
 
ПРАЙС-ЛИСТ  

дійсний з 01.01.2019 року 

 

 

Мова 

Письмовий переклад, грн. 
 

Усний переклад, грн. 

 

за стандартний 

документ* 

за 1 сторінку 

загальної лексики** 

за 

1 сторінку складної 

тематики*** 

за 1 годину, 

(мінімальне замовлення 

-2 год.) 

Англійська, іспанська, 

італійська, німецька, 

російська, французька. 

150 190 від 240 від 1200 

Білоруська, болгарська, 

грецька, польська, чеська, 

словенська, словацька, 

сербська, хорватська. 

240 280 від 330 від 1400 

Азербайджанська, турецька, 

грузинська, вірменська, 

румунська.  

260 300 від 350 від 1600 

Арабська, казахська, іврит, 

киргизька, латиська, перська 

(фарсі), литовська, 

таджицька, туркменська, 

португальська корейська, 

китайська, узбецька, 

угорська, естонська, хінді, 

японська. 

390 390 від 440 за домовленістю 

Албанська, в`єтнамська, 

голландська (нідерландська), 

данська, дарі, бенгальська, 

індонезійська, шведська, 

македонська, малайська, 

каталонська, норвезька,  

тайська, фінська. 

490 490 від 540 за домовленістю 

 

Одиницею виміру обсягу перекладу є сторінка (235 слів/1800 знаків, враховуючи пробіли).  

 

* стандартні документи: свідоцтва (про народження, смерть, шлюб, розлучення, зміну прізвища/імені/по-

батькові); довідки (про несудимість, з місця роботи, з ЖЕКу, з навчального закладу, з ДМС); паспорти 

(внутрішні, закордонні); посвідчення водія; військовий квиток; атестати, дипломи (без додатків), та інші 

документи, для перекладу яких використовуються шаблони. 

** тексти загальної лексики (листи, резюме, анкета, опитувальник, додатки до диплому) тексти не містять 

складну термінологію та мають загальну форму оформлення і зміст. 

*** тексти складної тематики (додатки, договори, заяви, довідки, інструкції, статутні документи, наукові 

статті, публіцистика) та інші документи тексти яких насичені складною термінологією, їх переклад здійснюється 

перекладачем з знаннями та професійною кваліфікацією в відповідній сфері (юриспруденція, медицина, будівництво, 

наука, IТ-програмування, фінанси, освіта) 

 

НОТАРІАЛЬНІ ПОСЛУГИ 

Послуги 

Строк 

виконання, 

(робочий день)* 

Вартість, 

в грн.* 

Засвідчення копії 1 150 

Засвідчення перекладу 1 130 

Засвідчення фотокопії + перекладу 1 150 

Засвідчення статутних документів 2 150  + 10/стор. 

Засвідчення печаткою бюро перекладів  50 

Засвідчення підпису перекладача у нотаріуса  700 

Засвідчення копії паспорту внутрішнього / 

закордонного (всі сторінки) 
1 450 



 

 

АПОСТИЛЬ 

Послуги 
Строк виконання, 

(робочий день)* 

Вартість, в  грн.* 

для фізичних осіб для юридичних осіб 

Апостиль в Мін´юсті 2/4 450 500 

Апостиль в МЗС 5 

3 

550 

800 

900 

1400 

Апостиль в МОН 

30(старого зразка) 

20(старого зразка) 

10(нового зразка) 

2(нового зразка) 

1 день 

600 

850 

650 

950 

1400 

 

- 

 

ПОСЛУГИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ 

Послуги 
Строк виконання, 

(робочий день)* 

Вартість, в  грн.* 

для фізичних осіб для юридичних осіб 

Легалізація в Мін´юсті 2 400 450 

Легалізація в МЗС 5 

3 

550 

800 

900 

1400 

Легалізація в посольствах 
від 2 до10 днів 

 від 400  

+ (консульський збір) 

від 500 

+ (консульський збір) 
 

*Строки розгляду міністерствами, посольствами можуть бути збільшені.  

*Вартість послуг з проставлення апостилю, легалізації може збільшуватися через підвищення  

адміністративних платежів та/або встановлення додаткових платежів державними органами та посольствами. 

**Документи, які були видані після 24 серпня 1991р. , підлягають повторній видачі (дублікату).  

 

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ 

Послуги 

Строк виконання, 

(робочий день) 

 

Вартість, 

в грн. 

Довідка про несудимість 3/1 400/600  

Верстання перекладу за домовленістю 30% від вартості перекладу 

Редагування  50% від вартості перекладу 

Робота з перекладачем у нашому офісі 

(пошук інформації, дзвінки, листи) 
 від 500 

 

Сканування, роздрукування  5 за стор. 

Ксерокс  2 за стор. 

Доставка документів по місту  200 

Доставка документів по місту при 

замовленні від 2000 грн. 
за домовленістю безкоштовно 

Повторна копія замовлення на переклад   50  + 10 за сторінку 

Дублікат документа* 3/1 400/500 
 

 

Коефіцієнт термінового перекладу становить від 1, 2 до 2 від загальної суми. 
 

 

Тариф "Стандартний" - передбачає навантаження в рамках одного замовлення до 8 облікових сторінок на 1 

робочий день 

Тариф "Середньо-терміновий" - передбачає навантаження в рамках одного замовлення від 8 до 15 облікових 

сторінок на 1 робочий день 

Тариф "Терміновий" - передбачає навантаження в рамках одного замовлення більше 15 облікових сторінок на 1 

робочий день 

 

 

_______________________________________________________________________ 

тел. (044) 391 25 50, моб. (067) 240 30 85, viber. (050) 022 22 28 

E-mail: office@statusko.com.ua   http://www.statusko.ua/ 
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