
У КОЖНОЇ ЛЮДИНИ, ЯКА ЖИВЕ В ЕСТОНІЇ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ МАЄ БУТИ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО У РЕЄСТРІ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ 

У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПРОБЛЕМ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ АДРЕСИ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ У МІСЦЕВОМУ 
САМОВРЯДУВАННІ ПРОСИМО ЗВЕРНУТИСЯ ДО МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЗА АДРЕСОЮ ЕЛЕКТРОННОЇ 
ПОШТИ ELUKOHT@SISEMINISTEERIUM.EE. 

Як можна повідомити свою адресу в естонський реєстр народонаселення? 
 

Ви повинні надати дані про своє місце проживання для їх внесення в естонський реєстр народонаселення 
після отримання посвідки на проживання. Для цього подайте сповіщення про місце проживання до міської 
або волосної управи за місцем проживання. У Таллінні про це слід повідомити відповідну районну управу. 
 

Повідомлення про місце проживання можна подати: 
1. на місці (адреси вказані нижче); 
2. використовуючи е-послугу електронного реєстру народонаселення www.rahvastikuregister.ee (вхід до 

порталу за допомогою ID-карти, Mobiil-ID та Smart-ID); 
3. надіславши сповіщення про місце проживання поштою та додавши до нього копію засвідчуючого 

особу документа зі сторінки з особистими даними; 
4. надіславши підписане цифровим підписом сповіщення про місце проживання електронною поштою. 
 
 

 

Контактні дані міських та волосних управ: www.siseministeerium.ee/linna-ja-vallavalitsused 
Контактні дані районних управ Таллінна www.tallinn.ee/ukr/Rajony-goroda   

 

 У сповіщенні про місце проживання слід зазначити адресу приміщення, в якому ви проживаєте. 
 Якщо з вами за однією адресою проживають також інші люди, ви можете подати спільне 

сповіщення про місце проживання. 
 Повідомлення про місце проживання повинні підписати всі повнолітні особи, представлені 

в сповіщенні. 
 Якщо ви не є власником приміщення, вам слід подати документ, що засвідчує 

використання приміщення (наприклад, договір оренди), або згоду власника приміщення. Достатньо 
одного з них – це означає, що якщо у вас є договір оренди, то вже на його підставі місце проживання 
реєструється на відповідну адресу та згоди власника пред'являти додатково не потрібно. 

 Якщо ви маєте з кимось спільне право піклування за дитиною, то для зміни даних про місце проживання 
дитини потрібна згода обох батьків. Волосна, міська чи районна управа може зробити виняток щодо цієї 
вимоги, якщо на користь дитини потрібно внести його дані про місце проживання в реєстр 
народонаселення (наприклад, для забезпечення необхідних послуг), але згоди другого з батьків для 
цього отримати неможливо. 

 Відповідно до закону при зміні місця проживання ви повинні подати дані про нове місце проживання в 
реєстр народонаселення протягом 14 днів. 

 

 
 

Чому потрібно вказати свою адресу 
проживання в Естонії? 

Оскільки в такому випадку за даними реєстру 
народонаселення ви будете жителем Естонії.  

У разі державних та муніципальних послуг, які 
надаються лише жителям Естонії або певного 
самоврядування, за основу беруться ваші дані про 
місце проживання, наявні у реєстрі 
народонаселення. Таким чином, маючи дані про 
місце проживання в реєстрі народонаселення, ви 
отримуєте різні державні та муніципальні послуги 
в залежності від місця проживання, наприклад: 
 

o місце в дитячому садку 
o безкоштовний громадський транспорт 
o соціальна допомога 
o послуги охорони здоров'я (наприклад, 

сімейний лікар) 

Що робити, якщо у вас виникають перешкоди 
у поданні адреси місця проживання? 
 
 

Якщо при зазначенні адреси місця проживання у вас 
виникають перешкоди (наприклад, ви не можете 
отримати згоду власника приміщення), то для 
отримання допомоги зверніться до міської, волосної 
або районної управи за місцем проживання. 
 

Місцеве самоврядування може ініціювати процедуру 
внесення даних про місце проживання в реєстр 
народонаселення за своєю ініціативою, внаслідок 
чого за вашими даними про місце проживання буде 
внесено в реєстр народонаселення: 
 

o адреса з точністю волості або міста, в Таллінні 
адреса з точністю міського району (адреса 
точного приміщення вноситься по 
можливості як додаткова адреса) або 

o адреса з точністю адреси приміщення. 
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