
ПОРУШЕННЯ П1Д ЧАС 
ГОЛОСУВАННЯ

КРИМШАЛЬНА 
В1ДПОВ1ДАЛЬН1СТЬ

ПРОТИД1И 
ПОРУШЕННЯМ

2 =
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видача виборчого бюлетеня для 
голосування oco6i без документа, 
який пщтверджуе громадянство 
УкраТни

демонстращя заповненого 
виборчого бюлетеня стороншм 
особам

винесення виборчого бюлетеня за 
меж1 виборчоТ дшьнищ

фото-, -вщео зйомка заповнених 
виборчих бюлетешв

голосування бшьше шж один раз

отримання виборчого бюлетеня вщ 
шшоТ особи, KpiM уповноваженого 
члена KOMiciT, який видас виборчий 
бюлетень

Пропозищя, общянка, надання 
виборцю коптив, шшого майна, 
переваг, п1льг, нематер1альних актив1в 
за вчинення або невчинення 
будь-яких д!й, пов’язаних з 
безпосередньою реал1зац1сю права 
голосу, а також прийняття такоТ 
об1цянки, пропозицм виборцем, 
одержання ним вигоди

передача виборчого бюлетеня 
стороннш oco6i

Якщо бачиш порушення -  
звертайся до:

ШТРАФ
В1Д 1700 ДО 5100 ГРИВЕНЬ

ВИПРАВН1РОБОТИ 
ДО 2 Р0К1В

ОБМЕЖЕННЯ В0Л1 
ДО 3 Р0К1В

\ ф )

Голови вщповщноУ виборчоТ KOMicn

ШТРАФ
В1Д 1700 ДО 5100 ГРИВЕНЬ

ВИПРАВН1РОБОТИ 
ДО 2 Р0К1В

ОБМЕЖЕННЯ В0Л1 
ДО 2 Р0К1В

0 ф 1ц 1й н и х  c n o c re p ira n iB

пошкодження виборчих скриньок

ПОЗБАВЛЕННЯ В0Л1 
в1д 5 до 7 рок1в
з позбавленням права об1ймати певн1 
посади або займатися певною 
д1яльшстю вщ 1 до 3 рок1в Полщм



К0РИСН1 ПОСИЛАННЯ

Проект М Ы стврства юстицм УкраТни

Знаю!
Д1ю!
Захищаю!

Я МАЮ ПРАВО 
ГОЛОСУ!

О

о

1нформац1я про вибори 
Президента УкраТни: 

http://www.cvk.gov.ua/vp_2019/

Державний ресстр виборщв: 

https://www.drv.gov.ua

Адреси та графш роботи оргашв 
ведения Державного ресстру 
виборщв:

http://bit.do/contactRV

МА0Ш
ПИТАНИЯ?
pravo.minjust.gov.ua
Загальнонацюнальний 
правопросв1тницький проект «Я МАЮ 
ПРАВО!» навчае громадян користуватися 
своУми правами та захищати Ух у раз1 
порушення

www.cvk.gov.ua
Офщмний веб-сайт 
Центрально! виборчоТ комки

БЕЗОПААТНА
ПРАВОВА
ДОПОМОГА

Координацшний 
центр з надання 
правовоТдопомоги

ПОТР1БНА ПРАВОВА КОНСУЛЫАЦ1Я?

[0800213103
wiki.legalaid.gov.ua

ВИБОРИ БЕЗ ПОРУШЕНЬ
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бдиний контакт-центр системи безоплатноУ
правовоУ допомоги цшодобово та безкоштовно
у межах УкраУни
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http://www.cvk.gov.ua/vp_2019/
https://www.drv.gov.ua
http://bit.do/contactRV
http://www.cvk.gov.ua


Я МАЮ ПРАВО 
ГОЛОСУ!

КОРИСН1 ПОСИЛАННЯ

Проект М Ы стврства юстицм УкраТни

Знаю!
Д1ю!
Захищаю!

О

о

1нформац1я про вибори 
Президента УкраТни: 

http://www.cvk.gov.ua/vp_2019/

Державний ресстр виборщв: 

https://www.drv.gov.ua

Зразок заяви про тимчасову 
змшу мкця голосування: 

http://bit.do/zrazok

Адреси та графж роботи оргашв 
ведения Державного ресстру 
виборщв:

http://bit.do/contactRV

МА0Ш
ПИТАНИЯ?
pravo.minjust.gov.ua
Загальнонацюнальний 
правопросвпницький проект «Я МАЮ 
ПРАВО!» навчае громадян користуватися 
сво'Гми правами та захищати Ух у раз1 
порушення

www.cvk.gov.ua
Офщмний веб-сайт 
Центрально! виборчоТ комки

БЕЗОПААТНА
ПРАВОВА
ДОПОМОГА

Координац1йний 
центр з надання 
правовоТ допомоги

ЯК ЗМ1НИТИ 
М1СЦЕ ГОЛОСУВАННЯ

ПОТР1БНА ПРАВОВА КОНСУЛЫАЦ1Я?

[0800213103
wiki.legalaid.gov.ua

бдиний контакт-центр системи безоплатноУ
правовоУ допомоги цшодобово та безкоштовно
у межах УкраУни

31 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ-  
ЧЕРГ0В1 ВИБОРИ 

ПРЕЗИДЕНТА УКРА1НИ

^ Центральна виборча K O M ic ifl
MIHICTEPCTBO
юстищТ У Я МАЮ1

1  п р а в о !

http://www.cvk.gov.ua/vp_2019/
https://www.drv.gov.ua
http://bit.do/zrazok
http://bit.do/contactRV
http://www.cvk.gov.ua


ЯК ЗМ1НИТИ ЯК1 ДОКУМЕНТИ
М1СЦЕ ГОЛОСУВАННЯ? П0ТР1БН1?

ЯК Д13НАТИСЯ ПРО ЗМ1НУ 
М1СЦЯ ГОЛОСУВАННЯ?

25
До 25 березня 2019 року 
включно звернися до 
органу ведения 
Державного реестру 
виборщв

• за м1сцем перебування 
на день вибор1в

або

• мгсцезнаходженням 
виборчоТ дтьнищ , де буде 
зручно проголосувати

або

• за зареестрованим 
мкцем проживания 
(м1сцем реестрацм)

Подай заяву про 
тимчасову змшу мюця 
голосування

Зразок заяви: 
http://bit.do/zrazok

т
Паспорт громадянина УкраТни у 
вигляд1 паспортноТ книжечки 
або картки (до картки додаеться 
Витяг з Сдиного державного 
демограф1чного ресстру щодо 
реестрацм мюця проживания) 
або тимчасове посвщчення 
громадянина УкраТни

Посвщчення
вшськовослужбовця/ 
вшськовий квиток (для 
вшськовослужбовщв строковоТ 
служби)

Документи, яш пщтверджують 
необхщшеть тимчасовоТзмши 
м1сця голосування:
• довщка з мюця навчання або 
роботи
• посвщчення про вщрядження
• проТзн1 документи
• догов1р оренди житла тощо

«Виборц1, виборча адреса ресстрацм 
яких знаходиться на тимчасово 
окупованих територ1ях у Донецьшй та 
Луганськ1й областях та територм 
Автономно!' Республ1ки Крим та мюта 
Севастополя, можуть не подавати 
документи, яш п1дтверджують 
необхщшеть зм1ни м1сця голосування»

Заява про зм1ну мюця 
голосування розглядасться 
органом ведення Державного 
ресстру виборц1в невщкладно, 
але не шзшше н1ж за п’ять дшв 
до дня голосування

Шсля задоволення заяви 
виборцю видасться посвщчення 
про тимчасову змшу мкця 
голосування

Обов’язково nepeeip себе у 
списку виборц1в на виборчт 
дшьниц1 яку визначено мкцем 
голосування у посв1дченн1

Онлайн

В особистому каб1нет1 
виборця на веб-сайл 
Державного ресстру 
виборц1в:
https://www.drv.gov.ua

I  ™  ч I

L x J

В примЕщенн! виборчо'Г 
д1льниц1, яку
визначено мюцем 
голосування у 
поевщченш

http://bit.do/zrazok
https://www.drv.gov.ua
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0  ПЕРЕВ1Р
себе у списку виборщв

ОНЛАЙН

В особистому каб1нет1 виборця на 
веб-сайт1 Державного реестру 
ви6орц1в:

DRV.GOV.UA

НА ВИБ0РЧ1Й ДШЬНИЦ!

з 23 березня 2019 року

П1ДГОТУИСЯ

ПОДАЙ ЗАЯВУ ДО 25 БЕРЕЗНЯ 
2019 РОКУ ВКЛЮЧНО
до органу ведения Державного 
реестру виборц1в

за мюцем перебування на день 
вибор1в чи мюцезнаходженням 
виборчоТ дтычицк де буде зручно 
проголосувати 

за зареестрованим мюцем 
проживания (за мюцем реестрацм)

ЯКЩО ТЕБЕ HEMAG В 
ДЕРЖАВНОМУ РЕ0СТР1 ВИБОРЦ1В
1. Якнайшвидше звернися i3 
письмовою заявою до органу ведения 
Державного реестру виборц1в

2. До заяви додай паспорт (тимчасове 
посвщчення) громадянина УкраТни та 
його Koniio

ЯКЩО ГОЛОСУВАТИМЕШ НЕ ЗА ЗАРЕССТРОВАНИМ М1СЦЕМ ПРОЖИВАНИЯ

ДОДАЙ ДОКУМЕНТИ

• Паспорт громадянина УкраТни у 
вигляд1 паспортноТ книжечки або 
картки (до картки додаеться Витя г з 
бдиного державного демограф1чного 
реестру щодо реестрацм мюця 
проживания) або тимчасове 
посвщчення громадянина УкраТни
• Документи, яш пщтверджують 
необхщысть тимчасовоТ змЫи мюця 
голосування:
- довщка з м1сця навчання або роботи
- посвщчення про вщрядження
- проТзы документи тощо

ПОСВЩЧЕННЯ

про тимчасову змЫу мюця 
голосування буде видано виборцю

За бажанням nepeBip себе з 23 
березня 2019 року у списку 
виборц1в на дтычицк яку визначено 
мюцем голосування у посвщчены

ПРОГОЛОСУЙ

В13ЬМИ ОДИН 13 ДОКУМЕНТ1В

• Паспорт громадянина УкраТни у вигляд1 
паспортноТ книжечки або картки
або
• вмськовий квиток (для в1йськовоспужбовц1в 
строковоТ служби)
або
• тимчасове посвщчення громадянина УкраТни

ОТРИМАЙ ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ
постав св\\л пщпис за його отримання:
• у списку виборц1в
• у визначеному Micui на контрольному талон1 
виборчого бюлетеня

ЗАПОВНИ ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ
• особисто в Ka6iHi (тмнатО для таемного 
голосування
• зроби позначку «плюс» («+») або iHLuy, що 
засв1дчуе волевиявлення, у квадрат напроти 
пр1звища кандидата на пост Президента УкраТни, 
за якого голосует

ОПУСТИ ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ У ВИБОРЧУ 
СКРИНЬКУ
• у cnoci6, який забезпечуетаемницю голосування

з 8:00 до 20:00

ЗАБОРОНЕНО:

• робити зайв1 позначки на 
виборчому бюлетеы

• здмснювати фото- та 
вщеоф1ксац1ю у будь-який cnoci6 
nifl час заповнення виборчого 
бюлетеня

• передавати свм виборчий 
бюлетень Ышим особам

• отримувати виборчий бюлетень 
вщ iHLLinx oci6 (окр1м 
уповноваженого члена виборчоТ 
KOMici'i), який видае виборчий 
бюлетень

• присутысть iHmnx oci6 у каб1нц1 
для таемного голосування

Q ПРОКОНТРОЛЮИ
ЯКЩО БАЧИШ ПОРУШЕННЯ -  звертайся до:

Голови вщповщноТ 
виборчоТ KOMiciT

Оф 1ц1йних c n o c T e p ira n iB Пол iuiY

www.cvk.gov.ua
Оф1ц1йний веб-сайт Центрально*!* 
виборчоТ KOMici'i*

МА£Ш ПИТАНИЯ?
0 800 213 103*

wiki.legalaid.gov.ua
*Единий контакт-центр системи 

безоплатноТ правовоТ допомоги цшодобово 
та безкоштовно у межах УкраТни

pravo.minjust.gov.ua
Загальнонацюнальний 
правопросв1тницький проект 
«Я МАЮ ПРАВО!» навчае громадян 
користуватися своТми правами та 
захищати Тх у pa3i порушення

Центральна 
виборча KOMicifl

MIHICTEPCTBO
юстицм

БЕЗОПААТНА
ПРАВОВА
ДОПОМОГА

Координацшний 
центр з надання 
правовоТ допомоги

Я МАЮ  
ПРАВО

П р о е к т  М1н1стерства юстицГГ УкраТни

http://www.cvk.gov.ua
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Q  КРИМШАЛЬНА В1ДПОВ1ДАЛЬН1СТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ НА ВИБОРАХ

видача виборчого бюлетеня для голосування oco6i без 
документа, який пщтверджуе громадянство УкраТни
демонстращя заповненого виборчого бюлетеня 
сторонн1м особам
винесення виборчого бюлетеня за меж1 виборчоТ 
дшьнищ
фото-, -вщео зйомка заповнених виборчих бюлетешв

голосування бтьше н1ж один раз
отримання виборчого бюлетеня вщ шшоТ особи, KpiM 
уповноваженого члена KOMiciT, який видае виборчий 
бюлетень
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ШТРАФ
В1Д 1700 ДО 5100 ГРИВЕНЬ

ВИПРАВН1РОБОТИ
ДО 2 Р0К1В

ОБМЕЖЕННЯ ВОЯ1
ДО 3 POKIB

Пропозищя, общянка, надання виборцю коишв, шшого 
майна, переваг, птьг, нематер1альних актив1в за вчинення 
або невчинення будь-яких дм, пов’язаних з 
безпосередньою реал1зац1ею права голосу, а також 
прийняття такоТ об1цянки, пропозицм виборцем, 
одержання ним вигоди
передача виборчого бюлетеня стороннш oco6i

ШТРАФ
В1Д 1700 ДО 5100 ГРИВЕНЬ
ВИПРАВН1 РОБОТИ
ДО 2 POKIB
ОБМЕЖЕННЯ ВОЛ1
ДО 2 POKIB

пошкодження виборчих скриньок

ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛ1
в1д 5 до 7 рок1в
з позбавленням права обшмати 
певн1 посади або займатися 
певною д1яльшстю в1д 1 до 3 рошв

ЯКЩО БАЧИШ ПОРУШЕННЯ -  звертайся до:

Голови в1дпов1дноТ виборчоТ KOMiciT Оф1ц1йних спостер1гач1в Пол1цм

www.cvk.gov.ua
Офщшний веб-сайт Центрально*!* 
виборчоТ KOMici'i*

Центральна 
виборча KOMicifl

МАСШ ПИТАННЯ?
0 800 213 103*
wiki.legalaid.gov.ua
*Единий контакт-центр системи 

безоплатноУ правовоУ допомоги цшодобово 
та безкоштовно у межах УкраТни

pravo.minjust.gov.ua
Загальнонацюнальний 
правопросв1тницький проект 
«Я МАЮ ПРАВО!» навчае громадян 
користуватися своУми правами та 
захищати Ух у pa3i порушення

MIHICTEPCTBO Р  Т  TZ
• • Ж  БЕЗОПЛАТНА ■  Координацшний Ж  ШШЮ ГТМ 1 III ■  ПРАВОВА I  центр з надання Л  П В А В А

I V / V *  I К  11- 1 I I  ■  ДОПОМОГА ■  правовот допомоги 1  1 1  r A D Ui МАЮ

П роект М1н1стерства юстицГГ УкраТни

http://www.cvk.gov.ua


К0РИСН1 ПОСИЛАННЯ

Проект М Ы стврства юстицм УкраТни

Знаю!
Д1ю!
Захищаю!

Я МАЮ ПРАВО 
ГОЛОСУ!

О

о

1нформац1я про вибори 
Президента УкраТни: 

http://www.cvk.gov.ua/vp_2019/

Державний ресстр виборщв: 

https://www.drv.gov.ua

Зразок заяви про тимчасову 
змшу мкця голосування: 

http://bit.do/zrazok

Адреси та графж роботи оргашв 
ведення Державного ресстру 
виборц1в:

http://bit.do/contactRV

МАСШ
ПИТАНИЯ?
pravo.minjust.gov.ua
Загальнонацюнальний 
правопросвпницький проект «Я МАЮ 
ПРАВО!» навчае громадян користуватися 
своУми правами та захищати Ух у раз1 
порушення

www.cvk.gov.ua
Офщмний веб-сайт 
Центрально! виборчоТ комки

БЕЗОПААТНА
ПРАВОВА
ДОПОМОГА

Координацшний 
центр з надання 
правовоТ допомоги

ПОТР1БНА ПРАВОВА КОНСУЛЫАЦ1Я?

[0800213103
wiki.legalaid.gov.ua

бдиний контакт-центр системи безоплатноУ
правовоУ допомоги цшодобово та безкоштовно
у межах УкраУни

ПАМ’ЯТКА 
ВИБОРЦЯ
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ПЕРЕВ1Р СЕБЕ У СПИСКУ 
ВИБ0РЦ1В

ПРОГОЛОСУЙ ПРОКОНТРОЛЮ И
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t ;

В особистому кабшел 
виборця на веб-сайл 
Державного ресстру 
виборщв:

DRV.GOV.UA

3 23 березня 2019 року на 
виборчш дшьнищ

31 березня 2019 року з 08:00 до 20:

ЯКЩО ГОЛОСУВАТИМЕШ НЕ ЗА 
М1СЦЕМ РЕЕСТРАЦМ

1. До 25 березня 2019 року включно 
звернися i3 заявок) про тимчасову 
змшу м1сця голосування до органу 
ведения Державного ресстру виборщв

2. До заяви додай:

• Паспорт громадянина УкраТни у 
вигляд1 паспортноТ книжечки або 
картки (до картки додасться Витяг з 
Сдиного державного демограф1чного 
ресстру щодо реестрацм мкця 
проживания) або тимчасове 
посвщчення громадянина УкраТни

• Документи, яш шдтверджують 
необхщшеть тимчасовоТзмши м1сця 
голосування

а

©

В13ЬМИ ОДИН 13 Д0КУМЕНТ1В
• паспорт громадянина УкраТни у 
вигляд1 паспортноТ книжечки або 
картки
або
• вшськовий квиток (виключно для 
вшськовослужбовц1в строковоТ 
служби)
або
• тимчасове посвщчення громадянина 
УкраТни

ОТРИМАЙ ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ 
постав свш пщпис за його отримання:
• у списку виборц1в
• у визначеному м1сц1 на контрольному 
талош виборчого бюлетеня

ЗАПОВНИ ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ
• особисто в Ka6iHi (шмнатО для 
таемного голосування
• Зроби позначку «плюс» («+») або 
шшу, що засв1дчус волевиявлення, у 
квадрат! напроти пр1звища кандидата 
на пост Президента УкраТни, за якого 
голосует

ОПУСТИ ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ У 
ВИБОРЧУСКРИНЬКУ 
у cnoci6, який забезпечус таемницю 
голосування

Якщо бачиш порушення -  
звертайся до:

Голови вщповщноТ виборчоТ KOI

Офщмних cnocTepiraniB

Пол1цм



ХТО МОЖЕ ГОЛОСУВАТИ 
ЗА М1СЦЕМ 
ПЕРЕБУВАННЯ?

Виборець, не здатний 
самоспйно пересуватися, 
мае право голосувати не у 
примщенш для 
голосування, а за мюцем 
перебування.

Про це у списку виборщв 
повинна бути вщмпха 
навпроти вашого 
пр1звища:

«НСП» -  не здатний 
самоспйно пересуватися.

Як д1знатися, що в списку виборщв с 
вщм1тка «НСП»?

Ви або Barni родич1 можуть звернутися 
до дшьничноТ виборчоТ KOMiciY за 
м1сцем голосування та ознайомитися 3i 
списком виборщв.

ЯКЩО У СПИСКУ 
ВИБ0РЦ1В В1ДСУТНЯ 
П0М1ТКА «НСП»

Звернися до дшьничноУ виборчоТ 
KOMiciY i3 власноруч написаною 
заявок) з проханням забезпечити 
голосування за мюцем 
перебування
Заяву можна подати особисто, 
поштою або через шших oci6

У заяв1 вкажи адресу мкця свого 
перебування

До заяви додай медичну довщку 
про стан здоров'я

Дшьнична виборча KOMicifl своТм 
ршенням надае можливють 
голосувати за мкцем 
перебування

Заяву подай до дшьничноУ 
виборчоТ комки не шзшше 20 
години останньоУ п’ятнищ перед 
днем вибор!в

ЯК ВЩБУВАСТЬСЯ 
ГОЛОСУВАННЯ ЗА М1СЦЕМ 
ПЕРЕБУВАННЯ?

У день голосування до виборця прибувають 
члени дшьничноТ виборчоТ KOMiciT з 

виборчими бюлетенями та опечатаною або 
опломбованою виборчою скринькою та 
витягом 3i списку виборщв.

Для забезпечення прозоросп голосування 
виборця, який голосуватиме за мкцем 
перебування, допускають у в1дпов1дне 
прим1щення член1в виборчоТ KOMiciT, 

оф1ц1йних cnocTepiraniB, кандидат!в чи Тх 
дов1рених oci6.

Виборець в режим1 таемного 
голосування, без присутносп

О
будь-кого, у тому чист кандидата 
на пост Президента УкраТни, 
офщшних cnocTepiraniB, член1в 
виборчоТ KOMiciT, заповнюс 
виборчий бюлетень та опускас 
його до виборчоТскриньки.

У 1менному запрошенш на вибори 
мае бути вказано:
«У зв 'язиу з наявнютю у списку виборщв 
стосовно Вас eidMimnu про пост id ну 
нездатн/сть пересуватися самостшно 
пов1домляемо, що Вам буде надана 
можлив!сть проголосувати за м!сцем 
перебування».

ВАЖЛИВО!
Члени дшьничноУ виборчоУ комюм 
зобов'язаш перев1рити факт 
тимчасовоУ нездатносп виборця 
самост!йно пересуватися.

Якщо виборець, включений до витягу i3 
списку виборц1в для голосування за мкцем 
перебування, прибув у прим1щення для 
голосування шеля того, як члени 
д1льнично'Г виборчоТ KOMiciT вийшли для 
оргашзацП' голосування за мкцем 
перебування, такому виборцю не може бути 
видано виборчий бюлетень до повернення 
вщповщних члешв комки та з’ясування 
питання, чи не проголосував цей виборець 
за мкцем перебування.



К0РИСН1 ПОСИЛАННЯ

Проект М Ы стврства юстицм УкраТни

Знаю!
Д1ю!
Захищаю!

Я МАЮ ПРАВО 
ГОЛОСУ!

О

о

1нформац1я про вибори 
Президента УкраТни: 

http://www.cvk.gov.ua/vp_2019/

Державний ресстр виборщв: 

https://www.drv.gov.ua

Зразок заяви про тимчасову 
змшу мкця голосування: 

http://bit.do/zrazok

Адреси та графш роботи оргашв 
ведения Державного ресстру 
виборц1в:

http://bit.do/contactRV

MA0LU
ПИТАНИЯ?
pravo.minjust.gov.ua
Загальнонацюнальний 
правопросв1тницький проект «Я МАЮ 
ПРАВО!» навчае громадян користуватися 
сво'Гми правами та захищати Ух у раз1 
порушення

www.cvk.gov.ua
Офщмний веб-сайт 
Центрально! виборчоТ комки

БЕЗОПААТНА
ПРАВОВА
ДОПОМОГА

Координац1йний 
центр з надання 
правовоТ допомоги

ПОТР1БНА ПРАВОВА КОНСУЛЫАЦ1Я?

[0800213103
wiki.legalaid.gov.ua

бдиний контакт-центр системи безоплатноУ
правовоУ допомоги цшодобово та безкоштовно
у межах УкраУни

ЯК ПРОГОЛОСУВАТИ ЗА 
М1СЦЕМ ПЕРЕБУВАННЯ
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