
Консультація Міністра юстиції України: як проголосувати вимушеним 

переселенцям.  

  

Доброго дня! Я - переселенець з нині окупованої території у Луганській 

області, хочу взяти участь у виборах Президента України, які відбудуться в 

неділю. Поясніть будь-ласка, чи маю я право брати участь у голосуванні і що 

для цього потрібно? 

Микола Саєнко 

Перш за все, хочу наголосити, що невід'ємним правом громадянина України є 

право вільно обирати владу. Проголосувати на виборах президента, звичайно, 

зможуть і внутрішньо переміщені особи. 

Далі проінформую вас щодо того, як перевірити себе у списках виборців та 

порядку голосування. 

Як перевірити себе у списках виборців?  

Це можна зробити в особистому кабінеті виборця на веб-сайті Державного 

реєстру виборців: drv.gov.ua або на виборчійдільниці з 23 березня 2019 року. 

Як змінити місце голосування? 

Для цього потрібно зробити 2 простих кроки: 

1. До 25 березня включно необхідно звернутися до органу ведення Державного 

реєстру виборців за місцем перебування на день виборів або за 

місцезнаходженням виборчої дільниці, де буде зручно голосувати, або за 

місцем реєстрації проживання. 

2. Подати заяву про тимчасову зміну місця голосування. 

Які документи потрібні для зміни місця голосування? 

Паспорт громадянина України (у вигляді книжечки або картки) чи тимчасове 

посвідчення громадянина України; 

посвідчення військовослужбовця/військовий квиток (для 

військовослужбовців строкової служби); 

документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця 

голосування: 

- довідка з місця навчання; 

- посвідчення про відрядження; 

- проїзні документи; 

- договір оренди житла тощо. 

Наголошую! Виборцям, адреса реєстрації яких знаходиться на території 

тимчасово окупованих територій ОРДЛО та АР Крим, не потрібно подавати 

документи, які підтверджують необхідність зміни місця голосування! 

Як дізнатись про зміну місця голосування? 

Після задоволення заяви про зміну місця голосування виборцю видається 

відповідне посвідчення. Далі необхідно перевірити себе у списку на виборчій 

дільниці, яку визначено місцем голосування упосвідченні або в особистому 

кабінеті виборця на веб-сайті Державного реєстру виборців: drv.gov.ua. 

http://drv.gov.ua/
http://drv.gov.ua/


Що потрібно зробити у день виборів? 

1. Взяти один із документів:  

- Паспорт громадянина України у вигляді книжечки або картки; 

- тимчасове посвідчення громадянина України; 

- посвідчення військовослужбовця/військовий квиток (для 

військовослужбовців строкової служби). 

2. Отримати виборчий бюлетень та поставити свій підпис про його отримання:  

- у списку виборців;  

- на визначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня. 

3. Заповнити виборчий бюлетень особисто в кабіні (кімнаті) для таємного 

голосування. 

4. Опустити виборчий бюлетень у виборчу скриньку у спосіб, який забезпечує 

таємницю голосування. 

Що вважається порушенням під час проведення голосування? 

Видача виборчого бюлетеня для голосування особі без документа, який 

підтверджує громадянство України;  

демонстрація заповненого виборчого бюлетеня стороннім особам; 

наявність сторонніх осіб у кабіні для таємного голосування;  

винесення виборчого бюлетеня за межі виборчої дільниці;  

фото -, відео зйомка заповнених виборчих бюлетенів;  

голосування більш ніж один раз; 

отримання виборчого бюлетеня від іншої особи, крім уповноваженого члена 

комісії, який видає виборчий бюлетень. 

Яка передбачена відповідальність за порушення на виборах?  

Відповідальність за скоєння злочину проти виборчих прав громадян 

встановлюється Кримінальним кодексом України. Залежно від ступеня 

тяжкості злочину передбачається: штраф від 1700 до 5100 грн, виправні 

роботи строком до 2 років або обмеження волі до 3 років. Пошкодження 

виборчих скриньок карається позбавленням волі від 5 до 7 років 

зпозбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

від 1 до 3 років. 

Шановні українці, якщо ви стали свідком порушення під час проведення 

голосування, обов’язково звертайтеся доголови відповідної виборчої комісії, 

офіційних спостерігачів та поліції! 

Додаткову корисну інформацію Ви можете знайти за посиланнями: 

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

Державний реєстр виборців: www.drv.gov.ua 

Веб-сайт проекту «Я МАЮ ПРАВО!»: pravo.minjust.gov.ua. 

Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями? 

Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до 

Єдиного контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 

0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgov.ua%2Fvp_2019%2F%3Ffbclid%3DIwAR0hzI0DISoV1X0kmEumSdqCYAVedsYe4jA2oEyPUq3mZtwODE8lAHlg0z4&h=AT3U_vXVvevXNfZ-PvajvKKIz8Up5Xa6hZL7qpU7uOJRKKvkVdDNLBI1Zx6wmBosscKtCESbJuEzZDOuKiGMfSx5uSq50nIc_nSZNrTrbVnY9e05PGRwSLW0RN5kgKwNG2Rl9jHZN0czryv1ekkh_4nzHnONumT9fLS9QTEzzy_8iewL_WkP5HjOmjKu3Ws21yMaotLW8AbNziLEA7FtTXYe40DjxzhsUIQSppI_J25Yix37KyzCrMoumYpAlMLNJSfGS76y5S7ORupMP1DfGrPS--5HENKK1oTSVULpSZWLdljVXbhTMVyr3FktfS-UoM5hUVBiWJrqN37hDBKZXpDI34ipv1n37LbSkZeLxtzQagjzpoU-QpAEYh7z1oeQOV-PPOxP9rmNP_akEubtLyLxT6zdL_CpjFWzCbnLDtItAOZaDGcbpmoP9UWy4NIK5OPkzbxKEjlHpNrUhBlr5woddJ6S--aiP3PYV_HtwIJvEwL-gDhTrxgq7dXRfxrp1fidhkXCnvWouhEieK82g5XA07-4Kguocd8SepNnBh4Cg5etTV1KAM1uFU-2QJNhue1kmw7BwMbTuX77Fa-DPSWTsRDs16YXi2hnAuszF9vnzHFR5FOE2pQRqonyBn_KWY-gY4AC
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.drv.gov.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR3V9UQWae1o8b4Vnj-gWG1sGRYsTYw5EdUP8P0yxf4K7IGbdhN5mhSy8ew&h=AT1oT7FvSjCSLRDbNHK44zyTGK6vtbwQFJIQd5Sgw3SxG9CCHhgex7VcJQVPEddv0aDRoHrHDMpGIramd-HcBWszOZCBf2NEp_E4mptKB_PHIGqv_Ec23jWCRJDyLIhK83pqjSIuvm9cpP4_JQ9Y2L8brMsanixPEH04H7WopVk8fDndtVUFyB1rtDpX1Y_6oBhEEiqPe7LquUad1HOpnou9x5u9u3qMeGgKUCEi_Xoz8FX-Mhi5D_DV_mmKaWydKHFjIwiYfBP5EAwVoCrin1gLRMNu0hZiKR43_1xNzFEbcVPCVYAzUuK2zKl7jYG5C5JYBcIA8CiWe7CwFqONrZJi54DlxrGHM58z7hZcJQP_P27PKKHsHp3QeLoV2q_bG6Q0Cm2vSh-e-8Humo5IwCxNJ_ShqG-Z0kfmYFg63xR7xcbakWe5ls80Ka5hNZsYtLLJoKx4x1TSUN5PjXRA33nxpwiPg37Cr0cYcCeIbIHP7mZ2yecYufZGxpPuOrmhtTWEPG3y3Kf0znu5dA5zZgUDzg2vMGCI7YymC0i1Y5TIzX14WQ4RS2_Xifhwsjwk6X1nWTvtxTdxySs0DFmd53yMR2BcZoUZFrD6gLtp88oEwOWi7WTks9MTIGnJyi3DJ1qdVFS-
http://pravo.minjust.gov.ua/


бюро надання безоплатної правової допомоги по всій країні ви можете 

отримати юридичну консультацію та правовий захист. 
 


