
ВИПАДОК ВІДДІЛИ ЗВЕРНЕННЯ ДОКУМЕНТИ СТРОК 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

 

 

Виборець  

Відділ ведення Державного реєстру 

виборців за місцем реєстрації 

виборця (адреса за паспортом) 

або 

відділ ведення Державного реєстру 

виборців за місцем перебування 

виборця на день виборів  

(31 березня 2019 року) 

- паспорт громадянина 

України; 

 

- документи які 

підтверджують 

необхідність тимчасової 

зміни місця голосування  

 

 

 31.12.2018   

до  

25.03.2019 

(включно) 

До заяви додаються копії всіх документів, оригінали пред’являються  органу ведення  Реєстру  для перевірки 

вірності цих копій, відповідно до Постанови Центральної виборчої комісії від 13.09.2012 № 893 (зі змінами). 

 

Виборці, адреса реєстрації за 

паспортом яких знаходиться на 

тимчасово окупованих 

територіях районів, міст, селищ 

і сіл, їх частин у Донецькій та 

Луганській областях (межі та 

перелік яких визначаються 

Президентом України у порядку, 

передбаченому Законом України 

"Про особливості державної 

політики із забезпечення державного 

суверенітету України на тимчасово 

окупованих територіях у Донецькій 

 

Відділ ведення Державного реєстру 

виборців за місцем перебування 

виборця на день виборів  

(31 березня 2019 року) 

 

 

 

- паспорт громадянина 

України 

  

31.12.2018  

 до  

25.03.2019 

(включно) 



та Луганській областях") 

Виборці, адреса реєстрації за 

паспортом яких знаходиться на 

території Автономної 

Республіки Крим та міста 

Севастополя 

Відділ ведення Державного реєстру 

виборців за місцем перебування 

виборця на день виборів  

(31 березня 2019 року) 

 

 

- паспорт громадянина 

України 

 

31.12.2018  

 до  

25.03.2019 

(включно) 

 

 

 

Виборці військовослужбовці 

Відділ ведення Державного реєстру 

виборців за місцем реєстрації 

виборця (адреса за паспортом) 

або 

відділ ведення Державного реєстру 

виборців за місцем перебування 

виборця на день виборів  

(31 березня 2019 року) 

 

- паспорт громадянина 

України; 

 

- посвідчення 

військовослужбовця; 

 

- військовий квиток 

 

 

31.12.2018   

до  

25.03.2019 

(включно) 

До заяви додаються копії всіх документів, оригінали пред’являються  органу ведення  Реєстру  для перевірки 

вірності цих копій, відповідно до Постанови Центральної виборчої комісії від 13.09.2012 № 893 (зі змінами). 

 

 

Виборці, які на день виборів  

(31 березня 2019 року) 

 перебуватимуть за межами 

України 

Відділ ведення Державного реєстру 

виборців за місцем реєстрації 

виборця (адреса за паспортом) 

або 

відділ ведення реєстру в 

Міністерстві закордонних справ 

- паспорт громадянина 

України; 

 

- документи які 

підтверджують 

необхідність тимчасової 

 

 31.12.2018  

до  

25.03.2019 

(включно) 



України зміни місця голосування  

 

 

До заяви додаються копії всіх документів, оригінали пред’являються  органу ведення  Реєстру  для перевірки 

вірності цих копій, відповідно до Постанови Центральної виборчої комісії від 13.09.2012 № 893 (зі змінами). 

 

Виборці — члени окружних 

виборчих комісії 

 

Члени окружних виборчих 

комісії включаються  до списку 

виборців на виборчій дільниці 

найбільш наближеній до місця 

знаходження ОВК 

 

Відділ ведення Державного реєстру 

виборців за місцезнаходженнмм 

відповідної виборчої дільниці 

або 

Відділ ведення Державного реєстру 

виборців за місцем реєстрації 

виборця (адреса за паспортом). 

 

. 

 

- паспорт громадянина 

України; 

 

- посвідчення члена 

окружної виборчої 

комісії; 

 

- рішення про утворення 

відповідної окружної 

виборчої комісії 

 

(до заяви додаються 

копії, оригінали 

пред’являються органу 

ведення Реєстру для 

перевірки вірності) 

 

 

31.12.2018  

до  

25.03.2019 

(включно) 

Виборці — дільничних 

окружних  виборчих комісії 

 

Відділ ведення Державного реєстру 

- паспорт громадянина 

України; 

 

31.12.2018  



 

Члени дільничних виборчих 

комісій включаються до списку 

виборців на виборчій дільниці, 

де вони включені до складу 

виборчої комісії 

виборців за місцезнаходженнмм 

відповідної виборчої дільниці 

або 

Відділ ведення Державного реєстру 

виборців за місцем реєстрації 

виборця (адреса за паспортом). 

 

. 

 

 

 

- посвідчення члена 

дільничної виборчої 

комісії; 

 

- рішення про утворення 

відповідної дільничної 

виборчої комісії 

 

(до заяви додаються 

копії, оригінали 

пред’являються органу 

ведення Реєстру для 

перевірки вірності) 

до  

25.03.2019 

(включно) 

 


