
I · ЩО ТАКЕ ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ?

Тимчасовий захист являє собою виняткову процедуру, відповідно до якої в разі масового припливу 
переміщених осіб з третіх країн, які не можуть повернутися в країну свого походження, їм гарантується 
негайний і тимчасовий захист.

III · ДЕ І ЯК ПОДАТИ ЗАЯВУ НА ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ?

Де?
Громадяни України та інші особи, на яких це розповсюджується, що бажають отримати доступ на територію 
Іспанії, можуть звертатися за тимчасовим захистом у центри 
 
"прийому, притулку і перенаправлення" Міністерства з питань інтеграції, соціального забезпечення і міграції, 
створені з цією метою, а в тих областях, де такі центри не будуть створені - до обласних поліцейських ділянок 
і, у відповідних випадках - до місцевих органів національної поліції, які будуть визначені.

II · ХТО МОЖЕ ЗАПРОСИТИ ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ?

Відповідно до угод Ради Європейського Союзу та Кабінету міністрів Іспанії у зв'язку зі збройним конфліктом, 
що почався в Україні 24 лютого 2022 року, за тимчасовим захистом можуть звернутися:

1· Громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року.

2· Особи без громадянства та громадяни інших країн, крім України, які користувалися міжнародним або 
еквівалентним національним захистом в Україні до 24 лютого 2022 року.

3· Члени сімей осіб, згаданих у підпунктах 1 і 2, а саме: 

a· чоловік/дружина або особа, з якою існують відносини, які прирівнюються до фактичного шлюбу.

b· їх неповнолітні діти або неповнолітні діти чоловіка/дружини, які не перебувають у шлюбі, незалежно від 
того, чи народилися вони в шлюбі або поза шлюбом або були усиновлені.

c· інші близькі родичі, які жили разом як сім'я на початок збройного конфлікту і які повністю або в 
основному залежали від них.

4· Громадяни України, які перебували в Іспанії до 24 лютого 2022 року і які в результаті збройного конфлікту 
не можуть повернутися в Україну.

5· Громадяни третіх країн або особи без громадянства, які законно проживали в Україні на підставі дійсної 
законної посвідки на проживання (будь то постійна посвідка або іншого типу, як наприклад для студентів), 
виданої відповідно до українського законодавства, і які не мають можливості безпечно і на тривалий 
термін повернутися в свою країну або район.

6· Громадяни України, які перебували на нелегальному становищі в Іспанії до 24 лютого і які в результаті 
збройного конфлікту не можуть повернутися в Україну.

7· Члени сімей осіб, на які посилаються підпункти 4 і 5, на умовах, вказаних у пункті 3.

¿Як?
Заява оформляється зацікавленою в цьому особою шляхом особистої явки до співробітників Національної 
поліції в місцях, описаних вище, пред'явивши особисті або проїзні документи, які буде мати при собі заявник.

Клопотання має включати ідентифікаційні дані, сімейні дані та дані про проживання в Україні тощо.

У разі дітей до 18 років, які перебувають у супроводі дорослого, заява буде оформлена відповідальною за 
них особою.
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Де?
Громадяни України та інші особи, на яких це розповсюджується, що бажають отримати доступ на територію 
Іспанії, можуть звертатися за тимчасовим захистом у центри 
 
"прийому, притулку і перенаправлення" Міністерства з питань інтеграції, соціального забезпечення і міграції, 
створені з цією метою, а в тих областях, де такі центри не будуть створені - до обласних поліцейських ділянок 
і, у відповідних випадках - до місцевих органів національної поліції, які будуть визначені.

IV · ДОКУМЕНТИ

Особи, які подають заяву про тимчасовий захист, повинні пред’явити документи, які підтверджують, що вони 
перебувають у будь-якій із ситуацій, зазначених в розділі І, таких як:

• Посвідчення особи та проїзні документи.
 
• Документи, що підтверджують сімейні зв'язки (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, свідоцтво 

про усиновлення).

• Інша інформація, необхідна для встановлення відповідності вимогам, необхідним для отримання 
тимчасового захисту.

V · НАДАННЯ ТА ПОНОВЛЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ 

Міністр внутрішніх справ приймає рішення про надання або відмову в тимчасовому захисті. Рішення про 
надання тимчасового захисту включає дозвіл на проживання та роботу. Що стосується дозволу на роботу, то 
він буде виданий в необхідному випадку в залежності від віку користувача системою захисту.

Тимчасовий захист (і, отже, дозвіл на проживання та роботу) автоматично продовжується ще на один рік 
після закінчення першого року дії такого захисту, якщо орган, компетентний визнати тимчасовий захист, не 
припинив його.

Особа, яка отримала тимчасовий захист, повинна звернутися в обласні чи місцеві поліцейські ділянки для 
оформлення документа, що посвідчує особу іноземця. Якщо тимчасовий захист поновлюється, Ви повинні 
записатися на прийом для поновлення вашого документа, що посвідчує особу іноземця. 

VI · ЗМІСТ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ

Особи, які отримують тимчасовий захист, мають право на:

• Свободу пересування та проживання в Іспанії.

• Інформацію про зміст тимчасового захисту.

• Проїзний документ: проїзний документ надається особам, яким був наданий тимчасовий захист, якщо 
вони обґрунтовують необхідність виїзду з країни і не мають паспорта або проїзного документа чи у 
випадку їх недійсності.

¿Як?
Заява оформляється зацікавленою в цьому особою шляхом особистої явки до співробітників Національної 
поліції в місцях, описаних вище, пред'явивши особисті або проїзні документи, які буде мати при собі заявник.

Клопотання має включати ідентифікаційні дані, сімейні дані та дані про проживання в Україні тощо.

У разі дітей до 18 років, які перебувають у супроводі дорослого, заява буде оформлена відповідальною за 
них особою.
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• Прийняття на національній території: якщо особа, яка отримує тимчасовий захист на іспанській території, 
знаходиться або має намір в'їхати без дозволу на територію іншої держави-члена Європейського Союзу 
протягом періоду, що охоплюється цим рішенням, їй буде знову наданий дозвіл на в’їзд на національну 
територію.

• Адміністративний дозвіл на роботу на той же термін, що і тимчасова посвідка на проживання.

• Соціальну допомогу: за відсутності достатніх ресурсів заявники можуть користуватися соціальними та 
медичними послугами відповідно до норматив надання притулку.

 
• Возз'єднання сім'ї: пільги тимчасового захисту надаються на прохання бенефіціара в Іспанії членам його 

сім'ї за умови, що сім'я вже була створена в країні походження, і що в силу обставин, які призвели до 
визнання тимчасового захисту, вони розлучилися.



Особи, які отримують тимчасовий захист, мають право на:

• Свободу пересування та проживання в Іспанії.

• Інформацію про зміст тимчасового захисту.

• Проїзний документ: проїзний документ надається особам, яким був наданий тимчасовий захист, якщо 
вони обґрунтовують необхідність виїзду з країни і не мають паспорта або проїзного документа чи у 
випадку їх недійсності.

VIII · ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ І МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ

Тимчасовий захист - це те ж саме, що і міжнародний захист?

Ні, тимчасовий захист є статутом, який забезпечує негайну і тимчасову допомогу, що не суперечать заяві про 
надання міжнародного захисту.

Особи, які отримали тимчасовий захист, можуть клопотати про надання їм міжнародного захисту в Іспанії, але 
не можуть одночасно користуватися перевагами, що випливають з прохання про міжнародний захист. Для 
отримання додаткової інформації по запиту про надання міжнародного захисту Ви можете відвідати цей сайт: 
 https://www.policia.es/_es/extranjeria_asilo_y_refugio.php

IX · ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОСТУП ДО СИСТЕМИ ПРИТУЛКУ:

Особи, які отримали тимчасовий захист та члени їх сімей, у разі нестачі фінансових ресурсів, можуть подати 
заяву на доступ до системи прийому. 

Більш детальну інформацію можна знайти на цьому сайті:
 https://www.inclusion.gob.es/es/ucrania/acogida/index.htm  

VII · ОБОВ'ЯЗКИ ОСОБИ, ЯКА ПОДАЄ ЗАЯВУ НА НАДАННЯ РЕЖИМУ ТИМЧАСОВОГО 
ЗАХИСТУ В ІСПАНІЇ АБО КОРИСТУЄТЬСЯ НИМ

• Співпрацювати з іспанською владою для перевірки всіх тих крайнощів, що мають відношення до надання 
тимчасового захисту.

• Подати всі документи, на яких ґрунтуються заява: документи, що посвідчують особу, посвідку на 
проживання в Україні, документи, що підтверджують сімейні зв'язки тощо.

• Повідомляти про будь-які зміни адреси в Іспанії.
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X · ЗАСТОСОВНІ НОРМАТИВИ

Нормами, які регулюють цей тип захисту, є Директива 2001/55/ЄС від 20 липня для надання тимчасового 
захисту у разі масового припливу переміщених осіб і Регламент про надання тимчасового захисту у разі 
масового припливу переміщених осіб, схвалений Королівським Указом 1325/2003 від 24 жовтня, якою була 
введена вказана Директива правової системи Іспанії.

Положення та акти, запропоновані для застосування цих норм до масового припливу переміщених осіб, 
викликаного збройним конфліктом, що розпочався в Україні 24 лютого 2022 р. 
 
• Виконавче рішення Ради ЄС 2022/382 від 4 березня 2022 року, яким визнається існування масового 

припливу переміщених осіб з України в сенсі статті 5 Директиви 2001/55/EC, наслідком чого є розпочаток 
тимчасового захисту. 
https://www.boe.es/doue/2022/071/L00001-00006.pdf 

• Постанова Кабінету Міністрів від 8 березня 2022 року, що поширює тимчасовий захист, наданий відповідно 
до Виконавчого рішення Ради ЄС 2022/382 від 4 березня 2022 року, на осіб, які постраждали від конфлікту в 
Україні і які можуть знайти притулок в Іспанії. 
 https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/09/pcm170 

• Постанова PCM/169/2022 від 9 березня про розробку процедури визнання тимчасового захисту осіб, які 
постраждали від конфлікту в Україні. 
 https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3715.pdf
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