
Національний авіаційний університет 

 

ПРОТОКОЛ 

06 березня 2018 р. № 5 

м. Київ 

Засідання Виборчої комісії з проведення виборів ректора 

 

ПРИСУТНІ: члени Виборчої комісії Астанін В.В., Білоус О.І., Бойченко С.В., 

Бугайко Д.О., Вахнован В.Ю., Гребенніков В.М., Григорак М.Ю., 

Гудманян А.Г., Лукашенко Т.О., Прудивус Л.І., Сопілко І.М., Чернова А.І. 

 

 Представники МОН Будько І.Р., Шиманський В.М. 

 

На початок засідання присутні 12 членів Виборчої комісії, що становить 

більше 50% загального складу Виборчої комісії (13 осіб). Протягом 

проведення засідання склад присутніх на засіданні комітету змінювався, 

присутність завжди становила більше 50% загального складу Виборчої 

комісії. 

 

Засідання вважається повноважним, прийняті рішення – правомочними. 

Кворум для ухвалення рішень є. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Прийняття протоколів дільничних виборчих комісій про 

підрахунок голосів з виборів керівника вищого навчального закладу 

Національного авіаційного університету. 

2. Встановлення підсумків голосування з виборів керівника вищого 

навчального закладу Національного авіаційного університету. 

 

Засідання Виборчої комісії відкрив голова комісії Гудманян А.Г., який 

повідомив, що на засіданні присутні 12 з 13 членів Виборчої комісії. 

На цій підставі голова Виборчого комісії оголосив про початок 

засідання комісії, яке буде продовжуватися безперервно до 

встановлення підсумків голосування. 

06 березня 2018 року 16 годин 00 хвилин. 

 

  

1. СЛУХАЛИ: Про прийняття протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок 

голосів з виборів керівника вищого навчального закладу Національного 

авіаційного університету 

ВИСТУПИЛИ: голова Виборчої комісії Гудманян А.Г. повідомив, що в залі Вченої ради 

знаходяться представники дільничних виборчих комісій та запропонував 

розпочати процедуру прийняття документів дільничних виборчих 

комісій (далі – ДВК). Дільничні виборчі комісії надають такі документи: 

‒ Списки виборців; 

‒ Акт передачі списку виборців на ДВК; 

‒ Протокол №1 засідання ДВК 

‒ Протокол №2 відкриття сейфу для поміщення бюлетенів у сейф 

на передодні дня голосування; 

‒ Протокол підготовчого засідання ДВК у день голосування; 



‒ Протокол підрахунку голосів на виборчій дільниці; 

‒ Невикористані виборчі бюлетені; 

‒ Недійсні виборчі бюлетені; 

‒ Виборчі бюлетені з голосами виборців за кандидатів на посаду 

ректора НАУ;  

‒ Журнал скарг та оригінали скарг; 

‒ Реєстр присутніх на ДВК у день голосування; 

‒ інші документи ДВК. 

 

Гудманян А.Г. запропонував представникам ДВК надавати документи у 

порядку нумерації дільниць відповідно до наказу в.о. ректора від 

23.02.2018 №091/од «Про затвердження складу дільничних виборчих 

комісій». 

 

Виборча комісія перевірила цілісність пакування виборчих документів 

та наявність підписів членів ДВК №1 на упаковці. Виборча комісія 

перевірила документи ДВК №1. Виявлено технічні помилки у протоколі 

підрахунку голосів. Голова Виборчої комісії Гудманян А.Г. 

запропонував провести засідання ДВК з метою виправлення технічних 

помилок та затвердження результатів протокольно. Голова Виборчої 

комісії Гудманян А.Г. запропонував оголосити результати виборів на 

дільниці відповідно до протоколу підрахунку голосів на виборчій 

дільниці №1. 

 

УХВАЛИЛИ:   Прийняти результати голосування на виборчій дільниці №1. 

 

 Результати голосування:  «за»    12  

«проти»     немає 

«утримались»    немає 

 

ВИСТУПИЛИ: Гудманян А.Г.  запропонував члену Виборчої комісії Григорак М.Ю. 

занести до документації Виборчої комісії результати голосування по 

ДВК №1. 

 

Виборча комісія перевірила цілісність пакування виборчих документів 

та наявність підписів членів ДВК №2 на упаковці. Виборча комісія 

перевірила документи ДВК №2. Голова Виборчої комісії Гудманян А.Г. 

запропонував оголосити результати виборів на дільниці відповідно до 

протоколу підрахунку голосів на виборчій дільниці №2. 

 

УХВАЛИЛИ: Прийняти результати голосування на виборчій дільниці №2. 

 

 Результати голосування:  «за»    12  

«проти»     немає 

«утримались»    немає 

 

ВИСТУПИЛИ: Гудманян А.Г.  запропонував члену Виборчої комісії Григорак М.Ю. 

занести до документації Виборчої комісії результати голосування по 

ДВК №2. 

 

Виборча комісія перевірила цілісність пакування виборчих документів 

та наявність підписів членів ДВК №3 на упаковці. Виборча комісія 



перевірила документи ДВК №3. Голова Виборчої комісії Гудманян А.Г. 

запропонував оголосити результати виборів на дільниці відповідно до 

протоколу підрахунку голосів на виборчій дільниці №3. 

 

УХВАЛИЛИ: Прийняти результати голосування на виборчій дільниці №3. 

 

 Результати голосування:  «за»    12  

«проти»     немає 

«утримались»    немає 

 

ВИСТУПИЛИ: Гудманян А.Г.  запропонував члену Виборчої комісії Григорак М.Ю. 

занести до документації Виборчої комісії результати голосування по 

ДВК №3. 

 

Виборча комісія перевірила цілісність пакування виборчих документів 

та наявність підписів членів ДВК №4 на упаковці. Виборча комісія 

перевірила документи ДВК №4. Голова Виборчої комісії Гудманян А.Г. 

запропонував оголосити результати виборів на дільниці відповідно до 

протоколу підрахунку голосів на виборчій дільниці №4. 

 

УХВАЛИЛИ: Прийняти результати голосування на виборчій дільниці №4. 

 Результати голосування:  «за»    12  

«проти»     немає 

«утримались»    немає 

 

ВИСТУПИЛИ: Гудманян А.Г.  запропонував члену Виборчої комісії Григорак М.Ю. 

занести до документації Виборчої комісії результати голосування по 

ДВК №4. 

 

Виборча комісія перевірила цілісність пакування виборчих документів 

та наявність підписів членів ДВК №5 на упаковці. Виборча комісія 

перевірила документи ДВК №5. Голова Виборчої комісії Гудманян А.Г. 

запропонував оголосити результати виборів на дільниці відповідно до 

протоколу підрахунку голосів на виборчій дільниці №5. 

 

УХВАЛИЛИ: Прийняти результати голосування на виборчій дільниці №5 

 Результати голосування:  «за»    12  

«проти»     немає 

«утримались»    немає 

 

ВИСТУПИЛИ: Гудманян А.Г.  запропонував члену Виборчої комісії Григорак М.Ю. 

занести до документації Виборчої комісії результати голосування по 

ДВК №5. 

 

Виборча комісія перевірила цілісність пакування виборчих документів 

та наявність підписів членів ДВК №6 на упаковці. Виборча комісія 

перевірила документи ДВК №6. Голова Виборчої комісії Гудманян А.Г. 

запропонував оголосити результати виборів на дільниці відповідно до 

протоколу підрахунку голосів на виборчій дільниці №6. 

 

УХВАЛИЛИ: Прийняти результати голосування на виборчій дільниці №6. 

 



 Результати голосування:  «за»    12  

«проти»     немає 

«утримались»    немає 

 

ВИСТУПИЛИ: Гудманян А.Г.  запропонував члену Виборчої комісії Григорак М.Ю. 

занести до документації Виборчої комісії результати голосування по 

ДВК №6. 

 

Виборча комісія перевірила цілісність пакування виборчих документів 

та наявність підписів членів ДВК №7 на упаковці. Виборча комісія 

перевірила документи ДВК №7. Голова Виборчої комісії Гудманян А.Г. 

запропонував оголосити результати виборів на дільниці відповідно до 

протоколу підрахунку голосів на виборчій дільниці №7. 

 

УХВАЛИЛИ: Прийняти результати голосування на виборчій дільниці №7. 

 Результати голосування:  «за»    12  

«проти»     немає 

«утримались»    немає 

 

ВИСТУПИЛИ: Гудманян А.Г.  запропонував члену Виборчої комісії Григорак М.Ю. 

занести до документації Виборчої комісії результати голосування по 

ДВК №7. 

 

Виборча комісія перевірила документи ДВК №8. Голова Виборчої 

комісії Гудманян А.Г. запропонував Бугайку Д.О., Бойченку С.В., 

Лукашенко Т.О та Вахнован В.Ю. перерахувати кількість виборчих 

бюлетенів з голосами виборців за кандидатів на посаду ректора НАУ та 

порівняти результати з результатами за наданим Протоколом підрахунку 

голосів на виборчій дільниці №8.  

 

УХВАЛИЛИ: Перерахувати кількість виборчих бюлетенів з голосами виборців за 

кандидатів на посаду ректора НАУ та порівняти результати з 

результатами за наданим Протоколом підрахунку голосів на виборчій 

дільниці №8. 

 Результати голосування:  «за»    12  

«проти»     немає 

«утримались»    немає 

 

ВИСТУПИЛИ: Голова Виборчої комісії Гудманян А.Г. повідомив, що результати 

перерахунку голосів повністю співпадають з результатами за 

Протоколом підрахунку голосів на виборчій дільниці №8. Гудманян А.Г 

запропонував ухвалити результати виборів на дільниці відповідно до 

протоколу підрахунку голосів на виборчій дільниці №8. 

 

УХВАЛИЛИ: Прийняти результати голосування на виборчій дільниці №8. 

 Результати голосування:  «за»    12  

«проти»     немає 

«утримались»    немає 

 

ВИСТУПИЛИ: Гудманян А.Г.  запропонував члену Виборчої комісії Григорак М.Ю. 

занести до документації Виборчої комісії результати голосування по 

ДВК №8. 



 

Виборча комісія перевірила цілісність пакування виборчих документів 

та наявність підписів членів ДВК №9 на упаковці. Виборча комісія 

перевірила документи ДВК №9. Виявлено технічні помилки у протоколі 

підрахунку голосів. Голова Виборчої комісії Гудманян А.Г. 

запропонував провести засідання ДВК з метою виправлення технічних 

помилок та затвердження результатів протокольно. Голова Виборчої 

комісії Гудманян А.Г. запропонував оголосити результати виборів на 

дільниці відповідно до протоколу підрахунку голосів на виборчій 

дільниці №9. 

 

УХВАЛИЛИ: Прийняти результати голосування на виборчій дільниці №9. 

 Результати голосування:  «за»    12  

«проти»     немає 

«утримались»    немає 

 

ВИСТУПИЛИ: Гудманян А.Г.  запропонував члену Виборчої комісії Григорак М.Ю. 

занести до документації Виборчої комісії результати голосування по 

ДВК №9. 

 

Виборча комісія перевірила цілісність пакування виборчих документів 

та наявність підписів членів ДВК №10 на упаковці. Виборча комісія 

перевірила документи ДВК №10. Голова Виборчої комісії Гудманян А.Г. 

запропонував оголосити результати виборів на дільниці відповідно до 

протоколу підрахунку голосів на виборчій дільниці №10. 

 

УХВАЛИЛИ: Прийняти результати голосування на виборчій дільниці №10. 

 Результати голосування:  «за»    12  

«проти»     немає 

«утримались»    немає 

 

ВИСТУПИЛИ: Гудманян А.Г.  запропонував члену Виборчої комісії Григорак М.Ю. 

занести до документації Виборчої комісії результати голосування по 

ДВК №10. 

 

Виборча комісія перевірила цілісність пакування виборчих документів 

та наявність підписів членів ДВК №11 на упаковці. Виборча комісія 

перевірила документи ДВК №11. Виявлено технічні помилки у 

протоколі підрахунку голосів. Голова Виборчої комісії Гудманян А.Г. 

запропонував провести засідання ДВК з метою виправлення технічних 

помилок та затвердження результатів протокольно. Голова Виборчої 

комісії Гудманян А.Г. запропонував оголосити результати виборів на 

дільниці відповідно до протоколу підрахунку голосів на виборчій 

дільниці №11. 

 

УХВАЛИЛИ: Прийняти результати голосування на виборчій дільниці №11. 

 Результати голосування:  «за»    12  

«проти»     немає 

«утримались»    немає 

 

ВИСТУПИЛИ: Гудманян А.Г.  запропонував члену Виборчої комісії Григорак М.Ю. 

занести до документації Виборчої комісії результати голосування по 



ДВК №11. 

 

Виборча комісія перевірила цілісність пакування виборчих документів 

та наявність підписів членів ДВК №13 на упаковці. Виборча комісія 

перевірила документи ДВК №13. Виявлено технічні помилки у 

протоколі підрахунку голосів. Голова Виборчої комісії Гудманян А.Г. 

запропонував провести засідання ДВК з метою виправлення технічних 

помилок та затвердження результатів протокольно. Голова Виборчої 

комісії Гудманян А.Г. запропонував оголосити результати виборів на 

дільниці відповідно до протоколу підрахунку голосів на виборчій 

дільниці №13. 

 

УХВАЛИЛИ: Прийняти результати голосування на виборчій дільниці №13. 

 Результати голосування:  «за»    12  

«проти»     немає 

«утримались»    немає 

 

ВИСТУПИЛИ: Гудманян А.Г.  запропонував члену Виборчої комісії Григорак М.Ю. 

занести до документації Виборчої комісії результати голосування по 

ДВК №13. 

 

Виборча комісія перевірила цілісність пакування виборчих документів 

та наявність підписів членів ДВК №17 на упаковці. Виборча комісія 

перевірила документи ДВК №17. Голова Виборчої комісії Гудманян А.Г. 

запропонував оголосити результати виборів на дільниці відповідно до 

протоколу підрахунку голосів на виборчій дільниці №17. 

 

УХВАЛИЛИ: Прийняти результати голосування на виборчій дільниці №17. 

 Результати голосування:  «за»    12  

«проти»     немає 

«утримались»    немає 

 

ВИСТУПИЛИ: Гудманян А.Г.  запропонував члену Виборчої комісії Григорак М.Ю. 

занести до документації Виборчої комісії результати голосування по 

ДВК №17. 

 

Голова Виборчої комісії Гудманян А.Г. оголосив, що з ДВК №12 

надійшов протокол підрахунку голосів у вигляді сканованої копії на 

електронну адресу Виборчої комісії. 

Голова Виборчої комісії Гудманян А.Г. запропонував оголосити 

результати виборів на дільниці відповідно до сканованої копії протоколу 

підрахунку голосів на виборчій дільниці №12, а оригінали документів 

ДВК прийняти Виборчій комісії 07.03.2018. 

 

УХВАЛИЛИ: Прийняти результати голосування на виборчій дільниці №12, а 

оригінали документів ДВК прийняти 07.03.2018. 

 Результати голосування:  «за»    12  

«проти»     немає 

«утримались»    немає 

 

ВИСТУПИЛИ: Гудманян А.Г.  запропонував члену Виборчої комісії Григорак М.Ю. 

занести до документації Виборчої комісії результати голосування по 



ДВК №12. 

 

Голова Виборчої комісії Гудманян А.Г. оголосив, що з ДВК №14 

надійшов протокол підрахунку голосів у вигляді сканованої копії на 

електронну адресу Виборчої комісії. 

Голова Виборчої комісії Гудманян А.Г. запропонував оголосити 

результати виборів на дільниці відповідно до сканованої копії протоколу 

підрахунку голосів на виборчій дільниці №14, а оригінали документів 

ДВК прийняти Виборчій комісії 07.03.2018. 

 

УХВАЛИЛИ: Прийняти результати голосування на виборчій дільниці №14, а 

оригінали документів ДВК прийняти 07.03.2018. 

 Результати голосування:  «за»    12  

«проти»     немає 

«утримались»    немає 

 

ВИСТУПИЛИ: Гудманян А.Г.  запропонував члену Виборчої комісії Григорак М.Ю. 

занести до документації Виборчої комісії результати голосування по 

ДВК №14. 

 

Голова Виборчої комісії Гудманян А.Г. оголосив, що з ДВК №15 

надійшов протокол підрахунку голосів у вигляді сканованої копії на 

електронну адресу Виборчої комісії. 

Голова Виборчої комісії Гудманян А.Г. запропонував оголосити 

результати виборів на дільниці відповідно до сканованої копії протоколу 

підрахунку голосів на виборчій дільниці №15, а оригінали документів 

ДВК прийняти Виборчій комісії 07.03.2018. 

 

УХВАЛИЛИ: Прийняти результати голосування на виборчій дільниці №15, а 

оригінали документів ДВК прийняти 07.03.2018. 

 Результати голосування:  «за»    12  

«проти»     немає 

«утримались»    немає 

 

ВИСТУПИЛИ: Гудманян А.Г.  запропонував члену Виборчої комісії Григорак М.Ю. 

занести до документації Виборчої комісії результати голосування по 

ДВК №15. 

 

Голова Виборчої комісії Гудманян А.Г. оголосив, що з ДВК №16 

надійшов протокол підрахунку голосів у вигляді сканованої копії на 

електронну адресу Виборчої комісії. 

Голова Виборчої комісії Гудманян А.Г. запропонував оголосити 

результати виборів на дільниці відповідно до сканованої копії протоколу 

підрахунку голосів на виборчій дільниці №16, а оригінали документів 

ДВК прийняти Виборчій комісії 07.03.2018. 

 

УХВАЛИЛИ: Прийняти результати голосування на виборчій дільниці №16, а 

оригінали документів ДВК прийняти 07.03.2018. 



 Результати голосування:  «за»    12  

«проти»     немає 

«утримались»    немає 

 

 Гудманян А.Г.  запропонував члену Виборчої комісії Григорак М.Ю. 

занести до документації Виборчої комісії результати голосування по 

ДВК №16. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про підсумки голосування з виборів керівника вищого навчального 

закладу Національного авіаційного університету 

 

ВИСТУПИЛИ: Голова Виборчої комісії Гудманян А.Г. запропонував підбити  підсумки 

голосування з виборів керівника вищого навчального закладу 

Національного авіаційного університету та занести результати до 

підсумкового протоколу про результати голосування. Підсумковий 

протокол скласти у трьох оригінальних примірниках. Передати 

протоколи, скарги та рішення прийняті за результатами розгляду скарг 

до Організаційного комітету.  

Голова Виборчої комісії оголосив підсумки голосування з виборів 

керівника вищого навчального закладу Національного авіаційного 

університету 

 

УХВАЛИЛИ: Прийняти результати голосування з виборів керівника вищого 

навчального закладу Національного авіаційного університету та 

передати протоколи, скарги та рішення прийняті за результатами 

розгляду скарг до Організаційного комітету.  

 Результати голосування:  «за»    12  

«проти»     немає 

«утримались»    немає 

 

 

О 23 годинні 40 хвилин безперервне засідання Виборчої комісії завершено. 

Порядок денний вичерпано. 

 

 

Голова        А. Гудманян 

 

 

Секретар     О.Білоус 

 

 


