Посібник для громадян України для перебування в Австрії

Короткострокове перебування:
Громадянам України з біометричними паспортами дозволено в'їзд до країн Шенгенської зони,
таких як Австрія, на законних підставах без візи. Все, що вам потрібно , це паспорт. Ваше право
на перебування обмежене 90 днями.
З огляду на поточний стан війни, однак, також можна подати заяву на отримання візи D на 6
місяців або більше. Форма заяви доступна за наступним посиланням:
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Allgemein/Formulare/Antragsformular_Visum_D_N
EU.pdf
Заяву також можна подати електронною поштою до Управління державної поліції
(*Landespolizeidirektion) (lpd-w-afa-fremdenpolizei-visa@polizei.gv.at).
Довгострокове перебування:
1) клопотання про надання притулку (*Asyl):
Заява про міжнародний захист ("заява про надання притулку", німецькою - "Asylantrag") може
бути подана тільки всередині країни і тільки особисто. В Австрії ви можете подати заяву про
надання притулку в будь-якому органі поліції або поліцейському. У Відні, завдяки своєму
центральному розташуванню, рекомендується:
Polizeiinspektion Hernalser Gürtel
1080 Wien, Hernalser Gürtel 6-12.
Телефон:
+43131310
22331.
PI-W-08-Hernalser-Guertel@polizei.gv.at

Факс:

+43131310

22339.

eMail:

Люди, які потребують допомоги та захисту, які звертаються за притулком в Австрії, отримують
необхідну підтримку в рамках основних послуг, щоб мати можливість швидко покрити основні
потреби свого повсякденного життя. При необхідності, можливе проживання в спеціальгл
відведених місцях. У Відні Віденський соціальний фонд (*Fonds Soziales Wien) (FSW) відповідає
за розміщення та консультування людей, які потребують допомоги та захисту.
Як правило, заява про надання притулку призведе до надання статусу бенефіціара допоміжного
захисту відповідно до Закону про надання притулку:
Допоміжний захист надається особам, чия заява про надання притулку була відхилена через
відсутність переслідувань, але чиє життя або цілісність у країні походження іншим чином

знаходиться під загрозою (в даному випадку - війна). Тому вони не мають права на притулок, але
отримують тимчасовий захист. Допоміжний захист надається вперше терміном на один рік і
може бути продовжений (можливо, кілька разів), якщо умови для цього будуть продовжуватися
в кінці терміну. Бенефіціари допоміжного захисту мають право в'їзду та проживання в Австрії.
Також вони отримують повний доступ до ринку праці та соціальні виплати.
2) Право на проживання для переміщених осіб:
Очікується, що в найближчі кілька днів Європейський Союз застосує Директиву Ради ЄС
2001/55/EG від 20 липня 2001 року про мінімальні стандарти надання тимчасового захисту у разі
масового напливу.
В Австрії уряд може надати особам з українським громадянством тимчасове право проживання
(зазвичай до одного року) на території Австрії своєю постановою. Хоча таке регулювання ще не
прийнято, воно очікується найближчим часом. Це право на проживання передбачає повний
доступ до ринку праці та соціальної допомоги.
Відповідальним за заявку та обробку є:
Федеральне відомство з питань імміграції та притулку (*Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl)
(https://www.bfa.gv.at/Kontakt/start.aspx)
Регіональна дирекція Відня
1080 Wien, Hernalser Gürtel 6-12.
Телефон гарячої лінії: +43 59133 987620
Інформаційні телефони: +43 664 9674000, +43 664 9674007, +43 664 9674008, +43 664 9674009
Факс: +43 59133 98 7599
BFA-RD-W-Einlaufstelle@bmi.gv.at
Інформацію підготовлено спільно з віденською юридичною компанією Mag. Kamen Sirakov,
(Marokkanergasse 22/6, 1030 Wien, тел. +43 1 710 75 66, е-мейл: o.mykhailiuk@sirakov.at). Ми раді
допомогти вам отримати право на проживання в Австрії. П. Сіраков і його команда розмовляють
українською. Будь ласка, направляйте запити в наш офіс (kanzlei@lawpoint.at) виключно
німецькою або англійською мовами, або також українською або російською мовами в юридичну
фірму п. Сіракова.
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Guide for Ukrainian Citizens on Residence in Austria

Short-term stays:
Ukrainian citizens with biometric passports can legally enter Schengen countries such as Austria
without a visa. They only need a passport. Their right of residence is limited for 90 days.
In view of the continuing state of war, however, it is also possible to apply for a visa D for 6 months or
longer. This application can be downloaded here:
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Allgemein/Formulare/Antragsformular_Visum_D_N
EU.pdf
The application can also be submitted by
(lpd-w-afa-fremdenpolizei-visa@polizei.gv.at).

mail

to

the

National

Police

Directorate

Longer-term stays:
1) Application for asylum:
An application for international protection ("asylum application") can only be filed domestically and
only in person. In Austria, one can file an asylum application at any police authority or with any police
officer. In Vienna it is recommended due to the central location:
Hernalser Gürtel Police Station
1080 Vienna, Hernalser Gürtel 6-12. phone: +43131310 22331. fax: +43131310 22339.
eMail: PI-W-08-Hernalser-Guertel@polizei.gv.at
People in need of assistance and protection who apply for asylum in Austria receive the necessary
support within the framework of basic care in order to be able to quickly cover the basic needs of their
daily lives. If necessary, they can use a place to live in an assisted accommodation. In Vienna, the
Vienna Social Fund (FSW) is responsible for housing and counseling persons in need of assistance and
protection.
As a rule, the application for asylum will result in the granting of subsidiary protection status under the
Asylum Act:
Subsidiary protection is granted to persons whose application for asylum has been rejected for lack of
persecution, but whose life or integrity in the country of origin is otherwise threatened (as in this case by
war). They are therefore not entitled to asylum, but receive temporary protection. Subsidiary protection
is granted for the first time for a period of one year and can be extended (possibly several times) if the
conditions for it continue to exist when the time limit expires. Beneficiaries of subsidiary protection
have a right of entry and residence in Austria. This includes full access to the labor market and social
benefits.
2) Right of residence for displaced persons:
It is expected that in the coming days the European Union will apply COUNCIL DIRECTIVE
2001/55/EC of 20 July 2001 on minimum standards for giving temporary protection in the event of a
mass influx.
Accordingly, in Austria, the federal government can issue an ordinance granting persons with Ukrainian
citizenship a temporary right of residence (usually up to one year) in the federal territory. Such an
ordinance has not yet been issued, but is expected soon. This right of residence is associated with full
access to the labor market and social benefits.
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Responsible for the application and processing is:
Federal Office for Immigration and Asylum (https://www.bfa.gv.at/Kontakt/start.aspx)
Vienna Regional Office
Hernalser Gürtel 6-12
1080 Vienna
Hotline for appointments: +43 59133 987620
Info phones: +43 664 9674000, +43 664 9674007, +43 664 9674008, +43 664 9674009
Fax: +43 59133 98 7599
BFA-RD-W-Einlaufstelle@bmi.gv.at
Together with the Viennese law firm Mag. Kamen Sirakov, (Marokkanergasse 22/6, 1030 Vienna
Austria, Phone +43 1 710 75 66 Email: o.mykhailiuk@sirakov.at) we are happy to help you to obtain
your right of residence in Austria. Mag. Sirakov and his team speak Ukrainian. Please address inquiries
to our office (kanzlei@lawpoint.at) in German or English only, or in Ukrainian or Russian to Sirakov's
office.
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