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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З УКРАЇНИ 

(Перекладено на українську “AURM”) 

 

Як дістатися до Іспанії? 

Українцям не потрібна віза для в’їзду та перебування три місяці як «туристів» у 

Шенгенській зоні. Хоча контроль на внутрішніх кордонах Шенгенської зони відсутній, 

держави можуть тимчасово відновити цей контроль. 

Віце-президент Єврокомісії Маргарітіс Схінас заявив, що наразі не ведеться робота над 

пропозицією про розподіл (переміщення біженців), оскільки механізм Тимчасової 

директиви, затвердженої на Надзвичайній раді в четвер, 03/03/2022, сприяє вільній 

мобільності українців у країнах-членах. 

Таким чином людям, які тікають від конфлікту в Україні, легше оселитися там, де вони 

вважають за краще, на основі їхніх родинних чи особистих зв’язків. Залишається 

з’ясувати, чи існує природний і спонтанний розподіл, який не призводить до колапсу в 

деяких країнах. 

Якщо ви перебуваєте в іншій країні Європейського Союзу, тут ви можете ознайомитися зі 

способами доступу до захисту в цих країнах:  

https://ecre.org/information-sheet-access-to-territory-asylum-procedures-and-reception-
conditions-for-ukrainian-nationals-in-european-countries/ 

 

Що мені потрібно зробити, коли я приїду в Іспанію? Мені потрібне житло. 

Якщо вам потрібна підтримка в пошуку житла, ви можете подати запит на вхід до Системи 

Прийому Заявників на Захист, якщо ви відповідаєте таким вимогам: 

• Бути громадянином України або іноземною особою з постійним місцем проживання в 

Україні, яка була переміщена з України станом на 24 лютого 2022 року в результаті 

російського вторгнення, яке розпочась від цієї дати. 

• Бути громадянином України або іноземною особою з постійним місцем проживання в 

Україні, яка перебувала в Іспанії на момент вибуху конфлікту і не змогла повернутися до 

своєї країни. 

• Відсутність економічних засобів і відповідність решті вимог Системи прийому. 

• Подати запит на міжнародний захист або тимчасовий захист якомога швидше та 

протягом максимум 3 місяців, а отже, бути задокументованим як такий (документ 

маніфесту заявки на міжнародний захист, документ заявника на міжнародний захист або 

документ, що отримує тимчасовий захист). 

 

Залежно від того, де ви живете в Іспанії, ви можете звернутися: 

- CEAR: Андалусія (Малага, Севілья, Кадіс); Еускаді і Канарські острови (Гран-Канарія і 

Тенеріфе) 

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/
https://ecre.org/information-sheet-access-to-territory-asylum-procedures-and-reception-conditions-for-ukrainian-nationals-in-european-countries/


- ACCEM: Андалусія (Кордова); Кастілья-ла-Манча; Кастилія і Леон; Мурсія; Астурія; 

Естремадура, Арагон, Галісія, Естремадура. 

- Червоний Хрест: Андалусія (Альмерія, Гранада та Уельва); Балеарські острови; 

Кантабрія; Каталонія; Ріоха; Мадрид, Наварра і Валенсія. 

Які шляхи захисту розглядаються? 

1. Європейський Союз активував Директиву про тимчасовий захист у разі масового 

напливу  

 
для: 

• Громадяни України та їх родичі, які виїхали з України з 24.02.2022 р 

• Біженці та особи, які користуються міжнародним захистом в Україні, та члени їх сімей, 

які виїхали з України після 24.02.2022 р. 

• Іноземці з постійним місцем проживання в Україні, які виїхали з України станом на 

24.02.2022 р., за умови, що вони не можуть безпечно повернутися до своєї країни чи 

регіону походження. У цих випадках держави-члени можуть вибрати застосування 

тимчасового захисту або іншого типу захисту, регламентованого їхнім національним 

законодавством. 

Кожна держава-член може вирішити поширити цей тимчасовий захист на інші групи 

людей, наприклад на людей, які перебували в ЄС незадовго до 24.02.2022, або на 

іноземців з іншим типом проживання в Україні (тимчасове проживання, студенти...), які 

виїхали з України з 24.02.2022 р. і не можуть безпечно повернутися до своєї країни чи 

регіону походження. 

Як і куди це зробити?  

Уряд Іспанії має визначити операцію для доступу до цього тимчасового захисту, який 

вони мають намір надати швидким способом. Коли у нас буде більше інформації, ми 

оновимо її на цій сторінці. 

Які права ви маєте на тимчасовий захист? 

• Дозвіл на проживання та роботу на один рік з можливістю продовження ще на два. 

• Доступ до освіти, професійної підготовки. 

• Соціальна допомога та належне житло. 

• Медична допомога. 

 

2. Якщо ви не можете повернутися в Україну, бо боїтеся бути переслідуваними за свої 

політичні, релігійні, етнічні, національні погляди, сексуальну орієнтацію, гендерну 

ідентичність, стати жертвою гендерного насильства, свою професію... ви можете подати 

заявку на міжнародний захист. 

Якщо ви маєте намір подати заяву про міжнародний захист в Іспанії, в’їхавши в ЄС через 

іншу державу або матючи родичів у державі-члені, ви повинні враховувати, що це може 

вплинути на вашу заяву про міжнародний захист. Щоб отримати більш детальну 

консультацію, ви можете зв’язатися з найближчим офісом CEAR, щоб наша юридична 

служба могла розглянути вашу конкретну справу. 

https://www.consilium.europa.eu/sl/press/press- releases/2022/03/04/ukraine-council-
introduces-temporary-protection-for-persons-fleeing- the-war/ 



Органи влади повідомили нас про намір вирішити питання тимчасового захисту (з 

дозволом на проживання та роботу) оперативним способом, тому важливо, щоб ви 

цінували попередньо, який варіант найкраще підходить для вашої ситуації та вашої 

справи, враховуючи, що подача заяви про надання притулку є більш складним і тривалим 

процесом. 

Куди подати заяву на міжнародний захист в Іспанії? 

Щоб подати заяву на міжнародний захист в Іспанії, потрібно перебувати на території 

Іспанії або на одному з її кордонів: 

• На кордонах Іспанії (аеропорт, порт або сухопутний кордон): повідомте Національну 

поліцію (Policía Nacional)  або цивільну гвардію (Guardia Cívil), що ви хочете подати заяву 

на міжнародний захист. 

• На території: зверніться особисто до уповноважених для цього відділень поліції або 

імміграційної служби. Зазвичай потрібно попросити про зустріч (cita previa).  

• Або в центрі позбавлення свобод: повідомте дирекцію центру, що ви хочете подати 

заяву про міжнародний захист. 

 

Як подати заяву на міжнародний захист в Іспанії? 

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

міжнародний захист, вони викличуть вас на індивідуальне співбесіду, де зберуть: 

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

- Маршрут подорожі з України до Іспанії. 

- Причини запиту на міжнародний захист: важливо якщо окрім війни, ви боїтеся за своє 

життя або свої права з інших причин (політичних, релігійних, етнічних, через свою 

національність, професію, сексуальну орієнтацію, гендерної ідентичності, ви стали 

жертвою гендерного насильства...) поясніть це докладно. 

Ця співбесіда повністю конфіденційна, і ви маєте право на допомогу адвоката і 

перекладача. 

 

Якби ви вже були в Іспанії 

Навіть якщо ви перебуваєте в Іспанії деякий час, президент іспанського уряду Педро 

Санчес заявив, що всім громадянам України буде надано дозвіл на проживання та роботу, 

а угода Ради від 3 березня дозволяє державам-членам продовжити захист іншим групам, 

тож ми чекаємо, поки уряд Іспанії уточнить вимоги та порядок подання заявки на 

тимчасовий захист. 

Що стосується тих осіб, які зазнали індивідуальних переслідувань і яким було відмовлено 

в міжнародному захисті, вони можуть повторно звернутися за потребою, враховуючи, що 

в Україні відбулася зміна обставин, що виправдовує ризик у разі повернення. 

Вам дозволено залишатися в Іспанії протягом всієї процедури. 

У вас є свобода пересування по всій території Іспанії, але ви повинні повідомити свою 

адресу до Oficina de Asilo y Refugio.  



Через шість місяців, якщо ви все ще не отримаєте відповіді на свій запит, вам буде 

дозволено працювати. 

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

CEAR у поліції, у своїй заяві на кордоні або звернутися до наших офісів, якщо подаєте 

заяву на території. 

Право на медичне обслугов в системі охорони здоров'я. 

Якщо у вас немає фінансових коштів, щоб утримувати себе, ви можете подати заявку на 

вступ до системи прийому заявників на міжнародний захист 

Якщо вам потрібна додаткова інформація, зверніться до наших офісів, де ми зможемо 

оцінити ваш конкретний випадок 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 
 

VALEN CIA 
C/ Francisco Moreno Usedo, nº 21-Bajo 
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 

 

 


