Оголошення
про програмний ресурс “Особистий кабінет виборця”
Центральна виборча комісія виконує свою високу місію і безпосереднє завдання –
забезпечити реалізацію та захист конституційних виборчих прав громадян України і прав
на участь у референдумах, суверенного права Українського народу на виявлення своєї
волі. Відтак Ви маєте нагоду перевірити свої персональні дані в Державному реєстрі
виборців за допомогою мережі Інтернет. Для цього необхідно відвідати офіційний сайт
Центральної виборчої комісії за адресою: https://www.drv.gov.ua/portal/!cm_core.cm_index
та вибрати розділ Особистий кабінет виборця.

В особистому кабінеті виборця Ви зможете перевірити інформацію про своє включення
(невключення) до Державного реєстру виборців. Спочатку потрібно зареєструватися

Для реєстрації заповніть необхідні поля
E-mail: введіть власну електронну пошту. Вона буде використовуватися як ім’я
користувача для входу в систему.
Поля Прізвище, Ім’я, По батькові заповнюються виключно українською мовою згідно
з їх написанням у паспорті.

Поле по батькові не заповнюється тільки у разі його відсутності у виборця відповідно до
звичаю національної меншини, до якої належить виборець, та відсутності "по батькові" в
паспорті.
Увага! ПІБ та дата народження, вказані при реєстрації, автоматично переносяться до
пошукової форми при формуванні запитів до бази даних.
Зареєструватися в системі можуть особи, які досягли вісімнадцятирічного віку.
Пароль повинен складатися з латинських символів. Можливе використання великих та
малих букв, а також цифр. Довжина паролю повинна бути не меншою ніж 6 символів
Поля відмічені зірочкою - обов’язкові для заповнення

Далі перейдіть у розділ Перевірити дані у Реєстрі

Для того щоб перевірити інформацію про включення виборця до Державного реєстру
виборців необхідно заповнити всі поля.
1.Прізвище, ім’я, по батькові повинні бути написані українською мовою відповідно до
написання в паспорті;
2. Поле “по батькові” може залишатися порожнім лише в разі відсутності у виборця по
батькові відповідно до звичаю національних меншин, до якої він належить, та відсутності
по батькові в паспорті;
3. Вказати відомості щодо виборчої адреси: адреси реєстрації місця проживання, вказаної
в паспорті.
Потім натискаємо Відправити. Відповідь на запит буде надіслана на Вашу електронну
пошту.

