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посвідчення
особи
Велика канцелярія розпочинає виготовлення
та видачу посвідчень особи. Посвідчення особи є офіцій� ним документом, що засвідчує приналежність пред’явника до спільноти Рицарів
Христа та містить індивідуальні відомості.
Посвідчення особи є юридичним документом,
що може використовуватись для встановлення
особи. У відповідності до міжнародного законодавства посвідчення особи може використовуватись для отримання ряду послуг таких як:
відкриття рахунків, банківські операції�, замовлення і отримання товарів та послуг, поштові
послуги та інше, де необхідне підтвердження
або встановлення особи. В міжнародному законодавстві посвідчення особи є таким, що встановлює особу пред’явника і є офіцій� ним документом.

- Підпис пред’явника (кольорове зображення,
300 dpi, jpeg, на світлому фоні);
- Прізвище, ім’я, по батькові украї�нською та англій� ською мовами (транслітерація);
- Дата народження (дд.мм.рррр).

Посвідчення особи виготовляється на пластиковій� основі у вигляді картки розміром 86х54
мм. На посвідченні розміщуються відомості
про пред’явника: фото, підпис, титулування,
титул, прізвище, ім’я, по батькові, посада, дата
народження, стать, статус, орган що видав,
дата видачі, дата закінчення строку дії�, зображення родового гербу. Посвідчення особи виготовляється украї�нською або/та англій� ською
мовами. Кожне посвідчення особи має індивідуальний� номер з 7-ми цифр, що складається
з двох частин: перші 4 цифри є реєстрацій� ним
Право на отримання посвідчення особи ма- номером, наступні 3 цифри є номером родовоють Рицарі Христа та члени ї�х сім’ї� (чоловік, ду пред’явника.
дружина, діти). Для замовлення посвідчення
особи необхідно надіслати на адресу Великої� Вартість виготовлення посвідчення особи
Канцелярії� grandchancellery@gmail.com наступ- складає 100 грн. Термін виготовлення 30 діб з
дня погодження ескізу. Посвідчення особи вруну інформацію:
- Фото (кольорове, 300 dpi, jpeg, на світлому чається під час заходів Рицарів Христа.
фоні, зображення як на закордонний� паспорт);
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