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Комплексний запит 

Розглянуті питання: 

1) Чи залежить вартість комунальних послуг від кількості мешканців у житлі (електроенергія, холодне та гаряче водопостачання, опалення, 

газопостачання, водовідведення та каналізація, вивезення сміття, обслуговування будинку та прибудинкової території)? (Таблиця 1).  

2)  Вимоги до терміну проживання у певній місцевості, щоб особа мала право голосувати та/або висувати свою кандидатуру на місцевих та 

парламентських виборах. Який орган перевіряє тривалість проживання? Яка процедура перевірки тривалості проживання? (Таблиця 1) 

3)  Вимоги надання безоплатних медичних послуг, дошкільної та шкільної освіти виключно за місцем зареєстрованого проживання особи 

(Таблиця 1). 

4)  Особливості реєстрації місця проживання іноземців та осіб без громадянства. 

Таблиця 1 

Порівняльна таблиця 

 
Країна 

 
Порядок розрахунків за 

комунальні послуги 

Терміни проживання в певній місцевості  
Вимоги для надання 
безоплатних медичних та 
освітніх послуг виключно за 
місцем реєстрації 

Парламентські вибори Місцеві вибори 

Право 
голосувати 

Право бути 
обраним 

Право 
голосувати 

Право бути 
обраним 

Литовська 
Республіка1 

Інформації не знайдено. 
 
 

Закон Про вибори до 
Сейму2 (стаття2) 

Закон Про вибори до місцевих 
рад3 (стаття 2) 

Вимог не знайдено, але при 
зміні місця проживання 
необхідно повідомити відповідні 

                                                           
1
 Lithuania, Elections [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.legislationline.org/topics/country/17/topic/6. 

2
 Republic of Lithuania Law on Elections to the Seimas [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10831a4018db11e5bfc0854048a4e288?jfwid=tu0odnkka. 
3
 Republic of Lithuania Law on Elections to Municipal Councils [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/82d5f362a33211e591078486468c1c39?jfwid=bnp209kt2. 
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 Терміни не 
вказані 

Терміни не 
вказані 

За 90 днів до 
виборів особа 
повинна 
зареєструвати 
місце 
проживання.  

За 90 днів до 
виборів особа 
повинна 
зареєструвати 
місце 
проживання. 

місцеві органи влади, це 
пов’язано з наданням соціальних 
послуг та будь-якої іншої 
допомоги (в деяких випадках 
дитячі садки, школи).4 Для 
отримання послуг лікаря, освітніх 
послуг необхідна обов’язкова 
реєстрація місця проживання. 
 

Органи для перевірки в законі  не 
вказані. 

 

Латвійська 
Республіка5 

Правила Кабінету 
міністрів № 10136 
Водопостачання: якщо в 
квартирі не встановлені 
прилади обліку витрат 
води, мешканець за воду 
платить за нормами 
витрат (в місяць на одного 
мешканця). 
Вивезення побутових 
відходів: враховується 
кількість задекларованих 
мешканців в квартирі. 
Теплова енергія: не 
враховується кількість 

Закон Про вибори до 
Сейму8 (стаття1) 

Закон Про вибори до міських рад 
та рад муніципалітетів9 (стаття 5) 

Вимог не знайдено, але для 
отримання послуг лікаря, освітніх 
послуг необхідна обов’язкова 
реєстрація в органах місцевого 
самоврядування.10 Відповідно 
до Закону Про реєстрацію місця 
проживання11 (стаття 4) у 
випадку зміни місця проживання 
особа повинна протягом 1 місяця 
повідомити місцевим органам 
реєстрації свою нову адресу. 
 
 

-  -  За 90 днів до 
виборів 
зареєструвати 
місце 
проживання. 

Зареєстроване 
місце 
проживання на 
адміністративні
й території 
відповідного 
місцевого 
самоврядуванн
я 10 останніх 
місяців або 
особа працює 
на даній 
території 

                                                           
4
 Declaration of the place of residence [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://renkuosilietuva.lt/eng/pradzia/other-issues/declaration-of-the-place-of-residence/.  

5
 Latvia Elections [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.legislationline.org/topics/country/19/topic/6. 

6
 Ministru kabineta noteikumi Nr.1013 Rīgā 2008.gada 9.decembrī (prot. Nr.89 12.§) Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas 

saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://likumi.lv/doc.php?id=185342&from=off. 

http://renkuosilietuva.lt/eng/pradzia/other-issues/declaration-of-the-place-of-residence/
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жителів. 7 
Каналізація: пропорційно 
обсягу витраченої води. 
 

останні 4 місяці. 
 

Естонська 
Республіка12 

Інформації не знайдено Закон Про вибори до 
Рійґікоґу13 (стаття 4) 

Закон про вибори муніципальних 
рад14 (стаття 5) 

Вимог не знайдено, але 
реєстрація місця проживання 
необхідна для того, щоб 
державні та муніципальні 
заклади могли надавати людям, 
що проживають на їх території, 
публічні послуги.15 Про зміну 
місця проживання потрібно 
повідомити місцеві органи, так як 
потрібно змінити сімейного 
лікаря.16 
 

- - Виборці постійно 
проживають на 
території 
сільського чи 
міського 
муніципалітету. 

 

Фінляндська 
Республіка17 

Водопостачання: в 
залежності від типу житла 

Закон Про вибори18 
(стаття2) 

Закон Про місцевий уряд19 (стаття 
20) 

Вимог не знайдено. При 
реєстрації місця проживання 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
8
 The Saeima Election Law [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.saeima.lv/en/about-saeima/saeimas-velesanas-1/saeimas-velesanu-likums-1. 

9
 The City Council and Municipality Council Election Law [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.cvk.lv/pub/public/29842.html. 

10
 Моделі реєстрації місця проживання: світовий досвід [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.cedos.org.ua/uk/migration/modeli-reiestratsii-mistsia-

prozhyvannia-svitovyi-dosvid. 
11

 Declaration of Place of Residence Law [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Citi/Declaration_of_Place_of_Residence_Law.pdf. 
7
 Изменения при расчете за коммунальные услуги (ИНФОРМАТИВНОЕ ВИДЕО) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.ventspils.lv/rus/gorod1/91836-

izmienieniia-pri-raschietie-za-kommunal%27nyie-uslughi-(informativnoie-vidieo). 
12

 Estonia Elections [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.legislationline.org/topics/country/33/topic/6.  
13

 Riigikogu Election Act [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/510032014001/consolide. 
14

 Municipal Council Election Act [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/506112013004/consolide/current.  
15

 Регистрация местожительства [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.tallinn.ee/rus/Registratsija-mestozhitelstva.pdf. 
16

 Услуги и формы для гражданина [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.eesti.ee/rus/uslugi/grazhdanin. 
17

 Finland Elections [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.legislationline.org/topics/country/32/topic/6. 

http://www.legislationline.org/topics/country/33/topic/6
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/506112013004/consolide/current
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кількість мешканців 
враховується.  
В основному, для 
розрахунку вартості 
комунальних послуг 
враховується квадратура 
помешкання. 

- - Зареєстрував 
місце 
проживання у 
відповідному 
муніципалітеті 
на кінець 51 дня 
до дня виборів. 
 

 особа автоматично реєструється 
в якості пацієнта місцевого 
медичного центру, за бажанням 
особа може змінити медичний 
центр. Неможливо потрапити на  
прийом до лікаря в іншому 
медичному центрі, де особа не 
зареєстрована. 
Муніципалітет, в якому проживає 
дитина, зобов’язаний надати їй 
місце в будь-якому 
муніципальному дитячому садку 
або в програмі приватного 
догляду за дітьми. Кожен учень 
може обрати школу в його/її 
околиці або муніципалітеті.20 

Королівство 
Данія21 

 Закон Про вибори до 
Парламенту22 (стаття 1) 

Закон Про місцеві та регіональні 
урядові вибори23 (стаття 1) 

Вимог не знайдено. Після 
реєстрації місця проживання 
особа отримує Данське медичне 
страхування. Під час реєстрації 
особа повинна обрати GP (лікар, 
що надає медичну допомогу 
людям, що проживають в 

- Постійний 
житель 
країни 

Особа є 
громадянином 
Данії, ЄС, Ісландії 
чи Норвегії та 
постійно 

Особа, що має 
право голосу 
(за винятком 
вікових умов та 
умов 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
18

 Election Act [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/5672. 
19

 Local Government Act (410/2015) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2015/en20150410.pdf.  
20

 Public Healthcare & Services in Finland [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.expat-finland.com/living_in_finland/public_healthcare.html. 
21

 Denmark Elections [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.legislationline.org/topics/country/34/topic/6. 
22

 Folketing (Parliamentary) Elections Act [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.thedanishparliament.dk/Publications/~/media/PDF/publikationer/English/The%20Parliamentary%20System%20of%20Denmark_2009.ashx. 
23

 Local and Regional Government Elections Act [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://elections.oim.dk/media/10566/local-and-regional-government-elections-
act.pdf.  

http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2015/en20150410.pdf
http://elections.oim.dk/media/10566/local-and-regional-government-elections-act.pdf
http://elections.oim.dk/media/10566/local-and-regional-government-elections-act.pdf
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проживає в 
регіоні (realm) 
протягом 
останніх 3 років 
до дня виборів.  

попереднього 
періоду 
постійного 
проживання в 
регіоні/області 
(realm)). Особа, 
яка не має 
датського 
громадянства, 
може мати 
право бути 
обраним, якщо 
вона постійно 
проживає на 
конкретній 
території 
протягом 
останніх 4 років 
(Міністерство з 
економічних та 
внутрішніх 
питань укладає 
договір з 
країною 
кандидата). 
 
 
 
 

конкретній місцевості)/сімейного 
лікаря (особа отримує жовту 
картку медичного страхування). 
Про зміну місця проживання 
особа повинна повідомити 
протягом 5 днів відповідні 
органи.  
Батьки можуть зареєструвати 
свою дитину в будь-якій 
муніципальній школі, яка має 
місця та розташована в їхньому 
районі або іншій школі їхнього 
муніципалітету або в сусідньому 
муніципалітеті.24 

                                                           
24

 Education and Schools in Denmark [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.expatarrivals.com/denmark/education-and-schools-in-denmark. 
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Королівство 
Норвегія25 

Електроенергія, опалення, 
водопостачання, сміття – 
враховується квадратура 
помешкання.  
 

Закон Про вибори26 

Вимог не знайдено. При 
реєстрації місця проживання за 
кожним мешканцем 
закріплюється лікар загальної 
практики/сімейний лікар.  

- - Особи, що мають 
право голосувати 
на 
парламентських 
виборах, а також 
громадяни 
Швеції, Ісландії, 
Данії, Фінляндії 
можуть 
голосувати, якщо 
вони були 
зареєстровані як 
резиденти 
Норвегії не 
пізніше ніж 30 
червня в рік 
виборів, що  
проходять у 
вересні (для інших 
іноземців період 

Особи, що 
мають право 
голосу та є 
резидентом 
конкретного 
муніципалітету.  

                                                           
25

 Norway, Elections [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.legislationline.org/topics/country/11/topic/6. 
26

 Representation of the People Regulations [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/KRD/Kampanjer/valgportal/Regelverk/Representation_of_the_People_Act170609.pdf. 
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3 роки). 

Органи реєстрації населення повинні належним чином надавати 
виборчим органам інформацію про те, хто повинен бути 
включений до списку виборців в конкретному виборчому окрузі. 
 
 

 

Королівство 
Швеція27 

Враховується квадратура 
помешкання. 
Фіксована ставка за воду і 
електроенергію. 

Закон Про вибори28  
Вимог не знайдено. Для 
отримання медичної допомоги 
необхідна реєстрація в 

- - Для громадян 
Швеції терміни не 
встановлені. 

Кожен, хто має 
право голосу, 
може подавати 

                                                           
27

 Sweden, Elections [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.legislationline.org/topics/country/1/topic/6.  
28

 The Elections Act (2005:837) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.government.se/49150c/contentassets/4e2fdee5a8e342e88289496d34701aec/the-
elections-act-2005837.  

http://www.legislationline.org/topics/country/1/topic/6
http://www.government.se/49150c/contentassets/4e2fdee5a8e342e88289496d34701aec/the-elections-act-2005837
http://www.government.se/49150c/contentassets/4e2fdee5a8e342e88289496d34701aec/the-elections-act-2005837
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Іноземці, крім 
громадян ЄС, 
Ісландії і Норвегії, 
можуть 
голосувати, якщо 
вони 
зареєстровані 
резиденти Швеції 
та постійно 
проживають на 
конкретній 
території 
протягом 3 
останніх років до 
дня виборів. 
 

свою 
кандидатуру на 
виборах. 

Шведському агентстві 
соціального забезпечення. 29 З 6 
років кожна дитина має рівні 
права доступу до безкоштовної 
освіти в Швеції.   30 

Королівство 
Нідерландів31 

 Закон Про вибори32 Вимог не знайдено. Про зміну 
місця проживання необхідно 
завчасно повідомити місцеві 
органи. Батьки вільні у виборі 
школи для дитини.33 При 
реєстрації місця проживання 

- - Для громадян 
Нідерландів 
терміни не 
встановлені. 
Іноземці (особи, 

 

                                                           
29

 Healthcare in Sweden [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.expatarrivals.com/sweden/healthcare-in-sweden. 
30

 EDUCATION IN SWEDEN [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://sweden.se/society/education-in-sweden/. 
31

 Netherlands, Elections [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.legislationline.org/topics/country/12/topic/6. 
32

 Act of 28 September 1989 containing new provisions governing the franchise and elections (Elections Act) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.iamexpat.nl/app/webroot/upload/files/Topics/Expat-page/Official-issues/Dutch_Elections_Act%20-%20IamExpat_nl.pdf.  
33

 Registering your child at a primary school [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.denhaag.nl/en/residents/education-and-childcare/to/Registering-your-
child-at-a-primary-school.htm. 

http://www.iamexpat.nl/app/webroot/upload/files/Topics/Expat-page/Official-issues/Dutch_Elections_Act%20-%20IamExpat_nl.pdf
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що не є 
громадянами ЄС) 
є резидентами 
Нідерландів 
неперервні 
останні 5 років.  
 

потрібно обрати сімейного 
лікаря.34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 Healthcare in the Netherland [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.access-nl.org/media/13949/guide_healthcare-in-the-netherlands.pdf. 
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4. Особливості реєстрації місця проживання іноземців та осіб без громадянства 

 

Реєстрація місця проживання за кордоном в країнах ЄС.35 Протягом перших 3 місяців перебування в новій країні, громадянин ЄС не 

потребує оформлення жодних документів на проживання, але в деяких країнах особі доведеться повідомити про свою присутність після прибуття. 

Після 3 місяців перебування у новій країні особа може бути зобов’язана зареєструвати своє місце проживання у відповідних органах 

(найчастіше у міських приймальнях чи місцевих відділах поліції) та видається свідоцтво/посвідка про реєстрацію. 

Для реєстрації потрібно мати з собою дійсне посвідчення особи або паспорт, а також: 

- Для працівників – свідоцтво про зайнятість або підтвердження про працевлаштування від роботодавця. 

- Для самозайнятих осіб – документ, що підтверджує статус самозайнятості особи. 

- Для пенсіонерів – підтвердження комплексного медичного страхування та підтвердження наявності фінансових ресурсів. 

- Для студентів – підтвердження зарахування в навчальний заклад, підтвердження комплексного медичного страхування, підтвердження 

наявності достатніх фінансових ресурсів для власного забезпечення.  

Особі не потрібно надавати жодних інших документів. 

Після реєстрації особа повинна відразу отримати свідоцтво/посвідку про реєстрацію, що надає право проживати в країні. Вартість його не 

повинна перевищувати вартість посвідчення особи для громадян країни. В разі зміни адреси місця проживання необхідно повідомити місцеві 

органи влади. 

 

Литовська Республіка 

Особи, що повинні задекларувати своє місце проживання в Литві: 36 

                                                           
35

 Registering your residence abroad [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/registering-
residence/index_en.htm.  
36

 Declaration of the place of residence [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://renkuosilietuva.lt/eng/pradzia/other-issues/declaration-of-the-place-of-residence/.  

http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/registering-residence/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/registering-residence/index_en.htm
http://renkuosilietuva.lt/eng/pradzia/other-issues/declaration-of-the-place-of-residence/
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 Громадяни країн-членів ЄС чи громадяни країн-членів Європейської Асоціації Вільної Торгівлі, які прибули до Литви з метою проживання 

на період більше 3 місяців протягом півроку або змінили своє місце проживання в Литві, та які отримали право на проживання в країні.  

 Громадяни третіх країн, які мають дозвіл на проживання в Литві та які прибули до країни з метою постійного проживання або змінили 

своє місце проживання в Литві. Тільки ті громадяни третіх країн, які проживають за постійним або тимчасовим дозволом на проживання чи 

Картою проживання члена сім’ї громадянина ЄС, можуть задекларувати місце проживання. Іноземці, що мають довгострокову візу, не можуть 

декларувати місце проживання. 

Для того, щоб подати заяву на отримання сертифіката/посвідки, що підтверджує ваше право на проживання в Литві, необхідно звернутися 

до територіальної міграційної служби, де особа збирається проживати. Тільки після отримання посвідки особа повідомляє місцеві органи про своє 

проживання на відповідній території.  

Особа повинна зареєструвати місце проживання протягом трьох місяців з дня приїзду. 37 

Якщо особа – не активний громадянин (пенсіонер або самозайнята людина), необхідно подати такі документи (список не є вичерпним) як 

доказ достатніх ресурсів: 

 Виписка з банківського рахунку. 

 Документ, що підтверджує отримання пенсії. 

 Зобов'язання іншої особи, що підтримує/забезпечує особу. 

Органи, що відповідають за реєстрацію: 

- Міграційна Служба38 для сертифікації особи, що підтверджує право на проживання в Литві. 

- Муніципальний офіс чи міський округ, де проживає особа для реєстрації адреси проживання. 

 
Латвійська Республіка 

                                                           
37

 Registering your residence abroad – Lithuania [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-
formalities/registering-residence/lithuania/index_en.htm.  
38

 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.migracija.lt/index.php?-
1753980020. 

http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/registering-residence/lithuania/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/registering-residence/lithuania/index_en.htm
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Протягом 1 місяця після отримання дозволу на проживання (Закон Про декларування місця проживання) особа повинна задекларувати 

адресу проживання в місцевих органах влади, де особа проживає, особисто або он-лайн39 (потрібно електронний підпис). Он-лайн реєстрація 

безкоштовна, особиста -  4,27 євро.40 Якщо особа орендує житло, необхідно мати з собою дозвіл орендодавця або договір оренди, де повинно 

бути вказано ім’я власника житла, особистий код або інші правові підстави, що дають право особі проживати за вказаною в бланку декларації 

адресою. 

Необхідні документи: 

- Документи, що засвідчують особу: паспорт, посвідчення особи (водійські права не використовуються). Законному представнику чи 

уповноваженому представнику особи, крім паспорта, потрібно надати документ, що надає право діяти від імені іншої особи.  

- Бланк декларації місця проживання. 

Органи самоврядування перевіряють документи та видають документ, що підтверджує декларування місця проживання. 

 

Естонська Республіка41 

За умови перебування в країні більше 3 місяців потрібно зареєструвати адресу місця проживання. Особа повинна зареєструвати своє місце 

проживання протягом 3 місяців після прибуття. Для реєстрації місця проживання потрібно звернутися до органів місцевого самоврядування. 

Неактивні громадяни (пенсіонери, самодостатні особи) не зобов’язані представляти підтвердження наявності достатніх фінансових 

ресурсів. 

Право на тимчасове або постійне проживання особа отримує при реєстрації за місцем проживання в Регістрі Населення Естонії. Документ, 

що підтверджує право на проживання в Естонії – ID карта. 

Органи, відповідальні за реєстрацію - Естонський Департамент поліції і прикордонної охорони.42 

                                                           
39

 E-pakalpojuma kartīte [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP15/Apraksts. 
40

 ДЕКЛАРИРОВАНИЕ МЕСТОЖИТЕЛЬСТВА [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.pmlp.gov.lv/ru/home-ru/uslugi/deklarirovanie-mestozhitelstva/#1. 
41

 Registering your residence abroad – Estonia [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/registering-
residence/estonia/index_en.htm.  
42

 Police and Border Guard Board [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.politsei.ee/en/. 

http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/registering-residence/estonia/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/registering-residence/estonia/index_en.htm
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У  випадку орендування житлового приміщення під час реєстрації необхідно надати дозвіл власника житла або договір оренди житла.  

 

Фінляндія43 

Реєстрація місця проживання відбувається за умови перебування в країні більше 3 місяців. Тільки після отримання дозволу на проживання 

реєструється адреса проживання. Після отримання дозволу на проживання імміграційна служба видає сертифікат, який включає ім’я особи, 

адресу проживання та дату отримання дозволу на проживання. 

Місцевий реєстраційний офіс видає ідентифікаційний код. 

Орган, відповідальний за реєстрацію - Фінська Імміграційна Служба44  

 
 Данія45 

Для перебування на території країни більше 3 місяців потрібно отримати дозвіл на проживання. Після отримання дозволу на проживання 

особа може звернутися до Громадської Служби в місцевих органах влади для отримання цивільного реєстраційного номеру (CPR number), 

зареєструвати свою адресу і отримати медичну карту.46  

Про зміну адреси проживання необхідно повідомити місцеві органи влади особисто або он-лайн (для цього потрібно мати цифровий 

підпис NemID, що складається з імені користувача, пароля та кодів).47  

Необхідні документи для отримання цивільного реєстраційного номеру: 

                                                           
43

 Registering your residence abroad – Finland [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/registering-
residence/finland/index_en.htm. 
44

 The service points of the Finnish Immigration Service [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.migri.fi/contact_information/service_points. 
45

 Registering your residence abroad – Denmark [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-
formalities/registering-residence/denmark/index_en.htm. 
46

 EU residence [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=6028. 
47

 Basis for residence in Denmark [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://lifeindenmark.borger.dk/Coming-to-Denmark/Basis-for-
residence?NavigationTaxonomyId=77c7d0b9-2133-4085-9ee5-d6d134fd8b28.  

https://lifeindenmark.borger.dk/Coming-to-Denmark/Basis-for-residence?NavigationTaxonomyId=77c7d0b9-2133-4085-9ee5-d6d134fd8b28
https://lifeindenmark.borger.dk/Coming-to-Denmark/Basis-for-residence?NavigationTaxonomyId=77c7d0b9-2133-4085-9ee5-d6d134fd8b28
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• Паспорт або особиста ID-картка з фото. 

• Дозвіл на проживання. 

• Свідоцтво про шлюб та/або свідоцтво про народження дитини, якщо необхідно.  

 

Норвегія48 

При перебуванні в країні більше 3 місяців необхідно зареєструватися в поліції. При перебуванні більше 6 місяців необхідно повідомити 

поштову адресу ID офісу органів влади особисто протягом 8 днів після прибуття до країни. Після реєстрації в якості резидента Норвегії, особа 

повинна повідомляти про будь-які зміни адреси проживання.49 

Необхідні документи для реєстрації місця проживання громадян країн, що не входять до ЄС/ЄЕЗ50/ЄАВТ51: 

- Паспорт або інший документ, що засвідчує особу та містить фотографію, вказано стать і громадянство. 

- Документ, що підтверджує право на проживання в Норвегії протягом 6 і більше місяців. 

- Дійсний договір купівлі-продажу нерухомості або договір оренди житла принаймні на 6 місяців. 

- Для працівників – трудовий договір або письмову пропозицію про роботу (дійсна протягом 6 і більше місяців). 

- Для осіб, що мають власний бізнес – документи, що підтверджують це. 

- Для студентів – підтвердження з місця навчання. 

- Інші документи, які показують, що особа буде перебувати в країні більше 6 місяців. 

 

                                                           
48

 Registering your residence abroad – Norway [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/registering-
residence/norway/index_en.htm. 
49

 Reporting a move and change of postal address [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.skatteetaten.no/en/International-pages/Felles-innhold-benyttes-i-
flere-malgrupper/Articles/Reporting-a-move-and-change-of-address1/?nav-veiviser=12896. 
50

 Європейський Економічний Союз 
51

 Європейська Асоціація Вільної Торгівлі 
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Швеція52 

Зареєструвати місце проживання потрібно, якщо особа збирається перебувати в країні більше 3 місяців, але спочатку потрібно отримати 

дозвіл на проживання. Дозвіл на проживання має вигляд картки, на якому міститься фотографія особи та відбитки пальців. Якщо період 

перебування в країні складає більше 1 року, необхідно зареєструватись в Шведському Регістрі Населення, після чого особа отримає шведський 

персональний ідентифікаційний номер та буде зареєстрована адреса проживання особи. 53 

Орган, відповідальний за реєстрацію – Міграційне Агентство Швеції.54 

 

Нідерланди55 

Особа, що планує перебувати в Нідерландах більше 4 місяців, повинна зареєструватися в якості резидента Нідерландів, менше 4 місяців – 

реєстрація нерезидента. Реєстрація проходить в місцевих органах влади. Для реєстрації в якості резидента потрібно звернутися до органів 

місцевого самоврядування, де особа проживає протягом 5 днів після прибуття в Нідерланди. Реєстрація безкоштовна.56 

Необхідні документи: 

• Для всіх членів родини: дійсний паспорт або посвідчення особи. 

• Договір про оренду або контракт продажу будинку в Нідерландах. 

• Важливі документи з країни походження, наприклад свідоцтво про народження або свідоцтво про шлюб. 

                                                           
52

 Registering your residence abroad – Sweden [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/registering-
residence/sweden/index_en.htm.  
53

 You are a citizen of a non-EU or a non-EEA country or stateless [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/individualsandemployees/movingtosweden/citizenofnoneueeacountry.4.5a85666214dbad743ffff54.html.  
54

 Swedish Migration Agency [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.migrationsverket.se/English/Startpage.html. 
55

 Registering your residence abroad – Netherlands [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-
formalities/registering-residence/netherlands/index_en.htm. 
56

 New in the Netherlands (English), For labour migrants, asylum seekers, and people involved in family formation and 
family reunification [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.government.nl/topics/immigration/documents/publications/2014/07/08/new-in-the-netherlands-
english.  

http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/registering-residence/sweden/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/registering-residence/sweden/index_en.htm
http://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/individualsandemployees/movingtosweden/citizenofnoneueeacountry.4.5a85666214dbad743ffff54.html
https://www.government.nl/topics/immigration/documents/publications/2014/07/08/new-in-the-netherlands-english
https://www.government.nl/topics/immigration/documents/publications/2014/07/08/new-in-the-netherlands-english
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У випадку проживання з третьою особою – власником житла, потрібно надати письмову заяву, яка засвідчує проживання особи з 

власником житла.  

Після реєстрації в якості резидента чи тимчасового жителя Нідерландів, особі буде наданий Сервісний номер громадянина 

(Burgerservicenummer, BSN). Цей номер необхідний, наприклад, для: роботи, банківського рахунку, лікаря загальної практики або лікарні та для 

школи дітей особи. 

Для реєстрації місця проживання в муніципалітеті достатньо вказати адресу проживання. При зміні адреси місця проживання 

необхідно повідомити місцеві органи. 

 

 

 

Інформацію підготувала Головань Валентина, 

Аналітик ЄІДЦ 


