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Allgemeine Informationen und Sprachfibel für
Ukrainerinnen und Ukrainer im Burgenland
Загальна інформація та мовний довідник  для 
українок та українців в Бургенланді

Ласкаво просимо в Бургенланд



WILLKOMMEN IM BURGENLAND!

Die Ukraine erlebt gerade eine ihrer schwersten Stunden. Sie mussten vor dem 
Krieg in Ihrer Heimat in ein anderes Land fliehen. Das Land Burgenland will Ihnen 
helfen, diese schwere Zeit besser zu bewältigen. Sie sollen so gut wie möglich 
unterstützt werden. Voraussetzung für ein funktionierendes Zusammenleben 
sind gegenseitiger Respekt, Akzeptanz und Toleranz, Zugang und Beteiligung 
an Bildung, Wirtschaft, Kultur und allen anderen gesellschaftlichen Bereichen. 
Wichtig ist auch, sich verständigen zu können. Daher finden Sie in dieser Broschüre 
eine erste Sprachfibel, die die Kommunikation erleichtern soll. Außerdem finden 
sie QR-Codes zu Deutsch-Sprachlernbüchern für Ukrainerinnen und Ukrainer. 
Neben diesen ersten Schritten zur deutschen Sprache haben wir für Sie auch 
allgemeine Informationen zum Burgenland und Adressen zusammengestellt, 
damit Sie das Spektrum an Angeboten kennen und Hilfe in Anspruch nehmen 
können. 
Das Burgenland und die Menschen in unserem Bundesland sind für ihre 
Hilfsbereitschaft und Loyalität bekannt. Mit dieser Broschüre und den ständig 
aktualisierten Informationen auf unserer Homepage (www.burgenland.at/ 
burgenland-hilft) sollten Sie all jene Unterstützung erhalten, die Sie benötigen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute! 

ЛАСКАВО ПРОСИМО В БУРГЕНЛАНД

Україна переживає зараз свої
найважчі часи. Ви були змушені  через війну на Вашій Батьківщині 
втікати до другої країни. Земля Бургенланд хоче допомогти Вам успішно 
подолати ці важкі часи. Ми хотіли б Вас підтримати настільки, наскільки 
це тільки можливо. Передумовою для функціонуючого співіснування 
є повага, сприйняття та толерантність, доступ та  участь в освіті, 
економіці, культурі та в інших суспільних галузях. Важливо також, щоб 
ми могли порозумітися. В цій брошурі Ви знайдете для цього перший 
мовний довідник, який повинен полегшити спілкування. Окрім того ви 
знайдете в ній QR-код до книжок для вивчення німецької мови для 
українців та українок. Разом з цими першими кроками для вивчення 
німецької мови ми підготували для Вас також загальну інформацію 
про Бургенланд та адреси, для того, щоб Ви могли скористатися  
пропозиціями та допомогою.
Бургенланд та жителі нашої федеральної землі відомі  своєю готовністю 
надати допомогу та лояльністю.  За допомогою цієї брошури та 
постійно оновлюваної інформації на нашій домашній сторінці (www.
burgenland.at/burgenland-hilft) Ви  можете отримати ту підтримку, яку 
Ви потребуєте.

Ми бажаємо Вам і Вашій сім’ї всього найкращого!

Mag. Hans Peter Doskozil 
Landeshauptmann Mag. Hans Peter Doskozil 

Landeshauptmann



Österreich ist ein neutrales Land, es gehört keinem Militärbündnis an. Es 
bekennt sich zu den humanitären Werten und zum Völkerrecht. Priorität 
hat der Schutz der Menschen und das friedliche Zusammenleben. 
Das Österreichische Bundesheer dient ausschließlich zum Schutz der 
territorialen Sicherheit Österreichs und seiner Bevölkerung. Im Inland 
wird das Österreichische Bundesheer für Übungen und zur Überwachung 
der Außengrenzen eingesetzt. Österreich ist ein Bundesstaat, welcher 
sich aus neun Bundesländern zusammensetzt.

In Österreich leben ungefähr 8,9 Millionen Menschen, davon circa 
296.000 im östlichsten Bundesland: dem Burgenland. 

Das Burgenland wird in sieben Bezirke, zwei Freistädte und 171 
Gemeinden unterteilt. Die Bezirke sind Neusiedl/See, Eisenstadt 
Umgebung, Mattersburg, Oberpullendorf, Oberwart, Güssing und 
Jennersdorf.

Demokratische Eckpunkte
Österreich ist eine unabhängige demokratische Republik. Das bedeutet, 
dass jede/r Staatsbürger*in das Recht hat, ab dem 16. Lebensjahr 
seinen/ihren politischen Vertreter*in zu wählen. Dabei werden der/die 
Bundespräsident*in und das Parlament direkt vom Volk gewählt. Das 
Parlament beschließt die Gesetze, die in Österreich für alle Personen 
Gültigkeit haben. Diese Gesetze sind nicht an religiöse Verhaltensregeln 
gebunden. Somit stehen diese Gesetze über jeder Religion.

 
Allgemeine Informationen 
zu Österreich und dem Burgenland

Австрія- нейтральна країна, вона не входить до жодного 
військового союзу. Вона сповідує гуманітарні цінності 

та міжнародне право. Пріоритетом є захист людей та 
мирне співіснування. Австрійська Федеральна армія слугує 
виключно для захисту територіальної безпеки Австрії та її 
населення. Всередині країни Австрійська Федеральна армія 
використовується для навчань та спостереження за зовнішніми 
кордонами. Австрія –це федеральна  держава, яка складається 
з  дев’ятьох федеральних земель.

В Австрії проживають приблизно 8,9 мільйонів жителів, з них 
близько 296.000- в східній федеральній землі: Бургенланд.

Бургенланд ділиться на  сім округів, два  «вільних міста» 
(міста з власним статусом) та 171 громади. Округи: Нойзідль/
Зеє, Айзенштадт та околиці, Маттерсбург, Оберпуллендорф, 
Оберварт, Гюссінг та Єнерсдорф. 

Демократичні принципи
Австрія- це незалежна демократична республіка. Це означає, що 
кожен (кожна) громадянин (ка) має право, починаючи з 16 років 
вибирати свого політичного представника (представницю). При 
цьому президент та парламент вибираються народом прямим 
шляхом. Парламент  приймає закони, які в Австрії діють для всіх 
осіб. Ці закони  не пов’язані релігійними кодексами поведінки. 
Тобто, ці закони стоять  над кожною релігією.

Загальна інформація про
Австрію та Бургенланд

Neusiedl am See

Eisenstadt

Mattersburg

Oberpullendorf

Oberwart

Jennersdorf

Güssing

Айзенштадт

Нойзідль/Зеє

Маттерсбург

Оберпуллендорф

Оберварт

Гюссінг

Єнерсдорф



Deutsch-Німецька

Перевірка сирени    

Попередження

Тривога

Відбій тривоги

український

Значення сигналів сирени:
15 секунд

3 хвилини (безперервний звук)
Наближення небезпеки 
Включіть радіо або телевізор (австрійське 
радіо), інтернет (www.orf.at), дотримуйтесь 
правил поведінки

1 хвилина виючого звуку, що наростає та понижується 

1 хвилина постійного тривалого звуку

Небезпека! 
Знайдіть захисні зони, приміщення, 
дотримуйтесь  правил поведінки, про які 
передають по радіо або телевізору, в інтернеті 
(www.orf.at)

Кінець небезпеки.
Подальші вказівки-   по радіо або телевізору,
в інтернеті (www.orf.at)

Кожної суботи о 12.00 годині (полудень) по всій Австрії лунає 
тестовий сигнал тривоги! Під час тестового сигналу тривоги 
немає небезпеки!



www.ams.at/bgld

www.integrationsfonds.at

www.samariterbund.net

www.fluechtlinsdienst.diakonie.at

www.caritas-burgenland.at

www.gewaltschutz.at

www.sprachportal.integrationsfonds.at

www.roteskreuz.at/burgenland

www.volkshilfe-bgld.at

www.hilfswerk.at/burgenland

FAQs - Запитання й відповідіKONTAKTE - контакти

www.burgenland.at

FAQs und Formulare zu Ihrem Aufenthalt, den aktuellen 
Bestimmungen zu ihrem Aufenthaltstitel, Asylfragen, 
Unterstützungsleistungen wie Verpflegungsgeld und 
Krankenversicherung sowie Informationen zu Ihrer Unter-
bringung finden Sie auf unserer Seite für UkrainerInnen.

Informationen zu Rechtsfragen erhalten Sie auf Deutsch, 
Ukrainisch und Russisch bei der Bundesagentur für
Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU)

Інформацію  з юридичних питань німецькою, 
українською та російською мовою Ви можете 
отримати в земельному Агентстві з надання допомоги 
(BBU):

Informationen und
allgemeine Anlaufstelle

Onlinekurs-Angebot
zum Deutschlernen

Arbeitssuche

Hilfe und Beratung
bei Gewalt

Інформація та контактні 
пункти

Онлайн-курс для вивчення 
німецької мови

Пошук роботи

Допомога та консультація  
у випадку насильства

Поширені питання та бланки, що стосуються  Вашого 
перебування, чинні нормативні документи щодо 
Вашого дозволу на перебування, питань притулку,  
послуг з підтримки, тобто, коштів на харчування та 
страхування, а також інформацію про можливість 
проживання, Ви знайдете на нашій сторінці для 
українок.

Hotline +43 1 2676 8709460
www.bbu.gv.at

Європейська служба 
екстреної допомоги

Пожежна охорона Поліція Служба порятунку

Служба екстреної 
медичної допомоги Телефон аптеки Центр контролю 

отруєнь



Привіт один

чотири

Понеділок (Пн)

сім

Четвер (Чт)

Доброго дня!/ 
Добридень!

Бувай! три

десять

шість

Середа (Ср)

дев’ять

Субота (Сб)

Неділя (Нд)

два

п’ять

Вівторок (Вт)

вісім

П’ятниця (Пт)

До побачення!

Рятуйте!

так

Туалет

ні

Мене звуть ...

Дякую!/ 
Спасибі!

Я хотів би ...;
Я хотіла б ...

Будь ласка!

Скільки 
коштує...?

Будьмо!

Вхід

Вибач(те),...

Вихід

Hallo eins

vier

Montag

sieben

Donnerstag

Guten Tag zwei

fünf

Dienstag

acht

Freitag

Tschüss drei

zehn

sechs

Mittwoch

neun

Samstag

Sonntag

Auf
Wiedersehen

Hilfe

Ja

Toilette

Nein

Ich heiße ...

Danke

Ich hätte
gerne ...

Bitte!

Was kostet ...?

Prost!

Eingang

Entschuldigung

Ausgang

Hilfreiche Wörter
Щодо вимови:
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1. Klasse

2. Klasse

Quelle: https://lib.imzo.gov.ua/

3. Klasse

4. Klasse



Mit besonderem Dank an Flüchtlingshilfe München e.V.
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