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ОРОЖНЯ КАРТА ВИБОРЦ

ЮКУ - ЧЕРГОВI ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАI
я

ня 2019lE

,;PEBlP
В особкurу tdarri Ё'6Фrя }€

,6-cafu i Дýп@.о|-о реfiру
,lбор.dв:

DRv.Gov.UA

якш0 тбЕ HEl.iA€ в
држАstФму рЕOсгв вlаOйшв
1. ЯýайцвидJезЁрa.(n iз
пrtt .Фоо эФоltlo opanyЁдЁ+,tв
Дерrrаюго рестру а,6яф
2, Ilo заядr дрдай rrxTmFT Фд+воае
nociiвer*n) тонапrrв иqЁri га

йоaо нопlD

Jрцlв

подАЙ зАяву д0 25 БЕрЕзня
ml9 року включн0
до оргаву веденвя Дерl*авного
р,gесrру мборФв
. за )ltсцеr. пфувalння rta деttь
Ba6oDlB чи 1,1iсцеэнаходr{ýrнi}'
вибоiчtЛ дИuач,, яе фде зячяо
проголосувати
. зit 9ар€строваrин rrfileH
пронивачя (за чrсцв,t Fý€стаt{,|,

. пасrlорт грФ,tа.шоов_Уtsl.i[t!{ у Ё,'1мl
п*порпоi firо{е,яи аOо K?n4r

**о*,a-о* * вiйсьllоsосlтух{6ошis
сrрноsоТ слу+rби)

?l,i**"-* rооiд.**," гр'.адrt,g€ УнраЪх

отп'lнм вуtsФl}iЙ ЕЕпЕтЕнь
постав свiй пiд${ за йоrc qтримаfi*

: I :ХýХfr 8fr t""Ф * хоt{Фолыrому та,юнi

ваборrOго ЬOлстфrя

здюв}м виБониЙ бщлЕтЕlь
. йЬЪЬ в кабiнi (нiннап) дm TaorBom

lo*ff#]X"**.nn*! (.+}} або itlu,ly, цrо

,,7"iЬ..олевйяалеrов. у l€ад)ап напроlи

i"#JЁ "ЁiЙй; -пЦ 
йЁзидал j Ур*-и,

за яног0 rолос!Ечr

опуflи виБорчиЙ БюлýЕнь у виюрчу

яхщо полосувАтинЕl!! fiЕ зл злрЕ€сtровлкиl| mctlý, пю}iоl8дн}л

додАйдокумЕнти посвlдчЕння

. паGпоот r!омадяtý.на yкpar+a у про тимчасоау ]MlHy мiСЦЛ 
_

в9l-лядtпайоrп,оtrо,ижеrм_абО голоryванвябудевидаяоu.ооpцП

ffiу^ffi*хffirfiffi о За баrкахtяrr перевiр сеф з 2з

йгlу йjю ресствцr *щ 6€реуя ml9 роху усписi{у
Ьоойiэ*я) аба тпяте .. вяборцв на Дльaоiц, яr{у вIrнзчеiо
пiхdдЕ+м rроr.адяlЕ€ ylga,r' шсце rФосувэнм у посадчOннl
. tlolrwlHпr, B,i пiдверд.tьltоть
HiйxipricTb тп".ююt' знýм lff ttя
rолос\в&[rбj
" довЬ з rrrqл неча{fi або робоrи
- flосsiд€,+я rpo вдрйрiЕня
- проiэнi доку}t€км'оц0

@
31

3АБоЮНЕН0:
. фбити зайвI позначки на

ЕибоЁаому бюпетенl

. эдlйqa!6lи фоrо- та

liдвфпсаtле у бдЕяФl,i cltoclb

пИ час 5апоФ€r]ня arboРrofo
болgтеня
. пýредавтги сзiй €r,6ормй
бвлета,rь iвщrл осооан

. oтprrrryвaти Еибормй бшлетв+lь

вiд iнr-чих осiб (охрм
чповновавеяото ч,lена виOорч0l
'KoMio1), мий видас виборяй
6loпетень

. прясFпriсть iHцrr,rx о<iб у rвбНtл

дпя та€Nного голOсуýнrlя

з 8100 до 20:00

цlиньlry
. у ooci6, поlй ýфзпе{€ тао.fr{Е голGrili

якщ0 ЬДЧИШ ПОРУШВlИЯ - зверrаЙся до:

е
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MA€lll питАння?
0 800 21з 103*

wiki.lBgataid.gov,uaffi
l. хлlоI
\ пlrrоl



виБори

БЕз

порушЕнь

v
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о хринlнАльнА вlдпOвlмльнlсть зА пOрушЕння нА виБорАх

#
в{Ааý .ифрчого брлетеня мя голос},вання особi баз
р}tу}tснт!, який пiдтверд;rrус гроrадлrсrпо Украihи

деионстрацiя заповненого виборчоrо брлетеня
сlороннir особам

вiнGсення виборюrо бrолетснл за rежi виборчоТ
дiьницi
i .: ,; -, -вiдео зf,омrв зg|ов}Еfiих фilх бплеrcяЬ
r олосування бiлышэ н}я один раз
стрииrння виборчоrc бэлетсня вiд ltшоТ оGоби, KpiH
ровнованеного члена KoHiciT, який видас эиборчrй
бюлетень

Прмозицiя, обiцянка, надання виборцю кошriв, iнttlого штрАФ
вlд l700 ý0 5t00 гривЕнь
випрАвнl роБоти
д0 2 POKIB

0БмЕжЕння вOл1
д0 2 POHIB

майна, пере&!г некня

Ё

ltJTPAФ
вlд 1700 до 5100 гривЕнь

випрАвнl рOюти
д0 2 юкlв

ОБМЕЖЕННЯ ВОЛl
д0 з юкlв

TaHol
одFржаlfiя нин вигоди

передача виборчого бвлетеня сrороннiй особi

* l
п 0Е я 201, року - чЕрговl виБOри прЕзидЕнтА укрАiни

\.,
*

Голови вiдповiдноi iB Полiцli

3агаьнонацiональний
праопро@iт}Ф.ць.{rrй проект
<Я МАЮ ПРАВО!л наs.а€ ФонаДян
коФ{Еfувrтися сэоi}aи прiшпaи та
захичlатч i.х у разi поручrенкi

о
L[ёцральна . .
виборче коиlсlя г*]#-

Е

пOзбА8лЕння вOлl
вiд5до7ронiв
з позбавленняrа права обiймати
певнi посади або займатися
певною дiяльнiсrю вiд 1 до 3 poKiB

д

Q& 
",,,,,,,"оо*aння 

виборчих скриньок

! ЯКЩ0 БАЧИlЛ ПОРУlllЕННЯ - звертайся до:
а ф *

www.cvk.gov.ua
0фiцiйнlй ве6-сайт Цекrральноi
.iбор5i Kф.icii

виборчоi HoHicii Oфiцiйнйi

мА€ш питАння?
0 800 z13 10з*
wiki.legataid.gov.ua
'СлЁId Korfi жт{g{rр o;cт€ira

беýuвiюi rэaвoi дФоýи цiлодйФ
та 6€зкоirrrо}iо у ие,r<ах Украirй

pravo.miniust.gov.ua
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До 25 березнл 2019 року включн0 приПи до вiддiлу

ведення [ернавног0 ревстру виборцiв та п()дати

Аs_пgw pa.tnors_ЦBк_caqperapiaт.jpg

заяву пр0 тимчас(lву змiну мiсця г{)лIlсування:
о sа slозаlillll у заяsi liclptl перебувашrя в день вrfuрir, яшцо Ваше uictp рвпрацtТ

зllац)дllъсл ш теи{вФ АsmвOчшi Республitи Hptu, лiсп GsвасIOrшлп аfо на nplTopii
нi[елeнlll пунктiв flопецыоi в Ilувшькоi 06rвсltх, ltg вlslвWнi тхччsсOso oкylxlвaнlillx
зфно Укау thвlд*па Украim Е 3UШ19 ф 7.Ш2{110 mtty, дв не фшнфlryшъ вЦдiлl
ведщня [ершввяоm Ёепру вйорцiд;

О и BttaBattltu у заявi шhцеu mрефванш з дояь иfoф aft и Вашою BfioFato адрепоп,

лtцо Ваше чiпр рmпрацfi НЕ знашдиъся на тФrторiТ fuтоtшчtюi Рвпублiнtt [ршч, tticTa

Севасrополя або НЕ вrодпь ф пврелiку населишх лрктiв ýонецшоi та Лувнсьtшi обпапвtr,

ll8 вlвlgчsнi $lшш,Os|l ollyxlвalшl| зlМ Yrвsy Прýýпа Yimifl Р UДПS ф
7йДП9щу;

at прtt поданнi заяви необхiдttо пред'лвктн дtlfiуusнт, цр посвiýуs особу в пЦrвфдltoс
rшчадянсти} Украiни, - па6lюрт rрчадяншва }qaiнtt (у gtгпяП паспорпоi хнlшчttн, aft
картки) або IиIч8Oве посзiдчення rшtlцлtlхна Ущаiнr (лкttр особа rшФдавlю tuбуи
rшчадлl8тва YrrpaiHH), для вiВсьrшвшrужбофв - посзiдпння вiiьковоспшOOеч afu

вifoыtовttй кшtтOк.

о
о
о
a
a

;

a
a
a
a
о
a

a
a
a
a
a
a
о
о
a
a

31 березня 2019 року прtlгOлOсувати на

виборчiй дiльницi, нOмер якtlТ Ви дigнавтесь

в вiддiлi ведення [ернавног0 реЕструa
a
о
at

ffi 'проголOсуватх на чергOвнх вибOрах Президента

Шраiiли 31 березrrя 20t9 рOку внутрiшньо пsремiщеним
Ьсобам та tliвm Ka}llmttl тимчаGOвo 0купOван их TBpt{To рiй

I

07,03.2019

п

виборцiв при запOвненнi заяви

У разi призначення пOвтtlрнtlго

г()л()сування, Вам пOтрiбн()

п()дати заяву п()вт()рн0 0пч.ý[lч.UА

7

MFctt вhФiв ведення

ДФжапrоrо рввотру шФФr

a
!ювплш #КоненГолосВпливаG



ýержавний реестр виборцiв:
https://www. drv. 9ov. ua

3разок заRви про тиr.часову
змiну lriсця rолосування:
http://Ыt.do/zrazok

МЕси та графiн робопr орrанiв
ведения ýержаsного рё€стру
вибордiв:
http://Ыt. dolco ntectRV

мАеш

питАння?
pravo.minjust.gov.ua

ЯК ПРОГОЛОСУВАТИ З
МlСЦЕМ ПЕРЕБУВАНН

I
31 ЕЕрЕзня 20t, року-

чЕрговl виБори
ПРЕЗИДЕНТА УКРАТНИ

l
a

)!, HAlo
прдво 3сr.хицою!

,

ll-,;rat*E!dr..-

WWW.cvk.9ov.ua
ОФiцlйний вэ6-саit
ЩокrралхtоI п,tборюТ кох|сП

Еф

lЬорд5rrцh.t-
trFr,пD , нaлдrirl
пprroaor лloпоrэm

потрlБнА прАвовА консультАцlя?

[ о8(ю 2lз lоз
wiki.legalaid.gov.ua
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|цrппrпlоrlбояrхохi* ЦlН.Чftr'* G

кOРиснl ПоСИЛАНi,л lТIтг!ц
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lнфрмаФп пр вибори
Преэидепа Ухраihи:

http //ryvrv.cvk. gov. че/чр_20 l 9/

3агальнонацiональний
правопросвiтницький прое}с t<Я lrrAK)
ПРАВОl), наэчr€ громqяiн ко рисryвЕтl,tcя
своТrrи правани та звхицати Тх у рrзi
пориrJення
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€диний ко нтаltт-ц€нтр системи безоплrrтноТ
правовоi допоrrоги цiлодобово та базкоtлтомо
у можах Украiни



,\ ! \' lvllrrrTtl l,r(. , 1rА l И
ЗА МlСЦЕ]t
пЕРЕБУВАi t*i.rд?

Виборець, не здагний
самостiйно пересуватися,
на€ право голосувarти не у
примiщеннi для
голосування, а за мiсцем
перебування.

Про це у списку виборцiв
повинна буru вiдмiтка
навпроти ваlчого
прiзвиtl4а:

<<НСПrr - но здетний
самостIйно порGGувrтися.

Як дiзнетися, цо в GпиGку виборцiв с
вlдиiтка <НСП>?

Ви або Bauri родичi мон(уть звернутися
до дiльничноТ виборчоi KoMiciT за
мiсцем голосування та ознайомитися зi
списi{ом виборцiв.

}rкtц ,|иску
виБс ,3 вlдсутня
помl] ., <<нспD

зlдБувАетьt
lосувАння зl, lсч,

] рЕБувАння?

У lleHb голос}вання др виборд прибувапть
члени дiльнично{ виборчdi xorricii з
вибориrrи бэлетеня}aи та опечаrаноо а5о
оплоttбованою виборчоп скринш(оD та
витягом зi спrrску виборцiв,

ýля забезпе.rення прозоростi гоrюсування
мборця, який rэлосувттиr.rе за мiсцем
пербування, до]rускартъ у вИповiдне
примilцення членiв виборчоТ KoxiciT,
офiцiйних спосrерirачiв, канд,rдgriв чи ii
дрвiрених oci6.

Виборць в режимi та€много
голосування, без присупrостi
будд-коrо, у Tor,ry чrrслi нандилlата
на пост Прзидекrа Унраihи,

фiцiйних спостерiгачiв, членiв
виборчоi[ HoHicIr', заповнЕG
виборчий бплетвнь та опускil€
його до вибор.юТ снриньки.

3вернися до дiльничноТ виборчоТ
Koмicli iз власнорр написаною
заявою з прохенням забезпечити
голосування за мiсцем
перебування
Заяву можна подати оGобисто,
поlлтою або через iнrцих осiб

У заявi вкан{и адресу мiсця свого
перебування

,Q,о заяви додей иедичну довiдку
про стан здоров'я

.Qiльнична виборча коиiсiя cBoiM

рaщенням надас можливiсть
голосувати за мiсцем
перебування

3аяву подай до дiльничноi
виборчоТ Kotqk[j не пiзнiше 20
години останньоТ п'ятницi перед
днем виборiв

,t

t
a

У iMeHHoHy зtпроlлэннl на вибори
маG бути зказано:
с<У зв'язку з наявнiсmю у спчску вuборцiв
сmосоано Вас aiaMimKu про посmiану
нез а а m Hic mь пе ре суаа m uся са MocmiaЧo
поаiаомля€мо, шо Вом буOе наOано
моэrл u oicm ь п ро еол осуво m u за мiсце м
перебувоння>.

вАжливо!
Члени дiльничноТ виборчоТ KoMiciT
зобов'язанi перевiрити факт
тимчасовоi нездатностi виборця
самостiйно пересуватися.

Янцо виборсць, вклlочаний до витяrу ia
списку виборцiв длп голосузlхня за хiсцэм
паребування, прrбув у принitцоння для
голосуaення пiсля того, як члaни
дiльничноТ виборчоТ KoHiciT вийцrли мя
органiзацiТ rолосування ra rriсцом
перебування, такому виборцю не ноже бyTr
видано виборчий бюлэтонь до поворнaння
вiдповiдних членiв HoMiciT та з'ясувення
питання, чи вa проголосував цай зибореtр
за мiсцон пrрэбування.

q9*il
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|нформацiя про вибори
Президрrпе УкраТниз

http..//www.cvk. gov. u e/vp _2а 1 9 l

,Qержавний рессrр виборцiв:
h ttps: //www. drv. 9 ov. ч а

Адреси та rрафiк робоп.t органiв
ведвння fl ержав{ого ре€стру
виборцiв:
http ://bIt. do/contactRV

мАеш

питАння?
pravo.minjust.gov.ua

WWW.cvk.gov.ua
Офlцlйний ва6-сайт
Ца{трýлýrоТ rrбор,rоТ ншkП

3аrмьнонацiонмьний
правопросаhницьхий проекr <Я !Цl0
ПРАВOlл н.вч9€ гроliадrн ко ристувrтися
своIми прввами т! ,aхиlцати ii у prзi
1юрилення

пАм,яткА
виБOрця

а

зt БЕрЕзня 2019 року-
чЕрговl виБори

прЕзидЕнтА укрАihи

Еф

€диний хонтltо-цонтр систени бэsоплgтноi
правовоТ допомоru цiлодобово та безкоцлтовно

у мех{ах УкрdIни
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Зразок заяви про тиl.{часову
энiну мkця rолоGування:

http://blt.do/zrazok
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[ о8(ю 2lз lоз
wiki.legalaid.9ov.ua

потр]Бнд прдвовд консультдцlя?
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i t]rEбll' L,r:Ьts uкУ проl jJlc

В особистому кабiнетi
виборця на ве6-сайтi
,Щержавного ре€стру
виборцiв:

DRv.Gov.UA

вЕrьми один lз докумЕнтlв
о паспорт громaдянина Украihи у
виглядi паспорпюТ книжечки бо
нартки
або
. вiйськовий квиrон (виключно дrli
вiйськовослужбовцiв строховоТ
слряби)
або
. тиtlчiкове посdдчення rронадянина
Украiiни

0ТРИМАЙ ВИЮРчИЙ БЮЛЕТЕНЬ
постав свiй пiдпrrс за його отимання:
. у списку виборцiв
. у визначеноarlу rriсцi на хонтрольноi.у
талонi вибор,юrо брлетеня

ЗАПОВНИ ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ
. особисто в KaбiHi (KiHHaTi) для
Ta€riнoro голосування
. 3роби позначкt/ (плхrc> (<<+>) або
iHury, цо засвiдчус волевиявлення, у
квадратi н8проти прiзвиtца канд}lдата
на пост Президекта Унраihи, за яхоп)
голщу€lл

ОПУСТИ ВИЮРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ У
ВИБОРЧУ СКРИНЬКУ
у cnoci6, який забезпечус та€мницк,
голосування

;. : ,lтролюЙ

Голови вiдповiдноТ виборчоТ хом jcli

Офiцiйних спостерiгачiв

3 23 березня 20l9 року на
, \} виборчiй дiльницi

ý

якlцо голосувАтимЕш нЕ зА
мlсцЕм рЕ€стрАцlТ

l. До 25 бсрезня 20t 9 року вхлючно
звернися iз заявою про тимчасову
змaну мiсця голосування до орrану
ведення ýержавного ре€стру виборцiв

2, .Qо заяви додай:
. Паспорт громадянина Укра'lни у
виглядa паспортноТ хнижечки або
хартни (до картки дода€ться Витяг з
€диного держа8ного демографiчного
ре€стру lцодо рвЕстрацГi мaсця
проживання) або тимчасове
посвiдчення громадянина Украiни

. ýокуuенти, якi пiдтверджують
необхiднiсть тимчilсовоТ знaни мiсця
голосування

9

1

li,иБорцlв

3t березня 20!9 роýiз 08:00 до 20з00 Якlцо бачичr поруlлоння -
звертайся до:@,{

. !!i.

rI

,\Р

ý

_о
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3кою!
Дlр!
3охицою!

коРиснl посL,lJ il ння
a

a-r-a(фti d-!{rra-l

l
lнформацiя про вибори
Президеrпа УкраТни:

httpr'/www.arlcgov. ue/vp_20 t 9/

ýержавний pccrp виборцiв:
httpз:/lwww.drv.gov. ua

Зразок заяви про тимчасову
змiну хiсця rолосування:
http://blt.do/zrazok

Ад;rеси та графiк робоп.t органiв
ведення ýержавного рс€стру
виборцiв;
http;//bit. dolcontшtRY

мАеш

питАння?
pravo.minjust.gov.ua

як змlнити
МIСЦЕ ГОЛОСУВАННЯ

о- lr- зоэээЭ

3rrальнонlцiональний
правопросвiтниtркий просtп <Я MA|O
ПРАВОlD нiвчr€ rромадян ко риGтув8tися
своТми правахи та захиlцати Тх у разi
поручJення

Еф

[ о8(ю2Iз Iоз
wiki.legalaid.gov.ua

зl БЕрЕзня 20t9 року_
чЕрговl виБори

ПРЕЗИДЕНТА УКРАТНИ

t

о
п

о цшнflr.'- @

WwW.cvk.gov.ua
ОфЩiйний ве6-сайт
ЩоктральноТ виборчоi номkП

l.'
|!
L:

лосу!

Коо}пt.пцПпd
цaaf,р , нrлдrri
пDraоaоl допоraоrх

,lll

m

ý

{

t

l

потрlБнА прАвовА консультАцlя?

€диний кокrаrrт-цеЕтр систGни безоматноi
правовоТ допоноrи цiлодобово тq безноtuтоэно
у MerKax Ухрdни llQaтaлыaa arrбоplaa rar.iGi,



.l докумЕнти
lTPlБHl?

25
,Що 25 бсроsня 20t9 року
включно звернися до
органу ведення
,Щ,ержавного ре€стру
виборцiв

. за нaсцем перебування
на день виборiв

або

. мiсцезнаходженням
виборчоТ дiльницi, де буде
зручно проголосувати

або

. за заре€строваним
rriсцем проживання
(нiсцен ресстрацП)

Подай зtrву про
тимч€}сову змiну мiсця
голосування

3разок,lnвrr:
http://blt.dolzrazok

Паспорт громадянина Украiни у
виглядi паспорпrо[ книжечки
або картки (до карrки дод€Еться
Вуrrяг з единого державного
демоrрафiчного ресстру lцодо
рестрацIi Mic tд проживаннп)
або пмчасове посвiдчення
громадянина Укрiни

Посвlдчення
вiйськовослужбовця/
вiйськовий KBtlToK (мя
вiйськовослужбовцiв строновоТ
служби)

flркуrrснти, якi пiдтвер,qr<уlоть
необхiднiсть тиllчасовоТ змiни
мiсця голосування:
. довИка з мiсця навчання або
poбoTrt
. посвlдчення про вiдрядження
. проi'знi документи
. договiр оренди житла тоlцо

Заява про змiну мiсця
голосування роз гл яда€ться
орrаном ведення,Щержавного
ре€сгру виборцiв невiдlладrrо,
алG не пl*titлg нlж за п'ять дriв
др д}lя пOлосуэaнн,

Пiсля задоволення заяви
виборцlо вида€ться посвlдчэння
про тимчаGову зиiну нlсця
голосування

Обов'язково перевiр себе у
списку виборцiв на виборчiй
дiльницi яку визначено мiсцем
голосування у посвiдченнi

п

ff\S

ч

онлайн
В особистому кабiнетi
виборця на ве6-сайтi
ýержавного ре€сгру
виборцiв:
https://www. drrr. g ov. u а

В примlценнl виборчоi
дlльницi, яку
визначено мiсцем
голосування у
посвiдченнi

березень 1

<Виборцi, виборча адреса ресстрацif
яких знаходиться на тимчасово
охупованих територiях у ýонецькiй та
Лугансьнiй областях та територiТ
АвтономноТ Республiки Крим та MicTa
Севастополя, yоууrь не подавати
документи, як, пlдтверджують
необхiднiсть змiни мiсця голосування> ф

як дlзнАl Ёя змlн
мlсця Гол';суi , lя?



"сриснl посилАння я HAlo
прАlо

3ною:
Дlю!
3охицtаю!

коорrш.цl.хrI
цar,пр , нrлллш,
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lнфрнацiя про в,rбори
Прзидекrа УкрdТни:

htф;//www.cvkgov.ur/vp_20 l 9/

ýержавний рсстр виборцiв:
h ttps://www. drv. gov. ua

Адреси та графiк роботи органiв
ведення fl ержавнопо ре€стру
виборliв:
http://blt. do/contectRV

мАеш

питАння?
pravo.minjust.gov.ua

ВИБОРИ БЕЗ ПОРУlЦЕНЬ

ю3аrальнонацiонмьний
правопросвiтницьхий проект кЯ MAIO
ПРАВОlrо навч!G громсдях ко prcryвlтlrсi
своТrrи правахи та захиtцати Тх у разi
поруlлення

WWw.cvk.gov.ua
Офiцlйнiiй Bo6-ci?,
ЩоrтрлнrоТ arrбopюT конkr
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потрlБнА прАвовА консультАцlя?
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31 БЕрЕзня2о19 року-
чЕрговl виБори

ПРЕЗИДЕНТА УКРАТНИ

в

Q Цнтrлrrс rrбoprr хочiаr щl
MHlcTEPlcTBo
псти.чI '.I\ пlr

iп
пл

п

ra..r.r 'айa.i -rara-.

€диний ко KTatc- центр сl{сlехи базоплlтноТ
правовоТ допоиоги цiлодобово та безкоlлтовно
у межах УкраТни

о
ш



; iл,;РУШЕННЯ Гll,.,
i rолосувАння

кримlнА. i

ВЦПОВlý,&'j llHlCTb

штрАо
вlд 1700 до 5l00 гривЕнь

випрАвнl роБоти
до 2 PoKlB

0БмЕжЕння вOлl
до з POKIB

ПРt
поl

llЙ
,,:нням

_а.6-@

v

виддча вибор.rоrо брлетеня для
голос)'ва{}п особi без докпlента,
пний пlдтвордttу€ гронадл нство
Украiни

демоlктрацiя заповнешого
вибор.юrо бюлетеня cTopoHHiH
особам

винесення вибор,rоrо бюлетвня за
межi влбор.оТ дiльниф

фото-, -вiд9о зйомка эаповнених
виборrих бюлетенiв

rолосувýннi бiльtше Hilн оIин ра

язаню( з

виборцем,

отимання виборчого бплетеня вiд
iнtлоТ особи, крiи уповнованеного
члена номiсГi, який видл виборчий
бюлетень

Проrcзицiя, обiiýнха, над8ння
виборцlо ltolлiB, iкlrого майна,
переваг, пlльгl нематераль}|их активlв
за вчинення або невчинення

Якцо бачичr поруlлоння -
lвертайся до:

Голови вiдповiдноТ виборчоТ KoMic[i

штрАФ
вlд 1700 до 5100 г
випрАвнl юБOти
до 2 юкlв

волl
до

ривЕнь

Д*

ffix l

ъ

яф

v

J

з

позБАвлЕння волl
вiд 5 7 poKiB

посади або
обiймаru neBHi

0фiцiйних спостерiгачiв

I
l

-'a

пошнодження виборчих скриньок

дiяльнiсто вiд 1 до з
пвgною

пrrпir l ij


