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 Завданнями цієї роботи є: 

- Проаналізувати зміни до законодавства або нововведення, які були 

прийнято державними органами Австрії щодо забезпечення українців; 

- Проаналізувати правове становище українців в обраній країні (права, 

обов’язки, гарантії). 

 

1. Головний комітет Національної ради Австрії 11.03.2022 схвалив 

два нормативно-правові акти, які регулюють проживання в країні вимушених 

переселенців з України та їх медичне страхування. 

Зокрема, головним комітетом австрійського парламенту було схвалено 

постанову МВС, згідно з якою громадянам України та громадянам третіх 

країн, які до початку війни вже мали відповідний статус захисту в Україні, 

надається право проживання в Австрії. Таким чином, право на тимчасове 

проживання в Австрії отримують усі люди, які були змушені покинути 

Україну з 24 лютого 2022 року через розпочату росією війну, а також члени 

їх сімей. Постанова також визначає, що громадяни України, які перебували в 

Австрії до 24 лютого і зараз не можуть повернутися в Україну через війну, 

також мають право на проживання – навіть якщо їх дозвіл на перебування не 

було продовжено чи термін дії візи закінчився. 

Право на тимчасове проживання в Австрії для українців, які були 

змушені тікати від війни, поки діятиме до 3 березня 2023 року. Передбачено 

його автоматичне продовження на шість місяців, але не більше, ніж на один 

рік. Постраждалим особам буде видано офіційні посвідчення особи. 

Крім того, головний комітет Національної ради Австрії одноголосно 

схвалив постанову МОЗ, якою до системи медичного страхування було 



включено усіх осіб, які прибули з 24 лютого до Австрії з України через війну. 

Таким чином, ці особи отримають швидкий доступ до медичної допомоги, їх 

обов’язкове медичне страхування починає діяти з дня прибуття в Австрію. 

Захід тимчасово обмежено до 31 грудня 2023 року. 

Посольство України в Австрії опублікувало алгоритм дій для українців, 

які прибувають до Відня, рятуючись від війни. Також на сайті міста Відень 

опубліковано інформацію українською мовою для вимушених переселенців з 

України. 

 

У Відні створено 2 центри для українців: 

- Гуманітарний центр прибуття, Sport & Fun-Halle, Engerthstrasse 267-

269, 1020 Відень. 

- Реєстраційний та консультаційний центр, Austria Center Vienna, 

Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Відень. 

 

2. В'їзд в Австрію 

Біженці з України можуть в'їхати в Австрію без візи. 

Залізниця 

Біженці з України зараз мають право безкоштовно користуватися 

потягами австрійської державної залізниці (ÖBB) і WESTbahn («Вестбан»). 

При перевірці замість квитка достатньо пред’явити посвідчення особи. 

Громадський транспорт у Відні 

Громадський транспорт Відня (Wiener Linien) включає в себе: метро, 

автобуси, трамваї, міську залізницю. До кінця квітня біженці з України 

можуть користуватися всім громадським транспортом безкоштовно та без 

квитка. У разі перевірки квитків достатньо пред'явити посвідчення особи. 

Під час посадки в громадський транспорт пред'являти квітки не 

потрібно. У громадському транспорті проводяться вибіркові перевірки. 

За допомогою додатку WienMobil можна спланувати маршрут з однієї 

точки міста в іншу, знайти найближчу зупинку та перевірити розклад. 

https://www.bmi.gv.at/news.aspx
https://www.oebb.at/de/
https://westbahn.at/
https://www.wienerlinien.at/wienmobil-app


Паркування автомобіля у Відні 

Автомобілі з українським реєстраційним номером наразі можуть до 

кінця квітня паркуватися у Відні безкоштовно та без квитка на паркування на 

позначених паркувальних місцях у громадських місцях. Це не стосується 

приватних паркувальних місць та гаражів. 

За загальним правилом паркувати автомобіль у Відні можна лише за 

наявності квитка на паркування. 

- Придбати квитки на паркування можна в тютюнових кіосках, АЗС, 

автоматах з продажу сигарет, поштових відділеннях. 

- Електронні квитки на паркування можна придбати через 

додаток Handyparken. 

Платні гаражі у Відні можна знайти на сторінці: Parken. 

Медична допомога у Відні 

Біженці з України в Австрії можуть безкоштовно звернутися до лікаря 

загальної медицини (Ärztinnen für Allgemeinmedizin - аналог українського 

сімейного лікаря), який має контракт з австрійською лікарняною касою 

(Kassenarzt). 

Ви можете знайти лікаря загальної медицини на сторінці Praxisplan. 

Для цього оберіть у пошуковому запиті 

- ÖGK Österreichische Gesundheitskasse (австрійська каса медичного 

страхування) у полі Krankenkassen (лікарняні каси) та 

- Allgemeinmedizin (загальна медицина) у полі Fachgebiet 

(спеціалізація) 

До лікаря загальної медицини можна звернутися без попереднього 

запису. Він може направити Вас до лікаря-спеціаліста. 

З собою необхідно мати паспорт. Наразі електронна картка (e-card) або 

номер соціального страхування не потрібні. 

Крім того, ви можете отримати безкоштовну медичну допомогу в 

наступних закладах: 

https://www.handyparken.at/
https://www.parken.at/
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/
https://www.praxisplan.at/e-suche.php


- Гуманітарний центр прибуття Відня: Engerthstraße 267-269, 1020 

Відень 

- Медичний центр Amber-Med: Oberlaaer Straße 300 – 30 , 1230 Відень 

- Лікарня Barmherzigen Brüder Wien: Johannes von Gott Platz 1, 1020 

Відень 

Установа АкутБетройунг Вiдень (AkutBetreuung Wien - ABW) - це 

органiзацiя вiд мiста Вiдень. Спецiально навченi в галузі психо-соцiальних 

питань спецiалiсти супроводжують постраждалих осіб пiсля назвичайно 

обтяжуючих подiй. 

Житло 

Якщо ви шукаєте житло у Відні зверніться до наступних організацій: 

- Гуманітарний центр прибуття Відня допоможе Вам знайти тимчасове 

спальне місце (Engerthstraße 267-269, 1020 Відень) 

- Федеральне агентство з догляду та підтримки (Bundesagentur für 

Betreuungs- und Unterstützungsleistungen - BBU) організовує проживання по 

всій Австрії.  

- Homes for Ukraine – ініціатива некомерційних організацій, яка 

займається пошуком житла серед приватних осіб. 

Ковід-19 

Біженці з України можуть безкоштовно отримати у Відні вакцинацію 

від Ковід-19 без попереднього запису. 

Місце: Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Відень 

Для того, щоб отримати вакцинацію необхідні: 

- посвідчення особи 

- паспорт вакцинацій (якщо він у Вас є) 

- адреса проживання у Відні 

Всю інформацію про заходи щодо запобігання поширенню 

коронавірусу в Австрії можна знайти українською за 

посиланням: Integrationsfonds. 

Право на проживання 

https://www.bbu.gv.at/ukraine
https://www.bbu.gv.at/ukraine
https://homesforukraine.eu/de/home-deu/
https://www.integrationsfonds.at/coronainfo/ua/


Право на проживання в Австрії строком до 3 березня 2023 року 

отримають: 

- Громадяни України та їх близькі родичі, які покинули Україну через 

збройний конфлікт. 

- Громадяни третіх країн та особи без громадянства та їх близькі 

родичі, які визнані на Україні такими, що потребують захисту (наприклад, 

мають статус біженця), які залишили Україну через збройний конфлікт. 

- Громадяни України, які до початку збройного конфлікту легально 

знаходилися в Австрії і не можуть повернутися до свого місця проживання. 

Це право на проживання забезпечує доступ до ринку праці, житла, 

медичного обслуговування та освіти. 

 

Реєстрація місця проживання у Відні 

Кожна особа, яка прибуває до Відня і вселяється в квартиру/кімнату в 

квартирі, повинна зареєструватися у Віденській реєстраційній службі 

(Meldeservice Wien). 

Біженці з України можуть звернутися до Віденської реєстраційної 

служби без попереднього запису. Ви можете зареєструватися у будь-якій 

Віденській реєстраційній службі, незалежно від району, в якому ви 

проживаєте. 

Якщо родичі чи знайомі надали Вам квартиру/місце для проживання, 

необхідно зареєструватися за новою адресою протягом 3 днів. 

Що потрібно мати з собою для реєстрації: 

- Закордонний паспорт 

- Заповнений реєстраційний лист: формуляр, який можна отримати 

безпосередньо у Віденській реєстраційній службі або онлайн. 

- Особа, що надала Вам житло, має підписати формуляр. 

Якщо ви тимчасово проживаєте в готелі, тимчасовому житлі чи 

пансіонаті, ви повинні зареєструватися у власника чи керівника житла. 

https://www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/stellen.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/resources/documents/meldezettel.pdf


Якщо ви переїжджаєте в приватну квартиру, ви повинні 

зареєструватися у Віденській реєстраційній службі протягом 3 днів (див. 

вище). 

Продукти харчування та речі першої необхідності 

У Гуманітарному центрі прибуття Відня (Engerthstrasse 267-269, 1020 

Відень) новоприбулим біженцям з України пропонують безкоштовне 

харчування. 

Дитячі садки і школи у Відні 

- Інформацію для сімей з дітьми дитсадкового віку ви можете знайти в 

розділі "Реєстрація на безкоштовне місце в дитячому садку". 

- Інформаційний лист відділу, що займається дитячими садками (МА 

10), українською мовою ви можете знайти за посиланням. 

- Інформацію для сімей з дітьми шкільного віку можна знайти 

на сайті управління освіти у Відня. 

- Інформаційний лист від управління освіти у Відні для „новоприбулих 

сімей у Відні“ українською мовою. 

Робота у Відні 

Arbeitsmarktservice (AMS) це державна служба зайнятості в Австрії. 

Вона надає інформацію щодо робочих місць, допомагає з курсами німецької 

мови та іншими необхідними освітніми заходами, а також збирає інформацію 

щодо навичок та кваліфікацій. 

Українці, які отримують право на тимчасове проживання на 1 рік та 

відповідне посвідчення, також мають право працювати. 

Однак, для цього роботодавець має звернутися до AMS, щоб отримати 

для Вас дозвіл на роботу. 

Дозвіл на роботу буде надаватися швидко та небюрократично. 

Більше інформації за посиланням. 

Домашні тварини у Відні 

Біженці з тваринами ЄС значно спростив правила подорожей для 

домашніх тварин українських біженців. 

https://www.wien.gv.at/bildung/kindergarten/platzsuche/index.html
https://www.wien.gv.at/bildung/kindergarten/pdf/infoblatt-ukraine.pdf
https://www.bildung-wien.gv.at/service/Krieg-in-der-Ukraine.html
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bildung-wien.gv.at%2Fdam%2Fjcr%3A34a18bcc-d0f9-4de4-a9c1-fffb21fedb77%2FFamilien_neu_in_Wien_%2520ukr.pdf%3Ffbclid%3DIwAR07mkozH2IY4ci8zUqyp2mUXDNCtTAVE906Oq8U-jQFGhcCeF4uwQrwMgE&h=AT0eg-iQzmBqgPqzvWkIk11Tn0svo5XbQbDSiqQyry7p-UATQByo99X7gmhF-S_fnas6KMico0IxPjROxWIAlKqoaMdFzaO4_GHKcTUf01RYdIGN-3SD7x-ciOycy9aFw6SjWhBefA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3_dfjTG_BAoO9l2Mz8QZYEHPWDg36pepz9F0JC3Rs5YzT01WokjD7M-8sqk0sIAoP3nVVF1oj-hUX627-Cg6ghLzY0rACInLeNLRAOpuUGn8PPDu6Wei_KgunMYgRGiK7cQhmki0bmQ8Rd0qmztpoa86QsfqIrLvq_o3Nj2-gMhu_ceJ55B2Vq6yehIpwfCE55fnbhixVIUnv6_j4
https://www.ams.at/arbeitsuchende/arbeiten-in-oesterreich-und-der-eu/ukraine


Біженці з України можуть в’їхати в ЄС зі своєю твариною та 

переміщатися в межах ЄС без будь-яких додаткових вимог. Їм не потрібно 

додатково нічого робити щодо своїх домашніх тварин. Це також стосується 

людей, які шукають притулок у Відні. 

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до місцевих організацій, що її 

надають. 

Забезпечення тварин 

Організація Volkshilfe («Фольксгільфе») підтримує біженців у догляді 

за тваринами: 

- корми та обладнання для тварин 

- ветеринарна допомога 

- розміщення тварин, якщо вони не допускаються до тимчасового місця 

проживання біженці. 

 

Використані джерела: 

1. www.zib.com.ua 

2. www.ukrinform.ua  

3. https://glavred.net/life/avstriya-prinimaet-ukrainskih-bezhencev-kak-popast-

v-stranu-i-kuda-obrashchatsya-10359251.html 

4. https://www.facebook.com/ukremb.at 

 

http://www.zib.com.ua/
http://www.ukrinform.ua/
https://glavred.net/life/avstriya-prinimaet-ukrainskih-bezhencev-kak-popast-v-stranu-i-kuda-obrashchatsya-10359251.html
https://glavred.net/life/avstriya-prinimaet-ukrainskih-bezhencev-kak-popast-v-stranu-i-kuda-obrashchatsya-10359251.html
https://www.facebook.com/ukremb.at

