
 

 

Замовлення електронного посвідчення особи 

Щоб отримати послуги від держави та муніципалітету, які надаються в електронному 
вигляді, ви повинні мати електронне посвідчення особи під назвою e-ID для входу. e-ID 
це електронний спосіб посвідчення особи.  

Переваги електронної ідентифікації 

Є багато переваг. Наприклад, ви можете записатися на прийом до лікаря, отримати 
рецепт і переглянути інформацію про стан свого здоров'я. Ви також можете отримати 
інформацію про школу, податки та інші важливі речі для тих, хто хоче працювати в 
Норвегії. e-ID дозволяє органам влади надавати інформацію швидко, безпосередньо та 
безпечно. 

Українські біженці, які отримали колективний захист можуть замовити електронне 
посвідчення особи безкоштовно через Buypass.  

Що ви повинні зробити 

Ви повинні мати електронне посвідчення особи з Норвегії. Якщо ви є громадянином 
України, який отримав колективний захист, і у вас є дійсне посвідчення, ви можете 
отримати електронне посвідчення на вашому смартфоні. Додаток називається 
«Buypass ID i mobil». 

Що потрібно для замовлення Buypass ID на мобільному телефоні 

Щоб мати можливість замовити та активувати Buypass ID на своєму мобільному 
пристрої, ви повинні відповідати наступним вимогам: 

• У вас повинен бути смартфон. 

• Вам має бути 13 або більше років. 

• Ви повинні бути в змозі показати дійсне посвідчення особи.  
Список дійсних посвідчень особи можна знайти тут: «Godkjente ID-dokumenter». 

• Ви повинні мати дійсний норвезький ідентифікаційний номер, зареєстрований у 
Національному реєстрі населення. Ідентифікаційний номер можна знайти у 
посвідці шукача притулку (asylum seeker card), яку ви отримали в поліції під час 
реєстрації в Норвегії. 

• Ви повинні мати норвезьку поштову адресу, щоб мати можливість зв’язатися з 
поштовим відділенням, де ви проживаєте, щоб отримати код активації для 
Buypass ID. 

Перелік затверджених документи, що посвідчують вашу особу 

Ось тут можна знайти перелік документів, що посвідчують вашу особу і дозволяють вам 
замовити e-ID. 

Паспорт: https://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-documents/UKR/A/O/docs-per-
type.html 

Закордонний паспорт: https://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-
documents/UKR/T/O/docs-per-type.html 

ID- картка: https://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-documents/UKR/B/O/docs-per-
type.html 
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Сторінка 2з 2 

Тут ви можете замовите e-ID 

Відскануйте QR-код українською чи російською мовами, щоб дізнатися, як замовити e-
ID. 

 

 

Українською: 

 

Російською: 
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