
Календар виборця за кордоном  

 

Дата Норма  Дії 
1 жовтня  Друкування двічі на тиждень у газетах “Голос України” 

та “Урядовий кур’єр” і транслювання телерадіокомпаніями 

роз’яснень Центральної виборчої комісії щодо заборони 

надання грошей чи безплатно або на пільгових умовах 

товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, 

лотерей. 

Виборець, що перебуває за кордоном і планує голосувати у 

країні перебування, має написати заяву до дільничної 

комісії, де він буде голосувати, про включення його у 

списки виборців на закордонній виборчій дільниці та 

вжити заходів до виключення свого прізвища зі списків 

на виборчих дільницях, де він включений на підставі 

реєстрації за місцем проживання в Україні. 

Агітація зареєстрованих кандидатів. 
2 жовтня  Виборець, який перебуває за кордоном і планує голосувати 

у країні перебування, має написати заяву до дільничної 

комісії, де він буде голосувати, про включення його у 

списки виборців на закордонній виборчій дільниці та 
вжити заходів до виключення свого прізвища зі списків 

на виборчих дільницях, де він включений на підставі 

реєстрації за місцем проживання в Україні. 

Агітація зареєстрованих кандидатів. 

3 жовтня  
4 жовтня  

5 жовтня  

6 жовтня  

7 жовтня  

8 жовтня  

9 жовтня  

10 жовтня Част.1,2,4 ст.35 Складання списку виборців на закордонних виборчих 

дільницях. 
Виборець, що перебуває за кордоном і планує голосувати у 

країні перебування, має написати заяву до дільничної 

комісії, де він буде голосувати, про включення його у 
списки виборців на закордонній виборчій дільниці та 

вжити заходів до виключення свого прізвища зі списків 

на виборчих дільницях, де він включений на підставі 

реєстрації за місцем проживання в Україні. 

Агітація зареєстрованих кандидатів. 
11 жовтня Част.4 ст. 35 

 

Част.1 ст.32, част.5,6 ст.33, 

част.1 ст. 35 

 

Част. 2 ст. 34 

 

Част.12 ст.35 

 
Част.2 ст. 35 

Надання списку виборців для ознайомлення на 

закордонній виборчій дільниці. 

Передача бланків відкріпних посвідчень дільничним 

виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць, 

утворених при дипломатичних та інших офіційних 

представництвах та консульських установах України за 

кордоном. 

Кожен громадянин України має право ознайомитися із 

списком виборців у приміщенні дільничної виборчої 
комісії та перевірити правильність внесених до списку 

відомостей. 

12 жовтня 
13 жовтня 
14 жовтня 
15 жовтня  
16 жовтня 
17 жовтня 
18 жовтня 
19 жовтня 
20 жовтня 
21 жовтня 
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22 жовтня Якщо Ви не перебуваєте на консульському обліку і раніше 

не мали змоги переслати заяву у представництво чи 

консульську установу (або дільничній виборчій комісії 

закордонної виборчої дільниці після її утворення) щодо 

включення у списки виборців, то, прибувши на виборчу 

дільницю не пізніше ніж за сім днів до дня виборів чи дня 

повторного голосування, маєте особисто подати письмову 

заяву про включення до списку виборців на цій дільниці із 

зазначенням місця проживання. При собі необхідно мати 
паспорт громадянина України для виїзду за кордон 

(дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення 

особи моряка чи посвідчення члена екіпажу). 

Не перебування на консульському обліку не є 

підставою для невключення Вас до списків виборців. 
Громадянин має право оскаржити (див. зразок скарги) 

до закордонної дільничної комісії або до Центральної 

виборчої комісії допущені при складанні списку 

виборців неправильності, в тому числі невключення, 

неправильне включення або виключення із списку 

виборців його або інших осіб. 
Виборець особисто подає скаргу до дільничної виборчої 

комісії. Скарга розглядається у присутності заявника у 

триденний строк на найближчому засіданні комісії, але не 

пізніше дня, що передує дню виборів, а подана 

напередодні дня виборів - невідкладно. 

Скарга щодо уточнення списку виборців у день виборів 

дільничною виборчою комісією не приймається і не 

розглядається. 
Виборець, який пізніше ніж за двадцять днів до дня 

виборів (для закордонної дільниці) або після дня виборів 

до дня повторного голосування вибуває в Україну, може 

звернутися до дільничної виборчої комісії закордонної 

виборчої дільниці особисто із заявою про виключення 

його із списку виборців. На підставі цієї заяви та одного 

із документів, що посвідчує особу заявника як 

громадянина України, виборець отримує відкріпне 

посвідчення. 

Відкріпне посвідчення, видане на закордонній виборчій 

дільниці, дійсне тільки на звичайній виборчій дільниці 

на території України. 

У день виборів та в день повторного голосування 

відкріпне посвідчення не видається. 

У разі втрати виборцем відкріпного посвідчення воно 

повторно не видається. 

Виборець, який прибув до закордонної виборчої дільниці 

не пізніше ніж за сім днів до дня виборів чи дня 

повторного голосування без відкріпного посвідчення, 

особисто подає до дільничної виборчої комісії письмову 

заяву про включення до списку виборців на цій дільниці з 

зазначенням місця проживання, а також паспорт 

громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний 

паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка чи 

посвідчення члена екіпажу. 

Агітація зареєстрованих кандидатів. 

23 жовтня 

 

Част. 2 ст. 75 

 

Повідомлення виборців про час і місце голосування. 
Виборчі комісії при дипломатичних та інших закордонних 

представництвах України у державах, де проживає значна 

кількість виборців, забезпечують опублікування у місцевих 
засобах масової інформації відомостей про час і місце 

голосування та місцезнаходження відповідних виборчих 

дільниць. 

Виборцю необхідно звернутись на свою виборчу дільницю 

та перевірити, чи включений він у списки (неправильність 
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включення, інші неправильності). 

Якщо ці факти мають місце, необхідно звернутись зі 

скаргою до дільничної виборчої комісії. 

В день виборів скарги щодо помилок у списках 

виборців на закордонних дільницях не розглядаються. 

Останній строк утворення закордонних виборчих 

дільниць та дільничних виборчих комісій у 

винятковому випадку за поданням Міністерства 

закордонних справ України. 
Агітація зареєстрованих кандидатів. 

24 жовтня   Агітація зареєстрованих кандидатів. 

Уточнення списків виборців. 25 жовтня 

26 жовтня 

27 жовтня  Останній термін складання списків виборців дільничною 

виборчою комісією у разі утворення виборчої дільниці у 

крайній строк у винятковому випадку. 

Уточнення списків виборців. 

Агітація зареєстрованих кандидатів. 
28 жовтня  Уточнення списків виборців. 

Агітація зареєстрованих кандидатів. 
29 жовтня  Уточнення списків виборців. 

Останній день проведення агітації. 
29 жовтня  

24 год. 
 Закінчення передвиборної агітації. 

30 жовтня част.1 ст.86 День виборів. Проведення голосування. 
На закордонних дільницях голосування проводиться за 

місцевим часом країни, де утворені дільниці.Якщо 

виборець внесений у списки виборців на відповідній 

виборчій дільниці, то бюлетень йому видається на підставі 

паспорту громадянина України для виїзду за кордон, 
дипломатичного паспорту, службового паспорту, 

посвідчення особи моряка чи посвідчення члена екіпажу. 

Виборець, який прибув до закордонної виборчої 

дільниці до дня виборів чи дня повторного голосування 

включно і має відкріпне посвідчення, особисто подає до 

відповідної дільничної виборчої комісії письмову заяву 

про включення до списку виборців на цій дільниці, 

відповідне відкріпне посвідчення та паспорт громадянина 

України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, 

службовий паспорт, посвідчення особи моряка чи 

посвідчення члена екіпажу. Його включають у списки 
виборців у день виборів і видають виборчий бюлетень. 

Інших підстав для включення виборців у день виборів 

до списку виборців на закордонних дільницях не існує.  

Відкріпне посвідчення, видане на закордонній виборчій 

дільниці дійсне тільки на звичайній виборчій дільниці 

на території України.  

У день виборів та в день повторного голосування 

відкріпне посвідчення не видається.  

У день виборів скарги щодо помилок у списках 

виборців на закордонних дільницях не розглядаються. 

 


