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             Додаткові послуги 

(тарифи дійсні з 01.01.2021 року) 

Нотаріальне завірення 

 Завірення копії документа + 
завірення підпису перекладача 

 

За тарифами нотаріуса 

(від 150 грн. за 1 док.) 

Завірення печаткою Студії перекладів 

 Завірення перекладу та копії 
документу  

50 грн./1 док. 

 

АПОСТИЛЬ 

Апостиль на нотаріальних 
документах 

Мін.Юст. 5 -7 робочих днів 400 грн 

Апостиль на  
документах РАГС 

Мін.Юст. 5-7  робочих днів 400 грн 

Апостиль на документах  
про освіту 

МОН 

35-40 р. робочих днів 600 грн 

до 30 робочих днів 
(документи старого 

взірця) 
700 грн 

до 20 робочих днів 
(документи старого 

взірця)* 
900 грн 

до 10 робочих днів 
(документи нового 

взірця) 
750 грн 

до 3 роб.дні 
(документи нового 

взірця) 
870 грн 

до 1-2 роб.дні 
(документи нового 

взірця) 
1700 грн 

*Комерційні документи 
юридичних осіб та  ФОП 

Мін.Юст. 
 

МЗС 

3-10 раб. дні 
2 роб. дні та 
5  роб. днів 

600 грн. 
1500 грн. та 

200 грн 
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*Під документами «старого» взірця слід розуміти атестати, дипломи свідоцтва інші освітні 
документи у вигляді книжечки, видані в СРСР або в Україні до 2001 року 

**Увага!!! МВС України, у разі наявності черг на виготовлення документів, а саме збоїв в 
роботі системи видачі документів, інформаційних баз даних, тощо, може затримувати видачу 
довідок на власний розсуд(на 10 робочих днів і більше). 

При умові апостилювання чи легалізації 10 і більше документів одночасно, 
знижка 10% 

Усі ціни подані без вартості доставки з м.Києва. Додтково сплачується вартість кур’єрської 
доставки документів — від 100 грн. (в обидві сторони), або 50 грн (в одну сторону). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апостиль в МЗС України  

4-5 роб. днів 350 грн. 

1-2 роб. днів 500 грн. 

Виготовлення довідки  

про несудимість** 

6-7 роб. днів 500 грн. 

2 роб.дні  800 грн. 
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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 
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. 


