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Довідки про відсутність судимості в інших країнах (з Польщі, Литви, 
Чехії, Угорщини, Латвії): 

Польща – Довідка з Апостилем – 2700 грн, довідка без Апостиля -1800 грн 
Термін: 4-7 робочих днів (через карантин терміни можуть бути збільшені до 
5 робочих днів!) 
 
Литва – Довідка з Апостилем – 180 Євро, довідка без Апостиля -160 Євро 
Термін: 7-10 робочих днів (через карантин терміни можуть бути збільшені до 
5 робочих днів!) 
 
Чехія - Довідка з Апостилем – 180 Євро, довідка без Апостиля -130 Євро 
Термін: 10-14 робочих днів (через карантин терміни можуть бути збільшені 
до 5 робочих днів!) 
 
Угорщина - Довідка з Апостилем – 180 Євро, довідка без Апостиля -100 
Євро 
Термін: 7-21 робочих днів 
 
Латвія : Довідка з Апостилем – 250 Євро, довідка без Апостиля -200 Євро 
Термін: 14-21 робочих днів (через карантин терміни можуть бути збільшені 
до 5 робочих днів!) 
 
Довідки за кордоном виготовляються БЕЗ присутності клієнта, тому 
можуть вимагатися, крім копії внутрішнього (українського) паспорта, може 
знадобитися нотаріальна довіреність на представника нашої фірми за 
кордоном та переклад присяжним перекладачем у країні видачі довідки. Це 
додаткові розходи, котрі у вартість довідки не включені. 
У вартість довідки з-за кордону входить: 

1. Послуги юристів 
2. Перевірка вашої особи за базами даних 
3. Видача довідки 
4. Проставлення апостиля 
5. Послуги нашої компанії та представника за кордоном 

 
У вартість довідки з-за кордону НЕ входить: 

1. Доставка документу з перевізником або кур’єрською службою 
2. Виготовлення нотаріальної довіреності 
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3. Переклад нотаріальної довіреності присяжним 
перекладачем у країні, котра видає довідку (якщо така вимога існує) 
 

Список документів для замовлення довідки за кордоном відрізняється і 
залежить від країни, звідки вам потрібно отримати довідку. Тому за переліком 
документів просимо звертатися додатково. 

 


