
   

 

Aufenthaltstitel für Ukraine Vertriebene 

Дозвіл на проживання для переміщених 
осіб з України 

Information zum Aufenthaltstitel: „Ausweis für Vertriebene“ in Österreich 

Information vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) Innsbruck: 

 Das Aufenthaltsrecht für Vertriebene aus der Ukraine wird automatisch bis 
04.03.2024 verlängert.  

 Das Aufenthaltsrecht bleibt unabhängig vom Gültigkeitsdatum auf dem 

Ausweis, jedenfalls auch nach dem 03.03.2023 weiterhin bestehen.  
 Es sind von Seiten der Vertriebenen keine weiteren Schritte notwendig. 

 Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) wird allen bereits 
registrierten Vertriebenen mit Wohnsitz in Österreich automatisch einen 
neuen Ausweis mit verlängertem Gültigkeitsdatum zusenden.  

Achtung: 

Es möge darauf geachtet werden, dass jede Änderung des Wohnsitzes unverzüglich 

beim Meldeamt bekannt gegeben wird, damit der Ausweis zugestellt werden kann.  

Sollten für die Verlängerung des Ausweises von den Vertriebenen weitere 

Informationen benötigt werden, wird die zuständige Organisationseinheit des BFA 
Kontakt aufnehmen.  

Für weitere Informationen siehe BFA-Website: Formulare (bfa.gv.at) 

Informationen zur Verlängerung des Aufenthaltsrechts für Vertriebene aus der Ukraine 

(bfa.gv.at) 

----------------------------------------------------------------------- 

Інформація шодо дозволу на проживання: „Посвідчення переміщеної 
особи“ в Австрії 

Інформація від Федерального відомства у справах іноземців і надання притулку 
(BFA) Інсбрука: 

 Право на перебування для переміщених осіб з України автоматично 
продовжується до 04.03.2024. 

 Право на перебування залишається дійсним незалежно від терміну дії, 

вказаного в посвідченні, у будь-якому разі і після 03.03.2023.  
 Жодних подальших кроків з боку переміщених осіб не потрібно. 

 Федеральне відомство у справах іноземців і надання притулку (BFA) 
автоматично надішле нове посвідчення особи з продовженим терміном 
дії всім вже зареєстрованим переміщеним особам, які проживають в 

Австрії. 

Увага: 

Слід звернути увагу на те, що про кожну зміну адреси необхідно відразу 
повідомляти в відділ реєстрації місця проживання (Meldeamt), щоб посвідчення 
могло бути доставлене. 

Якщо для продовження терміну дії посвідчення від переміщеної особи буде 
необхідна додаткова інформація, то уповноважений відділ Федерального 

відомства у справах іноземців і надання притулку зв’яжеться з Вами.  

Для отримання подальшої інформації відвідайте сайт BFA: Formulare (bfa.gv.at) 

Informationen zur Verlängerung des Aufenthaltsrechts für Vertriebene aus der Ukraine 

(bfa.gv.at) 
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