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ПРИЙОМ ТА РОЗМІЩЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЛЮДЕЙ 
 
Міністерство Інклюзії, Соціального Захисту та Mіграції увімкнуло за 
наступним посиланням документ, затверджений в Європейському Союзі, 
який надає оперативні вказівки щодо управління зовнішніми кордонами з 
метою полегшення перетину кордону на кордонах між ЄС та Україною. 
 
Як подати запит на тимчасовий захист? 
 
Українцям, які прибувають в Іспанію, слід звернутися до Офісу Імміграції 
Національної Поліції, щоб попросити бути бенефіціарами тимчасового 
захисту відповідно до Директиви 2001/55 CE Ради для переміщених осіб або 
попросити притулку. 
 
https://www.inclusion.gob.es/es/ucrania/protecciontemporal/index.htm 
 
Інформація про тимчасовий захист 
 
Рада ЄС затвердила Рішення, яким вступає в дію Директива Ради 2001/55/ЄС 
про захист переміщених осіб, яка автоматично дозволить переміщеним 
українцям проживати, працювати або навчатися в Європейському Союзі 
протягом одного року, з можливістю продовження до трьох років без 
необхідності подавати заяву про надання притулку. 
 
Чи зможу я працювати в Іспанії? 
 
Які права надає мені тимчасовий захист? 
 

✓ Надає дозвіл на проживання та роботу. 
✓ Це дійсне протягом усього терміну захисту. 
✓ Набувачі тимчасового захисту мають право на наступне:  

• Працювати (cамозайнятись або працювати для іншої особи). 
• Доступ до допомоги системи притулка. 
• Медична допомога. 
• Діти віком до вісімнадцяти років також матимуть право на доступ до 

освіти на тих самих умовах що й громадяни приймаючої країни ЄС. 

Які документи необхідно пред’явити, щоб отримати тимчасовий захист? 
 
Ця інформація, а також конкретна процедура вашого запиту будуть доступні 
найближчим часом на цій самій веб-сторінці. 
 
Хто може подати заяву на тимчасовий захист? 
 

https://www.inclusion.gob.es/es/ucrania/protecciontemporal/index.htm
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Ця інформація, а також конкретна процедура вашого запиту будуть доступні 
найближчим часом на цій самій веб-сторінці. 
 
Інформацію про те, що потрібно для в’їзду в Іспанію, та номери телефонів, які 
вас цікавлять, можна знайти за посиланням Міністерства інклюзії: 
https://www.inclusion.gob.es/es/ukrania/index.htm 
 
 
Що мені потрібно для в'їзду в Іспанію? 
 
Якщо ви громадянин України і бажаєте в’їхати в Іспанію, вам не потрібно 
подавати документи на візу, якщо у вас є біометричний паспорт. Українцям з 
біометричним паспортом віза для в’їзду до Шенгенської зони не потрібна. 

• Якщо ви громадянин України і бажаєте в’їхати в Іспанію, але у вас немає 
біометричного паспорта чи проїзних документів, ви можете звернутися до 
консульської установи в країні, що межує з Україною (наприклад, Польщі, 
Румунії, Угорщини), щоб вивчити вашу ситуацію. 

• Якщо у вас немає паспорта чи будь-яких проїзних документів, будь ласка, 
пред’явіть свідоцтво про народження або будь-який документ, що посвідчує 
вашу особу, а також, якщо він є, будь-який документ, що підтверджує ваше 
проживання в Україні до 24 лютого 2022 року. 

• Для неповнолітніх: свідоцтво про народження неповнолітнього, свідоцтво, 
що підтверджує родинні або споріднені стосунки з опікунами або особами, 
які супроводжують неповнолітнього та підпорядковують йому. 

Пов'язана інформація  
 

• Спілкування. Операційні вказівки щодо управління зовнішніми кордонами з 
метою полегшення перетину кордону між ЄС та Україною 

• https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Y-2022-70011 

У Шенгенській зоні ви будете в легальному положенні протягом 90 днів. 
 
Kорисна інформація 
 

• Телефон швидкої допомоги в Іспанії: 112 
• Телефон поліції: 091 
• Телефон для жертв гендерного насильства: 016 
• Посольство України в Іспанії: 

Calle Ronda de Abuilla, 52, 28043 Мадрид, Іспанія 
Телефон: +34 917489360 Телефон: +34 913887178 
Веб-сайт: https://spain.mfa.gov.ua/es  

 
 
 
Тимчасовий захист передбачає отримання дозволу на проживання та роботу 
терміном на один рік з можливістю поновлення до трьох, а також можливе 

https://www.inclusion.gob.es/es/ukrania/index.htm
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Y-2022-70011
https://spain.mfa.gov.ua/es
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включення до програми прийому заявників на міжнародний захист, які 
залежать від Міністерства Інклюзії, Соціального Захисту та Міграції, у цьому 
випадку для уваги українського народу. 
Програма пропонує українцям, які не мають фінансових можливостей жити в 
Іспанії та бажають бути включені в систему прийому, такі дії: житло, 
продовольча допомога, психологічні послуги, медичні послуги, економічна 
допомога та юридичні послуги та інші. 
 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 
відвідати:: www.diaconia.es 
підписатися на розсилку новин suscripción 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO DEL PROGRAMA DE ACOGIDA  
(PARA LA EMERGENCIA DE UCRANIA) 

 
1. Fase (0) o primera acogida 
 
Las personas ucranianas que quieran ser incluidas en este programa serán 
asignadas a una de las siguientes tres entidades ACCEM, CEAR y Cruz Roja. Estas 
son las entidades que ha dispuesto el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones para recibir a los desplazados ucranianos en lo que denomina se 
“Fase (0) cero” o primera acogida.  
 
 
 

 
 
 
 
 
  

http://www.diaconia.es/
http://eepurl.com/hxdEP1
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МИ ДБАЄМО ПРО ЛЮДЕЙ                                              
NOS IMPORTAN LAS PERSONAS 

www.diaconia.es 

https://diaconia.es

