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ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ
ПРОЖИВАННЯ УКРАЇНЦІВ

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ.
Безпосередньо можуть зареєструвати своє місце проживання громадяни України, або

громадяни інших країн, які підтвердять своє проживання в Україні при наявності діючого
паспорту.

У випадку надання наступних документів:

● Закордонного паспорту з закінченим терміном дії.
● Внутрішнього паспорту громадянина України (з перекладом чи без)
● Свідоцтва про народження (у випадку повнолітніх) з перекладом чи без.
● При наданні інших документів (посвідчення водія, медичної картки, тощо….).

Здійснити реєстрацію місця проживання неможливо, тому що спочатку треба обов»язково
попросити тимчасового захисту для переміщених осіб.

Для цього Ви повинні подати запит до Провінційної бригади імміграції та кордонів
Головного штабу національної поліції регіону Мурсія (Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras
de la Jefatura Superior de Policía Nacional de la Región de Murcia) , розташованого за адресою Avda.
De Mercamurcia, nº 15, Sangonera la Verde, та попередньо запросити дату візиту  за посиланням:

https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html

В продовження подаємо коротку інструкцію як замовити вищезгаданий візит:

- Після того, як посилання було введено в браузер, і вже безпосередньо на сторінці, Вам потрібно
буде вибрати "MURCIA" з спадного списку "Provincia”.

- На наступному екрані спочатку потрібно вибрати опцію «CNP MURCIA SANGONERA, AVDA,
MERCAMURCIA, 15» спадного списку «Oficina».

- Далі вниз, у цій же вкладці, у розділі «Trámites Cuerpo Nacional de Policía» виберіть процедуру
«POLICÍA – SOLICITUD PROTECCIÓN TEMPORAL A DESPLAZADOS » і натисніть «Aceptar».

- На наступній сторінці оберіть варіант «Pasaporte» і введіть номер свого паспорта, якщо він у вас є,
а якщо його немає, то номер документа, який у вас є, потім введіть своє повне ім’я та прізвище, і нарешті,
рік народження з чотирма цифрами. Потім виберіть «Solicitar cita», і тепер ви можете вибрати день і час.

Після того, як Ви прийдете на прийом заповните заяву про тимчасовий захист , документ про
підтвердження особи та отримаєте документ про прийняття вашої заяви та надання
ідентифікаційного коду від поліції, ви можете записатися на зустріч у Службу Статистики та
зареєструвати своє місце проживання.

A. РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ УКРАЇНЦІВ.

B1. Для реєстрації місця проживання неповнолітніх українців спільно з батьками, чи з
іншою людиною ( з числа родичів чи ні) при наявності письмового дозволу батьків зобов’язані
надати один з нижче вказаних документів:

● Діючий паспорт
● Діючий паспорт
Як свідоцтво про народження так і дозвіл батьків мають містити завірений згідно закону

переклад (відповідним посольством або консульством)
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B2. В випадках коли:

● Хочуть зареєструвати неповнолітніх з паспортом з закінченим терміном дії і не надають
легалізованого свідоцтва про народження.

● Хочуть зареєструвати неповнолітніх з бабусею, дідусем, тіткою чи іншими родичами, які
не можуть надати дозвіл з перекладом, завіреним згідно закону.

● Хочуть зареєструвати неповнолітніх з дозволом батьків і наявністю свідоцтва про
народження, які не перекладені належним чином.

В усіх цих випадках спочатку треба заявити про тимчасовий захист переміщених осіб і, як
сказано раніше, надавши документ отриманий в поліції можна здійснити реєстрацію місця
проживання.

Фактично, в документі, що посвідчує особу, який видає DGP (Direcciónón general de
policía), є розділ під назвою «Дані опікуна», який слугуватиме підтвердженням представництва
(DGP попросить і перевірить необхідну документацію). Відповідно, опікун, який вказаний у
зазначеному документі, є повноправним.

B3. В наступних випадках:

• Неповнолітні, для яких немає дозволу обох батьків.
• Неповнолітні, для яких немає дозволу від батьків, але ми маємо дані опікуна у запиті

про тимчасовий захист переміщених осіб.

Для здійснення реєстрації батько, мати чи опікун, які фігурують у зверненні про
тимчасовий захист переміщених осіб, повинні підписати зразок заяви, який їм надасть під час
реєстрації Служба статистики та Реєстрації.

B. ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ СТАТУС ТИМЧАСОВО ПЕРЕМІЩЕНИХ
ОСІБ.

Майте на увазі, що під час звернення до Головного управління поліції (DGP) його
представники знімуть відбитки пальців заявників та видадуть їм документ, що підтверджує
подання їхньої заяви, в якій буде зазначено призначений NIE (ідентифікаційний номер іноземця).

Після розгляду заяви Головне управління поліції видає остаточну постанову про
тимчасовий захист переміщених осіб, цим самим надає їм дозвіл на проживання та роботу.

Отже для реєстрації будуть слугувати доказом, як документ про подання Вашої заяви, так і
остаточне рішення про надання Вам статусу тимчасово переміщених осіб з правом на проживання
і роботу.

Обидва документи, той чи інший, необхідно надати разом із рештою документів для
реєстрації, як це вимагається від будь-якого іншого громадянина.
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