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Що мені потрібно для того, щоб в’їхати 
на територію Іспанії?

Якщо ви є громадянином України і бажаєте в’їхати на територію Іспанії вам 
не потрібна віза, якщо у вас є біометричний паспорт. Українцям, які мають 
біометричний паспорт, не потрібна віза для в’їзду на територію 
Шенгенського простору.

Рада Європейського Союзу прийняла Рішення згідно якого починає 
застосовуватись Директива 2001/55/ЄС Ради про захист переміщених осіб і 
яка автоматично дозволить переміщеним українцям проживати, працювати чи 
навчатися на території Європейського Союзу один рік з можливістю 
продовжити цей термін до трьох років без необхідності просити притулок.

Якщо ви є громадянином України і бажаєте в’їхати на територію 
Іспанії, але у вас немає біометричного паспорту ні проїзних 
документів, ви можете звернутись в консульський відділ одної з 
країн, яка межує з Україною (наприклад Польща, Румунія, Угорщина 
тощо) для того, щоб там розглянули вашу справу.

· Якщо у вас немає ні паспорта, ні іншого проїзного документа ви 
можете пред’явити свідоцтво про народження чи інший документ, що 
посвідчує особу, а також, при наявності, будь-який документ, що 
підтверджує ваше проживання в Україні до 24 лютого 2022 року.

· У випадку неповнолітніх: свідоцтво про народження 
неповнолітнього, документ, що підтверджує родинні зв’язки чи 
зв'язок з опікуном (піклувальником) чи з особами, які супроводжують 
неповнолітнього і піклуються про нього.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ

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

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

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

Читайте також:Повідомлення Комісії, в якому надаються інструкції для 
управління зовнішніми кордонами для того, щоб полегшити пересікання 
кордонів на кодонах Європейського Союзу і України

На території Шенгенського простору ви перебуватимете легально 90 днів.
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Я зможу працювати під час мого перебування в 
Іспанії? Які права мені надає тимчасовий захист?

· Тимчасовий захист дає право на отримання дозволу на проживання з 
правом на роботу.

· Цей дозвіл буде дійсним поки буде діяти захист.

· Особи, яким буде надано тимчасовий захист мають право:

Громадяни України, що знаходились в Іспанії до 24.02.2022 і що, внаслідок 
озброєного конфлікту, не можуть повернутися в Україну.

Громадяни третіх країн або особи без громадянства, які легально проживали в 
Україні на підставі дійсного дозволу на проживання (постійного чи іншого 
студента), виданого відповідно до законодавства України, і не можуть 
повернутися до своєї країни чи регіону походження.

Громадяни України, які до 24.02.2022 р. перебували в нерегулярній ситуації в 
Іспанії та не можуть повернутися в Україну внаслідок збройного конфлікту.

 Члени їхніх сімей (крім третього випадку нерегулярної ситуації): (i) дружина або 
фактичний партнер; (ii) неодружені неповнолітні діти або їх чоловік (чоловік); (iii) 
інші близькі родичі, які знаходяться на їх утриманні.

o Працювати як по контракту, так і як фізична особа-підприємець.

o На отримання допомоги, передбаченої в системі прийому.

o На медичне обслуговування.

o Діти до вісімнадцяти років також матимуть право на освіту на тих 
самих умовах, що і громадяни країни-члена Європейського Союзу, яка 
прийняла переміщених осіб.

Хто може просити тимчасового захисту? 
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• Перша стадія передбачає прийом в одному з пунктів, в якому 
будуть забезпечені основні потреби а також буде надана допомога 
особі, прийнятій в систему, в набутті навичок, необхідних для 
самостійного проживання.

• Друга стадія починається коли перебування особи в пункті 
прийому закінчується, але вона ще потребує економічної допомоги 
для оплати оренди житла і забезпечення основних потреб.

а) особи, переміщені з України після 24 лютого 2022 року внаслідок 
російського вторгнення, розпочатого в цей день.

б) особи, які проживали на території України, але знаходились в 
Іспанії коли почався конфлікт і які не змогли повернутися в свою 
країну.

Якщо у вас немає засобів до існування ви можете попросити 
включити вас до Системи прийому осіб, які відповідають наступним 
вимогам:

В обох випадках мова йде про громадян України, які проживали на 
території України а також громадян інших країн чи апатридів, які 
проживали на території України більше 5-ти років та членів їх сім’ї.

В залежності від ступеня автономії, якої набувають особи, 
включені в систему, в ній можна виділити декілька стадій:

ПРОЦЕДУРА ПРИЙОМУ ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В ІСПАНІЇ

https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/ProteccionAsilo/car/index.html

Ця діяльність здійснюється за допомогою державної мережі, що 
складається з Центрів прийому біженців залежних від Міністерства у 
справах інтеграції, соціального забезпечення та міграції 
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/ProteccionAsilo/car/index.html а 
також інших пунктів, які фінансує згадане міністерство і якими 
управляють неприбуткові організації.
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https://spain.mfa.gov.ua/e

Процедура включення в Систему прийому міжнародного захисту 
складається з попередньої оцінки того, чи відповідає особа, яка хоче бути 
включена в систему прийому, відповідним вимогам а також її потреб. Після 
цього такій особі виділяють місце в системі прийому. Для проведення 
попередньої оцінки зацікавлена особа повинна зв’язатися з організацією, 
яка цим займається у відповідній провінції. Список таких організацій можна 
знайти на вебсторінці міністерства.

Якщо ви знаходитесь в Іспанії менше 90 днів – ваше перебування 
легальне. Ви можете легально перебувати на території Шенгенського 
простору 90 днів з моменту в’їзду.

Якщо ви подали заяву на отримання дозволу на проживання з правом на 
роботу, але через ситуацію в Україні ви не можете пред’явити деякі 
документи, необхідні для отримання такого дозволу – зверніться в 
Службу у справах іноземців (Oficina de Extranjería) провінції, в якій ви 
проживаєте.

· Номер телефону екстреної служби в Іспанії 112

· Номер телефону поліції 091

· Номер телефону для жертв гендерного насильства 016

· Контактні дані посольства України в Іспанії:

Вул. Ронда де Абубійя, 52 28043 Мадрид, Іспанія

Тел.: +34917489360Tlf.: +34 913887178 Веб: https://spain.mfa.gov.ua/es

ІНША ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Що можна зробити, якщо ви приїхали в Іспанію 
до 24 лютого?
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ПРОЦЕДУРА ВКЛЮЧЕННЯ В СИСТЕМУ ПРИЙОМУ
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24-ГОДИННИЙ КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН ЗА ПРОВІНЦІЯМИ À


