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    ЧЕРГОВІ МІСЦЕВІ ВИБОРИ 
  25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ 
 

П О С Т А Н О В А 
 

м. МИКОЛАЇВ 
 

                                                          12 год. 30 хв. 
 
   09 жовтня 2020 року         № 46   

         Про виготовлення виборчих бюлетенів для голосування у відповідних територіальних 
виборчих округах єдиного багатомандатного виборчого округу з виборів депутатів 
Миколаївської обласної ради на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. 
 

   Відповідно до статей 240, 241 Виборчого кодексу України, постанови Центральної виборчої 
комісій від 24 вересня 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»,  

- постанови Центральної виборчої комісій від 02 жовтня 2020 року № 330 «Про Порядок 
виготовлення виборчих бюлетенів з місцевих виборів та їх передачі відповідним 
територіальним та дільничним виборчим комісіям», 

- постанови Миколаївської обласної територіальної виборчої комісії від 07 жовтня 2020 року № 
41 «Про затвердження результатів жеребкування щодо визначення номерів організацій 
політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені з виборів депутатів 
Миколаївської обласної ради на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року»,  

- постанови Миколаївської обласної територіальної виборчої комісії від 08 жовтня 2020 року № 
43 «Про затвердження тексту виборчих бюлетенів для голосування у відповідних 
територіальних виборчих округах єдиного багатомандатного виборчого округу з виборів 
депутатів Миколаївської обласної ради на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року». 

  
                                Миколаївська обласна територіальна виборча комісія постановляє: 
 

1. Виготовити виборчі бюлетені для голосування у відповідних територіальних  виборчих 
округах єдиного багатомандатного виборчого округу з виборів депутатів Миколаївської 
обласної ради на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року: 
 

- Для кожної звичайної виборчої дільниці в кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість 
виборців, які за своєю виборчою адресою відносяться до відповідної виборчої дільниці за даними 
Державного реєстру виборців станом на день формування замовлення на виготовлення виборчих 
бюлетенів, з можливим відхиленням зазначеної кількості з урахуванням кратності розміщення 
виборчих бюлетенів у межах поліграфічного листа під час їх виготовлення. 

 

- Для кожної спеціальної виборчої дільниці в кількості, що на 0,5 відсотка перевищує орієнтовну 
кількість виборців, які будуть включені до списку виборців на виборчій дільниці, визначену з 
урахуванням кількості ліжко-місць, спальних місць, а також максимально можливої кількості 
членів дільничних виборчих комісій відповідно великих, середніх, малих виборчих дільниць, які 
включатимуться до списків виборців на таких дільницях, з можливим відхиленням зазначеної 



Постанова  46 09_10 про виготовлення бюлетеня.docx  2

кількості з урахуванням кратності розміщення виборчих бюлетенів у межах поліграфічного листа 

під час їх виготовлення. 
 

ТВО №1 У кількості 52 150 примірників згідно з договором № 01/10/20 від 05/10/20 на суму 
181 482,00 грн.  
ТВО №1 У кількості 54 050 примірників згідно з договором № 02/10/20_2 від 05/10/20 на 
суму 188 094,00 грн. 
ТВО №2 У кількості 46 686 примірників згідно з договором № 03/10/20_1 від 05/10/20 на 
суму 162 467,28 грн.  
ТВО №2 У кількості 45 511 примірників згідно з договором № 04/10/20  від 05/10/20 на суму 
158 378,28 грн.  
ТВО №2 У кількості 53 000 примірників згідно з договором № 05/10/20  від 05/10/20 на суму 
184 440,00 грн. 
ТВО №3 У кількості 53 319 примірників згідно з договором № 06/10/20  від 05/10/20 на суму 
18 550,12 грн. 
ТВО №3 У кількості 56 110 примірників згідно з договором № 07/10/20  від 05/10/20 на суму 
195 262,80 грн. 
ТВО №3 У кількості 54 250 примірників згідно з договором № 08/10/20  від 05/10/20 на суму 
188 790,00 грн. 
ТВО №4 У кількості 48 345 примірників згідно з договором № 09/10/20  від 05/10/20 на суму 
168 240,60 грн. 
ТВО №4 У кількості 50 750 примірників згідно з договором № 10/10/20  від 05/10/20 на суму 
176 610,00 грн. 
ТВО №5 У кількості 53 780 примірників згідно з договором № 11/10/20  від 05/10/20 на суму 
187 154,40 грн. 
ТВО №5 У кількості 52 050 примірників згідно з договором № 12/10/20  від 05/10/20 на суму 
181 134,00 грн. 
ТВО №6 У кількості 53 780 примірників згідно з договором № 13/10/20  від 05/10/20 на суму 
179 742,00 грн. 
ТВО №6 У кількості 51 600 примірників згідно з договором № 14/10/20  від 05/10/20 на суму 
179 568,00 грн. 
ТВО №6 У кількості 16 850 примірників згідно з договором № 15/10/20  від 05/10/20 на суму 
58 638,00 грн. 
ТВО №7 У кількості 50 870 примірників згідно з договором № 16/10/20  від 05/10/20 на суму 
177 027,60 грн. 
ТВО №7 У кількості 49 580 примірників згідно з договором № 17/10/20  від 05/10/20 на суму 
172 538,40 грн. 
ТВО №7 У кількості 26 290 примірників згідно з договором № 18/10/20  від 05/10/20 на суму 
91 489,20 грн. 
 

2. Цю постанову оприлюднити шляхом розміщення її на стенді офіційних матеріалів комісії та 
на офіційному веб-сайті Миколаївської обласної ради не пізніше 11 години 09 жовтня 2020 
року. 

 

Голова Миколаївської обласної  

територіальної виборчої комісії      Ф. Барбалат 

 

Секретар Миколаївської обласної  

територіальної виборчої комісії      К. Димов 

            МП 

 


