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Керівникам закладів вищої освіти

Щодо подачі документів про освіту 
іноземних громадян для проставлення апостиля 
та здійснення процедури визнання

Шановні колеги!

У зв’язку із завершенням 2019-2020 навчального року Міністерство нагадує про 
необхідність своєчасної подачі документів про освіту випускників закладів вищої освіти з 
числа іноземних громадян та осіб без громадянства для консульської легалізації та/або 
проставлення апостиля, а також своєчасного здійснення процедури визнання іноземних 
документів, на підставі яких здійснювався вступ.

Звертаємо увагу, що на час дії заходів із запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19 згідно постанови Кабінету Міністрів 
України від 11.03.2020 № 211, прийом документів ДП «Інформаційно-іміджевий центр» 
для проставлення апостиля МОН та верифікації для отримання консульської легалізації в 
Управлінні консульських послуг Департаменту консульської служби Міністерства 
закордонних справ України, а також для процедури визнання іноземних документів про 
освіту здійснюється в дистанційному режимі (без візиту для подачі та отримання 
документів).

По закінченню карантинних обмежень з метою мінімізації ризиків поширення 
СОУШ-19, Міністерство наголошує на необхідності централізованої організації 
закладом вищої освіти подачі уповноваженим представником документів 
випускників-іноземців до ДП «Інформаційно-іміджевий центр» для проставлення 
апостиля, верифікації для легалізації та процедури визнання іноземних документів.

Прийом здійснюватиметься відповідно до санітарно-гігієнічних вимог з 
дотриманням соціальної дистанції у приміщенні та за наявності у представників закладів 
вищої освіти засобів індивідуального захисту — масок/респіраторів та рукавичок.

Просимо завчасно здійснювати підготовку пакету документів та заповнення 
електронних заявок через персональний кабінет на сайтах www.apostille.in.ua або 
www.naric.in.ua, а також узгодити дату і час візиту до ДП «Інформаційно-іміджевий центр» 
за телефонами: (044) 484-64-45, 484-64-95.

Принагідно інформуємо, що дистанційна форма подачі документів для 
проставлення апостиля, верифікації для легалізації та процедури визнання іноземних 
документів про освіту залишатиметься доступною на постійній основі по закінченню 
карантинних обмежень.
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