
Як дістатися до 
Центру прийому:

Станом на 21 березня 2022 року

Прибуття в Тіроль:
1. Особиста реєстрація
Будь ласка, пройдіть реєстрацію.  
Зареєструватися можна тут:

 □ Центр прийому Haus Marillac: 
Sennstraße 3, 6020 Innsbruck (працює цілодобово)

 □ Пункт реєстраціі в поліції міста Куфштайн 
(залізничний вокзал AGM): 
Südtiroler Platz 3, 6330 Kufstein,  
щодня з 7:00 до 19:00

 □ Пункт реєстраціі в поліції міста Лієнц за адресою: 
Hauptplatz 5a, 9900 Lienz,щодня з 7:00 до 19:00

 □ Пункт реєстраціі в поліції міста Ройтте за адресою: 
Obermarkt 2, 6600 Reutte,  
тільки по вівторках та четвергах з 7:00 до 19:00

 □ Пункт реєстраціі в поліції міста Імст за адресою: 
Rathausstraße 14, 6460 Imst,  
тільки по понеділках та четвергах з 7:00 до 19:00

Примітка: коли ви реєструєтесь, ваші персональні дані 
також будуть зберігатися та можуть використовуватися 
для необхідних подальших кроків стосовно допомоги, 
наприклад, для забезпечення базової соціальної допомоги 
та можливостей працевлаштування. Будь ласка, прийдіть 
особисто зі своїм паспортом.

2. Перевірка стану здоров‘я та надання житла 
 Якщо у вас ще немає житла, зверніться до центру 
прибуття Haus Marillac в місті Інсбрук. Там вам нададуть 
житло та організують транспорт. Якщо у вас уже є 
житло, будь ласка, все одно зверніться до центру 
прибуття для перевірки стану Вашого здоров’я та 
реєстрації.

Примітка: Перевірка стану здоров’я для осіб з України, 
які шукають притулок, включає тест на коронавірус, 
рентген тест на туберкульоз та, за потреби, додаткові 
медичні огляди. Подбається про те, щоб Ви отримали 
всю необхідну медичну допомогу. 

3. Реєстрація місця проживання у Вашому 
населеному пункті  
Після того, як Ви пройшли реєстрацію, перевірку стану 
здоров’я та отримали житло, Ви повинні звернутися до 
реєстраційного відділу в муніципалітеті/місті, в якому 
знаходиться Ваше житло. Реєстрація місця проживання 
проводиться не пізніше трьох днів після заселення в 
житло.

Люди, які залишили Україну, можуть користуватися 
всією мережею громадського транспорту Тіролю Ver-
kehrsverbund Tirol (VVT і IVB) без квитка до 30 квітня 
2022 року. Також на потяги Австрійських федеральних 
залізниць (ÖBB) квиток не потрібен. Це означає, що на 
даний час Вам не потрібно купувати квиток!

Запитання та відповіді на різні теми: www.tirol.gv.at/ukraine

Гаряча лінія федеральної землі Тіроль: 0800 20 22 66 (щоденно з 8:00 до 18:00 – 
Ви можете  поспілкуватися з україномовними співробітниками)

Гаряча лінія для невідкладної медичної допомоги: номер швидкої допомоги 144

Інші важливі номери екстренних служб: Поліція 133 | Пожежна служба 122

Громадський транспорт в Тіролі: www.vvt.at | www.ivb.at | www.oebb.at

Інформація для людей з України

Ласкаво просимо 
в Тіроль!
Тут ви знайдете підбірку того, де можна отримати інформацію та 
куди звернутися, якщо у Вас виникнуть запитання.


