального 

закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», від 29.05.2019 р. 

Встановлення результатів голосування на виборчій дільниці Державного вищого навчального 

закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», від 29.05.2019 р. 

 7. Прийняття документів з результатами голосування Дільничної виборчої комісії 

відокремленого структурного підрозділу Індустріального коледжу Державного вищого навчального 

закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», від 29.05.2019 р. 

 8. Встановлення результатів виборів ректора Державного вищого навчального закладу 

«Український державний хіміко-технологічний університет», від 29.05.2019 р. 

 

1. СЛУХАЛИ: Зайчука О.В., голову виборчої комісії, який проінформував про цілісність 

стрічки на металевому сейфі для зберігання виборчих бюлетенів та списків виборців для 

голосування Державного вищого навчального закладу «Український державний 

хіміко-технологічний університет».  

Виборча комісія з проведення виборів ректора Державного вищого навчального закладу 

«Український державний хіміко-технологічний університет» встановила цілісність стрічки 

металевого сейфа для зберігання виборчих бюлетенів та списків виборців для голосування, 

розташованого в приміщенні для засідань Виборчої комісії (ауд. 220). 

За це рішення проголосували (голосування відкрите): 

"За" - 15 (п'ятнадцять); 

"Проти" - немає; 

"Утриматися" - немає. 

УХВАЛИЛИ: 

Засвідчити факт цілісності опломбованого сейфу шляхом складання Акту про цілісність 

стрічки опломбованого сейфу для зберігання виборчих бюлетенів для голосування та списку осіб, 

які мають право брати участь у виборах ректора Державного вищого навчального закладу 

«Український державний хіміко-технологічний університет». 

 

2. СЛУХАЛИ: Зайчука О.В., голову виборчої комісії, який проінформував про наявність у 

приміщенні виборчої дільниці на спеціально відведених місцях двох прозорих скриньок для 

голосування. Усім присутнім на засіданні особам голова виборчої комісії запропонував оглянути 

скриньки для голосування. Жодних пошкоджень скриньок та сторонніх предметів не виявлено. 

Після чого члени виборчої комісії з проведення виборів ректора Державного вищого навчального 

закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», здійснили опломбування та 

опечатування скриньок для голосування. 

За це рішення проголосували (голосування відкрите): 

"За" - 15 (п'ятнадцять); 

"Проти" - немає; 

"Утриматися" - немає. 

 



УХВАЛИЛИ: 

Засвідчити факт огляду та опломбування двох прозорих скриньок для голосування шляхом 

складання Акту про огляд та опломбування скриньок для голосування. 

 

3. СЛУХАЛИ: Зайчука О.В., голову виборчої комісії, який доповів про необхідність 

розпломбування сейфа для зберігання виборчих бюлетенів та списку осіб, які мають право брати 

участь у виборах ректора Державного вищого навчального закладу «Український державний 

хіміко-технологічний університет». Виборча комісія з проведення виборів ректора Державного 

вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» провела 

розпломбування сейфу. У сейфі виявлено закритий паперовий конверт зі списками виборців, які 

мають право брати участь у голосуванні, а також опечатана картонна коробка з виборчими 

бюлетенями для голосування у кількості 541 шт. Паперовий конверт і стрічка на картонній коробці 

не пошкоджені. На них проставлені підписи членів виборчої комісії та спостерігачів. 

За це рішення проголосувати (голосування відкрите): 

"За" - 15 (п'ятнадцять); 

"Проти" - немає; 

"Утриматися" - немає. 

УХВАЛИЛИ: 

Засвідчити факт розпломбування сейфа для зберігання виборчих бюлетенів та списку осіб, 

які мають право брати участь у виборах ректора Державного вищого навчального заклад) 

«Український державний хіміко-технологічний університет», шляхом складання Акту про 

розпломбування сейфа для зберігання виборчих бюлетенів для голосування та списку осіб, які 

мають право брати участь у виборах ректора. 

 

4. СЛУХАЛИ: Зайчука О.В., голову виборчої комісії, який доповів про необхідність передачі 

членам виборчої комісії виборчих бюлетенів для голосування та списку осіб, які мають право брати 

участь у виборах ректора Державного вищого навчального закладу «Український державний 

хіміко-технологічний університет». Голова виборчої комісії з виборів ректора Державного вищого 

навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» у приміщенні для 

голосування передав, відповідно до встановленого розподілу згідно протоколу №2 від 21.05.2019 

року, членам виборчої комісії для видачі виборцям виборчі бюлетені для голосування та списки 

осіб, які мають право брати участь у виборах ректора Державного вищого навчального закладу 

«Український державний хіміко-технологічний університет» на виборчій дільниці за адресою:       

пр. Гагаріна 8, м. Дніпро, зала засідань Вченої ради Державного вищого навчального закладу 

«Український державний хіміко-технологічний університет» (ауд. 220). 

За це рішення проголосували (голосування відкрите): 

"За" - 15 (п'ятнадцять); 

"Проти" - немає; 

"Утриматися" - немає. 

УХВАЛИЛИ: 

Засвідчити факт передачі членам виборчої комісії виборчих бюлетенів для голосування та 

списки осіб, які мають право брати участь у виборах ректора Державного вищого навчального 

закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», шляхом складання і 

підписання відомості про передачу членам виборчої комісії списків виборців та бюлетенів для 

видачі їх виборцям у приміщенні для голосування. 

 

5. СЛУХАЛИ: Зайчука О.В., голову виборчої комісії, який доповів про остаточну готовність 

приміщення виборчої дільниці для проведення голосування під час виборів ректора Державного 

вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет». У 



приміщенні виборчої дільниці встановлено три кабіни для таємного голосування. У кожній кабіні 

забезпечено належне освітлення, наявні кулькові ручки. Також у приміщенні на спеціально 

відведених місцях розміщені дві прозорі скриньки для голосування. Скриньки для голосування 

опломбовані. Наявні столи для реєстрації та видачі виборчих бюлетенів для голосування членами 

виборчої комісії виборцям, таблички з алфавітними покажчиками для спрощення процедури 

реєстрації виборців. Обладнані місця для перебування кандидатів на посаду ректора та 

акредитованих спостерігачів з відповідними табличками, а також для роботи голови, заступника 

голови і секретаря Виборчої комісії. Обладнання у приміщенні для голосування розміщено таким 

чином, щоб місця видачі бюлетенів для голосування, вхід і вихід із кабін для таємного голосування, 

виборчі скриньки знаходились у полі зору членів Виборчої комісії, осіб, які мають право бути 

присутніми в приміщенні для голосування, а також під постійним відеоспостереження, із 

забезпеченням принципу таємності голосування. 

За це рішення проголосували (голосування відкрите): 

"За" - 15 (п'ятнадцять); 

"Проти" - немає; 

"Утрималися" - немає. 

УХВАЛИЛИ: 

Визнати готовим приміщення виборчої дільниці для проведення голосування під час виборів 

ректора Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний 

університет». 

Головуючий оголосив початок голосування о 9 год. 00 хв. 

 

6. СЛУХАЛИ: Зайчука О.В., голову виборчої комісії, який доповів про те, що підчас 

проведення процедури голосування у списках виборців, які беруть участь у виборах ректора 

Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний 

університет», які проходять 29 травня 2019 року, виявлені друкарські помилки. Списки складені 

станом на 23 березня 2019 року включно та узгоджені відповідно до наказу «Про організацію та 

проведення виборів ректора університету». Друкарські помилки виявлені у графі нижчезазначених 

осіб зі списку виборців, які беруть участь у виборах ректора Державного вищого навчального 

закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»: 

– у графі, під № 295 виявлено неправильне прізвище: Мирошник Інга Владиславівна, а 

потрібно Мірошник Інга Владиславівна: 

– у графі, під № 29 виявлено неправильне по-батькові: Біленька Жанна В’ячеславівна, а 

потрібно Біленька Жанна Вячеславівна: 

– у графі, під № 109 виявлено неправильне прізвище: Демидко Марина Михайлівна, а 

потрібно Демідко Марина Михайлівна; 

– у графі, під № 301 виявлено неправильне ім’я: Мінакова Наталія Олександрівна, а потрібно 

Мінакова Наталья Олександрівна: 

– у графі, під № 271 виявлено неправильне прізвище: Лупіна Олена Олександрівна, а 

потрібно Лупина Олена Олександрівна; 

– у графі, під № 48 виявлено неправильне ім’я: Бурликов В’ячеслав Валерійович, а потрібно 

Бурликов Вячеслав Валерійович; 

у графі, під № 176 виявлено неправильне по-батькові: Кенюх Дмитро В’ячеславич, а потрібно 

Кенюх Дмитро Вячеславич. 

Пропоную внести відповідні зміни. 

За це рішення проголосували (голосування відкрите): 

"За" - 15 (п’ятнадцять): 

"Проти" - немає: 

"Утрималися" - немає. 



УХВАЛИЛИ: затвердити зміни в списках виборців, які беруть участь у виборах ректора 

Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний 

університет» на виборчій дільниці за адресою: пр. Гагаріна 8, м. Дніпро, зала засідань Вченої ради 

Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний 

університет» (ауд. 220). 

 

СЛУХАЛИ: Зайчука О.В., голову виборчої комісії, який доповів про завершення процедури 

голосування на виборах ректора Державного вищого навчального закладу «Український державний 

хіміко-технологічний університет», які проходили 29 травня 2019 року. Зафіксувати час закінчення 

голосування 15 год.00 хв. 

Члени Виборчої комісії Карасик О.В. і Філинська А.О. розпочали підрахунок кількості 

виборців, які отримали виборчі бюлетені під час виборів ректора Державного вищого навчального 

закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» 29.05.2019 р., відповідно до 

списків виборців –489 осіб. 

Члени Виборчої комісії Кисельов В.В. і Прудніков В.Ф. розпочали підрахунок 

невикористаних бюлетенів під час виборів ректора Державного вищого навчального закладу 

«Український державний хіміко-технологічний університет» 29.05.2019 р. та їх погашення  – 52 

бюлетеня. 

Голова виборчої комісії Зайчук О.В. проінформував про цілісність стрічок на виборчих 

скриньках для голосування під час виборів ректора Державного вищого навчального закладу 

«Український державний хіміко-технологічний університет». Член Виборчої комісії Сухомлин Д.А. 

розпочав процедуру розкриття урн для голосування. Факт  цілісності стрічок на виборчих скриньках 

для голосування, а також факт відкриття скриньок для голосування засвідчили шляхом складання 

відповідних актів. 

Головуючий оголосив початок підрахунку голосів. 

 

СЛУХАЛИ: Зайчука О.В., голову виборчої комісії, який продемонстрував 16 виборчих 

бюлетені з позначкою не в зазначеному полі за наступних кандидатів на посаду ректора Державного 

вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»: 

 - Сухого К.М. – 6 бюлетенів; 

- Харченко О.В. – 5 бюлетенів; 

- Півоваров О.А. – 3 бюлетеня; 

- Бурмістр М.В. – 1 бюлетень; 

- Овчаров В.І. – 1 бюлетень; 

- Рижова О.П. – – 1 бюлетень. 

Зауваживши, що чітко видно волевиявлення виборця. 

За це рішення проголосували (голосування відкрите): 

"За" - 15 (п'ятнадцять); 

"Проти" - немає; 

"Утриматися" - немає. 

УХВАЛИЛИ: Бюлетені недійсними не визнано. Враховано 16 бюлетенів як дійсні. 

СЛУХАЛИ: Зайчука О.В., голову виборчої комісії, який продемонстрував виборчі бюлетені 

за наступних кандидатів із виборів на посаду ректора Державного вищого навчального закладу 

«Український державний хіміко-технологічний університет» від 29.05.2019 р. з двома позначками в 

одній графі: 

- Сухого К.М. – 2 бюлетеня; 

- Голеуса В.І. – 1 бюлетень; 

- Харченко О.В. – 1 бюлетень; 

- Півоваров О.А. – 1 бюлетень; 



- Бурмістр М.В. – 1 бюлетень. 

Зауваживши, що чітко видно волевиявлення виборця за одного кандидата. 

За це рішення проголосували (голосування відкрите): 

"За" - 15 (п'ятнадцять); 

"Проти" - немає; 

"Утрималися" - немає. 

УХВАЛИЛИ: Бюлетені визнано дійсним. 

СЛУХАЛИ: Зайчука О.В., голову виборчої комісії, який продемонстрував виборчий бюлетень із 

виборів на посаду ректора Державного вищого навчального закладу «Український державний 

хіміко-технологічний університет» від 29.05.2019 р. з позначками більш ніж в одному полі та 

визнати його недійсним. 

За це рішення проголосували (голосування відкрите): 

"За" - 15 (п’ятнадцять): 

"Проти" - немає: 

"Утрималися" - немає. 

УХВАЛИЛИ: Бюлетень дійсним не визнано. Враховано як недійсний. 

 

 Заступник голови Виборчої комісії Левчук І.Л., підрахував кількість виборчих бюлетенів, 

поданих за: 

 

Прізвища, імена, по батькові кандидатів Кількість поданих голосів 

1. Бурмістр Михайло Васильович   39 

2. Голеус Віктор Іванович  59 

3. Овчаров Валерій Іванович 23 

4. Півоваров Олександр Андрійович 70 

5. Рижова Ольга Петрівна 63 

6. Сухий Костянтин Михайлович 165 

7. Харченко Олександр Васильович 64 

НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА 5 

Кількість виборчих бюлетенів для голосування, визнаних 

недійсними 

1 

 

ВИСТУПИВ: Зайчук О.В., голова виборчої комісії, який проінформував усіх присутніх про 

встановлення результатів голосування під час проведення виборів ректора Державного вищого 

навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» 29.05.2019 р. на 

виборчій дільниці за адресою: пр. Гагаріна 8, м. Дніпро, зала засідань Вченої ради Державного 

вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» (ауд. 

220), шляхом складання протоколу Виборчої комісії з виборів ректору університету. 

  

1. Кількість виборців 541 

2. Кількість виготовлених виборчих бюлетенів для 

голосування 
541 

3. Кількість виборців, які отримали виборчі 

бюлетені для голосування 
489 

4. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів 

для голосування 
52 

5. Кількість виборчих бюлетенів, виявлених в 

скриньці для голосування 
489 



6. Кількість виборчих бюлетенів для голосування, 

визнаних недійними 
1 

7. Кількість виборців, які проголосували за 

кандидатів 
488 

Прізвища, імена, по батькові кандидатів Кількість голосів 
Відсоток від кількості 

виборців 

1. Бурмістр Михайло Васильович   39 7,2 

2. Голеус Віктор Іванович  59 10,9 

3. Овчаров Валерій Іванович 23 4,3 

4. Півоваров Олександр Андрійович 70 12.9 

5. Рижова Ольга Петрівна 63 11.6 

6. Сухий Костянтин Михайлович 165 30.5 

7. Харченко Олександр Васильович 64 11,8 

НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА 5 0,9 

 

За це рішення проголосували (голосування відкрите): 

"За" - 15 (п'ятнадцять); 

"Проти" - немає; 

"Утриматися" - немає. 

УХВАЛИЛИ: прийняти протокол про підрахунок голосів виборців на виборах ректора 

Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний 

університет» 29.05.2019 р. на виборчій дільниці за адресою: пр. Гагаріна 8, м. Дніпро, зала засідань 

Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Український державний 

хіміко-технологічний університет» (ауд. 220). 

 

7. СЛУХАЛИ:  Зайчук О.В., який зазначив, що голова Бажан С.П. дільничної виборчої 

комісії відокремленого структурного підрозділу Індустріального коледжу Державного вищого 

навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» о 18 год 10 хв. 

передали до Виборчої комісії протокол (у двох примірниках) з результатами голосування на 

виборчій дільниці відокремленого структурного підрозділу Індустріального коледжу Державного 

вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», та інші 

документи у запечатаних конвертах з підписами голови дільничної виборчої комісії, його 

заступника та секретаря, засвідченими печаткою відокремленого структурного підрозділу 

Індустріального коледжу Державного вищого навчального закладу «Український державний 

хіміко-технологічний університет», на якому розміщувалась виборча дільниця. 

УХВАЛИЛИ прийняти протокол і інші документи у запечатаних конвертах з підписами 

голови дільничної виборчої комісії (у двох примірниках) з результатами голосування на виборчій 

дільниці відокремленого структурного підрозділу Індустріального коледжу Державного вищого 

навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» шляхом 

складання акту прийому-передачі. 

  

 8. СЛУХАЛИ: Зайчука О.В., голову виборчої комісії, який проінформував усіх присутніх 

про встановлення результатів виборів на посаду ректора Державного вищого навчального закладу 

«Український державний хіміко-технологічний університет» від 29.05.2019 р. шляхом складання 

підсумкового протоколу Виборчої комісії з виборів ректора Державного вищого навчального закладу 

«Український державний хіміко-технологічний університет». 



 


