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Методичні пояснення щодо перепису населення типу Б 

3 рівень 

 

Місце актуального проживання це дійсне проживання до 1 січня 2021 року  і яке може, але 
не повинно збігатися з місцем постійного проживання. 

 У новонародженої дитини, місце теперішнього проживання це місце проживання 
матері.  

 У дитини яка перебуває під чередувальним піклуванням(наприклад батьки 
розлучилися) це місце, де проводить більшу частину свого часу. Якщо дитина 
проводить однакову кількість часу в обох батьків, місце теперішнього проживання 
вважається місце де почався відлік перепису (1 січня 2021 року).  

 В учня початкової або середньої школи який проживає поза місцем постійного 
проживання, вважається місце проживання сім’ї ( не дивлячись на те як часто 
повертається до місця проживання  сім’ї).  

 Якщо ви студент університету, який проживає поза власним домом, вважається 
гуртожиток, студентський дім, орендована квартира чи інше місце.  

 Якщо ви студент університету, який навчається за кордоном, вважається місцем 
проживання відповідна держава.  

 Якщо ви працююча особа, яка під час виконання роботи проживає поза власним 
домом, і регулярно повертається додому, вважається місцем проживання її дім.  

 Якщо ви особа яка працює за кордоном і яка повертається до місця проживання 
сім’ї, вважається відповідна держава.  

 Якщо ви член збройних сил, який проживає у військовій частині чи військовому 
таборі, вважається місце проживання сім’ї або інше місце де проводить більшу 
частину денного відпочинку.  

 Якщо ви  мешканець інституціонального закладу, (наприклад дім соціальних 
послуг, заклад для літніх людей, заклад для соціально не захищених,…)місце 
відповідного закладу.  

 У особи без домівки, місце проживання вважається місце перебування.  
 
 
Реєстраційний номер та орієнтовний номер це номерні означення будинків. 
Реєстраційний номер це індивідуальний номер будинку в межах кожного району чи частини 
району, позначається чорним кольором. Орієнтовний номер це індивідуальний номер 
будинку в рамках однієї вулиці з вуличною системою і зазвичай позначений червоним 
кольором. Якщо номер складається з двох частин,реєстраційний номер це цифра яка 
записана перед орієнтовним номером (наприклад Байкалська 256/8). 
 
Номер квартири це номерні дані в документі права власності квартир та приватних 
будинків,  поліфункціональних, торгових та інших будівель.  
Номер квартири визначите на основі адреси та імені власника квартири на сайті 
zbgis.skgeodesy.sk до пошукового поля потрібно вказати район та підтвердити натиснувши 
на замок. Лист права власності можна знайти на основі: 
 

a) Реєстраційного номера  
b) Вулиці та орієнтовного номера, 
c) Номер документу про право власності, 
d) Номер парцели. 
 

Лист права власності відобразиться в лівій стороні сайту zbgis.skgeodesy.sk після того як 
натиснете на PDF посилання. Після відкриття листа права власності можна знайти номер 
квартири відповідно до імені власника квартири.   
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Проживання за кордоном та рік приходу до країни від 1980 року виражають дані про 
проживання мешканця за кордоном яке тривало хоча б 12 місяців безперервно. Вкажіть 
актуальну назву країни та рік приїзду до країни. Якщо до 1980 року ви проживали в декількох 
країнах, вкажіть країну останнього перебування за кордоном та рік останнього переїзду до 
Словацької Республіки. Проживання в Чеській Республіці до 1 січня 1993 року не 
вважається проживання за кордоном.  

 

Відносини між членами сім'ї висловлюють спорідненість або інші відносини з людиною або 
особами, що проживають з Вами в одній квартирі станом на 1 січня 2021 року по Вашому 
поточному місцю проживання. Ціле питання стосується поточного місця проживання, яке 
може збігатися або не збігатися з постійним місцем проживання (як в питанні 1). Рідні члени 
Вашої сім'ї і нерідні члени сім'ї заповнюються, якщо Ви живете з ними в одному будинку 
(мати, батько, син, дочка). Якщо Ви жили з дітьми та/або онуками, вкажіть їх кількість. 

 

Сімейний стан виражає юридичний зв'язок дійсний в Словацькій Республіці в подружньому 
відношенні (не одружений/не одружена, одружений/заміжня, розлучений/розлучена, 
вдова/вдівець). 

 

Кількість живо народжених дітей це номерні дані всіх дітей, які народилися живі. До 
кількості живо народжених дітей зараховуємо кожну дитину яка народилася до 1 січня 2021 
року.  На питання відповісти потрібно навіть якщо немає дітей, відповідає чоловік і жінка «0». 

 

Найвища здобута освіта виражає найвищий рівень освіти, який ви успішно закінчили до 1 
січня 2021 року і отримали відповідний документ про закінчення. На питання відповідає той 
хто має хоча б 15 років. 

 Початкова – 1 ступінь початкової школи, 4 класи початкової школи або спеціальної 
школи. Сюди належить і народна школа (народна, загальна школа), 1 ступінь 
самостійної школи, нижчий та середній ступінь спеціальної школи – середня 
ментальна інвалідність, спеціальна початкова школа – важкий рівень інвалідності 

 Початкова- 2 ступінь початкової школи, 9 клас початкової або спеціальної школи, 4 
клас гімназії 8 річного навчання або 8 рівної консерваторії , 2 клас 6 річної гімназії. 
Належить сюди і місцева школа (місцева або громадянська школа), вищий та робочий 
рівень допоміжної школи, закінчений 2 ступінь спеціальної школи, курси для 
доповнення початкової освіти, закінчений 1 ступінь 5 річної навчальної програми на 
основі середньої школи – учні прийняті з 8 класу початкової школи 

 Середні спеціальні (учнівські) навчання без підсумкової атестації  - без 
начального листа (вивчення, оволодіння навиками) 1 річне або 1,5 річне-2 річне 
навчання з завершальним іспитом. Тут належать середні спеціальні училища, 2 річні 
навчальні програми середніх спеціальних шкіл, практична школа, спеціальні училища 
для людей з інвалідністю, колишня спеціальна школа, підприємницька технічна 
школа, річне навчання в консерваторії, річне навчання в дівочій школі, нижча 
спеціальна школа (наприклад сільськогосподарська). 

 Середня спеціальна (учнівська) освіта без підсумкової атестації – з навчальним 
листом, навчання в середньому спеціальному училищі абр середній спеціальній 
школі виз виконання підсумкової атестації – наприклад навчання в  2 річних 
промислових школах, економічно/торгових, медичних, сільськогосподарських та 
лісничих школах. Сюди належить навчання в спеціальному училищі для учнів з 
ментальною інвалідністю (наприклад 3 річне навчання в практичній чи об’єднаній 
школі) 

 Середня спеціальна (учнівська) освіта без підсумкової атестації – з документом 
про завершальний іспит, якщо ви випускник колишньої спеціальної школи 
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(наприклад нижчої спеціальної школи медичної, підприємницької технічної школи, 2 
річної консерваторії, 3 річної дівочої школи, 2 річної торгової академії) 

 Повна середня освіта (з підсумковою атестацією) – спеціальна (учнівська) з 
документом про освіту якщо ви випускник середнього спеціального училища або 
учнівської школи та отримали документ про освіту та пройшли підсумкову атестацію 
(наприклад 5 річне або 4 річне навчання з підсумковою атестацією). Вкажіть, якщо ви 
випускник середньої школи для працюючих або готельної академії в рамках повної 
середньої спеціальної освіти з розширеною кількістю годин практичного навчання.  

 Повна середня освіта (з підсумковою атестацією)- спеціальна  якщо ви випускник 
середньої спеціальної школи з підсумковою атестацією (наприклад 4 річної 
промислової, сільськогосподарської, економічної, медичної, педагогічної, художньо-
промислової школи або консерваторії). Сюди належать вищі промислові школи, вищі 
господарські школи, торгові академії, технічні школи, підприємницькі школи, школи 
художньої промисловості. 

 Повна середня освіта (з підсумковою атестацією) – загальна якщо ви випускник 
гімназії або середньої загальноосвітньої школи, навчання якого закінчується 
підсумковою атестацією. Означить цю школу громадянин який здобув середню освіту 
яку закінчив підсумковою атестацією – випускник одинадцятирічної та 
дванадцятирічної програми навчання, ліцеїв, вищих дівочих шкіл та середніх шкіл для 
працюючих.  

 Вища спеціальна освіта – професійна освіта з підсумковою атестацією якщо ви 
випускник навчальної програми середньої спеціальної школи яку закінчили 
підсумковою атестацією для випускників навчальних спеціальностей в професійному 
навчанні або якщо ви отримали спеціальну освіту яка тривала щонайменше 2 роки. 
Сюди належать спеціальності такі як механік, електротехнік, виробництво продуктів 
харчування, транспортні послуги, підприємництво в ремеслах та послугах.  

 Вища спеціальна освіта з апробаційним іспитом, отриманий диплом про таку 
освіту, якщо ви випускник спеціалізованого навчання яке закінчене іспитом (не 
підсумковою атестацією). Сюди належить підприємницький інститут, 8 річна 
хореографічна консерваторія, 5, 6 або вищий клас консерваторії або 6 річної 
навчальної програми в середній спеціальній школі, медичні, гуманітарні або художні 
спеціальності (наприклад дипломований спеціаліст мистецтва) 

 Університетська освіта 1 рівня – бакалаврська якщо ви випускник першого рівня 
університетського навчання з освітньо-кваліфікаційним рівнем Bc 

 Університетська освіта 2 рівня – магістерська, інженерська, докторська, якщо ви 
випускник другого рівня університету, в тому числі навчання яке закінчене державним 
іспитом або спеціальним іспитом. Сюди належать носії освітньо-кваліфікаційних рівнів 
Mgr., Ing., arch., JUDr., MUDr., MVDr., RNDr., RSDr., PhDr., PhMr., ThDr., akad. mal., 
acad. soch., PaedDr., PharmDr., ThLic., тощо. 

 Університетська освіта 3 рівня – докторантська (наукова кваліфікація), якщо ви 
випускник третього рівня університетського навчання (докторантської навчальної 
програми). Сюди належать носії освітньо- кваліфікаційних рівнів PhD., ArtD., doc., 
prof., CSc., DrSc., тощо 

 Без шкільної освіти, якщо ви не закінчили 1 рівень початкової школи або не 
закінчили школу взагалі, відвідували дошкільний заклад, спеціальний дошкільний 
заклад, підготовчу школу або нульовий клас початкової школи.  
 

Робота це конкретний вид виконуваної роботи до 1 січня 2021 року. Як точніше вкажіть 
місце роботи (наприклад продавець в торгівлі, монтажний працівник/оператор в 
столярному виробництві, коваль, офіціант/офіціантка, спеціальний працівник громадської 
промисловості щодо управління майном, член міської/районної поліції,  складник, тощо) 
якщо у вас більше ніж одна робота, вкажіть роботу де під час тижня відпрацьовуєте 
більше годин чи з якої роботи маєте більший дохід.  
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Місце виконання роботи це адреса робочого місця яка відноситься до виконуваної 
роботи до 1 січня 2021 року. Якщо часто змінюєте місце роботи (наприклад якщо ви 
працівник на будівництві), або якщо працюєте в транспортній сфері, вкажіть місце 
виконання роботи без адреси. Якщо місце виконання роботи знаходиться в Словацькій 
республіці, вкажіть край, район, село (назву міської частини в Братиславі та Кошицях), 
частину району, вулицю, реєстраційний номер та орієнтовний номер. якщо місце роботи 
знаходиться за кордоном, вкажіть назву держави.  

 

Відвідування роботи або навчання виражають дані про регулярність відвідування 
роботи або навчання з актуального місця проживання. Якщо на протязі робочого тижня 
доїжджаєте з актуального місця проживання на роботу чи навчання щодня, вкажіть 
щодня.  Якщо під час робочого тижня приходите на роботу чи до школи з актуального 
місця проживання, вкажіть інше ніж щодня. Якщо працюєте з дому або перебуваєте на 
батьківській відпустці, позначте не доїжджаю.  

 

Використовуваний транспорт до місця роботи чи навчання виражають дані про 
переважний спосіб використання транспорту до місця роботи чи навчання. Якщо 
використовуєте декілька транспортних засобів до місця роботи чи навчання, вкажіть той 
вид транспорту, який використовуєте на найдовший відрізок дороги. Не дивлячись на це, 
вирішальним є також час відліку, яким вважається вихідний день. В такому випадку 
вкажіть транспорт який ви б використовували в робочий/шкільний день.  

 

Національність виражає Вашу приналежність до нації чи етнічної групи. Для визначення 
національності вирішальним є не громадянство, рідна мова чи мова, якою Ви переважно 
користуєтесь або краще володієте, а Ваше власне рішення про належність до нації чи 
етнічної групи. Якщо Ви заявляєте одну національність, у наступному підпитанні слід 
зазначити "Я не заявляю іншої національності", якщо Ви також заявляєте іншу 
національність, вкажіть це відповідно до власного рішення у наступному підпитанні. 

Національність дітей до 15 років позначається відповідно до національності батьків. Якщо 
батьки мають різну національність, національність дитини зазначається за взаємною 
згодою батьків, з можливістю висловити зв'язок з іншою національністю у наступному 
підпитанні. 

Якщо Ви заявляєте іншу національність, заявіть це відповідно до власного рішення. 
Громадянство не є визначальним для визначення національності. 

 

Рідна мова це мова на якій з Вами найчастіше спілкувалися в дитинстві вдома. Якщо в 
дитинстві з вами спілкувалися декількома мовами, вкажіть мову на власний розсуд, ту 
мову якою говорила найчастіше мати (батько, інший родич чи особа без рідного зв’язку). 
Якщо виберете можливість інша, рідну мову напишіть словом. 

 

Релігія означає Ваші відносини з церквою, релігійною громадою, релігією або членство в 
церкві або релігійній громаді, або участь в релігійному житті. 

Зазначте один варіант на свій розсуд. Якщо Ви зазначите інший варіант, напишіть релігію 
словами. Релігія дітей у віці до 15 років вказується за рішенням батьків за взаємною 
згодою батьків. 
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Без релігії громадянин не має відношення / приналежності до будь-якої з церков, 
релігійних громад або релігій. 


