
ЯК ЗМІНИТИ
МІСЦЕ ГОЛОСУВАННЯ

Я МАЮ ПРАВО 
ГОЛОСУ!

31 БЕРЕЗНЯ – ВИБОРИ 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Адреси та графік роботи органів 
ведення Реєстру виборців: 
http://bit.do/contactRV

Центральна виборча комісія

pravo.minjust.gov.ua

МАЄШ 
ПИТАННЯ?

Єдиний контакт-центр системи безоплатної 
правової допомоги цілодобово та безкоштовно 
у межах України

Загальнонаціональний 
правопросвітницький проект «Я МАЮ 
ПРАВО!» навчає громадян користуватися 
своїми правами та захищати їх у разі 
порушення 

www.cvk.gov.ua
Офіційний веб-сайт 
Центральної виборчої комісії

ПОТРІБНА ПРАВОВА КОНСУЛЬТАЦIЯ? 

Інформація про вибори 
Президента України: 
http://www.cvk.gov.ua/vp_2019/

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Зразки заяв про включення 
до списку виборців:

bit.ly/2EQR0cr

Зразок заяви про тимчасову 
зміну місця голосування:
http://bit.do/zrazok

Державний реєстр виборців:
https://www.drv.gov.ua



ЯК ЗМІНИТИ
МІСЦЕ ГОЛОСУВАННЯ?

ЯКІ ДОКУМЕНТИ 
ПОТРІБНІ?

ЯК ДІЗНАТИСЯ ПРО ЗМІНУ 
МІСЦЯ ГОЛОСУВАННЯ?

До 25 березня звернися 
до органу ведення Реєстру 
виборців

• за місцем перебування 
на день виборів

або

• місцезнаходженням  
виборчої дільниці, де буде 
зручно проголосувати

• місцем реєстрації

Паспорт у формі книжечки 
або ID картки (до ID картки 
додається Витяг з Єдиного 
державного демографічного 
реєстру щодо реєстрації місця 
проживання)

Посвідчення 
військовослужбовця/
військовий квиток (для 
військовослужбовців)

Документи, які 
підтверджують необхідність 
тимчасової зміни місця 
голосування:
• довідка з місця навчання 
або роботи
• посвідчення про 
відрядження
• проїзні документи 
• договір оренди житла 
тощо

Після погодження заяви про 
тимчасову зміну місця 
голосування виборцю видається 
посвідчення про тимчасову 
зміну місця голосування. 

«Виборці, адреса реєстрації яких 
знаходиться на території ОРДЛО та 
АРК, можуть не подавати документи, 
які підтверджують необхідність зміни 
місця голосування»

Подай заяву про 
тимчасову зміну місця 
голосування

Зразок заяви: 
http://bit.do/zrazok 

Обов’язково перевір себе в 
списках виборців на новій 
дільниці

Онлайн 
В особистому  кабінеті 
виборця на веб-сайті 
Державного реєстру 
виборців:
https://www.drv.gov.ua  

В приміщенні виборчої 
дільниці, яку 
визначено місцем 
голосування у 
посвідченні

ПОШУК

Заява про зміну місця 
голосування розглядається 
органом ведення Реєстру 
невідкладно, але не пізніше ніж 
за п’ять днів до дня голосування.

Після погодження заяви виборцю 
видається посвідчення про 
тимчасову зміну місця 
голосування. 

Обов’язково перевір себе у 
списках виборців на новій 
дільниці
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