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Запитання і відповіді 

Право на перебування в Австрії для насильно переміщених осіб з України 

 

Що означає право на тимчасове перебування для насильно переміщених осіб з 
України? 

Як насильно переміщена особа з України ви маєте право на тимчасове перебування в 
Австрії. Це право надається вам до 3 березня 2023 р., але за певних обставин може бути 
продовжене. Право на перебування підтверджується посвідченням насильно 
переміщеної особи (Ausweis für Vertriebene).  

 

Я громадянин України, проживав на території України і вимушений був залишити 
Україну 24.02.2022 р. або пізніше. Чи отримаю я право на тимчасове перебування в 
Австрії? 

Так, ви отримаєте право на тимчасове перебування в Австрії і після реєстрації отримаєте 
посвідчення насильно переміщеної особи (Ausweis für Vertriebene).  

 

Мені надали в Україні статус захищеної особи до 24.02.2022 р. Чи можу я також 
отримати право на тимчасове перебування? 

Так, ви отримаєте право на тимчасове перебування в Австрії і після реєстрації отримаєте 
посвідчення насильно переміщеної особи (Ausweis für Vertriebene).  

 

Я виїхав з України, але моя сім’я наразі знаходиться в... Чи можуть мої рідні переїхати 
до мене? 

Якщо ви є громадянином України або громадянином іншої країни зі статусом біженця 
або статусом, що передбачає схожий рівень захисту, то право на тимчасове перебування 
також отримають члени вашої сім’ї, але за умови, що вони жили з вами на території 
України до 24.02.2022 р. До членів сім’ї належать чоловік/дружина, неповнолітні 
неодружені діти (зокрема від попереднього шлюбу чоловіка/дружини) та інші близькі 
родичі, які до насильного переміщення жили разом із вами і залежали від вас. 

 

Я громадянин України і маю дозвіл на перебування в Австрії, строк дії якого незабаром 
закінчується. Що мені робити?  
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Якщо ви маєте дозвіл на перебування в Австрії, строк дії якого добігає кінця, подайте 
заяву на продовження дії дозволу до закінчення строку його дії. Якщо державні органи 
не зможуть продовжити ваш дозвіл на перебування, вам буде надано право на 
тимчасове перебування для насильно переміщених осіб. У такому разі вас 
проінформують у державних органах про необхідні подальші кроки. 

 

Я є громадянином іншої країни (не України), мав дозвіл на перебування в Україні і жив 
там. Чи можу я також отримати право на тимчасове перебування? 

Ні. Громадяни інших країн, які не мають в Україні статусу біженця або статусу, що 
передбачає схожий рівень захисту, не підпадають під дію правил в’їзду. Однак із 
міркувань гуманності вам дозволено в’їхати до Австрії або проїхати через територію 
Австрії, щоб дістатися до країни, з якої ви родом. Ваше перебування в Австрії буде 
вважатися легальним, доки ви не зможете поїхати до своєї рідної країни. Якщо вам 
потрібна допомога з переїздом на батьківщину, зверніться до консультаційного центру з 
питань повернень при Федеральній агенції у справах осіб, які потребують супроводу та 
підтримки (BBU).  

 

Як я можу отримати право на тимчасове перебування? Чи треба мені подавати заяву?  

Якщо ви належите до однієї з груп, які отримують право на тимчасове перебування в 
Австрії за законом, Федеральне відомство у справах іноземців і надання притулку (BFA) 
видасть вам посвідчення насильно переміщеної особи (Ausweis für Vertriebene). Для 
цього необхідно, щоб вас зареєстрували в реєстраційному пункті поліції.  

Примітка: не треба подавати заяву про надання притулку. Якщо ви вже подали заяву, 
вона не буде опрацьовуватися, доки у вас буде право на перебування в Австрії в якості 
насильно переміщеної особи. Якщо ви вже подали заяву про надання притулку і хочете 
отримати посвідчення насильно переміщеної особи, зверніться до BFA. 

 

Як можна зареєструватися в якості насильно переміщеної особи? 

Первинну реєстрацію здійснює поліція. Вона може проводитися в певних відділах 
поліції або спеціальних центрах прийому або реєстрації. 
 
Під час реєстрації фіксуються ваші дані, зокрема дані із закордонного паспорта та інших 
документів. В усіх, хто досяг 14-річного віку, знімаються відбитки пальців. Вам треба 
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буде заповнити і віддати працівникам, що відповідають за реєстрацію, спеціальний 
бланк. 
 
Візьміть із собою на реєстрацію (за наявності): 

− закордонний паспорт; 
− свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, інші документи про цивільний 

стан; 
− інші документи, що засвідчують вашу особу, наприклад, посвідчення особи, 

водійські права, дозвіл на перебування тощо. 
 

Що буде після реєстрації? Чи треба мені звертатися до BFA? 

Ні. BFA матиме доступ до даних, зібраних поліцією.  

Якщо знадобиться додаткова інформація, BFA зв’яжеться з вами й запросить на прийом 
для отримання даних, яких не вистачає. Таке можливо, наприклад, у разі відсутності 
закордонного паспорта.  

Коли всі ваші дані будуть у нас, вам буде надіслано посвідчення насильно переміщеної 
особи (Ausweis für Vertriebene) за адресою реєстрації чи іншою поштовою адресою, 
зазначеною під час реєстрації. Також посвідчення також може бути надіслане 
вповноваженій особі. Ніякі кроки з вашого боку не потрібні.  

У деяких випадках для видачі посвідчення може знадобитися повторне зняття відбитків 
пальців. Це роблять співробітники BFA. Також може знадобитися, щоб ви принесли до 
BFA паспортне фото (якщо використання фото з вашого закордонного паспорта 
неможливе). 

 

У мене не було можливості взяти всі документи. Чи зможуть мене зареєструвати? 

Так. Вам треба зареєструватися в будь-якому випадку, якщо ви входите до зазначеного 
вище кола осіб. Якщо нам знадобляться від вас додаткові дані, BFA зв’яжеться з вами.  

 

Чи можна подорожувати з посвідченням насильно переміщеної особи?  

З посвідченням насильно переміщеної особи і закордонним паспортом ви можете 
подорожувати країнами Шенгенської зони без візи за умови дотримання правила 
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90/180. З дійсним посвідченням насильно переміщеної особи ви можете знову в’їхати 
до Австрії в будь-який час. 

 

Статус захищеної особи надається на один рік. Що робити потім?  

Тимчасовий статус захищеної особи надається до 03.03.2023 р. Після цього можливе 
його продовження максимум на один рік. Однак статус захищеної особи може бути 
скасований раніше, якщо можна буде безпечно повернутися до України. Ваше право на 
перебування в Австрії може бути скасовано раніше, якщо ви виїхали з Австрії не на 
короткий проміжок часу, тобто переселилися до іншої країни. Окрім того, право на 
перебування анулюється в разі виявлення виняткових обставин. До таких обставин може 
належати, наприклад, відбування покарання за вчинення особливо важких злочинів. 

 

Що ще треба враховувати після реєстрації? 

В Австрії діє обов’язкова реєстрація місця проживання. Для цього треба звернутися до 
відділу реєстрації на території громади (управління громади — Gemeindeamt). 
Важливо, щоб ви зареєструвалися у відділі реєстрації і в разі зміни місця проживання 
повідомили про це у відділ реєстрації. Лише за цієї умови BFA зможе надіслати вам 
посвідчення насильно переміщеної особи або звернутися до вас у разі запитань. Див. 
також: 
www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/an__abmeldung_des_wohnsitzes.ht
ml 

 

Що робити, якщо моє прізвище змінилося? 

Зверніться до BFA, якщо ваше прізвище змінилося, щоб вам видали нове посвідчення 
насильно переміщеної особи. 

 

Що робити, якщо мені потрібна підтримка? 

Ви застраховані на випадок хвороби під час усього процесу і для вас передбачене 
базове забезпечення, якщо ви потребуєте допомоги.  

Більше інформації можна знайти на сайті BBU: www.bbu.gv.at/ukraine. Також створено 
гарячу лінію, на яку можна звернутися за телефоном: +43 1 2676 870 9460. Там можна 
отримати довідку українською або російською мовою. 
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