
ПРОТОКОЛ№5 
засідання Головної виборчої комісії з проведення виборів ректора 

Таврійського державного агротехнологічного університету 
імені Дмитра Моторного 

м. Мелітополь 11 листопада 2021 р., 7 .ОО 

На засіданні Головної виборчої комісії з виборів ректора Таврійського 
державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (далі 

Т ДА ТУ) були 
ПРИСУТНІ члени Головної виборчої комісії: 
1. КУБА ЧОВ Володимир Петрович - голова Головної виборчої комісії;
2. ОРЕЛ Олександр Миколайович - заступник голови Головної виборчої комісії;
З. ГРИЦАЄНКО Ігор Миколайович - секретар Головної виборчої комісії;

4. БІНЧЕВ Олександр Федорович;
5. БОНДАР Андрій Миколайович;
б. Г АПРІНДАШВІЛІ Нона Арчилівна;
7. НЕСТЕРОВ Олексій Сергійович;

8. ФИЛОНЕНКО Артем Володимирович;

9. ЯЦУХ Олена Олексіївна;
Присутні 9 із 9 членів Головної виборчої комісії.
Засідання Головної виборчої комісії є правомочним.

ЗАПРОШЕНІ: 
1. КЮРЧЕВ С.В. - кандидат на посаду ректора Т ДА ТУ;

2. СКЛЯР О.Г. - заступник голови оргкомітету з виборів ректора ТДАТУ;
З. БІЛОЦЬКА О.М. - секретар оргкомітету з виборів ректора ТДАТУ;

4. ВЕРХОЛАНЦЕВА В. О - спостерігач від кандидата на посаду ректора Т ДА ТУ;

5. ПАР АХІН О. О. - спостерігач від кандидата на посаду ректора Т ДА ТУ.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1 . Про готовність приміщення для проведення виборів ректора 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 
в день виборів 11 листопада 2021 року. 

2. Про цілісність зберігання виборчих бюлетенів таємного голосування для

обрання ректора Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного на виборах 11 листопада 2021 року. 

З. Про розподіл виборчих бюлетенів таємного голосування для обрання 

ректора Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного на виборах 11.11.2021 року та списку виборців між членами виборчої 
. .

.. 

KOMlCll. 

1. Про готовюсть прим1щення для проведення виборів
Таврійського державного агротехнологічного університету 1мен1 
Моторного в день виборів 11 листопада 2021 року. 

СЛУХАЛИ: 

ректора 
Дмитра 

Голову Головної виборчої комісії Кувачова В.П., який констатував факт 

готовності приміщення для проведення виборів ректора Таврійського державного 



агротехнологічногЬ уншерситету імені Дмитра Моторного, до проведення 
голосування, зокрема: прозора скринька в установленому порядку оглянута, 
опломбована, опечатана та встановлена у визначеному для неї місці. 

Процес голосування і підрахунку голосів буде фіксуватися за допомогою відео 
камери, що не порушуватиме таємницю голосування. 

У приміщенні виборчої дільниці знаходиться шість кабінок для таємного 
голосування, які забезпечені належним освітленням, засобами для заповнення 
бюлетенів. 

Розміщення обладнання у приміщенні для голосування здійснюється таким 
чином, що місця видачі бюлетенів для голосування, вхід і вихід з кабін для таємного 
голосування, виборча скринька знаходиться в полі зору членів Виборчої комісії та 
осіб, які мають право бути присутніми в приміщенні для голосування. 

Зауважень щодо цілісності, опломбування та опечатування скриньки для 
голосування від присутніх на засіданні кандидата на посаду ректора та довірених осіб 
не поступило. 

УХВАЛИЛИ: Засвідчити факт готовності приміщення для проведення виборів 
ректора Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 
Моторного в день виборів 11 листопада 2021 року, зокрема: прозора скринька в 
установленому порядку опломбована, опечатана та встановлена у визначеному для 
неї місці, процес організації голосування і підрахунку голосів бу де фіксуватися за 
допомогою вщео камери. Таке спостереження не порушуватиме таємницю 
голосування. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

Ухвала підтримана відкритим голосуванням учасників засідання: 

«за» 9 голосів; 

«проти» - немає; 

«утримались» немає. 
Рішення прийнято одноголосно. 

2. Про цілісність зберігаІШя виборчих бюлетенів таємного голосування для

обрання ректора Таврійського державного агротехнологічного уншерситету 

імені Дмитра Моторного на виборах 11 листопада 2021 року. 

СЛУХАЛИ: 

Голову головної виборчої комісії Кувачова В.П., який повідомив присутніх, що 
1 О листопада 2021 року, відповідно до протоколу виборчої комісії №4 від 1 О .11.21, 
було виготовлено виборчі бюлетені таємного голосування з обрання ректора 
Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 
у кількості 448 шт., що відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у 
виборах ректора та включені відповідно до списку виборців Т ДА ТУ. 

Виборчі бюлетені були підписані та скріплені печаткою Т ДА ТУ і були 
запечатані у конверт, який також опечатаний стрічкою, з поставленими на ній 
підписами голови, заступника та секретаря Виборчої комісії для подальшого 
зберігання у сейфі (металевій шафі) в приміщені виборчої дільниці (проспект Богдана 
Хмельницького, 18, м. Мелітополь, 1 поверх корпусу ЦКіД Т ДА ТУ) відповідно до 
встановленого порядку. 



Ознак відкрив·ання сейфу (металевої шафи) не виявлено, цілісність стрічки, якою 
опечатаний сейф не пошкоджено, на ній присутні підписи голови, заступника та 
секретаря виборчої комісії .  

Стрічка, якою опечатаний конверт не пошкоджена, на них присутні підписи 
голови, заступника і секретаря виборчої комісії. Ознак відкривання конверту немає. 

)!{одного лишнього бюлетеня в сейфі (металевій шафі), в конверті не виявлено. 
Зауважень щодо цілісності зберігання конверту із виборчими бюлетенями від 

присутніх на засіданні кандидата на посаду ректора та довірених осіб не поступило. 

УХВАЛИЛИ: Засвідчити факт цілісності стрічок, якими опечатано сейф 
(металеву шафу) в приміщені виборчої дільниці, де зберігалися виборчі бюлетені 
таємного голосування для обрання ректора Таврійського державного 
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного на виборах 11 листопада 
2021 року, та наявності у сейфі виборчих бюлетенів у кількості 448 шт., що відповідає 
кількості осіб, які мають право брати участь у виборах ректора та включені відповідно 
до списку виборців Т ДА ТУ. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

Ухвала підтримана відкритим голосуванням учасників засідання: 

«за» 9 голосів; 

« проти» - немає; 

((утримались» немає. 
Рішення прийнято одноголосно. 

3. Про розподіл виборчих бюлетенів таємного голосування для обрання

ректора Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного на виборах 11.11.2021 року та списку виборців між членами 

виборчої комісії. 

СЛУХАЛИ: 

Голову Головної виборчої комісії Кувачов В.П., який розподілив між членам 
виборчої комісії виборчі бюлетені таємного голосування та аркуші списку виборців: 

. . . . . . 

наукових, науково-педагопчних, педагопчних пращвниюв; представниюв 1з числа 
. . . . . 

штатних працшниюв, ЯКІ не є науковими, науково-педагопчними та педагопчними 
працівниками Т ДА ТУ; виборних представників із числа студентів Т ДАТУ, що мають 
право брати участь у виборах ректора Таврійського державного агротехнологічного 
університету імені Дмитра Моторного на виборах 11 листопада 2021 року. 

Члени виборчої комісії засвідчили факт отримання виборчих бюлетенів та 
аркушів списку виборців шляхом проставляння підпису у відповідній відомості. 

Жодного лишнього виборчого бюлетеня у конверті не залишилось. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити розподіл виборчих бюлетенів таємного голосування 
для обрання ректора Таврійського державного агротехнологічного університету імені 
Дмитра Моторного на виборах 11 листопада 2021 року та аркушів списку виборців: 

. . . . . . 

наукових, науково-педагопчних, педагопчних працшниюв; представниюв 1з числа 
. . . . . 

штатних пращвниюв, ЯКІ не є науковими, науково-педагопчними та педагопчними 
працівниками Т ДА ТУ; виборних представників із числа студентів Т ДА ТУ, що мають 
право брати участь у виборах ректора Таврійського державного агротехнологічного 



університету імені Дмитра Моторного на виборах 11 листопада 2021 року, м1ж 

членами виборчої комісі ї згідно з відомістю. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

Ухвала підтримана відкритим голосуванням учасників засідання: 

« за» 9 голосів,· 

«проти)) - немає,· 

«утримались)) немає. 
Рішення прийнято одноголосно. 

Голова Головної виборчої коміс· Володимир КУБА ЧОВ 

Секретар Головної виборчої комісії Ігор ГРИЦАЄНКО 


