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1. Що таке апостиль 

Апости́ль (з фр. apostille) – спеціальний 

штамп апостиляції, що засвідчує дійсність 

підписів, статусу осіб, печаток; підтвердження 

підписів і печаток на офіційних документах 

апостилем робить ці документи чинними в усіх 

країнах-учасницях Гаазької конвенції. 

Україна приєдналась до Гаазької Конвенції 

10 січня 2002 року. Це Конвенція, що скасовує 

вимогу легалізації іноземних офіційних 

документів (далі – Конвенція), набула чинності 

22 грудня 2003 року, відтак 98 держав-учасниць 

Конвенції, відмовилися у відносинах із 

Україною від вимоги повної консульської 

легалізації офіційних документів і перейшла на 

спрощену процедуру апостилювання. 

Апостиль засвідчує справжність підпису, 

якість, в якій виступала особа, що підписала 

документ, і, у відповідному випадку, 

автентичність відбитка печатки або штампа, 

яким скріплений документ. Апостиль може не 

використовуватися, якщо існують правові 

підстави, що скасовують або спрощують 

легалізацію документа виданого окремою 

державою. 

Апостиль проставляється на вимогу особи, 

що підписала документ, або будь-якого 

пред'явника документа. 

 

Апостиль проставляється 

• На документах, які виходять від органів 

судової влади України. 

• На документах, які виходять від органів 

прокуратури України, органів юстиції. 

• На адміністративних документах. 

• На документах про освіту та вчені 

звання. 

• На документах, оформлених 

державними і приватними нотаріусами. 

• На офіційних свідоцтвах, виконаних на 

документах, підписаних особами у їх приватній 

якості, таких як офіційні свідоцтва про 

реєстрацію документа або факту, який існував 

на певну дату, та офіційних і нотаріальних 

засвідченнях підписів. 

 

Апостиль не проставляється на:  

• документах, виданих закордонними 

дипломатичними установами України. 

• адміністративних документах, що мають 

пряме відношення до комерційних або митних 

операцій. 

• оригіналах, копіях (фотокопіях) 

нормативно-правових актів, роз’яснень та 

правових висновків щодо їх застосування, 

документах, що мають характер листування. 

 

Повноваження на проставлення 

апостилю в Україні 

Постановою Кабінету Міністрів України 

«Про надання повноважень на проставлення 

апостиля, передбаченого Конвенцією, що 

скасовує вимогу легалізації іноземних 

офіційних документів» від 18 січня 2003 року 

№ 61 (із змінами) повноваження на 

проставлення апостиля надано: 

• Міністерству освіти і науки - на 

офіційних документах, виданих навчальними 

закладами, державними органами, 

підприємствами, установами і організаціями, 

що стосуються сфери освіти і науки;  

• Міністерству юстиції - на документах, 

що видаються органами юстиції та судами, а 

також на документах, що оформляються 

нотаріусами України;  

• Міністерству закордонних справ - на 

всіх інших видах документів.  

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 

ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕУПРАВЛІННЯ 

ЮСТИЦІЇ  

У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТ 

 

 
 

Методичні рекомендації з правової роботи для 
застосування в практичній діяльності 

підприємствами, установами, організаціями 
(підготовлено відповідно до законодавства України 

станом на 01.07.2016 та переглянуто в 2017 році) 
 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF_(%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2003
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Відповідно до наказу Міністерства 

закордонних справ України, Міністерства 

освіти і науки України та Міністерства юстиції 

України «Про внесення змін до Правил 

проставлення апостиля на офіційних 

документах, призначених для використання на 

території інших держав» від 13 серпня 2014 

року № 341/934/1335/5, зареєстрованого в 
Міністерства юстиції України 15 серпня 2014 р. 

№ 981/25758, дозволяється проставляти 

апостиль на копіях (фотокопіях), засвідчених у 

нотаріальному порядку: 

• Паспортних документах. 

• Військових квитках. 

• Трудових книжках. 

• Дозволах на носіння зброї. 

• Свідоцтвах про реєстрацію 

транспортних засобів (технічних паспортах). 

• Посвідченнях особи. 

 

2. Порядок проставлення апостилю 

Порядок проставлення апостиля на 

офіційних документах, що видаються органами 

юстиції та судами, а також на документах, що 

оформляються нотаріусами України, 

затверджений наказом Міністерства юстиції 

України 11.11.2015 №2268/5, зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 

р. за № 1419/27864 (зі змінами) (далі - Порядок) 

визначає процедуру проставлення 

Міністерством юстиції України апостиля на 

офіційних документах, що видаються органами 

юстиції та судами, а також на документах, що 

оформляються нотаріусами України (далі - 

проставлення апостиля) з метою реалізації 

Правил проставлення апостиля на офіційних 

документах, призначених для використання на 

території інших держав, затверджених наказом 

Міністерства закордонних справ України, 

Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства юстиції України від 05 грудня 

2003 року № 237/803/151/5, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 12 грудня 2003 

року за № 1151/8472 (далі - Правила). 

Проставлення апостиля здійснюється за 

допомогою програмних засобів ведення 

Електронного реєстру апостилів (далі - Реєстр) 

в такому порядку: 

1) прийняття документів, формування та 

реєстрація заяви; 

2) розгляд документів, поданих для 

проставлення апостиля; 

3) проставлення апостиля, відмова у його 

проставленні; 

4) видача документів за результатом 

розгляду заяви. 

Проставлення апостиля, відмова в його 

проставленні здійснюються у строк до 2 

робочих днів. 

У разі необхідності отримання зразка 

підпису, відбитка печатки та/або штампа, а 

також здійснення перевірки документів про 

державну реєстрацію актів цивільного стану у 

випадках відсутності відомостей про них у 

Державному реєстрі актів цивільного стану 

громадян та/або виникнення сумніву щодо їх 

достовірності строк розгляду документів на 

проставлення апостиля може бути продовжено 

до 20 робочих днів. 

6. За надання послуг з проставлення 

апостиля справляється плата у розмірах, 

визначених законодавством. 

 

3. Прийняття документів 

Проставлення апостиля здійснюється за 

заявою будь-якої особи, яка подає відповідний 

документ, шляхом її особистого звернення до 

територіальних органів Міністерства юстиції 

України або надіслання заяви про проставлення 

апостиля поштовим зв’язком до Міністерства 

юстиції України чи його територіальних 

органів, крім випадку проставлення апостиля на 

виписці з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань (далі – виписка з 

Єдиного державного реєстру). 

Поштовим зв’язком може бути надіслана 

заява про проставлення апостиля виключно з-за 

кордону та для проставлення апостиля на 

документах про державну реєстрацію актів 

цивільного стану. У разі коли заява про 

проставлення апостиля надійшла до 

Міністерства юстиції України, така заява 

направляється територіальному органу для її 

прийняття відповідно до Порядку. 

Виписка з Єдиного державного реєстру для 

проставлення апостиля передається державним 

реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань, яким 

сформовано таку виписку, до територіальних 

органів Міністерства юстиції України. 

Посадова особа територіального органу 

Міністерства юстиції України за допомогою 

програмних засобів ведення Реєстру формує 

заяву, на якій заявник за умови відсутності 

зауважень до відомостей, зазначених у ній, 

проставляє власний підпис. 

Після проставляння підпису така заява 

реєструється у Реєстрі із зазначенням дати і 

часу реєстрації. 

У разі коли заява про проставлення апостиля 

у випадку, надіслана поштовим зв’язком, 

посадова особа територіального органу 

Міністерства юстиції України за допомогою 

програмних засобів ведення Реєстру формує 

відповідну заяву та реєструє її у Реєстрі із 

зазначенням дати і часу реєстрації. На 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1151-03
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1151-03
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1151-03
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сформованій заяві проставляння власного 

підпису заявником не здійснюється, а заява про 

проставлення апостиля, що надіслана поштовим 

зв’язком, долучається до такої заяви. 

У разі коли для проставлення апостиля 

передається виписка з Єдиного державного 

реєстру, посадова особа територіального органу 

Міністерства юстиції України за допомогою 

програмних засобів ведення Реєстру формує 

відповідну заяву та реєструє її у Реєстрі із 

зазначенням дати і часу реєстрації. На 

сформованій заяві проставляння власного 

підпису заявником не здійснюється. 

Для проставлення апостиля заявник 

пред’являє посадовій особі територіального 

органу Міністерства юстиції України документ, 

що посвідчує його особу, крім випадках, коли 

заява надіслана виключно з-за кордону 

поштовим зв’язком та для проставлення 

апостиля на документах про державну 

реєстрацію актів цивільного стану (у разі коли 

заява про проставлення апостиля надійшла до 

Міністерства юстиції України, така заява 

направляється територіальному органу для її 

прийняття відповідно до Порядку) і виписка з 

Єдиного державного реєстру для проставлення 

апостиля передається державним реєстратором 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, яким сформовано таку 

виписку, до територіальних органів 

Міністерства юстиції України, та подає: 

- оригінал документа, на якому 

проставляється апостиль, або його копію, 

засвідчену в установленому порядку; 

- документ про оплату послуги з 

проставлення апостиля. 

У разі коли заявник звільнений від оплати 

послуг з проставлення апостиля, документ про 

таку оплату не подається. У такому випадку 

заявник пред’являє посадовій особі 

територіального органу Міністерства юстиції 

України документ, що підтверджує право на 

звільнення від сплати, з якого відповідною 

посадовою особою виготовляється копія та 

долучається до поданої заяви. У разі коли заява 

про проставлення апостиля надіслана поштовим 

зв’язком, копія документа, що підтверджує 

право на звільнення від сплати, повинна бути 

засвідчена в установленому законодавством 

порядку. 

У випадку виписки з Єдиного державного 

реєстру для проставлення апостиля передається 

державним реєстратором юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, яким сформовано таку виписку, до 

територіальних органів Міністерства юстиції 

України, передається виписка з Єдиного 

державного реєстру та заявник звільнений від 

оплати послуг з проставлення апостиля, копія 

документа, що підтверджує право на звільнення 

від сплати, виготовляється та передається 

державним реєстратором юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, яким сформовано відповідну 

виписку. 

Для проставлення апостиля подаються 

окремі заяви для кожного виду документів, 

виданих органами юстиції, судами або 

оформлених нотаріусами України. Кількість 

таких документів, поданих разом із однією 

заявою, не обмежується. 

У такому разі оплата послуги з проставлення 

апостиля здійснюється відповідно до кількості 

поданих разом із заявою документів. 

Після реєстрації заяви посадова особа 

територіального органу Міністерства юстиції 

України виготовляє електронні копії документів 

шляхом сканування та розміщує їх у Реєстрі за 

допомогою програмних засобів його ведення. 

За результатом прийняття заяви та 

документів, поданих для проставлення 

апостиля, заявнику в разі його особистого 

звернення до територіального органу 

Міністерства юстиції України видається 

відривна частина заяви, що містить відомості 

про номер заяви, дату її прийняття, кількість 

поданих документів, прізвище, ім’я та по 

батькові заявника і суму сплачених коштів за 

надання послуг з проставлення апостиля. 

Заява з проставленим підписом заявника, 

документи, подані для проставлення апостиля, у 

паперовій формі, у тому числі документ про 

оплату послуги з проставлення апостиля або 

копія документа, що підтверджує право на 

звільнення від сплати, виготовлена посадовою 

особою територіального органу Міністерства 

юстиції України відповідно до Порядку, або у 

випадку, надіслання поштовим зв’язком з – за 

кордону, засвідчена в установленому 

законодавством порядку, або у випадку, 

передачі державним реєстратором Виписки з 

Єдиного держвного реєстру, виготовлена 

державним реєстратором юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань залишаються у територіальному 

органі Міністерства юстиції України. 

 

4. Розгляд документів 

Документи, подані для проставлення 

апостиля, розглядаються Міністерством юстиції 

України. 

Посадова особа Міністерства юстиції 

України з’ясовує: 

чи підлягають подані документи 

проставленню апостиля; 
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справжність підпису та якість, в якій 

виступала особа, що підписала документ, а 

також справжність відбитків печатки та/або 

штампа, проставлених на документах. 

Посадова особа Міністерства юстиції 

України повинна мати зразки підписів 

посадових осіб, від яких виходять чи можуть 

виходити офіційні документи, а також зразки 

відбитків печаток та/або штампів, які 

проставляються або можуть бути проставлені 

на відповідних документах. 

Посадова особа Міністерства юстиції 

України звіряє справжність підпису та якість, в 

якій виступала особа, що підписала документ, а 

також справжність відбитків печатки та/або 

штампа, проставлених на документах, з 

наявними у справах Міністерства юстиції 

України або Реєстрі зразками підписів, 

відбитків печаток та/або штампів. 

У разі відсутності зразка відповідного 

підпису, відбитка печатки та/або штампа 

Міністерством юстиції України надсилається 

запит до відповідного органу, який у триденний 

строк надає запитувану інформацію 

адміністратору Реєстру та повідомляє 

Міністерство юстиції України. У разі 

необхідності здійснення перевірки документів 

про державну реєстрацію актів цивільного 

стану, у випадку відсутності відомостей про них 

у Державному реєстрі актів цивільного стану 

громадян та/або виникнення сумніву щодо їх 

достовірності Міністерством юстиції України 

надсилається запит до відповідного органу, 

який у триденний строк надає необхідну 

інформацію Міністерству юстиції України. У 

такому випадку апостиль може бути 

проставлений тільки після наявності 

відповідних зразків у Реєстрі, внесених його 

адміністратором, та/або після здійснення 

перевірки документів про державну реєстрацію 

актів цивільного стану. 

Про направлення запиту щодо отримання 

зразка відповідного підпису, відбитка печатки 

та/або штампа, здійснення перевірки документів 

про державну реєстрацію актів цивільного 

стану, а також як наслідок продовження строку 

розгляду документів на проставлення апостиля 

до 20 робочих днів посадова особа Міністерства 

юстиції України інформує заявника, 

використовуючи його контактні дані, зазначені 

у відповідній заяві. 

За результатом розгляду заяви та поданих 

документів посадова особа Міністерства 

юстиції України проставляє апостиль або 

відмовляє у його проставленні, формуючи за 

допомогою програмних засобів ведення Реєстру 

відповідний електронний документ з 

накладенням власного електронного цифрового 

підпису та проставленням на документ 

електронного цифрового підпису (печатки) 

Міністерства юстиції України. Відомості про 

проставлення апостиля або про відмову у його 

проставленні вносяться до Реєстру. 

У проставленні апостиля посадова особа 

Міністерства юстиції України відмовляє 

виключно за наявності підстав, визначених 

Правилами, з обов’язковим зазначенням 

відповідної підстави у повідомленні про 

відмову. У проставленні апостиля на документі 

відмовляється, якщо: 

- документ призначається для використання 

в країні, яка не приєдналася до Конвенції або є 

учасницею Конвенції, але висловила 

заперечення проти приєднання України 

відповідно до статті 12 Конвенції; 

- не підтверджено якість особи, в якій вона 

виступала, справжність підпису на документі 

якої перевіряється при проставленні апостиля; 

- документ не відповідає зразку або формі, 

встановленому на дату його видачі та/або не 

відповідає вимогам щодо складу та порядку 

розміщення обов'язкових реквізитів, який 

повинен містити такий документ; 

- текст документа неможливо прочитати 

внаслідок пошкодження; 

- документ написаний чи підписаний олівцем 

або отриманий через засоби факсимільного 

зв'язку; 

- у документі є незастережені виправлення 

або дописки; 

- до повноважень компетентного органу не 

входить проставлення апостиля на цьому 

документі; 

- компетентному органу не вдалося отримати 

зразки відповідних підписів, відбитків печаток 

та/або штампів. 

 

 

 

Відділ систематизації 

законодавства, правової 

роботи та правової освіти 

Управління реєстрації 

нормативно-правових 

актів, правової роботи та 

правової освіти 

Головного 

територіального 

управління юстиції у 

Чернігівській області 
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