
Додаток 2 

до постанови ЦВКвід 18 травня 2020 року № 88 

 

Відділу ведення Державного реєстру виборців 

Новоукраїнської райдержадміністрації 

 

З А Я В А 

виборця щодо зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої 

статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців" 

Персональні дані виборця: 

Прізвище  

Власне ім’я (усі власні імена)  

По батькові  

Дата народження (число, 

місяць, рік) 

 

Місце 

народження 

у межах 

сучасної 

території 

України 

 
(Автономна Республіка Крим, область, міста Київ, Севастополь) 

 

(власна назва району, міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт) 

 

(категорія (село, селище, місто) та власна назва населеного пункту) 

за 

межами 

сучасної 

території 

України 

 

 
(сучасна назва країни) 

 

(назва суб’єкта федерації (для федеративних держав) 

 

(категорія та власна назва населеного пункту) 

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі  
(якщо така інформація внесена до документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України) 

 

Зареєстроване місце 

проживання 

відповідно  

до Закону України  

"Про свободу 

пересування та 

вільний вибір місця 

проживання в 

Україні" 

 

 

  

               (поштовий індекс)                                                                (Автономна Республіка Крим, область, міста Київ, Севастополь) 

 

(район, місто обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт) 

 
(категорія (село, селище, місто) та назва населеного пункту) 

 

(вулиця, проспект, бульвар, площа, провулок, квартал, куток тощо) 

 
(номер будинку)  (номер корпусу (крило будинку, блок, секція тощо)  (номер квартири (кімнати) 

(інші відомості, які визначають виборчу адресу) 

Нова виборча адреса виборця (адреса фактичного проживання): 
   

                               (поштовий індекс)                                                                                                                                                          (країна проживання) 

 

(Автономна Республіка Крим, область, міста Київ, Севастополь) 

 

(район, місто обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт) 

 

(категорія (село, селище, місто) та назва населеного пункту) 

 

(вулиця, проспект, бульвар, площа, провулок, квартал, куток тощо) 

 

(номер будинку)  (номер корпусу (крило будинку, блок, секція тощо)  (номер квартири (кімнати) 

 
(інші відомості, які визначають виборчу адресу) 

 

На обґрунтування заяви щодо зміни виборчої адреси додається копія документа (документів): 

_______________________________________________________________________. 

Адреса електронної пошти виборця*: _____________________________________________ 
 

________________________       ____________________  
 (дата подання заяви)                                  (підпис) 

*Заповнюється виборцем у разі надсилання заяви в електронній формі, а також виборцем, який подає до органу ведення Державного 

реєстру виборців заяву в паперовій формі та хоче отримати повідомлення про результати її розгляду, створене в електронній формі. 


