
Вибори 

дo Європейського Парламенту 

на території Словацької Республіки 

Інформація для виборця  

I 

Дата тa час проведення виборів 

Вибори до Європейського Парламенту на території Словацької Республіки відбудуться 

у суботу 25 травня 2019 з 7:00 до 22:00 год. 

II 

Право голосу 

Право голосу до Європейського Парламенту на території Словацької Республіки має 

громадянин Словацької Республіки, який має постійне місце проживання на території 

Словацької Республіки тa не пізніше, ніж у день проведення виборів досягне 18річного віку та 

громадянин країни-члену Європейського союзу, який має постійне місце проживання на 

території Словацької Республіки тa не пізніше, ніж у день проведення виборів досягне 

18річного віку. 

Право голосу до Європейського Парламенту на території Словацької Республіки має й 

громадянин Словацької Республіки, який не має постійне місце проживання на території 

Словацької Республіки, ані на території іншої країни-члену Європейського союзу, який не 

пізніше, ніж у день виборів досяг 18річного віку та у день проведення виборів знаходиться на 

території Словацької Республіки. 

Голосувати до Європейського Парламенту впродовж тих самих виборів можливо лише в 

одній країні-члені Європейського союзу. 

Перепоною для голосування є встановлене законом обмеження свободи з причини охорони 

громадського здоров’я. 

III 

Право бути обраним 

Депутатом Європейського Парламенту може бути обраний  

 громадянин Словацької Республіки, який не пізніше, ніж у день проведення виборів, досяг 

21річного віку та має постійне місце проживання на території Словацької Республіки, 

 громадянин іншої країни-члену Європейського союзу, який не пізніше, ніж у день 

проведення виборів, досяг 21річного віку, який не був позбавлений права бути обраним у 

країні-члені Європейського союзу, який є громадянином та має постійне місце проживання 

на території Словацькій Республіці. 

Балотуватися за депутата Європейського Парламенту впродовж тих самих виборів можливо 

лише в одній країні-члені Європейського союзу. 

Перепоною права бути обраним є 

 виконання покарання позбавлення волі, 

 правомірне засудження за навмисне кримінальне правопорушення, якщо засудження не 

було покрите, 

 позбавлення правоздатності. 



IV 

Запис громадянина іншої країни-члена Європейського союзу до списку виборців 

Громадянина іншої країни-члена Європейського союзу, який має постійне місце 

проживання на території Словацької Республіки, область запише до списку виборців області, 

у якій громадянин іншої країни-члена має постійне місце проживання, на основі його заяви та 

відомості. 

Заяву разом із відомістю має надати не пізніше, ніж за 40 днів перед днем проведення 

виборів (не пізніше 15 квітня 2019), у іншому випадку втрачає право запису до списку виборців. 

Виборець, який через вибори до Європейського Парламенту заявляє про запис до списку 

виборців у іншій країні-члені Європейського союзу та одночасно заявляє про запис до списку 

виборців у Словацькій Республіці, допустить правопорушення, за яке буде змушений 

заплатити штраф у розмірі 100 євро. 

V 

Посвідчення виборця 

Виборець, який має постійне місце проживання на території Словацької Республіки та у 

день проведення виборів не зможе проголосувати у місті свого постійного місця проживання 

на виборчій дільниці, до списку якої був записаний, може подати заяву на виборчій дільниці 

області свого постійного місця проживання про видання посвідчення виборця. Область на 

основі заяви видасть виборцеві посвідчення виборця та викреслить його зі списку виборців із 

приміткою про видання посвідчення виборця. 

Посвідчення виборця надає право запису до списку виборців на будь-якій виборчій 

дільниці. 

Виборець може заявити про видання посвідчення виборця 

особисто, 

не пізніше, ніж в останній робочий день перед проведенням виборів (тобто не пізніше, ніж 

24.05.2019) впродовж прийомних годин області. Область видасть посвідчення виборця 

відразу. 

у письмовій формі так, 

щоб заява про видання посвідчення виборця була надана області не пізніше, ніж за 15 робочих 

днів перед днем проведення виборів (тобто не пізніше, ніж 03.05.2019), 

в електронній формі (електронною формою) так, 

щоб заява про видання посвідчення виборця була надана області не пізніше, ніж за 15 робочих 

днів перед днем проведення виборів (тобто не пізніше, ніж 03.05.2019). Область з цією метою 

на своїй вебовій сторінці зробить запис з електронною адресою для подання заяв. Якщо 

область не має вебову сторінку, запише електронну адресу для надання заяв на офіційній 

дошці оголошень області. 

Заява має містити дані про виборця 

 ім’я та прізвище, 

 персональний номер, якщо мова йде про громадянина іншої країни-члена Європейського 

союзу, який має постійне місце проживання на території Словацької Республіки, дату 

народження, якщо не було надано персональний номер, 

 громадянство, 

 адресу постійного місця проживання (область, вулиця, номер будинку), 

 адресу нинішнього місця проживання, на яку область пошле посвідчення виборця. 

через повірену особу виборця 

можна заявити про видання посвідчення виборця не пізніше, ніж в останній день перед днем 

проведення виборів (тобто не пізніше, ніж 24.05.2019). 

Заява має містити дані про виборця 



 ім’я та прізвище, 

 персональний номер, якщо мова йде про громадянина іншої країни-члена Європейського 

союзу, який має постійне місце проживання на території Словацької Республіки, дату 

народження, якщо не було надано персональний номер, 

 громадянство, 

 адресу постійного місця проживання (область, вулиця, номер будинку), 

Область пошле посвідчення виборця на адресу постійного місця проживання, якщо 

виборець не напише у заяві іншу адресу нинішнього місця проживання, не пізніше, ніж за три 

робочі дні від дня отримання заяви. Область пошле посвідчення виборця на адресу, написану 

у заяві, поштовим відправленням «Особисто в руки». 

Якщо виборець у письмовій заяві або в електронній заяві напише, що посвідчення виборця 

отримає інша особа, так виборець має написати її ім’я, прізвище та номер паспорту. Ця особа 

зобов’язується отримати посвідчення виборця та підтвердити це своїм підписом. 

Виборець, якому було видано посвідчення виборця, має право голосу й на виборчій 

дільниці згідно свого постійного місця проживання, та лише із посвідченням виборця. 

Посвідчення виборця діє лише із паспортом або із картою дозволу на проживання 

громадянина Європейського союзу. 

VI 

Спосіб голосування 

Виборець може голосувати на території Словацької Республіки 

 на виборчій дільниці, до списку якої був записаний,  

 на будь-якій виборчій дільниці на основі посвідчення виборця або 

 на основі закордонного паспорту Словацької Республіки, якщо не має постійне місце 

проживання на території Словацької Республіки, ані на території іншої країни-члена 

Європейського союзу. 

Виборець зобов’язаний після приходу на виборчу дільницю надати окружній виборчій 

комісії паспорт для встановлення особи або картою дозволу на проживання громадянина 

Європейського союзу. Якщо виборцеві за його заявою було надано посвідчення виборця, так 

надасть його разом із посвідченням виборця або картою дозволу на проживання громадянина 

Європейського союзу, яке окружна виборча комісія у нього забере. Потім окружна виборча 

комісія обведе порядковий номер у списку виборців та надасть виборцеві виборчі бюлетені та 

порожній конверт з офіційною печаткою області. 

Виборець, який не має постійне місце проживання на території Словацької Республіки, ані 

на території іншої країни-члена Європейського союзу тa у день проведення виборів прийде на 

виборчу дільницю, надасть закордонний паспорт Словацької Республіки та одночасно 

окружній виборчій комісії надасть відомість про постійне місце проживання за кордоном, 

приклад якого Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки надасть на своїй вебовій 

сторінці. Окружна виборча комісія такого виборця допише до списку виборців, запис про що 

зробить запис у закордонному паспорті Словацької Республіки та відомість про постійне місце 

проживання за кордоном докладе до списку виборців. Потім окружна виборча комісія видасть 

виборцеві виборчі бюлетені та порожній конверт з офіційною печаткою області. 

Отримання виборчих бюлетенів та конверту підтвердить своїм підписом у списку 

виборців. 
Кожен виборець має перед голосуванням зайти до приміщення, призначеного для 

використання виборчих бюлетенів. Виборцеві, який не зайде до приміщення для використання 

виборчих бюлетенів, окружна виборча комісія не дозволить голосувати. 

В особистому приміщенні для використання виборчих бюлетенів виборець вкладе один 

виборчий бюлетень без будь-яких інших приміток до конверту або на одному з виборчих 



бюлетенів означить передачу бажаного голосу шляхом обведення порядкового номера не 

більше, ніж у двох кандидатів. Потім вкладе виборчий бюлетень до конверту та потім вкладе 

до урни.  

На вимогу виборця окружна виборча комісія видасть нові виборчі бюлетені замість 

неправильно використаних виборчих бюлетенів. Неправильно використані виборчі бюлетені 

виборець покладе до невикористаних або неправильно використаних виборчих бюлетенів.  

Виборець, який не може самостійно використати виборчий бюлетень через інвалідність або 

з причини, що не може читати або писати та сповістить перед голосуванням окружну 

виборчу комісію, має право взяти із собою до іншу правоздатну особу до приміщення, 

призначеного для голосування, щоб згідно інструкцій цієї правоздатної особи та закону 

використала виборчий бюлетень та поклала його до конверту; такою особою не може бути 

член окружної виборчої комісії. Обидві особи перед входом до особистого простору для 

використання виборчих бюлетенів член окружної виборчої комісії проінструктує про спосіб 

голосування та про порядок голосування та про фактичну основу кримінального 

правопорушення перешкоджання підготовки та перебігу виборів. 

За виборця, який не може самостійно покласти конверт до виборчої скриньки, за нього його 

може покласти за вимогою інша особа, але не член окружної виборчої комісії. 

Виборець, який не може прийти на виборчу дільницю з серйозних причин, головним чином 

за станом здоров’я, має право написати заяву на область та у день виборів виборчу комісію 

про голосування до переносної скриньки для голосування, та лише на території округу 

дільниці, для якої окружна виборча комісія була обрана. 

Виборець повинен покласти неправильно використаний бланк для голосування до заклеєної 

скриньки для складання невикористаних або неправильно використаних бланків для 

голосування, у іншому випадку він заплатить штраф у розмірі 33 євро. У випадку голосування 

не у приміщенні для виборів, виборець неправильно використане або невикористані виборчі 

бюлетені знецінить перед членами окружної виборчої комісії. 

* * * 

Іншу інформацію про вибори до Європейського Парламенту знаходяться на вебовій 

сторінці Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки.  

http://www.minv.sk/?volby-ep 
 

 


