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__________________________________________________________________________________ 

Європейський інформаційно-дослідницький центр створено з метою  надання народним 

депутатам України інформації, яка може бути використана ними у законотворчій діяльності. 

Діяльність Європейського інформаційно-дослідницького центру здійснюється в рамках 

програми USAID "Рада: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське 

представництво", що виконується Фондом "Східна Європа". Більше про центр на сайті 

http://euinfocenter.rada.gov.ua/ 

http://euinfocenter.rada.gov.ua/
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У проаналізованих країнах реєстрація місця проживання означає реєстрацію за фактичним місцем 

проживання незалежно від того, в чиїй власності знаходиться дане житло. 

Зареєстроване місце проживання не дає людині жодних прав розпоряджатися нерухомістю або 

неправомірно вселятися в неї. Успадковувати майно тільки на підставі декларації не можна.  

Способи реєстрації місця проживання: 

 в органах, відповідальних за реєстрацію: місцеві органи влади (Литва, Латвія, Естонія) або  

місцеві податкові адміністрації (Швеція, Норвегія); 

 онлайн-реєстрація (Литва, Латвія, Естонія, Данія, Швеція, Норвегія); 

 надсилання документів поштою (Естонія, Норвегія, Нідерланди). 

Інформація про місце проживання повинна відповідати одній з існуючих адрес, що міститься в 

офіційному адресному реєстрі. Це унеможливлює реєстрацію за неіснуючою адресою.  

Договір оренди є законною підставою для декларації місця проживання і орендарю не потрібно 

додатковий дозвіл власника (Латвія, Нідерланди). 

Якщо за однією адресою проживає вся родина, то всі члени родини можуть подати один пакет 

документів для реєстрації місця проживання (Естонія, Норвегія). 

Особа може декларувати тільки ту адресу місця проживання, для проживання за якою вона має 

правову підставу:  

 нерухомість належить особі 

 особа орендує нерухомість 

 особа отримала право користування об'єктом нерухомості в результаті шлюбу  

 особа користується приміщенням на інших законних або договірних підставах 

 власник об'єкта дозволив особі зареєструвати місце проживання за відповідною адресою 

Можливі вибіркові перевірки є основним механізмом запобігання зловживанням безпідставної 

реєстрації місця проживання. 

Основні причини відмови у реєстрації:  

 особа не є власником житлового приміщення  

 особа не має дозволу власника або договору оренди 

 дані, зазначені у заяві на реєстрацію місця проживання, є неповними або неправдивими 

При онлайн-реєстрації у деяких країнах передбачено механізм перевірки правових підстав 

реєстрації місця проживання: підтвердження власника через електронну пошту (Естонія); 

прикріплення до заяви документів, що підтверджують правову основу реєстрації (Данія, Швеція, 

Норвегія). У Литві власники житла можуть встановлювати дату, до якої дозволяють орендарям  

проживати і декларувати місце проживання в квартирі. По закінченню терміну дані про тимчасових 

мешканців будуть видалені з Реєстру жителів автоматично. У Латвії подібних механізмів немає. Це 

викликало ряд проблем, зокрема реєстрацію осіб без відома власника. 

Розглянуті питання: 
1. Юридична відповідальність особи за надання недостовірної інформації, яка вказується під час 

реєстрації місця проживання (табл.1) 

2. Згода власника на реєстрацію місця проживання іншої особи (табл.2) 

3. Особливості реєстрації місця проживання дітей (табл.3) 
4. Особливості реєстрації місця проживання онлайн (табл.4) 
5. Орган, відповідальний за утримання та наповнення реєстру мешканців (табл.5) 
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Таблиця 1. 
Юридична відповідальність особи за надання недостовірної інформації,  

яка вказується під час реєстрації місця проживання 

 
 
 
 
 
 

Литва 

Санкції до особи, яка 
вказала недостовірну 

інформацію під час 
реєстрації 

Орган влади, який перевіряє достовірність інформації 
при реєстрації та наділений повноваженнями для 

притягнення особи до відповідальності за надання 
недостовірної інформації 

Процедура перевірки дійсної адреси місця 
проживання/інформації, яка зазначається особою при реєстрації 

місця проживання 

Санкції: 
1. Штраф (від 5 до 14 

євро; при повторному 
порушенні – від 14 до 
28 євро

1
) 

2. Анулювання 
декларації місця 
проживання 

Установами декларування місця проживання є сянюнії 
(самоуправління) 
Відділ реєстрації у самоуправлінні проводить 
перевірки. Він також наділений повноваженнями для 
притягнення особи до відповідальності за надання 
недостовірної інформації. Якщо перевірка виявить, 
що були вказані недостовірні дані і громадянин не 
має підстав для того, аби проживати за вказаною  
адресою, дані про місце проживання будуть 
анульовані. Також передбачено накладання штрафу. 

Самоуправління перевіряє достовірність задекларованих 
відомостей: 

1) за власною ініціативою; 
2) за заявою власника нерухомості або іншої 

зацікавленої особи. 

 
Латвія 

Санкції: 
1. Штраф (від 70 до 500 

євро)
 2

 
2. Анулювання 

декларації місця 
проживання

3
 

 

Установами декларування місця проживання є 
відповідні установи міських, крайових і волосних 
самоуправлінь.  
Якщо перевірка виявить, що були вказані 
недостовірні дані і громадянин не має підстав для 
того, щоби проживати за вказаною адресою, дані про 
місце проживання будуть анульовані. Також може 
накладатися штраф за рішенням Комісії з реєстрації 
місця проживання при самоуправлінні. 

Самоуправління перевіряє достовірність задекларованих 
відомостей: 

1) за власною ініціативою; 
2) за заявою власника нерухомості або іншої 

зацікавленої особи
4
. 

Якщо в установи виникають обґрунтовані сумніви в тому, що 
особа при декларуванні місця проживання представила 
недостовірні дані, надсилається запит з вимогою пред’явити 
необхідні документи. Самоуправління також може 
викликати особу для уточнення інформації.

5
 

                                                           
1
 Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas— https://www.infolex.lt/ta/103787:str201-2  

2
 Kā deklarēt (reģistrēt) savu dzivesvietu — https://www.latvija.lv/ru/DzivesSituacijas/socialie-pakalpojumi/deklaret-dzivesvietu  

3
 Dzīvesvietas deklarēšanas likums — https://likumi.lv/doc.php?id=64328  

4
 https://riga.lv/ru/ampnews/kak-oficialjno-statj-rizhaninom?9378  

5
 Закон о декларировании местожительства — http://www.pravo.lv/likumi/39_zodm.html  

https://www.infolex.lt/ta/103787:str201-2
https://www.latvija.lv/ru/DzivesSituacijas/socialie-pakalpojumi/deklaret-dzivesvietu
https://likumi.lv/doc.php?id=64328
https://riga.lv/ru/ampnews/kak-oficialjno-statj-rizhaninom?9378
http://www.pravo.lv/likumi/39_zodm.html
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Естонія 

Санкції: 
1. Штраф 
2. Анулювання 

реєстрації місця 
проживання 

 

Установами реєстрації місця проживання є міська або 
волосна управи. 
На основі рішення Комісії з реєстрації місця 
проживання при міській або волосній управі 
особа має сплатити штраф; дані щодо місця 
реєстрації анулюються.  
 

Міська або волосна управа перевіряє відповідність вимогам 
місця проживання протягом 10 робочих днів після 
отримання заяви від особи. Якщо заява відповідає вимогам, 
управа вносить адресу місця проживання в реєстр 
населення.

6
 

Від внесення запису в регістр управа може відмовитися, 
якщо в ході перевірки встановлено:  
 особа не є власником житлового приміщення і не має 

дозволу власника або договору про користування 
житловим приміщенням; 

 мова йде не про житлове приміщення; 
 дані є неповними або неправдивими

7
. 

 
Фінляндія 

Санкції: 
1. Штраф 
2. Анулювання 

декларації щодо 
місця проживання 

Установами реєстрації місця проживання є 
магістрати (maistraatti) за місцем проживання  

Якщо магістрат має підозру, що особа надала недостовірні 
дані під час реєстрації місця проживання, проводиться 
розслідування. Після проведення розслідування 
муніципалітет може скасувати реєстрацію місця проживання 
або накласти штраф. 

 
Данія 

Санкції: 
1. Штраф 
2. Анулювання 

реєстрації місця 
проживання 

Установами реєстрації місця проживання є 
муніципалітети 

Якщо муніципалітет має підозру, що особа надала 
недостовірні дані під час реєстрації місця проживання, 
проводиться розслідування. Після проведення розслідування 
муніципалітет може скасувати реєстрацію місця проживання 
або накласти штраф. 

 
Норвегія 

Санкції: 
1. Штраф 
2. Анулювання 

реєстрації місця 
проживання 

Установами реєстрації місця проживання є податкові 
адміністрації за місцем проживання (департамент 
реєстрації)  
 

Час обробки та перевірки заяви становить 1 тиждень. Після 
розгляду заяви особа отримує на нову адресу лист від 
податкової адміністрації.

8
   

Якщо орган реєстрації підозрює, що дані про місце 
проживання є невірними, проводиться додаткова перевірка. 
У ході перевірки отримується інформації від домовласника 
або орендодавця про те, хто живе за адресою. Також можуть 
надсилатися запити на  інформацію до провайдерів, 
мережевих операторів та постачальників електроенергії за 
відповідною адресою.

9
 

                                                           
6
 Регистрация местожительства — http://www.tallinn.ee/rus/Registratsija-mestozhitelstva.pdf  

7
 Регистрация местожительства — http://www.tallinn.ee/rus/Registratsija-mestozhitelstva.pdf  

8
 Reporting a move within Norway  — http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Flyttemelding-til-folkeregisteret/  

9
 Reporting a move within Norway — http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Flyttemelding-til-folkeregisteret/  

http://www.tallinn.ee/rus/Registratsija-mestozhitelstva.pdf
http://www.tallinn.ee/rus/Registratsija-mestozhitelstva.pdf
http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Flyttemelding-til-folkeregisteret/
http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Flyttemelding-til-folkeregisteret/
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Швеція 

Особи можуть бути 
оштрафовані за умисно 
надані неповні або 
неправдиві дані. 

Установами реєстрації місця проживання є податкові 
адміністрації за місцем проживання (департамент 
реєстрації) 

Якщо орган реєстрації підозрює, що дані про місце 
проживання є невірними,  проводиться додаткова перевірка. 

 
Нідерланди 

Особи можуть бути 
оштрафовані на суму до 
325 євро за умисно 
надані неповні або 
неправдиві дані.

10
 

Установами реєстрації місця проживання є 
муніципалітети (gemeente). Адміністративний штраф 
може накладатися відділом реєстрації при 
муніципалітеті.

11
 

Після реєстрації протягом 1-2 тижнів надходить лист із 
підтвердженням реєстрації. 
Якщо при перевірці заяви муніципалітет встановлює, що дані 
є неповними, до особи надсилається лист із проханням 
уточнити дані протягом 14 днів. Якщо особа не уточнює 
дані, муніципалітет проводить перевірку щодо місця 
знаходження особи.  
Крім цього, муніципалітет може проводити вибіркові 
перевірки: надсилати листи для перевірки правильності 
адреси; телефонувати за номером, вказаного під час 
реєстрації; опитувати сусідів.

12
 

 

Таблиця 2. 
Чи потрібна згода власника на реєстрацію місця проживання іншої особи в житлі? 

 
 
 
 
 

Литва 

Якщо так, то чи передбачається необхідність 
подання особою такої згоди під час реєстрації 

місця проживання? 

Якщо ні, то чи отримує власник житла 
повідомлення про реєстрацію особи в 

його житлі? 

Чи є повноваження у власника скасувати реєстрацію місця 
проживання особи?   

Особа, яка декларує місце проживання, 
повинна надати згоду власника житлової 
площі, на якій особа збирається 
декларувати місце проживання. 

 

! На сьогодні особа може 
задекларуватися в орендованій 
квартирі без дозволу її власника. 
Оскільки договір оренди вже 
передбачає, що власник дав згоду 
на проживання цій особі.  

Якщо особа не проживає за вказаною адресою, власник 
житла подає заяву до установи декларування, яка 
перевіряє, чи проживає там ця особа, і своїм рішенням 
може скасувати дані її декларації. Якщо особа проживає в 
цьому будинку, деклараційні дані скасовувати не можна. 
Якщо особа нехтує вимогою власника залишити житло за 
обопільною домовленістю, тільки суд може прийняти 
рішення про його виселення. Рішення суду виконують 
судові пристави.  

                                                           
10

 Wet basisregistratie personen — http://wetten.overheid.nl/BWBR0033715/2015-09-01  
11

 De Wet basisregistratie personen en persoonsgebonden adresgegevens gemeente Goes — https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-61973.html  
12

 Wetstechnische informatie — http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Steenwijkerland/340253/340253_1.html  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0033715/2015-09-01
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-61973.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Steenwijkerland/340253/340253_1.html
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Латвія 

Задекларувати місце проживання можна 
тільки тоді, якщо є обґрунтовані докази 
того, що особа має право декларуватися 
саме за цією адресою. Для цього потрібно в 
бланку декларації написати правові 
підстави, що дають право жити за даною 
адресою (згода власника, договір оренди) 

! На сьогодні особа може 
задекларуватися в орендованій 
квартирі без дозволу її власника. 
Оскільки договір оренди вже 
передбачає, що власник дав згоду 
на проживання цій особі.  

Власник повинен у самоуправлінні написати заяву з 
проханням анулювати декларацію та приєднати копію 
Земельної книги. Після цього представники 
самоврядування проведуть перевірку і, якщо ці люди 
дійсно там не живуть, декларація анулюється. 

 
Естонія 

Якщо людина не є власником приміщення, 
необхідно додати копію документа, що 
підтверджує право на використання 
приміщення (договір найму, дозвіл власника 
приміщення). 
Законом передбачається, що також 
необхідно потрібно подавати згоду 
співвласників житла.

13 

— Власник приміщення має право виписати особу, подавши 
до самоуправління заяву про внесення змін до даних 
реєстру населення. Якщо власник житлового приміщення 
не знає, чи зареєстрований хтось іще у його приміщенні, він 
можете з'ясувати це особисто або за допомогою 
електронної пошти у своїй міській або волосній управі.  

 
Данія 

Якщо людина не є власником приміщення, 
необхідно додати копію документа, що 
підтверджує право на використання 
приміщення (договір найму, дозвіл власника 
приміщення) 

— У законодавстві скандинавських країн відсутні норми щодо 
скасуванням власником реєстрації місця проживання іншої 
особи. На практиці такі ситуації виникають тоді, коли 
терміни оренди закінчилися, орендарі виїхали з квартири, 
але на новому місці не зареєструвалися. Тоді власник 
житла звертається із відповідною заявою до органів 
реєстрації з вимогою анулювати реєстрацію колишніх 
орендарів. 
 
У Норвегії, наприклад, орендодавці подають до податкової 
адміністрації звітність щодо орендарів та термінів їхнього 
проживання. За реєстрацію місця проживання також 
відповідає податкова адміністрація, співробітники якої 
можуть зафіксувати, що за звітом орендодавця орендарі 
виїхали з квартири, але за новим місцем проживання вони 
не зареєструвалися. Тоді податкова адміністрація 
проводить перевірку, і без заяви власника (орендодавця) 
можуть скасувати реєстрацію колишніх орендарів. 

 
Норвегія 

Якщо людина не є власником приміщення, 
необхідно додати копію документа, що 
підтверджує право на використання 
приміщення (договір найму, дозвіл власника 
приміщення) 
Якщо необхідно встановити наявність 
родинних зв’язків, орган реєстрації може 

запросити проведення ДНК-тесту.
14 

— 

 
Швеція 

Якщо людина не є власником житла, 
необхідно додати копію документа, що 
підтверджує право на використання 
приміщення (договір найму, дозвіл власника 

приміщення).15 

— 

                                                           
13

 Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhend — https://www.riigiteataja.ee/akt/102042014004  
14

 Lov om folkeregistrering — https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-12-09-88?q=Melding%20om%20flytting%20skattekontor  
15

 Folkbokföring —  http://www.boupplysningen.se/bo/folkbokforing  

https://www.riigiteataja.ee/akt/102042014004
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-12-09-88?q=Melding%20om%20flytting%20skattekontor
http://www.boupplysningen.se/bo/folkbokforing
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Нідерланди 

Якщо людина не є власником житла, 
необхідно додати копію документа, що 
підтверджує право на використання 
приміщення (договір оренди, дозвіл власника 

приміщення). Форма згоди власника — 
http://bit.ly/2ryteIS  

— 

 
 
 

Таблиця 3. 
Особливості реєстрації місця проживання дітей 

 
 
 
 

Литва 
 

Чи існує автоматична реєстрація дітей за 
реєстрацією батьків? 

Чи можлива реєстрація місця 
проживання дитини окремо від 

батьків? 

Чи є особливості 
скасування реєстрації 

місця проживання 
дитини? 

Які документи подаються батьками 
для реєстрації місця проживання 

дитини? 

Місце проживання дітей у віці до 18 років, як 
правило, відповідає місцю проживання їхніх 
батьків. Однак батьки можуть вибрати для 
дитини іншу адресу декларування. 

 

Так, батьки дитини можуть 
задекларувати місце 
проживання дитини за 
іншою адресою, окремо від 
батьків. 

 

— 1. Документи, що посвідчують 
особу матері та батька. 

2. Документи, що засвідчують 
особу дитини. 

3. Правова основа для 
декларування за вказаною 
адресою. 

4.  Заява про декларування. 
Неповнолітні, які набули повної 
дієздатності, можуть самостійно 
декларувати місце проживання.

16
 

 
Латвія 

Місце проживання дітей у віці до 18 років, як 
правило, відповідає місцю проживання їхніх 
батьків. Однак батьки можуть вибрати для 
дитини іншу адресу декларування. 

Так, батьки дитини можуть 
задекларувати місце 
проживання дитини за 
іншою адресою, окремо від 
батьків. 
 

Якщо на вимогу 
власника квартири 
декларація місця 
проживання батьків 
анульована, декларація 
дитини автоматично не 
анулюється. Якщо 
власник  хоче виписати і 
неповнолітніх, він 
повинен вказати це у 

1. Документи, що посвідчують 
особу матері та батька. 

2. Документи, що засвідчують 
особу дитини. 

3. Правова основа для 
декларування за вказаною 
адресою. 

4. Заява про декларування. 

                                                           
16

 Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas — https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F74ECE427C23  

http://bit.ly/2ryteIS
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F74ECE427C23
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заяві.  

 
Естонія 

Місце проживання дітей у віці до 18 років, як 
правило, відповідає місцю проживання їхніх 
батьків. Якщо один із батьків зареєстрований 
за іншою адресою, вони додатково подають 
письмову згоду на реєстрацію дитини за 
адресою одного з батьків.

17
 Найчастіше у таких 

випадках дитину реєструють за адресою 
матері. 

Батьки дитини можуть 
зареєструвати місце 
проживання дитини за 
іншою адресою. Потрібна 
письмова згода обох батьків 
на реєстрацію дитина за 
іншою адресою.  

— 1. Документи, що посвідчують 
особу матері та батька. 

2. Документи, що засвідчують 
особу дитини. 

3. Правова основа для реєстрації за 
вказаною адресою. 

4. Заява про реєстрацію. 

 
Данія 

Місце проживання дітей у віці до 18 років має 
відповідати місцю проживання їхніх батьків. 
Зміна місця реєстрації можлива за згодою обох 
батьків. 

Дитина до 18 років повинна 
бути зареєстрована за 
адресою батьків/опікунів. 

— 1. Документи, що посвідчують 
особу матері та батька. 

2. Документи, що засвідчують 
особу дитини. 

3. Правова основа для реєстрації за 
вказаною адресою. 

4. Заява про реєстрацію. 
 

Норвегія 
Місце проживання дітей у віці до 18 років має 
відповідати місцю проживання їхніх батьків. 
Зміна місця реєстрації можлива за згодою обох 
батьків. Батьки підписують спеціальну форму 
(цю процедуру не можна зробити онлайн).  

Дитина до 18 років повинна 
бути зареєстрована за 
адресою батьків/опікунів. 

— 1. Документи, що посвідчують 
особу матері та батька. 

2. Документи, що засвідчують 
особу дитини. 

3. Правова основа для реєстрації за 
вказаною адресою. 

4. Заява про реєстрацію. 

 
Швеція 

Місце проживання дітей у віці до 18 років має 
відповідати місцю проживання їхніх батьків. 
Зміна місця реєстрації можлива за згодою обох 
батьків. Якщо один із батьків зареєстрований 
за іншою адресою, вони додатково подають 
письмову згоду на реєстрацію дитини за 

Дитина повинна бути 
зареєстрована лише за 
адресою батьків/опікунів. 
Якщо батьки не проживають 
разом, дитина повинна бути 
зареєстрована там, де 

— 1. Документи, що посвідчують 
особу матері та батька. 

2. Документи, що засвідчують 
особу дитини. 

3. Правова основа для реєстрації за 
вказаною адресою. 

                                                           
17

 Elukoha registreerimine — http://www.audru.ee/elukoha-registreerimine  

http://www.audru.ee/elukoha-registreerimine
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адресою одного з батьків.  проводить найбільше часу, 
ходить у дитячий садок.

18
  

4. Заява про реєстрацію. 

 
Нідерланди 

При народженні дитина одразу реєструється 
на адресу матері. Якщо дитина надалі не живе 
із матір’ю, подається заява про зміну адреси 
після реєстрації.

19 

— — 1. Документи, що посвідчують 
особу матері та батька. 

2. Документи, що засвідчують 
особу дитини. 

3. Правова основа для реєстрації за 
вказаною адресою. 

4. Заява про реєстрацію. 
 

Таблиця 4. 
Особливості реєстрації місця проживання онлайн 

 
 

Литва 

Встановлення особи заявника; дані, необхідні для ідентифікації особи та 
реальність адреси при онлайн-зверненнях 

Документи, що підтверджують правові підстави для реєстрації місця 
проживання особою 

Зареєструвати місце проживання онлайн можна через портал 
epaslaugos.lt.  Для цього потрібний електронний підпис. Також 
можна використати  автентифікацію одного з інтернет-банків  

Якщо реєструється особа, яка не є власником житла, необхідно вказати 
електронну адресу власника житла. На електронну адресу власника 
житла надійде лист, в якому він має підтвердити, що дає свій дозвіл на 
декларування місця проживання. Власник житла додатково може 
вказати строки, на які він надає дозвіл (як правило, вони передбачені 
договором оренди), або зазначити, що власник дає згоду на невизначений 

термін проживання.20
 

 
Латвія 

Зареєструвати місце проживання онлайн можна через портал 
www.latvija.lv. Для цього потрібний електронний підпис ( його 
можна отримати на сайті www.e-me.lv). Також можна використати  
автентифікацію одного з інтернет-банків Latvijas Krājbanka, Swedbank 
або SEB banka. 
Перш ніж зареєструвати місце проживання, особа може отримати 
інформацію про попередньо задеклароване місце проживання; для 
цього можна використати послугу «Мої дані в регістрі населення». 
Користувач самостійно не вводить адресу, він обирає її із системи 
адрес (унеможливлюється варіант реєстрації на неіснуючі адреси)  

Додаткові документи не подаються. Лише вказуються правові підстави 
для проживання, при цьому від скановані документи не прикріплюються. 

! Це спричинило ряд проблем у країні. Люди декларують своє місце 
проживання в чужих квартирах. Власник нерухомості має право 
отримати відомості про задекларованих особах в Управлінні у справах 
громадянства і міграції в письмовому вигляді або на сайті  www.latvija.lv. 
Якщо «нелегалів» виявлено, власник житла починає процедуру щодо 
анулювання їх декларування. За 2016 рік у Ризі незаконно були 
задекларовані 349 чоловік. Комісія по реєстрації місця проживання 
анулювала їх реєстрацію на підставі заяв власників нерухомості.

21
 

                                                           
18

 Folkbokföringslag — https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/28831.html?date=2017-01-01#section1-35  
19

 Wijzigingen door invoering van de Wet brp — https://nvvb.nl/nl/communicatie/nieuwsberichten/wijzigingen-door-invoering-van-de-wet-brp/  
20

 Gyvenamosios vietos deklaravimas — https://www.epaslaugos.lt/portal/service/46821/420?searchId=4adfcc77-55ad-4332-8007-656c3a7b7b27  
21

 Жильцы невидимого фронта — http://www.mklat.lv/obschestvo/37983-zhiltsy-nevidimogo-fronta  

https://www.epaslaugos.lt/
http://www.latvija.lv/
http://www.e-me.lv/
http://www.latvija.lv/
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/28831.html?date=2017-01-01#section1-35
https://nvvb.nl/nl/communicatie/nieuwsberichten/wijzigingen-door-invoering-van-de-wet-brp/
https://www.epaslaugos.lt/portal/service/46821/420?searchId=4adfcc77-55ad-4332-8007-656c3a7b7b27
http://www.mklat.lv/obschestvo/37983-zhiltsy-nevidimogo-fronta
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Естонія 

Зареєструвати місце проживання онлайн можна через портал  
www.eesti.ee  (необхідна наявність ID-карти або Mobiil-ID). Для 
входу у свій акаунт необхідний зчитувач для ID-карти,  який можна 
придбати у відділенні банку SEB, Swedbank або в магазині 
електроніки (орієнтовна ціна 10 євро).  
Заявка розглядається до 1 місяця. 

Якщо заявку подає власник житла, він підтверджує це електронним 
підписом. Якщо заявку подає не власник житла, необхідно прикріпити 
документи, які підтверджують правову основу реєстрації місця 
проживання за вказаною адресою.

22  

 
Данія 

Зареєструвати місце проживання онлайн можна через портал  
www.borger.dk. Для цього необхідний електронний підпис 

До електронної заявки необхідно додати документи, які підтверджують 
правову основу для реєстрації місця проживання за вказаною адресою 
(договір оренди, згода власника тощо) 

 
Норвегія 

Зареєструвати місце проживання онлайн можна через портал 

www.altinn.no. Для цього необхідний електронний підпис 

До електронної заявки необхідно додати документи, які підтверджують 
правову основу для реєстрації місця проживання за вказаною адресою 
(договір оренди, згода власника тощо) 

 
Швеція 

Зареєструвати місце проживання онлайн можна через портал 
www.skatteverket.se. Щоб скористатися послугою, необхідно пройти 
електронну ідентифікацію.

23
 

До електронної заявки необхідно додати документи, які підтверджують 
правову основу для реєстрації місця проживання за вказаною адресою 
(договір оренди, згода власника тощо) 

 
Нідерланди 

Зареєструвати місце проживання онлайн можна тоді, якщо особа 

здійснює переїзд в межах одного муніципалітету 
(https://mijn.overheid.nl/). Для цього потрібно пройти автентифікацію  
DigiD (система, в якій громадяни реєструються, для отримання 
послуг від державних установ) 

Необхідно підтверджувати правову основу для реєстрації місця 
проживання за вказаною адресою (договір оренди тощо)

24 

 

 

 Таблиця 5. 

Орган, відповідальний за утримання та наповнення реєстру населення 

Литва Вся інформація про населення зберігається в службі Реєстру населення при Управлінні з питань 
громадянства (Міністерство внутрішніх справ) 

Латвія Вся інформація про населення зберігається в службі Реєстру населення при Управлінні з питань 
громадянства та міграції (Міністерство внутрішніх справ) 

                                                           
22

 Rahvastikuregistri e-teenuse kasutamine — https://www.tartu.ee/et/registreerutartlaseks  
23

 Anmälan — https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/330369.html  
24

 Verhuizen binnen Nederland — https://www.heerlen.nl/verhuizen-binnen-nederland.html  

http://www.eesti.eehttps/www.eesti.ee/est
http://www.borger.dk/
http://www.altinn.no/
http://www.skatteverket.se/
https://mijn.overheid.nl/
https://www.digid.nl/
https://www.tartu.ee/et/registreerutartlaseks
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/330369.html
https://www.heerlen.nl/verhuizen-binnen-nederland.html
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Естонія Реєстр народонаселення25 — це загальна база, в якій містяться основні дані громадян Естонії та 
іноземців, які проживають в Естонії. Адмініструванням та розвитком реєстру займається Міністерство 
внутрішніх справ.26  

Фінляндія За Реєстр населення (Väestötietojärjestelmä)27 відповідає Центр реєстрації населення 
(Väestörekisterikeskus)28 при Міністерстві фінансів.29 

Данія За наповнення та адміністрування Національного реєстру населення (Det Centrale Personregister, CPR) 
відповідає Офіс Національного реєстру населення (CPR Office) при Міністерстві з питань економіки та 
внутрішніх справ 

Норвегія За Центральний реєстр населення відповідає Податкова служба (Skatteetaten) при Міністерстві 
фінансів 

Швеція За Державний реєстр населення відповідає Податкова служба (Skatteverket) при Міністерстві фінансів 

Нідерланди За наповнення та адміністрування Державного реєстру населення (De Basisregistratie Personen) 
відповідає Управління національних даних (Rijksdienst voor Identiteitsgegevens) при Міністерстві 
внутрішніх справ. 

 

 

 

                                                           
25

 Регистр народонаселения — https://www.siseministeerium.ee/ru/registr-narodonaseleniya  
26

 Rahvastikuregistri seadus — https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011005?leiaKehtiv#para40  
27

 Väestörekisterikeskus — http://vrk.fi/tietoa-vaestorekisterikeskuksesta  
28

 Väestörekisterikeskus — https://fi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4est%C3%B6rekisterikeskus  
29

 Kotikunta- ja väestötiedot — http://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/kotikunta_ja_vaestotiedot/  

Анастасія Паршикова, 

аналітик Європейського інформаційно-дослідницького центру 

http://euinfocenter.rada.gov.ua/ 

https://www.siseministeerium.ee/ru/registr-narodonaseleniya
https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011005?leiaKehtiv#para40
http://vrk.fi/tietoa-vaestorekisterikeskuksesta
https://fi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4est%C3%B6rekisterikeskus
http://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/kotikunta_ja_vaestotiedot/
http://euinfocenter.rada.gov.ua/

