
Поставити електронну печатку на документах тепер
можна, не виходячи з дому

 press-centr.com /ua/news/14555_Postaviti-elektronnu-pechatku-na-dokumentakh-teper-mozhna-ne-
vikhodyachi-z-domu--

Досі спеціальний штамп – електронний апостиль використовували у 23 країнах світу.
Відтепер до цього списку держав долучилася й Україна.

Новий сервіс, який торік впровадив Мін’юст, має спростити процедуру оформлення офіційних
документів, що надходять від держав-учасниць Гаазької конвенції.

У цьому переконався і 42-річний підприємець Валентин Сергійчук. Чоловік розповідає, що раніше,
щоб завізувати документи, потрібно було їхати до Києва й витрачати на це час і гроші. А тепер
необхідну процедуру можна пройти, не виходячи з дому – роздрукувати документи на сайті
відомства або отримати їх у відповідному органі за місцем проживання.

- Апостиль звільняє документи від необхідності дипломатичної чи консульської легалізації, - каже
керівник Головного територіального управління юстиції в Рівненській області Іванна Смачило. - Він
засвідчує справжність підпису особи під документом і справжність печатки або штампа, якими
скріплено відповідний документ.

Тепер документи опрацьовуватимуть в електронній системі, на них накладатиметься електронний
апостиль і цей документ протягом 24 годин людина зможе роздрукувати з сайту. При цьому
представники інших країн через реєстр можуть перевірити автентичність апостилю і оригінальність
документу.

Читайте також: У Нацгвардію записуватимуть через Інтернет 

Така послуга коштуватиме 51 гривню. А офіційними документами, згідно з Конвенцією, є: документи,
які надходять з нотаріату, адміністративних і судових органів; свідоцтва про реєстрацію актів
громадянського стану; документи, що надходять від органу або посадової особи, які підлягають
юрисдикції держави і підпис на яких може бути засвідчений апостилем без попереднього
засвідчення підпису нотаріусом.

В Україні апостиль проставляється трьома органами влади: Мін’юст (нотаріальні, судові документи,
акти цивільного стану, інформація з ЄДР); Міністерство освіти і науки (документи про освіту);
Міністерство закордонних справ (виписка про судимість, довідка про фінансову спроможність, інші
офіційні документи). 

Олександра ДМИТРЕНКО.
 

Читайте також: Стрічка новин Рівненського регіону

Читайте також: Події в суспільстві
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