
Як подати заяву про зміну

виборчої адреси

Інструкція для тих, хто живе не за місцем 

реєстрації та хоче голосувати на місцевих 

виборах-2020



Через сайт drv.gov.ua заходимо в Кабінет виборця



Натискаємо на кнопку «Заяви, запити»



Потрібно завантажити свій електронний ключ





Перевіряймо, чи працює ключ



Заповнюємо всі колонки, даємо згоду на обробку 

персональних даних та натискаємо «Зберегти 

ідентифікаційні дані»



Обираємо «Звернення щодо зміни виборчої 

адреси»



Не міняємо нічого, у випадаючому списку має 

бути «щодо зміни до виборчої адреси» та 

натискаємо «Вибір»



Обираємо «Мотивоване звернення» та заповнюємо 

всі колонки, включно з номером квартири (якщо є)



Обираємо з випадаючого списку тип документу, який 

підготували заздалегідь (відсканований чи фото)



З випадаючого списку обираємо «документ, що 

підтверджує фактичне проживання» 



Якщо не додати документ, то повідомлення про 

помилку



Вписуємо номер документу, дату видачі та серію

(за наявності) та натискаємо «Завантажити» 

документ



Можна переглянути заяву, щоб перевірити дані, а 

потім натиснути «Подати заяву»



Знову завантажуємо особистий ключ



Перевіряємо пошту (лист може потрапити не в 

основну папку). Код діє 15 хвилин



Можна завантажити вже підписану електронним 

підписом заяву



Подана заява доступна в розділі «Заяви, запити» 

після ідентифікації за електронним підписом. 

Інформацію про її опрацювання буде надіслано

на Вашу електронну пошту протягом 15 днів.



● ПРОСИМО поширювати історії успіху про зміну виборчої адреси в 

соціальних мережах, ЗМІ та серед родичів, знайомих. 

● Опишіть, скільки часу це зайняло, наскільки простою була процедура, чи

виникали додаткові питання тощо.

● Додайте хештеги #маювплив та #КоженГолосВпливає та позначте

людей, яким Ви рекомендуєте не зволікати та теж написати заяву

про зміну чи визначення виборчої адреси.

● Заяву можна подати до 9 вересня 2020 року.

● Дуже важливо не відкладати на останні дні, бо

за це право ми боролися майже 5 років!



При використанні матеріалів з даної 
презентації посилання на 
ГО «Громадський холдинг «ГРУПА ВПЛИВУ» 
є обов’язковим!

● https://www.facebook.com/grupa.vplyvu/

● vplyv.org.ua

● +38 050 477 0800

https://www.facebook.com/grupa.vplyvu/

