______________________________________
(назва органу ведення Державного реєстру виборців

______________________________________
або закордонної дипломатичної установи України)

ЗАЯВА
виборця щодо зміни виборчої адреси

Відповідно до статті 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців" прошу внести
зміни до моєї виборчої адреси. Повідомляю про себе такі дані:
Прізвище
Власне ім’я
(усі власні імена)
По батькові
Дата народження
(число, місяць, рік)
у межах
сучасної
території
України

(Автономна Республіка Крим, область, міста Київ, Севастополь)
(власна назва району або міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт)

Місце
народження

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

за межами
сучасної
території
України

(назва суб’єкта федерації (для федеративних держав)
(категорія та власна назва населеного пункту)

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі
(за наявності такої інформації в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України)
(поштовий індекс)

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

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

Нова виборча адреса

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

(для виборців,
які проживають в Україні)

(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)

(країна проживання (перебування)

Нова виборча адреса
(для виборців,
які проживають або
перебувають за межами
України)

(субнаціональна адміністративно-територіальна одиниця (штат, провінція, земля тощо)
поштова адреса
за правилами
країни
проживання
(перебування)

українською мовою:
латинськими літерами або російською мовою для країн СНД:

До заяви додаю документи/копії документів:

.
Адреса моєї електронної пошти*: _____________________________________________.

________________________
(дата подання заяви)

____________________
(підпис)

* Заповнюється виборцем у разі надсилання заяви в електронній формі, а також виборцем, який подає заяву в паперовій формі та хоче
отримати повідомлення про результати її розгляду, створене в електронній формі.
Примітки. До заяви додаються документи/копії документів, що підтверджують зміну виборчої адреси виборця.
До заяви виборець, який не має зареєстрованого місця проживання, додає копію документа, що обґрунтовує визначення його
виборчої адреси.

