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Присяжні (акредитовані) переклади станом на 01.01.2021 
Послуга Документ Термін ЦІНА 

Акредитований 
 переклад 

на італійську 

  

Стандартний документ 
(диплом, свідоцтва, 

атестат) 

5-7 роб. днів 600 грн. 
2-3 роб. дні 800 грн. 

Нестандартний (за 1800 
симв. готового перекладу) 

залежності від 
обсягу роботи 

від 600 грн. 

Акредитований переклад 
на французьку мову 

 

Стандартний Під запит 600 грн. 
Нестандартний 

Нестандартний (за 1800 
симв. готового перекладу) 

залежності від 
обсягу роботи 

від 600 грн. 

Присяжний переклад 
(soudní překlad) 
на чеську мову 

 

Довідка про несудимість, 
пластиковий диплом, 
атестат (без додатка), 

водійські права, ID-карта 

2-3 роб. дні  
 

40 євро* 

день-у- день 70 євро 

Документ РАГС,  
витяг РАГС 

2-3 роб. дні  40 євро 
100 євро день-у- день 

Нестандартний документ 
(1800 симв. готового 

перекладу) 

в залежності від 
обсягу 

Від 30 євро 

Засвідчення додаткової 
копії документа 

День-у-день 20  євро 

Присяжний переклад 
(tłumaczenie przysięgłe) 

на польську мову 

 
 

Стандартний 
(пластиковий диплом, 

свідоцтво, атестат, 
довідка про несудимість, 
водійські права,  ID-карта, 

документи РАГС, крім 
витягів) 

4-5 роб. Днів 
 
 
 

600 грн. 

 До 12 годин 750 грн 

Нестандартний 
(витяги РАГС, додатки до 

дипломів, атестатів та 

2-10 роб. днів 
в залежності від 
обсягу роботи 

600 грн. 



М. УЖГОРОД, ВУЛ.ШВАБСЬКА 67А 
тел: (050) 664-8-665 
        (096)6-950-950 

 
 

 
 

transtudio@ukr.net 
https://translate-studio.com.ua 

 

свідоцтв, медичні 
довідки, виписки тощо) 

1125 симв. готового 
перекладу) 

Нестандартний документ 
(1125 симв. готового 

перекладу) 

Під запит 750 грн. 

Присяжний переклад 
(Súdny preklad) 

на словацьку мову 

 

Довідка про несудимість, 
пластиковий диплом, 
атестат (без додатка), 

водійські права, ID-карта 

2-3 роб. дні  
 

35 євро* 

день-у- день 50 євро 

Документ РАГС,  
витяг РАГС 

2-3 роб. дні  40 євро 
день-у- день 60 євро 

Нестандартний документ 
(1800 симв. готового 

перекладу) 

в залежності від 
обсягу 

Від 30 євро 

Засвідчення додаткової 
копії документа 

День-у-день 30  євро 

Присяжний переклад 
(Beeidigte Übersetzung) 
на німецьку мову 

 

Довідка про несудимість, 
пластиковий диплом, 
атестат (без додатка), 

водійські права, ID-карта 

2 - 3роб. дні 
 

50 євро 

день-у- день 80 євро 

Документ РАГС, витяг 
РАГС 

2 - 3роб. дні 
 

50 євро 

день-у- день 70 євро 
Нестандартний 

(1800 симв. готового 
перекладу) 

в залежності від 
обсягу 

від 40 євро  

Присяжний переклад 
(Auktorisoidut (viralliset) 
käännökset) 
на фінську мову 

 

Довідка про несудимість, 
пластиковий диплом, 
атестат (без додатка), 

водійські права, ID-карта  

Під запит  
 

50 євро 
 
 
 

Диплом з додатком 
(комплект)                                 

Атестат з додатком 
(комплект)                       

 
 

Під запит 130 євро 

100 євро 

Нестандартний документ  
(1800 симв. готового 

перекладу) 

Під запит Від 50 євро 
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Перед поданням документів на присяжний переклад, 

просимо ознайомитися з правилами за посиланням: 

https://translate-studio.com.ua/uk/products/prisyazhniy-sudoviy-pereklad/ 

*Вартість присяжного перекладу, вказаного у Євро, оплачується за 
комерційним курсом у гривні 

 


