
 

 

 

 

 

 

ПРЕС-РЕЛІЗ 

Щоб взяти участь в другому турі виборів президента не за місцем 

реєстрації необхідно обов'язково ще раз пройти процедуру тимчасової зміни 

місця голосування. Про це повідомляють в Головному територіальному 

правлінні юстиції у Миколаївській області. 

Тож, для того щоб змінити місце голосування потрібно не пізніше, як за 

п’ять днів до виборів – тобто у випадку другого туру до 15 квітня включно 

подати письмову заяву про тимчасову зміну місця голосування до органу 

ведення Державного реєстру виборців: 

- за місцем перебування в день виборів, яке зазначено у заяві; 

- за місцезнаходженням виборчої дільниці, дільниці для голосування, яку 

бажано визначити місцем голосування чи 

- за своєю виборчою адресою (адресою реєстрації). 

У заяві вкажіть: 

- прізвище, ім’я, по батькові; 

- дату, місце народження та унікальний номер запису в Єдиному 

державному демографічному реєстрі (за наявності); 

- виборчу адресу; 

- обґрунтування необхідності тимчасової зміни місця голосування 

- адресу перебування в день виборів; 

- номер виборчої дільниці (дільниці для голосування), яку необхідно 

визначити місцем голосування, із зазначенням виборчого округу та його номера 

(за наявності). 

До заяви долучи документи (копії документів), які підтверджують 

необхідність тимчасової зміни місця голосування: 

- довідки про навчання або з місця роботи; 

- посвідчення про закордонне відрядження; 

- проїзні документи; 

- договір найму (оренди) житла або документ, що підтверджує право 

власності на житло; 

- путівки в санаторій; 

- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи тощо. 

Важливо! Виборці, виборча адреса яких знаходиться на території ОРДЛО 

та АРК можуть не додавати до заяви документи, які підтверджують 

необхідність тимчасової зміни місця їх голосування. 

Крім цього, до 18 квітня 2019 року включно можна звернутись з позовом 

про уточнення списку виборців. Звертатись необхідно до місцевого загального 

суду за місцезнаходженням виборчої дільниці, на якій бажаєте проголосувати. 
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