
 

 

Інформаційний лист  

Переміщені особи з України – реєстрація 

 

1. Право на тимчасове проживання для переміщених осіб 

Деякі категорії осіб з України мають право на тимчасове проживання в Австрії. Це 

відноситься до громадян України та осіб, які визнані біженцями в Україні, а також осіб, 

які потребують захисту, які вимушені залишити Україну через війну. Крім того, це 

відноситься до членів їх родин і громадян України, які на момент початку війни 

знаходились в Австрії на законних підставах. 

Ці особи отримують документ «Свідоцтво переміщеної особи», яке надає право на 

проживання. Для цього необхідна реєстрація (збір даних). При цьому не потрібно 

подавати запит на міжнародний захист (запит на надання політичного притулку). 

Вказані особи мають право на проживання до 3 березня 2023 року, якщо окремо не 

буде оголошено про його припинення, це право автоматично подовжується двічі 

терміном у 6 місяців. 

Право не проживання втрачає силу, якщо ці особи залишають Австрію на тривалий 

термін, тобто якщо вони переселяються в іншу країну. Короткострокові поїздки не 

анулюють право на проживання. 

2. Цільові групи 

1. Громадяни України, які проживають в Україні, які вимушені залишити країну з 24 

лютого 2022 року у зв’язку зі збройним конфліктом. 

2. Інші громадяни третіх країн або особи без громадянства зі статусом 

міжнародного захисту, який було надано до 24 лютого 2022 року або з 

порівняним статусом національного захисту відповідно до законодавства 

України, які були вимушені залишити Україну з 24 лютого 2022 року у зв’язку зі 

збройним конфліктом. Це відноситься до осіб, які отримали притулок або 

додатковий захист в Україні. 
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3. Члени родин осіб цих категорій, за умови, що вони вже проживали в Україні у 

якості членів родини одного з вищезгаданих осіб до 24 лютого 2022 року. Це 

відноситься, насамперед, до членів родини, які не є громадянами України або які 

з інших причин самі не відповідають одному з інших вимог для права на 

проживання в якості переміщених осіб. Членами родини є:  

− Подружжя та зареєстровані партнери 

− Неповнолітні діти осіб з вищевказаної цільової категорії (1-ї і 2-ї) або їх 

подружжя або зареєстрованих партнерів 

− Інші близькі родичі осіб з цільової категорії (1-а і 2-а), які проживали з ними в 

одному домогосподарстві до виїзду і повністю або значною мірою перебували 

на їх утриманні. 

4. Громадяни України, які вже знаходилися на законних підставах в Австрії станом 

на 24 лютого 2022 року без візи або з візою, після закінчення строку безвізового 

перебування або дії візи, якщо вони не можуть повернутися в Україну або країну 

свого проживання. Це стосується, насамперед, громадян України, які на початку 

війни були у поїздці в Австрію і проживали в Україні або проживали в іншій країні, 

до якої вони не можуть повернутися. Особи, які проживали в іншій державі і 

можуть повернутися туди знову, не враховуються.  

5. Громадяни України з посвідкою на проживання в Австрії, дійсною на 24 лютого 

2022 року, після закінчення терміну дії цієї посвідки на проживання, якщо вони не 

можуть повернутися в Україну. Це відноситься тільки до випадків, коли посвідка на 

проживання не була подовжена. Особи з діючою в даний час посвідкою на 

проживання не враховуються, оскільки вони все ще проживають в Австрії на 

законних підставах. 

Ще одна умова полягає в тому, що ця особа повинна знаходитись в Австрії і не повинно 

бути підстав для виключення. Підставами для виключення є, зокрема, військові 

злочини або злочини проти людяності, серйозні кримінальні злочини тощо.  

3. Процес і видача свідоцтва переміщеної особи 

Федеральне управління зі справ іноземців і біженців (BFA) видає особам, які 

підпадають під цільові категорії, посвідчення переміщених осіб. Для цього необхідно, 

щоб ви зареєструвалися:  

• Первинна реєстрація здійснюється поліцією. Це можна зробити в конкретних 

поліцейських дільницях або в спеціальних пунктах прийому або реєстрації.  
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• При реєстрації будуть записані ваші дані, а також дані вашого паспорта або інших 

документів. Особи у віці 14 років і старше підлягають ідентифікації (зняття 

відбитків пальців тощо). Існує форма, яку ви заповнюєте і подаєте при реєстрації. 

• Будь ласка, візьміть з собою для реєстрації (за наявності): 

− Закордонний паспорт 

− Свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, інші документи 

громадянського стану 

− Інші документи, які посвідчують особу, такі як посвідчення особи, водійські 

права, посвідка на проживання тощо. 

• У випадку наявності у BFA усіх даних, які необхідні для реєстрації в поліції, Вам буде 

особисто надіслано посвідчення особи для переміщених осіб в якості документа, 

який надає посвідку на проживання. 

Якщо необхідні подальші кроки з розслідування, вас запросять на співбесіду до офісу 

BFA для збору даних, яких не вистачає. Це може відноситися до випадків, коли, 

наприклад, відсутній паспорт. Якщо вас не викличуть до BFA, посвідчення особи для 

переміщених осіб буде надіслано на вашу зареєстровану адресу або на адресу 

доставки, яка вказана вами при реєстрації, або особі, яка уповноважена на отримання 

доставки. Жодних додаткових дій для цього робити не потрібно. У деяких випадках 

для видачі посвідчення особи також може знадобитися повторна реєстрація 

відбитків пальців. Цим будуть займатися співробітники BFA. Можливо вам необхідно 

буде принести фотографію паспорта у BFA (якщо фотографія з вашого закордонного 

паспорта не може бути використана). 

Немає необхідності звертатися за отриманням притулку. Таке звернення отримає 

відмову на період дії права на проживання для переміщеної особи і розглядатися 

не буде. 

Примітка: в Австрії існує зобов’язання реєстрації місця проживання. Це здійснюється 

в бюро реєстрації в муніципалітетах (муніципальне управління). Важливо, щоб ви 

зареєструвалися в бюро реєстрації і, у випадку зміни місця проживання, повідомили 

бюро реєстрації про цю зміну. Це єдиний спосіб гарантувати, що BFA зможе надіслати 

вам посвідчення переміщеної особи або зв’язатися з вами, якщо виникнуть питання. 

Дивіться також: 

www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/an__abmeldung_des_wohnsitzes.

html 
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Первинна допомога: протягом усього процесу у вас буде медичне страхування, і, за 

необхідності, ви також будете отримувати первинну допомогу від федерального 

уряду (Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen GmbH) або 

федеральної землі. Більш детальну інформацію можна знайти на сайті BBU: 

www.bbu.gv.at/ukraine. Також була створена гаряча лінія, яка доступна за номером: 

+43 1 2676 870 9460 

4. Посилання на інші інформаційні ресурси і правові основи 

Додаткова інформація доступна за наступними адресами: 

• Федеральне управління зі справ іноземців і біженців (BFA): 

www.bfa.gv.at 

• Федеральне агентство з догляду і підтримки (BBU): 

www.bbu.gv.at/ukraine 

• Реєстрація і зняття з реєстрації за місцем проживання: 

www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/an__abmeldung_des_wohnsi

tzes.html 

 

Правові основи для права на тимчасове проживання для переміщених осіб: 

• § 62 Asylgesetz 2005 

• Vertriebenen-Verordnung der österreichischen Bundesregierung 

• Asylgesetz-Durchführungsverordnung 2005 

• Richtlinie 2001/55/EG des Rates der Europäischen Union 

• Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates der Europäischen Union 
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