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З метою підвищення рівня довіри до офіційних документів України, на яких проставляється
Апостиль, в рамках реформування органів юстиції 20 листопада 2015 року розпочав роботу
новий сервіс від Міністерства юстиції України – електронний апостиля, який проставляється
на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах,
що оформлюються нотаріусами України.

Починаючи з 20 листопада не потрібно звертатись до Міністерств для проставлення апостиля на
документах, ці повноваження передані територіальним органам Міністерства юстиції України, під
якими слід розуміти відділи державної реєстрації актів цивільного стану територіальних органів
Мін’юсту.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 11.11.2015 № 2268 в пілотному проекті по
впровадженню Електронного реєстру апостиля приймають участь 11 відділів державної реєстрації
актів цивільного стану  у Волинській області.

Проставлення апостиля проводиться за допомогою програмних засобів ведення Електронного
реєстру апостилів у такому порядку:

– прийняття документів для проставлення апостиля, формування та реєстрація заяви про
проставлення апостиля (територіальні органи Міністерства юстиції України);

– розгляд документів, поданих для проставлення апостиля (Міністерство юстиції України);

– проставлення апостиля, відмова у його проставленні (Міністерство юстиції України);

– видача документів за результатом розгляду заяви про проставлення апостиля (територіальні
органи Міністерства юстиції України).

Проставлення апостиля проводиться за заявою будь-якої особи шляхом її особистого звернення до
територіальних органів Міністерства юстиції України.

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.

Строк розгляду документів для проставлення апостиля: 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, поданих для проставлення апостиля,
може бути продовжено до 20 робочих днів.

Плата за надання послуги з проставлення апостиля

Наказом МЮУвід 1812.2003 року № 161/5 встановлено плату за надання послуги з проставлення
апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на
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документах, що оформляються нотаріусами України, для громадян України, іноземців та осіб без
громадянства – 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян (51 грн) та для юридичних
осіб – 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн).

Застосування електронного апостиля надає суттєві переваги та зручності!

Використання електронного апостиля дасть змогу громадянам та юридичним особам
безперешкодно і  безпечно обмінюватися важливими документами, не побоюючись
за їх достовірність!
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