
ІНФОРМАЦІЯ З КОНСУЛЬСЬКИХ 

ПИТАНЬ  

Адреса Генерального консульства України в Мілані : 

Via Ludovico di Breme,11 

20156 Milano 

Tel.+3902801333 

Fax.+390286984863 

Е-mail: gc_itm@mfa.gov.ua;   

Інтернет-сторінка:     www.mfa.gov.ua/italy/ua/20811.htm  

………………………. 

ОПЛАТА КОНСУЛЬСЬКОГО ЗБОРУ 

****************************************************************** 

Здійснюється шляхом внесення / перерахування встановленої суми (у 

євро) на банківський рахунок Генерального консульства України в Мілані. 

Рахунок відкритий у міланському філіалі Banca Popolare di Milano,  

код рахунку - ІТ 14Е 05584 01713 000000019520 

Banca Popolare di Milano, що за адресою piazzale Accursio, 18, Milano. 

Увага! Генконсульство не приймає готівку, банківські чеки, кредитні 

картки. Не є прийнятною також оплата, здійснена через Інтернет чи 

пошту. 

Розгляд звернень громадян для вчинення консульських дій в ГКУ 

в Мілані здійснюється тільки за наявності всіх необхідних документів (та 

їх фотокопій). 

Попередній запис на прийом до ГКУ в Мілані не проводиться (в 

телефонному режимі та електронною поштою надається тільки 

інформація загального характеру з консульських питань). 

Оплата консульських послуг відвідувачами ГКУ в Мілані 

здійснюється на підставі направлення до банку, що видається після 

перевірки консульськими співробітниками усіх поданих документів.  

 

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=gc_itm@mfa.gov.ua
http://www.mfa.gov.ua/italy/ua/20811.htm


 

П А С П О Р Т Н І   П И Т А Н Н Я 

********************************************************* 

ОФОРМЛЕННЯ ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ            
ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН

  

Генеральне консульство України в Мілані приймає до розгляду 

клопотання щодо оформлення паспорта громадянина  України для  виїзду  

за  кордон від громадян України, які на законних підставах перебувають 

у межах консульського округу установи: 

1/ які у встановленому законодавством України порядку оформили 

виїзд на постійне проживання в Італію; 

2/ які тимчасово перебувають на території консульського округу ГКУ 

в Мілані 

Підставою для оформлення паспорта в Генконсульстві є втрата 

попереднього документа, закінчення у паспорті вільних сторінок чи 

пошкодження паспорта, досягнення громадянином України повноліття 

(громадянам України, які постійно проживають в Італії, паспорт може 

бути оформлений при досягненні ними 16 років). 

 

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ПАСПОРТА 

1) заява-анкета встановленого зразка (видається в ГКУ); 

 

2) документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство 

України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, 

проїзний документ дитини) – копії додаються до заяви анкети. У разі 

відсутності документів, що посвідчують особу та підтверджують 

громадянство України консульськими посадовими особами робиться 

запит до територіальних підрозділів ДД ГІРФО МВС України. 

     3)     свідоцтво   про  народження  (та його копія); 

     4)   у  разі  переміни  особою  імені до заяви-анкети додається копія 

відповідного документу щодо підтвердження цієї зміни (свідоцтво про 

шлюб, свідоцтво про розлучення, довідка про дошлюбне прізвище і 

т.д.); 

     5) дозвіл на проживання в Італії (permesso di soggiorno); 

     6) ідентифікаційна картка (carta d’identità), чи довідка з комуни щодо 



теперешінього місця проживання в межах консульського округу установи; 

     7) копія довідки  про  присвоєння ідентифікаційного  номера  (видається 

органами податкової служби України); Це не стосується осіб, які через свої 

релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття  

ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні 

державні органи; 

     8) три кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см; 

 

     9) у  разі  втрати за кордоном паспорта (проїзного документа) додатково 

подається довідка від поліції (denuncia di smarrimento / furto),  яка 

підтверджує звернення заявника щодо втрати документа; 

     10) для  оформлення паспорта дітям до 16 років до заяви-анкети 

додається   нотаріально   засвідчена   заява   батьків   (законних 

представників)  або  рішення  суду,  у  разі  потреби самостійного виїзду 

таких осіб за кордон. 

УВАГА! Особи віком від 18 до 25 років,  які підлягають  призову на  

строкову військову службу та не оформили постійного проживання за 

кордоном згідно  з  чинним  законодавством  України,  разом  із заявою   

про  оформлення  паспорта  подають  довідку  відповідного військового 

комісаріату щодо можливості виїзду з України. 

 

   

 
 

  

ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА 

УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН  

 

Відповідно до положень Консульського статуту України, затвердженого 

Указом Президента України від 02.04.1994 р. №127/94 консульські посадові особи 

здійснюють продовження терміну дії паспортів громадян України, які перебувають 

за кордоном. 

Процедура продовження терміну дії паспорта передбачає обов’язкове 

погодження кожної заяви з територіальним підрозділом паспортної роботи МВС 

України за місем реєстрації заявника в Україні з метою перевірки відсутності 

підстав для тимчасових обмежень у праві виїзду громадянина за кордон, 

зазначених у статті 6 Закону України «Про порядок виїзду з України та в’їзду в 

Україну громадян України». 



Паспорт громадянина України для виїзду за кордон підлягає продовженню за 

умови: 

а/ документ є в належному /не зношеному, пошкодженому/ стані і в 

ньому ще достатньо вільних сторінок для проставлення віз та інших позначок; 

б/ пред’явник паспорта перебуває в Італії на законних підставах.  

 

Для продовження терміну дії паспорта до Генконсульства подаються: 

 

 1. паспорт громадянина України для виїзду за кордон (копія  першої 

сторінки  паспорта додається   до заяви-анкети); 

 2. свідоцтво   про  народження  (копія   додається   до заяви-анкети); 

 3. довідка податкової служби України про  присвоєння 

ідентифікаційного  номера  (копія   додається   до заяви-анкети); 

 4. у  разі  переміни  особою  імені до заяви-анкети додається копія 

відповідного документу щодо підтвердження цієї зміни (свідоцтво про шлюб, 

свідоцтво про розлучення, довідка про дошлюбне прізвище і т.д.) 

 5. дозвіл на проживання в Італії (permesso di soggiorno). (Копія  permesso  

додається   до заяви-анкети); 

 6. ідентифікаційна картка (carta d’identità), чи довідка з комуни що 

підтверджує теперішнє місце проживання заявника в межах консульського 

округу ГК України в Мілані; 

  7. заява-анкета встановленого зразка (видається у віконечку); 

  8. банківська квитанція про сплату консульського збору в розмірі 10 

євро за розгляд анкети та 30 євро за вчинення консульської дії на рахунок 

установи у Banca Popolare di Milano, що за адресою piazzale Accursio, 18 (номер 

рахунку  ІТ 14Е 05584 01713 000000019520) 

 

 

 

 



ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ДІТЕЙ                                   

У ПАСПОРТИ БАТЬКІВ 

Необхідні документи: 

1. Свідоцтво про народження дитини. Якщо дитина народилася в Італії 

найкраще буде затребувати в комуні модель свідоцтва, що передбачена 

ст.3 Декрету Президента Італійської Республіки 2/5/1957 (Certificato di 

nascita completo di generalità) – з відомостями про батьків 

новонародженого. Свідоцтво в обов’язковому порядку має бути 

засвідчене батьками відповідно до вимог Гаазької конвенції від 

05.10.1961 р. штампом АПОСТИЛЬ, який проставляє на документі 

відділ легалізації компетентної префектури;   

2. паспорти батьків; 

3. заява-клопотання про набуття дитиною громадянства України за 

народженням;  

4. заява на внесення відомостей про дитину в паспорт для виїзду за 

кордон; 

5. дві банківські квитанції про сплату консульського збору 10 і 15 євро 

(тарифна ставка у терміновому порядку – 20 і 30 євро). 

Вклеєння фотографії дитини в паспорт передбачене після досягнення нею 

5-річного віку.  

Увага! Для внесення відомостей про дітей, народжених в Україні 

додатково подаються документи, які підтверджують легальність 

перебування дитини на території Італії (віза, дозвіл на перебування). 

Присутність дитини є обов’язковою; 

ОФОРМЛЕННЯ ПОСВІДЧЕННЯ НА ПОВЕРЕННЯ В УКРАЇНУ 

       У разі втрати громадянином України документів, що дають право на виїзд з 

України та посвідчують особу під час перебування за її межами (паспорт 

громадянина України для виїзду за кордон, проїзний документ дитини, паспорт 

моряка тощо), якщо строк дії такого документа закінчився або встановлено, що 

вони є недійними з інших причин, Генеральним консульством України в 

Мілані оформлюється посвідчення особи на повернення в Україну. 

      Порядок та підстави оформлення посвідчення особи на повернення в 

Україну визначено наказом Міністерства закордонних справ України від 

06.07.2011 року №174 Про затвердження Змін до Правил оформлення і видачі 

дипломатичними представництвами та консульськими установами України 

посвідчення особи на повернення в Україну. Правила розроблені відповідно до 

Положення про посвідчення особи на повернення в Україну, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1079 (зі змінами). 



                        Для отримання посвідчення заявник подає такі документи: 

1. Довідка італійської поліції (denuncia di polizia), яка підтверджує факт 

звернення громадянина України з приводу втрати проїзного документа; або 

документ, що дає  громадянину України право на виїзд з України та посвідчує 

особу під час перебування за її межами, якщо строк дії такого документа 

закінчився або встановлено, що він є недійсним з інших причин; 

2.Заява-анкета на оформлення посвідчення особи на повернення в Україну 

(надається під час консульського прийому); 

3. Дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см; 

4. Документи, які дозволяють ідентифікувати особу заявника, установити його 

місце проживання в Україні та підтвердити належність до громадянства 

України (копія внутрішнього паспорта, копія втрачено закордонного паспорта); 

5. Свідоцтво про народження дитини, в разі внесення даних про дитину до 

посвідчення (якщо громадянин України повертається в Україну разом з 

дитиною/дітьми) та 2 її кольорові фотокартки розміром 3,5 x 4,5 см (для дітей 

віком від 5 до 16 років); 

6. Квитанція про сплату консульського збору за подачу заяви-анкети (10 євро) 

та квитанція про сплату консульського збору за оформлення посвідчення (40 

євро). 

       В разі відсутності документів, що підтверджують належність заявника 

до громадянства України, Генеральне консульство України в Мілані 

звертається із відповідним запитом до підрозділів Дерджавної міграційної 
служби України  (з метою перевірки поданих громадянином відомостей та 

ідентифікації особи за фотокарткою. У цьому випадку документ оформлюється 

після отримання Генконсульством необхідного підтвердження з України). 

       У разі,  коли громадянин України,  який втратив  паспорт, виїхав за межі 

України з неповнолітніми дітьми, відомості про яких було  внесено до його 

паспорта, необхідно також отримати підтвердження  органів внутрішніх справ 

про факт унесення таких відомостей до його паспортного документа. 

       Посвідчення отримується в Генконсульстві безпосередньо заявником або 

його законним представником (у випадку документування дитей). 

Увага! Посвідчення особи на повернення є дійcним впродовж одного місяця, 

протягом якого його власник має повернутися в Україну. 

 

 

 



КОНСУЛЬСЬКИЙ ОБЛІК 

****************************************************** 

Прийняття на консульський облік громадянина України здійснюється в 

ГКУ, на території консульського округу якої громадянин постійно проживає 

або планує тимчасово перебувати на законних підставах більше ніж три місяці. 

 

ТИМЧАСОВИЙ КОНСУЛЬСЬКИЙ ОБЛІК 

При прийнятті на тимчасовий консульський облік громадянин України 

подає: 

заяву (надається в ГКУ);  

заповнену облікову картку громадянина України, який тимчасово 

перебуває за кордоном (надається в ГКУ); 

паспортний документ або проїзний документ дитини; 

копії сторінок паспортного документа або проїзного документа дитини з 

написами і відомостями про пред’явника документа; 

оригінал і копію виданого компетентними органами іноземної держави 

дозволу, що дає право на проживання в цій іноземній державі (оригінал такого 

дозволу обов’язково повертається заявнику); 

фотокартку розміром 35 х 45 мм. 

 

У разі звернення про прийняття на тимчасовий консульський облік 

законним представником, окрім зазначених документів, подаються оригінал та 

копія документа, що посвідчує особу та повноваження законного представника 

(оригінал зазначених документів обов’язково повертається заявнику).  

У проїзному документі дитини або паспортному документі громадянина 

України, який планує перебувати за кордоном тимчасово, але терміном більше 

ніж три місяці, проставляються штамп „Прийнятий на тимчасовий 

консульський облік в ..... з .....до .......”, дата, підпис консульської посадової 

особи та гербова печатка.  

Відомості щодо перебування громадян на консульському обліку у 

закордонних дипломатичних установах України також вносяться до 

Державного реєстру виборців України. 

Увага! За постановку на тимчасовий консульський облік консульський 

збір не стягується. 

За бажанням громадян України, які прибули до іноземної держави  з 

метою короткострокового (до трьох місяців) перебування, ЗДУ здійснюється 

їх облік шляхом внесення відповідних даних до журналу обліку громадян 

України, які прибули до іноземної держави з метою короткострокового (до 

трьох місяців) перебування. Ніяких відміток у проїзному документі дитини або 

паспортному документі цих громадян не проставляється.  

 



 

ПОСТІЙНИЙ КОНСУЛЬСЬКИЙ ОБЛІК 

Громадяни України, які у встановленому законодавством України 

порядку виїхали в Італію з метою постійного проживання, зобов’язані стати на 

постійний консульський облік в консульській установі України. 

 Прийняття на постійний консульський облік  

 

 На постійний консульський облік приймаються громадяни України, які 

відповідно до чинного законодавства України є такими, що постійно 

проживають за кордоном. 

 

 При прийнятті на постійний консульський облік громадянин України подає: 

заяву (надається в ГКУ);  

заповнену облікову картку громадянина України, який постійно проживає 

за кордоном (надається в ГКУ); 

паспортний документ або проїзний документ дитини;  

копії сторінок паспортного документа або проїзного документа дитини з 

написами і відомостями про пред’явника документа, відміткою про виїзд на 

постійне проживання за кордон; 

оригінал і копію виданого компетентними органами іноземної держави 

дозволу, що дає право на проживання в цій іноземній державі (оригінал такого 

дозволу обов’язково повертається заявнику); 

фотокартку розміром 35 х 45 мм; 

документ, що підтверджує сплату консульського збору. 

 

У разі звернення про прийняття на постійний консульський облік 

законним представником, окрім зазначених документів, подаються оригінал та 

копія документів, що посвідчують особу та повноваження законного 

представника (оригінал зазначених документів обов’язково повертається 

заявнику). 

 

При прийнятті на постійний консульський облік дитини віком до 16 років 

заява про прийняття такої дитини на облік та облікова картка на неї 

заповнюються одним з батьків (законним представником). У разі відсутності у 

дитини власного паспортного документа або проїзного документа дитини до її 

облікової картки додаються копії сторінок паспортних документів батьків 

(законних представників) з написами і відомостями про пред’явника документа, 

відміткою про виїзд на постійне проживання за кордон та відомостями про 

дитину. 

 

При прийнятті на постійний консульський облік у паспортному 

документі або проїзному документі дитини проставляються штамп: 

„Прийнятий на консульський облік в...”, дата, підпис консульської посадової 

особи,  гербова печатка. 

При цьому громадянин вноситься до електронного реєстру виборців. 



 

За прийняття на постійний консульський облік стягується консульський 

збір, розмір якого встановлюється згідно з Положенням про консульський збір 

України.  

За прийняття на постійний консульський облік дітей віком до 16 років 

консульський збір не стягується. 

За прийняття на постійний консульський облік у зв’язку зі зміною меж 

консульського округу ЗДУ консульський збір не стягується. 

 

Прийом до розгляду клопотань громадян України про залишення на 

постiйне проживання за кордоном 
 Громадяни України, якi виїхали за її межi тимчасово, при порушеннi 

клопотання про залишення на постiйне проживання за кордоном подають до 

дипломатичного представництва або консульської установи України за 

кордоном такi документи: 

Документи подаються в 4-х нотаріально завірених примірниках. 

 Заяву-анкету встановленого зразка (можна отримати в ГКУ в Мілані); 

 паспорт громадянина України для виїзду за кордон чи інший документ, 

за яким громадянин України виїхав за її межі; 

чотири нотаріально засвідчені копії свідоцтва про народження заявника; 

за наявності в заявника дітей віком до 18 років – чотири нотаріально 

засвідчені копії свідоцтв про їх народження; 

 чотири нотаріально засвідчені копії свідоцтв про шлюб або  розірвання 

шлюбу; 

 заяви батьків, одного з подружжя заявника, які проживають в Україні; за 

наявності в заявника неповнолітніх дітей, які залишаються в Україні, - 

заяви їхніх законних представників про відсутність у них матеріальних 

претензій до заявника (4 нотаріально засвідчені примірники). У разі 

смерті зазначених осіб подаються 4 нотаріально засвідчені копії свідоцтва 

про смерть. Якщо батьки пропали безвісти, - 4 завірені копії рішення суду 

про визнання їх безвісно відсутніми; 

чотири нотаріально засвідчені примірники довідки з місця роботи 

заявника в Україні за останні п'ять років про відсутність до нього 

матеріальних претензій та три її завірені копії. 

довідка про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку-

резидентом та про відсутність податкових зобовязень з такого податку 
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 чотири нотаріально засвідчені заяви дітей віком від 14 до 18 років, які 

постійно проживають в Україні, про згоду на своє залишення на постійне 

проживання за кордоном разом з батьками або одним з них; 

 якщо неповнолітні діти залишаються на постійне проживання за 

кордоном з одним з батьків - нотаріально засвідчену заяву про згоду на це 

другого з батьків. У випадку смерті другого з батьків подається чотири 

нотаріально засвідчені копії свідоцтва про смерть. Якщо він пропав 

безвісти, - завірена копія рішення суду про визнання його безвісно 

відсутнім у 4 прим. 

чотири фотокартки розміром 3,5х4,5см; 

 квитанцію про сплату консульського збору в сумі 200 євро. 

Повiдомлення рiшення заявниковi та оформлення документiв про його 

постiйне проживання за кордоном: 

 Про прийняте рiшення повiдомляється заявниковi в письмовiй або уснiй 

формi.  

Разом з повiдомленням позитивного рiшення заявник iнформується про 

обов'язковiсть виписки з останнього мiсця постiйного проживання в 

Українi, здачi паспорта громадянина України до органiв внутрiшнiх справ за 

останнiм мiсцем проживання в Українi та надання до дипломатичного 

представництва або консульської установи вiдповiдних довiдок. 

 Пiсля представлення заявником довiдок про виписку з останнього мiсця 

постiйного проживання в Українi та здачi паспорта громадянина України до 

органiв внутрiшнiх справ України в паспорт громадянина України для виїзду за 

кордон уноситься шляхом проставлення штампа "постiйне проживання" або 

такого напису (з вiдмiткою про дату внесення та iз зазначенням посади i 

прiзвища особи, яка його внесла), який скрiплюється пiдписом посадової особи 

та печаткою вiдповiдного дипломатичного представництва або консульської 

установи. 

 

 
 

 

  
 

  

 

 

 

 



ЗНЯТТЯ З КОНСУЛЬСЬКОГО ОБЛІКУ  

 

 Зняття громадянина України з постійного консульського обліку 

здійснюється у таких випадках: 

1. зміни місця проживання в межах однієї держави (переїзд з 

консульського округу однієї ЗДУ до консульського округу іншої) або переїзду з 

однієї іноземної держави до іншої; 

2. повернення громадянина України на постійне місце проживання в 

Україну;  

3. припинення громадянства України;  

4. смерті громадянина України; 

5. відсутності в ЗДУ інформації про громадянина України протягом 10 

(десяти) років з дати прийняття його на постійний консульський облік. 

 
Для зняття з постійного консульського обліку у випадках, передбачених 

підпунктами 1, 2, 3 громадянин України подає до ЗДУ заяву та паспортний 

документ або проїзний документ дитини. 

 

 У разі смерті громадянина України зняття з постійного консульського 

обліку провадиться після отримання ЗДУ повідомлення про смерть.  

 

 У випадку відсутності в закордонній дипломатичній учтанові інформації 

про громадянина України протягом 10 (десяти) років з дати прийняття його на 

постійний консульський облік консульська посадова особа засобами поштового 

зв’язку надсилає такому громадянину письмове повідомлення щодо 

необхідності підтвердження його персональних даних. При цьому у 

повідомленні зазначається, що в разі ненадходження відповіді від громадянина 

протягом 30 днів з дати відправлення зазначеного повідомлення ЗДУ, 

консульська посадова особа знімає його з постійного консульського обліку. 

 

Зняття з тимчасового консульського обліку відбувається: 

 

з настанням кінцевої дати, зазначеної у штампі, що проставляється в 

проїзному документі дитини або паспортному документі громадянина України; 

до настання кінцевої дати, зазначеної у штампі, що проставляється в 

проїзному документі дитини або паспортному документі громадянина України, 

за заявою громадянина України. При цьому до проїзного документа дитини або 

паспортного документа громадянина України вноситься відмітка: „Знятий з 

консульського обліку в ...”, ставляться дата, підпис консульської посадової 

особи, гербова печатка.  

 

Увага! За зняття з консульського обліку консульський збір не стягується. 

 

 

 

 



НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ 

 

           Порядок вчинення нотаріальних дій в Генеральному консультсві України 

в Мілані визначається законодавством України про державний нотаріат, 

Консульським статутом України та іншими законодавчими актами України. 

Нотаріальні дії вчинюються у приміщенні Генконсульства в день пред`явлення 

всіх необхідних для цього документів та сплати консульського збору. 

 

        Встановлення особи громадянина України здійснюється за паспортом 

громадянина для виїзду за кордон. 

         Генконсульством вчиняються такі види нотаріальних дій: 

         1) посвідчуються правочини (довіреності, заяви та ін.), крім іпотечних 

договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, 

дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, 

що знаходиться в Україні; 

        2) засвідчується вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них; 

        3) засвідчується вірність підпису на документах; 

        4) засвідчується вірність перекладу документів з однієї мови на іншу; 

        5) посвідчується факт, що фізична особа є живою; 

        6) посвідчується факт перебування фізичної особи в певному місці; 

        7) посвідчується тотожність фізичної особи з особою, зображеною на 

фотокартці.    

   

Перелік необхідних документів для ДОВІРЕНОСТІ: 

1.Фотокопія першої сторінки закордонного паспорта заявника; 

2.Фотокопія ідентифікаційного номера (укр.) заявника; 

3.Фотокопія першої сторінки  українського паспорта довіреної особи; 

4.Фотокопія ідентифікаційного номера довіреної особи; 

5.Фотокопія свідоцтва про народження (якщо довіреність стосується 

виготовлення документів для неповнолітньої дитини); 

6.Фотокопія свідоцтва про народження або свідоцтва про шлюб для 

підтвердження родинних зв’язків, якщо довіреність оформлюється на дітей, 

батьків або другого з подружжя заявника на право користування і 

розпорядження майном та здійснення кредитних операцій (при наданні цього 

документа зменшується консульський тариф). 

7.Фотокопія технічного паспорта транспортного зособу (якщо довіреність 

стосується розпорядження, продажу, дарування, обміну, керування, тощо); 

 



Перелік необхідних документів для ЗАЯВИ (ДОЗВІЛ БАТЬКІВ на виїзд 

дитини за кордон, виготовлення проїзного документа чи паспорта дитині 

або виготовлення візи дитині в Посольстві): 

1.Фотокопія першої сторінки закордонного паспорта заявника;  

2.Фотокопія свідоцтва про народження (якщо заява стосується виготовлення 

документів для неповнолітньої дитини); 

         Оформлення довіреностей громадянами Італії, третіх країн, а також 

особами без громадянства з метою забезпечення інтересів особи в Україні, 

здійснюється за місцем проживання довірителя в італійського нотаріуса, після 

чого підпис та печатка нотаріуса засвідчується компетентними органами 

Італійської Республіки відовідно до вимог Гаазької конвенції що скасовує 

вимогу легалізації іноземних офіційних документів 1961 року. Після цього 

документ перекладається українською мовою.  

          Такий же порядок оформлення довіреності в італійського нотаріуса та 

зазначений вище порядок її засвідчення поширюється також і на громадян 

України, які не мають можливості особисто прибути до Генконсульства для 

оформлення довіреності консулом.  

 

 

 
 

РЕЄСТРАЦІЯ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ ШЛЮБУ В ІТАЛІЇ 

         Для укладення шлюбу в органах реєстрації актів цивільного стану 

Італійської Республіки громадянин України має оформити довідку про шлюбну 

правоспроможність, видану консульською установою України (nulla osta per 

matrimonio).           

 З метою отримання довідки про шлюбну правоспроможність до 

Генерального консульства України в Мілані заявник подає наступні документи: 

Документи, які необхідно подати 

до ГКУ в Мілані для оформлення 

довідки про шлюбоспроможність 

Documenti da presentare presso il 

Consolato per rilascio di Nulla osta 

al matrimonio 

1. Паспорт громадянина України 

для виїзду за кордон + копія 

1. Passaporto per l’estero + fotocopia 

2. Свідоцтво про народження + 

копія 

2. Certificato di nascita + fotocopia 

3. Свідоцтво про розлучення 

(смерть іншого з подружжя) + 

копія  

3. Certificato di divorzio oppure 

certificate del decesso di ex-marito 

+ fotocopia 

4. Довідка про постійне місце 4. Certificato di residenza in Ucraina 



проживання + копія + fotocopia 

5. Ідентифікаційний документ особи 

з якою маєте намір одружитися + 

фотокопія 

5. Carta d’identità del futuro marito + 

fotocopia 

 

6. Нотаріально засвідчена заява про 

відсутність передбачених законом 

перешкод для реєстрації шлюбу 

(яка може бути оформлена в ГКУ 

в Мілані) 

6. Dichiarazione dell’assenza degli 

ostacoli previsti dalla Legge per 

contrare il matrimonio  

7. Заява особи, з якою маєте намір 

укласти шлюб про згоду на 

внесення її особистих даних в 

документ.  

7. Consenso del futuro coniuge al 

inserimento dei suoi dati personali 

in nulla osta  

         За видачу довідки про шлюбну правоспроможність справляється 

консульський збір в сумі 30 євро (тарифна ставка за вчинення консульської дії у 

терміновому порядку – 60 євро). 

Щодо документів про сімейний стан 

З метою належної реалізації права особи на шлюб Міністерство юстиції 

України поінформувало про те, що Правилами реєстрації актів цивільного 

стану в Україні, затвердженими наказом Міністерства юстиції від 18.10.2000    

№ 52/2 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 22.11.2007 

№1154/5) та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 22.11.2007 за 

№1305/14572, змінено підставу підтвердження громадянами України та 

особами без громадянства сімейного стану для реєстрації шлюбу. 

Так, відповідно до пункту 7 глави 3 розділу ІІІ наведених Правил, 

громадяни України та особи без громадянства, які проживають в Україні, для 

підтвердження сімейного стану з метою реєстрації шлюбу в іншій державі 

подають засвідчену нотаріально заяву, в якій особа повідомляє про себе, що 

вона ніколи не перебувала у шлюбі, або про те, що вона раніше перебувала у 

шлюбі, але зараз її шлюб припинено. 

Громадяни України, які проживають за кордоном, для реєстрації шлюбу 

та підтвердження сімейного стану подають аналогічну заяву, засвідчену 

посадовою консульською особою, нотаріусом або документ про те, що особа не 

перебуває у шлюбі, виданий компетентними органами країни проживання, який 

повинен бути належним чином легалізований, якщо інше не передбачено 

міжнародними договорами. 
 

 

 

 

 

 



Юридична допомога адвокатських об'єднань 

Надання громадянам України, які перебувають за кордоном, кваліфікованої та 

доступної правової допомоги, забезпечення юридичного супроводу справ, 

пов’язаних з відшкодуванням шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням 

здоров’я або смерті фізичної особи, надання послуг адвокатів, захист інтересів 

громадян України в судах та інших юрисдикційних органах здiйснюють такі 

адвокатські об'єднання в Українi: 

  

“Українська іноземна юридична колегія (Укрінюрколегія) 
 Адреса:           01034 м. Київ, вул. Золотоворітська, 2 

Телефон:         (0038 044) 246 53 91 

Факс:               (0038 044) 279 28 35 

E-Mail:              admin@ukrinur.kiev.ua 

  

Адвокатське бюро “Правовий радник” 
 Адреса:           м. Львів, пл. Яворського, 1 

Телефон:         (0038 0322) 74 42 65 

Факс:               (0038 0322) 72 66 51 

 Адреса:           м. Київ, вул. Попудренка, 26/9, 51 

Телефон:         (0038 044) 552 61 35                                

E-Mail:             radnyk@lviv.gu.net 

Веб-адреса:     http://www.lviv.ua/radnyk/ 

  

 Консульські посадови особи не можуть виконувати обов'язки адвокатів і 

юридичних консультантів та не можуть бути стороною у судовому 

процесі. 
 

 

ПРО ЗАСВІДЧЕННЯ ОФІЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ  
 ШТАМПОМ «АПОСТИЛЬ» 

 

22 грудня 2003 року для України набула чинності Гаазька Конвенція, що 

скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, 1961 року. 

  

Офіційні документи, які будуть використовуватись на території держав -

учасниць Конвенції, мають бути засвідчені спеціальним штампом „Apostille” 

(далі - апостиль), проставленим компетентним органом держави, в якій був 
складений документ. 

  

Даний порядок застосовується, зокрема, у відносинах між Україною 

та Італією. 

Таким чином будь-який вітчизняний документ набуває юридичної сили 

для італійських компетентних органів лише після його засвідчення. 
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Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України „Про надання 

повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що 

скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів” від 18.01.2003 

№61, апостиль проставляється: 

  

Міністерством освіти і науки – на офіційних документах, виданих 

навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і 

організаціями, що стосуються сфери освіти і науки; 

До таких документів відносяться: дипломи про освіту, сертифікати про 

присвоєння вчених звань, атестати, довідки з навчальних закладів, навчальні 

плани та інші;  

 

Міністерством юстиції України - на документах, що видаються 

органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються 

нотаріусами України. 

Зокрема, свідоцтва та довідки, видані органами РАЦС, документи, 
видані або засвідчені нотаріусами, судові рішення та довідки. 

  

Міністерством закордонних справ України - на всіх інших видах 

документів. 

 

Довідкова інформація: 

  

в Міністерстві закордонних справ України: 

за адресою: 01018, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 2 

за телефоном: 238-16-69 

E-mail: cons_vld@mfa.gov.ua, cons_sld@mfa.gov.ua 

а також на веб-сайті: http://www.mfa.gov.ua/ 

 

  

у Міністерстві юстиції України: 

за адресою: м. Київ, вул. Артема, 73 (зупинка троллейбуса №18 "Полтавська") 

за телефоном: 235-40-83 

на веб-сайті: http://www.minjust.gov.ua/ 

  

у Міністерстві освіти і науки України: 

за адресою: 01135, м. Київ, просп. Перемоги, 10 (зупинка тролейбусів No.5, 
No.8, No.17 "Повітрофлотський шляхопровід") 

за телефоном: 216-22-35            

на веб-сайті: http://www.mon.gov.ua/ 

 

ЗАСВІДЧЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ 

Vista la mancanza il relativo accordo bilaterale tra Ucraina e Italia i titoli di 

studio ucraini non sono automaticamente riconosciuti in Italia. Perciò i cittadini 
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ucraini interessati al riconoscimento dell’eguaglianza di valore e di efficacia 

("equipollenza") dei propri titoli di studio (conseguiti in Istituti di istruzione 

ufficialmente riconosciuti in Ucraina) ai corrispondenti titoli di studio italiani 

possono presentare una domanda tramite l’Ufficio studenti dell’Ambasciata Italiana a 

Kiev (Ucraina).  

Indirizzo: Via Yaroslaviv Val 32 B 01901 KIEV  

 Tel +3 (8044)  2303101   

 Fax +3 (8044)  2303125  

    e-mail: Consolato.Kiev@esteri.it 

                                       www.ambkiev.esteri.it  

I documenti che è necessario presentare per richiedere la dichiarazione di 

valore e l’equipollenza del titolo di studio sono:  

- diploma o certificato in originale o debitamente reso ufficiale, munito del sigillo o 

del timbro a secco della scuola o dell’istituzione universitaria e firmato in modo 

leggibile dal funzionario addetto; 

- traduzione del documento in italiano, fedele e conforme al testo originale. La 

traduzione può essere eseguita dall’interessato o da un traduttore. 

 

 

МИТНІ ПИТАННЯ 

              

            З текстами  документів по митних питаннях можна ознайомитись на веб-

сторінці Державної митної служби України за адресою: 

http://www.customs.gov.ua 

 

 

 

СВЯТКОВІ ДНІ 

 

          Генеральне консульство України в Мілані не працює у такі дні 

українських свят: 

 

1 січня – Новий рік 

7 січня – Різдво Христове 

8 березня – Міжнародний жіночий день   

15 квітня (у 2012 році) – Великдень  

1 і 2 травня– День міжнародної солідарності трудящих 

9 травня– День Перемоги 
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3 червня (у 2012 році) – Трійця 

28 червня– День Конституції України  

24 серпня – День Незалежності України  

 

* Увага! якщо святковий день співпадає з вихідним (субота або неділя), то 

наступний після вихідних понеділок оголошується вихідним днем. 
 

 

 


