Електронні сертифікати походження.
Інструкція для замовника
1. Основні положення
Електронний сертифікат (Е-с) походження - це PDF-файл сертифіката походження
товарів
зі скан-копією печатки торгово-промислової палати в Україні, яка видала
сертифікат, скан-копією підпису експерта, який засвідчив сертифікат, скан-копією підпису
представника замовника сертифіката та QR-кодом з посиланням на сертифікат.
Електронна версія сертифіката зберігається на серверах ТПП України та доступна для
перегляду:
 Замовнику - в кабінеті замовника (https://apply.ucci.org.ua)
 Представникам митних органів - в підсистемі «Перевірки факту видачі сертифіката
походження» за посиланням https://verify.ucci.org.ua/
Електронні сертифікати походження можливо отримати тільки після подачі он-лайн
заявки на сайті (https://apply.ucci.org.ua)
Оформлення та видача електронних сертифікатів походження доступна для сертифіката
загальної форми англійською мовою та сертифіката загальної форми російською мовою.
Для можливості отримання електронного сертифіката в підсистемі «Заявки на отримання
послуг» (https://apply.ucci.org.ua) в «Профілі користувача» має бути розміщена скан-копія
підпису представника замовника.
2. Розміщення скан-копії підпису представника замовника
Для розміщення скан-копії підпису необхідно
характеристиками:
 Формат (розширення) *.jpg, *.png
 Роздільна здатністю - мінімум 300x200px.
 Максимальний розмір файлу 1 Мб.
 Бажано з прозорим фоном

підготувати

файл

з

В «Профілі користувача», в реквізиті «Скан-копія підпису», знаходяться кнопки:
 «Завантажити» - завантаження скан-копії
 «Видалити» - видалення скан-копії

наступними

Для завантаження скан-копії підпису необхідно активувати кнопку «Завантажити». Система
відображає вікно «Скан-копія підпису».

Перетягніть файл скан-копії у вікно «Скан-копія підпису» або натисніть лівою кнопкою
«миші» на прямокутну штрих-пунктирну область для відображення файлового провідника.
Після вибору файлу підсистема надає вікно зі скан-копією файлу в якому є можливість
відкадрувати область завантаження за допомогою перетягування синіх квадратиків.

Кнопка «Зберегти» - закриває вікно «Скан-копія підпису» та зберігає скан-копію підпису
в «Профілі користувача».
Кнопка «Закрити» - закриває вікно «Скан-копія підпису» без збереження скан-копії

3. Засвідчення сертифіката походження замовником
Після подання он-лайн заявки в регіональну торгово-промислову палату та виготовлення
сертифіката походження експертом, в списку заявок, в колонці «Дії» відображається
червоний знак оклику, який вказує, що сертифікат оформлений.

Активуючи пункт меню «Сертифікат» відображається Вікно сертифіката. Вікно має три
вкладки:
 Інформація – про створення чорнового варіанту сертифіката, заява- декларація
замовника про ХХХХХХХХХХХХХХ та функція «Підписати »
Активуючи функцію «Підписати » замовник дає згоду на засвідчення сертифікату експертом
торгово-промислової палати. Підсистема підставляє скан-копію підпису представника
замовника в сертифікат

 Вкладка «Сертифікат» – перегляд PDF-файлу сертифіката. Замовник не має права
редагувати сертифікат, це функція виключно експерта торгово-промислової палати

 Вкладка «Коментарі» - містить зауваження замовника експерту, що до оформлення
сертифіката походження товару.

Після «Підпису» сертифіката замовником, експерт торгово-промислової палати засвідчує
сертифікат своїм підписом та печаткою ТПП.
Сертифікат набуває наступного вигляду:
В верхній частині вікна розміщено пряме посилання на сертифікат, в графі 4. –
сформований системою QR-код - посилання на сертифікат походження та скан-копії печаток
та підписів уповноважених осіб.

4. Перевірка факту видачі електронного сертифіката
Перевірка факту видачі електронного сертифіката відбувається в підсистемі «Перевірки
факту видачі сертифіката походження» за посиланням https://verify.ucci.org.ua/.
У вікні пошуку вносяться реквізити сертифіката:
 Номер (префікс, номер без пробілу)
 Дата видачі

У разі наявності сертифіката в базі, система відображає PDF-файл сертифіката.
Якщо сертифікат тестовий в таблиці товару наноситься надпис «TESTING SERIFICATE»

