АПОСТИЛЬ
Апостилювання – це один із правових режимів визнання юридичної чинності
українських документів, які мають використовуватися за кордоном. Апостиль
виник як альтернативна і універсальна процедура підтвердження чинності
іноземних документів. На відміну від консульської легалізації, на
апостилювання витрачається менше часу, а документи з апостилем можуть
використовуватися в різних країнах, а не в одній.
В Україні повноваження на проставлення апостиля надані Міністерству освіти і
науки України, Міністерству юстиції та Міністерству закордонних справ.
Міністерство освіти і науки України уповноважене ставити апостиль на офіційних
документах, що стосуються сфери освіти і науки.
Міністерство юстиції України проставляє апостиль на документах, що видаються
органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються
нотаріусами України.
Міністерство закордонних справ України – на всіх інших видах документів.
Апостиль засвідчує достовірність підпису особи, яка підписала документ, а
також автентичність печатки чи штампа, яким його скріплено.
Апостиль – це штамп розміром не менше 10х10 см, що проставляється або на
документі, або на окремому спеціальному аркуші, який прошивається разом із
документом.
Для проставлення апостилю необхідно подати:
1. Оригінал документа про освіту державного зразка, на якому необхідно
проставити апостиль;
2. Дві якісні ксерокопії цього документа без нотаріального або будь-якого
засвідчення;
3. В разі звільнення від сплати за послуги – оригінал та копію документа, що
підтверджує право на звільнення від сплати (для власників документів);
4. Згода на обробку персональних даних (від власника та заявника)
встановленого зразка;
5. Документи подаються в прозорому файлі;
6. Під час візиту заявник має пред'явити свій паспорт.

Верховна Рада законом від 10.01.2002 р. N 2933-III постановила приєднатися від імені
України до Конвенції 1961 року, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних
документів. Для України положення цієї Конвенції почали діяти з 22.12.2003 р.
Таке поняття як легалізація офіційного документа означає перевірку його
відповідності чинному законодавству України або законодавству держави
перебування, встановлення та посвідчення дійсності документа або справжності
підпису, повноважень посадової особи, яка підписала документ або засвідчила
попередній підпис, а також дійсності відбитка штампу, печатки, якими скріплено
документ.
Приєднавшись до Конвенції, Україна тим самим звільнила себе від необхідності
консульської легалізації документів для <держав-учасниць Конвенції>[1.1.Перелік
країн]. Єдиною формальною вимогою легалізації офіційних документів є
проставлення апостиля компетентним органом договірної держави або на самому
документі, або на окремому аркуші, що скріплюється з документом. Апостиль – це
спеціальний штамп, який проставляється на офіційних документах, що надходять від
держав - учасниць Конвенції.
В Україні повноваження на проставлення апостиля надані Міністерству освіти і науки,
молоді та спорту України, Міністерству юстиції України та Міністерству закордонних
справ України. Міністерство освіти і науки України уповноважене ставити апостиль на
офіційних документах, що стосуються сфери освіти і науки. Міністерство
юстиції проставляє апостиль на документах, що видаються органами юстиції та
судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України. Міністерство
закордонних справ – на всіх інших видах документів.
Міністерство освіти і науки засвідчує апостилем офіційні документи про освіту або
вчені ступені, що видані навчальними закладами, державними органами,
підприємствами, установами і організаціями. Офіційними документами про освіту
вважаються документи про освіту державного зразка, затверджені Постановою
Кабінету Міністрів України від 12.11.1997 р. N 1260 "Про документи про освіту та вчені
звання", Постановою від 17 листопада 1997 року N 1273 "Про підвищення захисту
дипломів доктора та кандидата наук, атестата старшого наукового співробітника",
Постанова Вищої Атестаційної Комісії України від 29 січня 1998 р. "Про затвердження
описів дипломів доктора наук, кандидата наук доктора філософії та атестата старшого
наукового співробітника", а також адміністративні документи, а саме: архівна довідка,
навчальний план, довідки, що видаються навчальними закладами державними
органами підприємствами, установами і організаціями, що стосуються сфери освіти та
науки. Такими документами, зокрема, є атестати, дипломи і додатки до них, довідки і
навчальні плани, сертифікати і посвідчення про підвищення кваліфікації, дипломи і
сертифікати про присвоєння вчених звань і деякі інші.

Перелік країн,
які приєдналися до Гаазької Конвенції, що скасовує вимогу легалізації

іноземних офіційних документів, 1961 року (апостиль)
(станом на 11.02.2011 року)
1. Австралія

34. Іспанія

67. Перу

2. Австрія

35. Італія

68. Південно-Африканська
Республіка

3. Азербайджан

36. Казахстан*

4. Албанія

37. Киргизька Республіка
(набуде чинності 31.07.2011)

70. Португалія

38. Китай, Гонконг

71. Російська Федерація*

39. Китай, Макао

72. Румунія*

40. Кіпр

73. Самоа

41. Кабо-Верде

74. Сан-Марино

42. Колумбія

75. Сан-Томе і Прінсіпі

43. Корея (Республіка Корея)

76. Свазіленд

44. Латвія*

77. Сейшели

45. Лесото

78. Сент-Вінсент і Гренадіни

46. Литва*

79. Сент-Кіттс і Невіс

47. Ліберія

80. Сент-Лусія

48. Ліхтенштейн

81. Сербія*

49. Люксембург

82. Словацька Республіка

50. Маврикій

83. Словенія

51. Македонія

84. Сполучене Королівство
Великобританії та Північної
Ірландії

69. Польща*
5. Андорра
6. Антигуа і Барбуда
7. Аргентина
8. Багами
9. Барбадос
10. Беліз
11. Бельгія
12. Білорусь*
13. Болгарія*
14. Боснія та Герцеговина*
15. Ботсвана
16. Бруней
17. Вануату
18. Венесуела
19. Вірменія*
52. Малаві
20. Гондурас
53. Мальта
21. Гренада

85. Сполучені Штати
Америки

54. Маршалові острови
86. Сурінам

22. Греція
55. Мексика

87. Тонга

23. Грузія
56. Молдова

88. Тринідад і Тобаго

24. Данія
57. Монако
25. Домініка (Співдружність

89. Туреччина

Домініки)

58. Моголія

90. Угорщина*

26. Домініканська Республіка 59. Намібія

91. Україна

27. Еквадор

60. Нідерланди

92. Фіджі

28. Ель Сальвадор

61. Німеччина

93. Фінляндія

29. Естонія*

62. Ніує

94. Франція

30. Ізраїль

63. Нова Зеландія

95. Хорватія

31. Індія

64. Норвегія

96. Чеська Республіка*

32. Ірландія

65. Острови Кука

97. Чорногорія

33. Ісландія

66. Панама

98. Швейцарія
99. Швеція
100. Японія

* Країни, з якими Україна підписала договори про правову допомогу, що скасовують
вимогу легалізації офіційних документів про освіту.

