
    
 

  

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З УКРАЇНИ 

 

Як дістатися до Іспанії? 

Українцям не потрібна віза для в’їзду та перебування «як туристи» в Шенгенській зоні 

протягом 3-ох місяців.  

Незважаючи на те, що на внутрішніх кордонах Шенгенської зони перевірки відсутні, 

держави можуть тимчасово їх відновити. 

Віце-президент Єврокомісії Маргарітіс Схінас заявив, що на даний момент Єврокомісія не 

працює над пропозицією щодо розподілу (переселення біженців) тому, що механізм 

тимчасової директиви, прийнятої на позачерговому засіданні Ради в четвер 3-го березня, 

передбачає право на вільне пересування громадян України по території країн-членів.  

Це сприяє тому, що люди, які втікають від конфлікту на Україні можуть осісти там, де вони 

хочуть, в залежності від їхніх сімейних чи особистих зв’язків. Потрібно буде спостерігати за 

рухом діаспори біженців, для того, щоб побачити чи відбувся природній і спонтанний 

розподіл, який не приведе до колапсу тих чи інших країн. 

Якщо ви знаходитесь в іншій країні Європейського Союзу ви можете дізнатися про те, як 

попросити міжнародного захисту в цій країні за наступним посиланням: 

https://ecre.org/information-sheet-access-to-territory-asylum-procedures-and-reception-

conditions-for-ukrainian-nationals-in-european-countries/ 

Що мені потрібно зробити по приїзді в Іспанію? Мені потрібне житло 

Якщо вам потрібна допомога в пошуку житла – ви можете попросити включити вас в 

систему прийому прохачів захисту, якщо:  

• Ви є громадянином України чи іноземцем, який постійно проживав на території 

України, але були змушені покинути її територію  після 24 лютого 2022 року як 

наслідок російського вторгнення, розпочатого в цей день 

• Ви є громадянином України чи іноземцем, який постійно проживав на території 

України і ви знаходились в Іспанії коли почався конфлікт та не змогли повернутися 

в свою країну 

• У вас відсутні кошти і ви відповідаєте іншим вимогам системи прийому 

• Вам необхідно якнайшвидше, але не пізніше трьох місяців, попросити 

міжнародного чи тимчасового захисту і отримати документ, який це підтверджує 

(документ, який підтверджує ваш намір попросити міжнародного захисту, 

документ, який підтверджує те, що ви вже попросили міжнародний захист чи 

документ, який підтверджує те, що вам надали міжнародний захист)  

В залежності від того, де ви проживаєте на території Іспанії ви можете звернутися в: 

- CEAR (Іспанська комісія допомоги біженцям):  :  Andalucía (Málaga, Sevilla, Cádiz); 
Euskadi y Canarias (Gran Canaria y Tenerife) 

- ACCEM (Іспанська католицька міграційна комісія асоціація):: Andalucía (Córdoba); 
Castilla La Mancha; Castilla y León; Murcia; Asturias; Extremadura, Aragón y Galicia.  

https://www.consilium.europa.eu/es/documents-publications/publications/the-schengen-area-map/
https://ecre.org/information-sheet-access-to-territory-asylum-procedures-and-reception-conditions-for-ukrainian-nationals-in-european-countries/
https://ecre.org/information-sheet-access-to-territory-asylum-procedures-and-reception-conditions-for-ukrainian-nationals-in-european-countries/


    
 

  

- Червоний хрест: Andalucía (Almería, Granada y Huelva); Baleares; Cantabria; 
Cataluña; La Rioja; Madrid, Navarra y Comunidad Valenciana. 

За цим посиланням ви можете отримати більш детальну інформацію, якa розміщена на ве 

сторінці  Міністерства у справах інтеграції, соціального забезпечення та міграції 

Які шляхи захисту розглядаються? 

1. ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ 

Європейський Союз вирішив активувати Директиву про Тимчасовий Захист у разі 

масового напливу переміщених осіб (https://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-

releases/2022/03/04/ukraine-council-introduces-temporary-protection-for-persons-fleeing-

the-war/). 8 березня 2022 року уряд Іспанії поширив тимчасовий захист на такі групи осіб 

(https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/09/pcm170): 

Хто може просити тимчасового захисту? 

• Громадяни України та члени їхніх сімей*, які виїхали з України після 24.02.2022 

• Громадяни України та члени їхніх сімей*, які тимчасово перебували на території 

Іспанії до 24 лютого 2022 і які не можуть повернутися в Україну через збройний 

конфлікт. 

• Громадяни України, які перебували на території Іспанії нелегально  до 24 лютого і 

які не можуть повернутися в Україну через збройний конфлікт. 

• Біженці та особи, яким надали міжнародного захисту в Україні а також члени їхніх 

сімей, які виїхали з України після 24.02.2022 

• Громадяни третіх країн чи апатриди (особи без громадянства), які легально 

проживали на території України і мали посвідку на проживання (постійне чи іншого 

виду, наприклад студенти), термін дії якої не закінчився, яка була видана 

відповідно до українського законодавства і які не можуть повернутися в свою 

країну чи регіон. 

 

* Членами сім’ї вважаються: 

а) чоловік / дружина чи особи, які спільно проживають без реєстрації шлюбу; 

б) неодружені неповнолітні діти чи діти особи, з якою прохач міжнародного захисту 

проживає без реєстрації шлюбу. Неважливо чи діти народилися в шлюбі, поза ним 

чи були усиновлені; 

в) інші близькі родичі, які проживали разом однією сім’єю в момент, коли з’явилися 

обставини, пов’язані з масовим напливом переміщених осіб, і які перебували на 

утриманні прохача повністю чи частково. 

Кожна країна-член може прийняти рішення про поширення тимчасового захисту на інші 

групи осіб, наприклад тих, хто знаходився на території Європейського Союзу незадовго до 

24.02.2022 чи іноземних громадян, які проживали на території України на інших підставах 

(тимчасове проживання, студенти…) і виїхали з України після 24.02.2022 та не можуть 

безпечно повернутися в країни чи регіони, з яких вони приїхали.  

Яким чином і де можна попросити міжнародного захисту? 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/09/pcm169 

https://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2022/03/04/ukraine-council-introduces-temporary-protection-for-persons-fleeing-the-war/
https://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2022/03/04/ukraine-council-introduces-temporary-protection-for-persons-fleeing-the-war/
https://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2022/03/04/ukraine-council-introduces-temporary-protection-for-persons-fleeing-the-war/
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/09/pcm170
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/09/pcm169


    
 

  

 

1. Особисто у відділку Національної поліції в: 

• Центрах прийому Міністерства у справах інтеграції, соціального забезпечення та 

міграції. Записатися на прийом можна за телефоном 91 047 44 44 

• Відповідних відділках поліції 

 

2. В день подачі заяви особі видадуть документ, який підтверджує подачу заяви про 

надання Тимчасового захисту. Цей документ дає дозвіл перебувати на території 

Іспанії  і отримувати відповідну соціальну допомогу. 

3. Міністерство внутрішніх справ розгляне заяву в 24-годинний строк і повідомить 

заявника за допомогою електронних засобів, поштою чи коли той з’явиться 

особисто, або, в останньому випадку, через Офіційний державний бюлетень.  

 

Які права надає вам тимчасовий захист? 

- Дозвіл на проживання з правом на роботу як по контракту так і як фiзична особа-

пiдприємець на 1 рік, який можна продовжити ще на 2 роки 

- Право на отримання освіти, професійно-технічне навчання 

- Соціальна допомога та належне житло 

- Право на отримання медичної допомоги 

 

2. МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ? 

 

Якщо ви не можете повернутися в Україну через побоювання що вас будуть переслідувати 

за ваші політичні чи релігійні переконання, етнічну чи національну приналежність, 

професію, сексуальну орієнтацію, гендерну ідентичність, якщо можете стати жертвою 

гендерного насильства, ... ви можете подати клопотання про надання вам міжнародного 

захисту. 

Цей процес набагато довший і складніший чим Тимчасовий захист, тому важливо, щоб ви 

попередньо обдумали, який варіант найкраще підходить для вашої конкретної ситуації у 

вашому конкретному випадку. 

Потрібно мати на увазі те, що якщо ви хочете попросити міжнародного захисту в Іспанії, 

але ви в’їхали на територію ЄС через іншу державу або маєте родичів в іншій країні-члені, 

це може вплинути на ваш запит про надання міжнародного захисту. Щоб отримати більш 

детальну інформацію, ви можете зв’язатися з найближчим офісом CEAR (Іспанська комісія 

допомоги біженцям), щоб наша юридична служба могла розглянути вашу конкретну 

справу. 

Де можна попросити міжнародного захисту в Іспанії? 

Щоб подати клопотання про надання міжнародного захисту в Іспанії, потрібно перебувати 

на території Іспанії або на одному з її кордонів: 

https://www.cear.es/donde-estamos/


    
 

  

- На кордонах Іспанії (аеропорт, порт або сухопутній кордон): повідомте 

Національну поліцію або цивільну гвардію про те, що ви хочете подати клопотання 

про надання вам міжнародного захисту 

- На території: зверніться особисто до відповідного відділку поліції або 

імміграційної служби. Зазвичай прийом відбувається за попереднім записом. 

- У центрі тимчасового утримання чи у виправній установі: повідомте дирекцію 

центру про те, що ви хочете попросити міжнародного захисту. 

Як попросити міжнародного захисту в Іспанії? 

Після того, як ви повідомите органи влади про те, що ви хочете подати клопотання про 

надання вам міжнародного захисту, вас викличуть на індивідуальну співбесіду, на якій вас 

запитають про наступне: 

- Ваші особисті, сімейні, освітні, професійні дані... 

- Інформацію про те, як ви приїхали з України до Іспанії. 

- Причини подачі клопотання про надання міжнародного захисту: якщо крім війни, ви 

також боїтеся за своє життя чи права з різних причин (політичних, релігійних, етнічних, 

через свою національність, професію, сексуальну орієнтацію, гендерну ідентичність, ви 

стали жертвою гендерного насильства...) важливо пояснити це докладно. 

 

Ця співбесіда є повністю конфіденційною, і ви маєте право на допомогу адвоката та 

перекладача. 

Які права ви маєте як прохач міжнародного захисту? 

- У вас буде документ, який підтверджує те, що ви попросили надання вам міжнародного 

захисту. Цей документ доведеться поновлювати. 

- Ви маєте право перебувати на території Іспанії поки ваша справа не буде розглянута. 

- У вас є право вільно пересуватися по всій території Іспанії, але ви повинні повідомити 

Управління з питань притулку та біженства про місце вашого проживання 

- Через 6 місяців, якщо ваше клопотання не буде розглянуте, ви отримаєте дозвіл на 

роботу як по контракту так і як фiзична особа-пiдприємець. 

- Ви маєте право на допомогу перекладача та адвоката. Ви можете попросити допомоги 

CEAR в заяві, яку ви заповните в поліції на кордоні або звернутися в один з наших офісів, 

якщо подаєте клопотання на території Іспанії. 

- Право на отримання медичної допомоги в державних закладах охорони здоров’я. 

- Якщо у вас відсутні економічні ресурси для проживання, ви можете подати заяву про 

включення вас в програму прийому прохачів міжнародного захисту. 

 

Якщо ви вже знаходились в Іспанії 

Незважаючи на те, що ви перебуваєте в Іспанії вже деякий час, уряд Іспанії поширив 

тимчасовий захист на всіх громадян України, які перебувають на території Іспанії тимчасово 

чи нелегально і які не можуть повернутись в свою країну через збройний конфлікт. 

Особи, які зазнали індивідуальних переслідувань і яким було відмовлено в наданні 

міжнародного захисту, при необхідності можуть попросити Тимчасового захисту чи 

https://www.policia.es/_es/dependencias_localizador_accesible.php
https://www.policia.es/_es/dependencias_localizador_accesible.php
https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html


    
 

  

Міжнародного захисту, тому що в Україні змінилися обставини, які виправдовують ризик 

у разі повернення. 

 

 

Якщо вам потрібно більше інформації звертайтесь до наших офісів де ми 

зможемо оцінити вашу конкретну ситуацію і дати вам поради з урахуванням ваших 

обставин: 

CEAR ANDALUCÍA  
 SEVILLA 
Avenida de Hytasa, 10. Edificio Tigesa (2ª planta) 
Tel: 954 619 164 

MÁLAGA 
Avenida de Fátima, 3  
Tel: 951 561 071 

CÁDIZ 
Paseo de la Conferencia, 9. Edificio Las Olas, bajo Algeciras. 
Tlf: 856 56 09 46 

  

CEAR CANARIAS  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Avenida de Escaleritas 66 
Tel: 928 29 72 71 
 

CEAR CATALUÑA  
BARCELONA 
C/ Junta de Comerç 26 
Tel: 93 301 25 39 
 

CEAR EUSKADI  
BILBAO-BILBO 
C/Baiona 1-3 
Tel: 94 424 88 44 
 

VITORIA-GASTEIZ 
C/ Aldabe 7 
Tel: 945 266 805 
 
SAN SEBASTIÁN-DONOSTIA 
C/ Amezketarrak Kalea 3 
Tel: 943 24 24 83 

CEAR MADRID  
MADRID 
Atención directa, jurídica y bolsa de empleo 
Avenida de Asturias 33 
Tel. 91 555 06 98 
 

CEAR NAVARRA 
 PAMPLONA 
C/ Sandoval 2 bis. Local  
Tel: 848 48 08 18 

 CEAR PAIS VALENCIANO  

VALE NCIA  
C/ Francisco Moreno Usedo, nº 21-Bajo 

tel:954619164
tel:951561071
tel:856560946
tel:928%2029%2072%2071
tel:933012539
tel:944248844
tel:945266805
tel:943242483
tel:915550698
tel:848480818


    
 

  

Tel: 96 316 24 77 
 
 ALI CAN TE   
SANT JOAN D’ALACANT 
C/ Ramón de Campoamor, s/N, local 1-2, 03550 
(Esq. Dr. Severo Ochoa) 
Tel: 96 564 12 55 

 

tel:963162477
tel:965641255

