
голосування. Заява про тимчасову 

зміну місця голосування виборця 

приймається органом ведення 

Реєстру: за вказаним у заяві місцем 

перебування виборця в день виборів 

Президента України  (повторного 

голосування) чи місцезнаходженням 

виборчої дільниці, дільниці для 

голосування, яку він просить 

визначити місцем його голосування; 

 за виборчою адресою заявника, яка 

визначається відповідно до статті 8 

Закону України "Про Державний 

реєстр виборців".    

 Заява виборця, виборча адреса 

якого знаходиться за межами 

України, та який перебуватиме в день 

виборів Президента України 

(повторного голосування) на 

території України, приймається 

органом ведення Реєстру за вказаним 

у заяві місцем перебування чи 

місцезнаходженням виборчої 

дільниці, дільниці для голосування, 

яку він просить визначити місцем 

його голосування, або органом 

ведення Реєстру в Міністерстві 

закордонних справ України. 
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Як голосувати 

 Конституцією України та 

Законом України "Про вибори 

Президента України" визначено, що 

право голосу на виборах Президента 

України мають громадяни України, 

яким на день виборів виповнилося 

вісімнадцять років. Не має права 

голосу громадянин, визнаний судом 

недієздатним. 

 До 25 березня кожному 

виборцю повинні надіслати 

запрошення з адресою дільниці за 

пропискою, де можна проголосувати 

за паспортом.  

 Якщо листа все немає, своє 

прізвище  в списках можна 

перевірити заздалегідь на самій 

ділянці або на сайті Держреєстру 

виборців. Комісії почнуть роботу не 

пізніше 13 березня 2019 року.  

 Також перевірити себе в списку 

виборців можна не виходячи з дому. 

Для цього варто зареєструватись на 

сайті Державного реєстру виборців, 

перейти в розділ "Перевірити дані", 

заповнити поля "Запиту щодо 

наявності виборця в Реєстрі" і 

натиснути "Відправити запит" 

 Тим, хто обмежений у 

пересуванні, потрібно до 29 березня 

подати заявку до комісії поштою з 

прикріпленою меддовідкою.  

 Понад 1,5 млн переселенців 

зможуть зробити свій вибір там, де їм 

зручно: для цього до 25 березня вони 

повинні подати заявку про тимчасову 

зміну місця голосування в будь-

якому відділенні Держреєстру 

виборців. Так можуть вчинити й інші 

внутрішні мігранти, але, крім 

паспорта, їм доведеться надати 

довідку з навчання або роботи, що в 

день виборів виборець перебуватиме 

не за місцем реєстрації.  

 Українці за кордоном зможуть 

взяти участь у голосуванні на 

спеціально організованих дільницях 

при дипломатичних установах. 

День голосування 

 Перший тур голосування 

відбудеться в останню неділю 

березня (31 числа). Адресу своєї 

виборчої дільниці можна дізнатись на 

сайті Державного реєстру виборців.  

 З собою потрібно мати паспорт 

громадянина України, або військовий 

квиток, або тимчасове посвідчення 

громадянина України. 

 Фотографування, відеозйомка, 

а також демонстрація свого вибору у 

приміщенні для голосування 

забороняються.  

 Кожний громадянин України на 

виборах Президента України має 

один голос.  

 Виборець може використати 

право голосу тільки на одній 

виборчій дільниці, де він включений 

до списку виборців. 

 Кожний виборець голосує на 

виборах Президента України 

особисто. 

 На виборах Президента 

України діє довідка тимчасової 

зміни місця голосування виборця. 

Відповідно до частини третьої статті 

7 Закону України "Про Державний 

реєстр виборців" за мотивованим 

зверненням виборця, який має право 

голосу на відповідних виборах, орган 

ведення Реєстру може тимчасово (на 

період їх проведення) змінити 

виборцю місце голосування (виборчу 

дільницю) без зміни його виборчої 

адреси. Таке звернення подається до 

органу ведення Реєстру не пізніше 

ніж за п’ять днів до дня голосування 

на відповідних виборах.  

 При собі громадянин повинен 

мати паспорт та відповідний 

документ, який підтверджує 

необхідність тимчасової зміни місця  
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