
Особистий кабінет виборця

Службою розпорядника Державного реєстру виборців Центральної виборчої комісії на офіційному веб-сайті
«Державний реєстр виборців» (www.drv.gov.ua) розроблений та функціонує в тестовому режимі програмний ресурс
«Особистий кабінет виборця».

В особистому кабінеті виборця Ви зможете перевірити інформацію про своє включення (не включення) до
Державного реєстру виборців. Для цього у розділі «Перевірити дані у Реєстрі» необхідно заповнити всі поля у
формі запиту достовірними даними про виборця.

Орієнтовно протягом 1 доби Ви отримаєте відомості щодо своїх даних у Державному реєстрі виборців на
електронну адресу, вказану при реєстрації.

Подання та обробка даних здійснюються у відповідності до Закону «Про захист персональних даних».

Для того, щоб перевірити інформацію про включення виборця до Державного реєстру виборців необхідно
заповнити всі поля:

- прізвище, ім’я, по-батькові повинні бути написані українською мовою відповідно до написання в паспорті;

- поле «по-батькові» може залишатися порожнім лише в разі відсутності у виборця по-батькові відповідно до
звичаю національної меншини, до якої він належить та відсутності «по-батькові» в паспорті;

- вказати відомості щодо виборчої адреси: адреси реєстрації місця проживання, вказаної в паспорті.

Звертаємо увагу!                                                                                 

Всі занесені в поля дані повинні відповідати даним у паспорті!

Уточнення персональних даних проводиться для того, щоб виявити будь-які неточності в даних, які занесені до
бази даних Реєстру. Такі неточності можуть стосуватися:

-  неправильного написання прізвища, імені, по-батькові виборця;

-  помилкової інформації щодо дати та місця народження;

-  неправильного вказання адреси, за якою проживає виборець;

-  включення одного й того ж виборця до Реєстру кілька разів;

-  не включення виборця до Реєстру;

-  включення виборця не за тією адресою;

-  включення до Реєстру померлих осіб.

Як свідчить практика, найчастіше виборці допускають наступні помилки при формуванні запиту:

-  написання ідентифікаційних даних російською мовою;

-  описки в написанні ідентифікаційних даних (Михало, Олексанр, Володимрович, Олеговч);

http://www.drv.gov.ua/


-  незаповнене поле «по-батькові» при його наявності;

-  кілька варіантів написання одного й того ж імені, по-батькові (Дар’я, Дарья, Дарина; Євген, Євгеній; Наталя,
Наталія; Ігоревич, Ігорович; Євгенович, Євгенійович)

Службою розпорядника ДРВ модернізовано сервіс "Особистий кабінет виборця", що розміщений на порталі
Державного реєстру виборців у мережі інтернет (www.drv.gov.ua)
Додано наступні можливості:
1. Пошук виборчої дільниці за номером, фразою, або адресою.
2. Зворотній зв’язок. Повідомлення, запитання, побажання щодо роботи сервісу та повідомлення щодо
неточностей в адресному реєстрі.
3. Відкриті дані. Отримання інформації про поштові адреси у форматі відкритих даних. API для отримання цієї
інформації.
Також відтепер необхідне підтвердження email адреси, вказаної при реєстрації, для можливості отримання
повідомлень на email від сервісу. 

Зверніть увагу!

Додатковою перевагою цього сервісу є те, що в разі відсутності Вас в Реєстрі, чи наявності помилок Ваших
ідентифікаційних даних, Вам не потрібно нікуди звертатись. Система автоматично сформує доручення відділу
ведення, за яким ми проведемо додаткову перевірку та внесемо необхідні виправлення до Реєстру. Про результат
проведеної перевірки також буде направлене повідомлення на вказану електронну пошту/

 

З повагою,

Чабанова Валентина Іванівна, начальник ВВ ДРВ  Подільської райдержадміністрації


