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КАТЕГОРІЯ СКЛАДНОСТІ 
Документи, видані органами РАГСу: 

- свідоцтво про народження/смерть; 

- свідоцтво про шлюб \ про розірвання шлюбу; 
- свідоцтво про зміну імені, прізвища.  

Ділові листи і тексти, ненасичені 

спеціалізованою тематикою 

Резюме, анкети та характеристики, які 

містять особисту інформацію 

Медичні, економічні, рекламні, технічні, 

філософські тексти і документи 

Документи, що засвідчують особу: 

1. Документи, що засвідчують особу та підтверджують українське 

громадянство: 

• спеціальна паспортна картка; 
• паспорт українського громадянина (1, 2 та 11 стор.); 

• закордонний \ службовий \ дипломатичний український паспорт; 

• посвідчення члена екіпажу; 
• документ, виданий для тимчасового посвідчення громадянина України; 

• документ, що засвідчує особу моряка; 

• посвідчення особи, видане для повернення в Україну; 
• студентський квиток. 

 

2. Документи, що засвідчують особу і / або її спеціальний статус: 
• посвідчення застрахованої особи; 

• соціальне посвідчення; 

• пенсійне посвідчення; 
• посвідчення інвалідності особистості; 

• посвідчення водія; 

• вид на постійне \ тимчасове проживання; 
• проїзний документ біженця, виданий для його виїзду за кордон; 

• посвідчення особи без громадянства, видане для його виїзду за кордон; 

• посвідчення біженця; 
• дозвіл на працевлаштування; 

• картка іммігранта; 

• іноземний документ, що підтверджує особу. 

Витяги з БТІ, РАГС, держ. реєстрів Трудові книжки Наукові статті та роботи, дисертації 

Квитки (залізничні, авіаквитки, автодорожні, 
бронювання, і т.п.) 

Рекламні проспекти, інформація про 

продукцію з етикеток 

Договори, насичені юридичною, 

економічною і фінансовою термінологією 

Бронювання готелів, документи, що 

підтверджують проживання 

Митні документи (інвойси, пакувальні 

листи, сертифікати походження та тп.) 
Статути підприємств 

Товарні чеки Договори купівлі-продажу нерухомості, 

навчальні, на працевлаштування 

Позовні і судові документи 

Свідоцтва про сплату податку Довіреності Тендерна документація 

Свідоцтва про право власності Додаток до ліцензії Фінансова, бухгалтерська документація, 

податкові звіти, баланси, аудиторські 

висновки тощо 

Печатки, штампи  Художня література (з дотриманням 

стилістики написання автора) 

Додатки до атестата, диплома, свідоцтва про 

освіту 

Тексти вузькоспеціалізованого характеру 

(наприклад, хімія, фізика, біологія, 

математика і т.п.) 

Навчальний план Патенти 

 Креслення 

Довідки: 

• про присвоєння ідентифікаційного коду; 
• про несудимість; 

• з банку; 

• з місця навчання; 
• з місця роботи; 

• про заробітну плату; 

• з ЖЕКу; 

 • про місце проживання. 

 

Документи про освіту (без додатка): 

- атестат; 

- диплом; 
- свідоцтва. 

Технічний паспорт на автомобіль 

Свідоцтво про державну реєстрацію фіз. / юр. особи 

Сертифікати та ліцензії (без доповнення) 

* Вартість обчислюється з розрахунку тарифу за 1 сторінку (1800 знаків з пробілами, рахується за перекладеним текстом). 


