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Допомога Україні - Університет мистецтв у м. Лінц 
станом на 8 бер. 2022 
 
NEED HELP 
 

• В’їзд та перебування українських громадян у Австрії 
https://bmi.gv.at/news.aspx?id=50774276635676692F5A513D 
 

• Перші важливі інформації українською: 
https://bmi.gv.at/bmi_documents/2741.pdf  
 

• Поширені запитання (відповіди англійскьою та німецькою) 
 
сторінка Міністерства внутрішніх справ Австрії 
https://bmi.gv.at/news.aspx?id=7138695A2B6150634156493D 

 
o сторінка Міністерства європейських та міжнародних справ Австрії 

https://www.bmeia.gv.at  
o коронавірус – діючі правила на в’їзд до Австрії  

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-
Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Einreise-
nach-Oesterreich.html  

o перелік Австрійських посольств 
https://www.bmeia.gv.at/en/embassies-consulates/search-for-
austrian-representations/  

o Регіональні дирекції поліції у Австрії 
https://www.polizei.gv.at 

o Entry into Austria and pre-travel clearance: 
https://www.oesterreich.gv.at/en/themen/coronavirus_in_oesterreich/
pre-travel-clearance.html  
 

• Перелік точок контакту з надання допоміжних послуг, насамперед у Відні 
https://www.dieangewandte.at/hilfsangebote_ukraine 

 
• Посольства України у Відні 

https://www.wien.info/de/botschaft-der-ukraine-127090 
Naaffgasse 23  
1180 Wien  
http://austria.mfa.gov.ua/de  
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+43 1 479 71 72 11  
emb_at@mfa.gov.ua  
Mo - Fr, 08:30 - 18:00  

 
 
Консультаційні центри (переважно англійською і німецькою) 

• Психо-соціальні консультації у Центрі терапії ОАСІС для всіх біженців у 
Верхній Австрії (є інформації російською мовою): https://www.volkshilfe-
ooe.at/wp-content/uploads/2021/09/Infoblatt-Therapiezentrum-OASIS-05021-
RUSSISCH.pdf  

• Центр жінок «Олимпе» - Консультація і допомога жінкам: 
https://www.volkshilfe-ooe.at/die-volkshilfe/stuetzpunkte-
bereiche/fluechtlings-und-migrantinnenbetreuung/betreuung-
gesundheit/frauenzentrum-ooe/  
 

• Центр захисту від насильства у м. Лінц: 
https://www.gewaltschutzzentrum.at/ooe/kontakt/#kontaktimpressum  
 

• Червоний хрест Верхня Австрія: 
https://www.roteskreuz.at/oberoesterreich/home  
 

• Консультація по телефону: https://www.telefonseelsorge.at  
 

• Допомога у кризових ситуаціях у Верхній Австрії (цілодобово): 
https://www.krisenhilfeooe.at  
 

• Психологічні консультації студентам у м. Лінц, організується Університетом 
Кеплера: https://www.studierendenberatung.at/standorte/linz/ueberblick/ 
 
 

 
OFFER HELP 
 
Прийом біженців 

Федеральне агентство з прийому і підтримки (ББУ) надає допомогу і координує 
пропозиції розміщення у приватних квартирах. 

Ви хотіли б запровонувати житло? Заповніть анкету на цій веб-сторінці: 
https://www.bbu.gv.at/ukraine-krise-wir-organisieren-nachbarschaftsquartiere  
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В офісі Уряду Верхньої Австрії створено поштову скриньку, до якої Ви можете 
надіслати дані пропонованого житла (адреса, розмір, зручності тощо): 
nachbarschaftshilfe@ooe.gv.at або зателефонуйте 0732 7720/16 200 (під час 
робочого графіку). 

Точки збору допомоги 
 

• Магазин цукерок „Naschkatze“  
Hofgasse 6, 4020 Linz 

o Di-SA: 11:00 – 17:00 
o Anna Klymenko 

 
• Лінц для України – перелік різних акцій пожертви і точок збору: 

https://www.meinbezirk.at/linz/c-lokales/hier-koennen-linzer-fuer-die-ukraine-
spenden_a5188402 

 
 
Каритас Верхньої Австрії 
https://www.caritas-ooe.at/spenden-helfen/service-fuer-pfarren/ukraine-krise 
 
Організація «Народна допомога» Австрії 
https://www.volkshilfe.at/index.php?id=5718 
 
Nachbar in Not 
https://nachbarinnot.orf.at/ 
 

 
 

Повідомте нас, будь ласка, про додаткові допоміжні пропозиції/акції pr.office@ufg.at  


