
 

 

Питання й відповіді  
Подовження права на проживання для переміщених осіб з України 

 

Я маю тимчасове право на проживання в Австрії, як переміщена особа з України. Чи 
потрібно мені подавати заявку на подовження цього права?  

Ні. Право на проживання для переміщених осіб з України автоматично подовжується 
до 4 березня 2024 року. 

Термін дії мого посвідчення переміщеної особи завершується 3 березня 2023 року. 
Чи потрібно мені подавати заявку на отримання нового посвідчення?  

Ні. З вашого боку жодних дій не потрібно. Федеральне відомство у справах іноземців і 
надання притулку (Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, BFA) автоматично 
надішле нове посвідчення з подовженим терміном дії всім зареєстрованим 
переміщеним особам, яким надано місце проживання в Австрії.  

Важливо! Зауважте, що для того, щоб вам можна було надіслати посвідчення, 
необхідно негайно повідомляти про кожну зміну вашого місця проживання. 
Докладнішу інформацію можна отримати за посиланням: 
https://www.oesterreich.gv.at/en/themen/dokumente_und_recht/an__abmeldung_des_
wohnsitzes.html. 

Чи втрачу я тимчасове право на проживання, якщо не отримаю посвідчення з 
подовженим терміном дії до 3 березня 2023 року? 

Ні. Не дивлячись на те, що тимчасове право на проживання переміщеної особи з 
України підтверджується «посвідченням переміщеної особи», це право залишається 
діючим також і після завершення терміну дії посвідчення 3 березня 2023 року. 
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Що станеться, якщо при оформленні нового посвідчення з подовженим терміном дії 
виникнуть проблеми?  

Якщо при подовженні терміну дії посвідчення виникають питання, то в BFA 
проводиться перевірка, та за необхідності отримання додаткової інформації від вас з 
вами зв’яжеться представник відомства.   

3 березня 2023 року вже минуло, а я ще не отримав(-ла) нове посвідчення з 
подовженим терміном дії. Куди мені звернутися?  

Просимо вас проявити терпіння. Поки ви зареєстровані в Центральному регістрі 
обліку населення (Zentralen Melderegister, ZMR), вам може бути надіслано нове 
посвідчення з подовженим терміном дії. У всіх інших випадках після завершення 
першого етапу розсилки в середині березня (орієнтовно) буде надано 
стандартизовану можливість зв’язатися з представником BFA.  

Я планую виїхати в іншу країну чи повернутися в Україну до 3 березня 2023 року. Чи 
потрібно мені проінформувати про це BFA? 

Просимо вас проінформувати про ваш виїзд відповідний відділ BFA. Також надішліть 
своє посвідчення переміщеної особи поштою до відповідного відділу. Адреси 
наведено тут: www.bfa.gv.at/kontakt. 

Я планую поїздку в іншу країну та найвірогідніше буду поза межами Австрії під час 
доставки нового посвідчення з подовженим терміном дії. Що мені робити?  

Посвідчення доставлятиметься рекомендованим листом. Цей лист може отримати за 
вашою адресою інша особа (наприклад, родич). Якщо вас не буде на місці на момент 
доставки, ви отримаєте поштою сповіщення та зможете забрати посвідчення у 
поштовому відділенні. Зверніть увагу на строк, указаний у сповіщенні. Якщо 
посвідчення не буде отримано до завершення цього строку, його буде повернуто до 
BFA. Якщо це сталося, зв’яжіться з відповідним відділом BFA та домовтеся про 
термін, протягом якого ви зможете забрати посвідчення. Контактні дані наведено тут: 
www.bfa.gv.at/kontakt. 
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Я отримав(-ла) сповіщення, що лист із посвідченням знаходиться у поштовому 
відділенні, та мені не вдалося забрати його вчасно. Що мені робити? 

Посвідчення можна забрати у поштовому відділенні до дати, вказаної у сповіщенні. 
Після цієї дати посвідчення буде повернуто до BFA. Якщо це сталося, зв’яжіться з 
відповідним відділом BFA та домовтеся про термін, протягом якого ви зможете 
забрати посвідчення. Контактні дані наведено тут: www.bfa.gv.at/kontakt. 

Я планую поїздку в іншу країну та повернуся до Австрії після 3 березня 2023 року. 
Чи можу я в’їхати до країни за посвідченням, термін дії якого сплив?  

Ваше право на проживання як переміщеної особи зберігається незалежно від 
терміну дії вашого посвідчення також після 3 березня 2023 року. Таким чином в’їхати 
до Австрії за посвідченням із терміном дії, що завершився, можливо. 

Я вже отримав(-ла) нове посвідчення з подовженим терміном дії, але в моїх 
персональних даних помилка. До кого мені звернутися?  

Зверніться до відповідного відділу BFA. Контактні дані наведено тут: 
www.bfa.gv.at/kontakt. 
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