
ЩО ТАКЕ ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ  
РЕЄСТР ПЕРЕКЛАДАЧІВ?
Це Реєстр перекладачів, яким володіє Державна міграційна служба України. 
Він містить інформацію про перекладачів, яких можуть залучати органи 
державної влади (наприклад, суд) для надання послуг перекладу під час розгляду 
заяв та проведення співбесід з біженцями та іншими категоріями мігрантів.

* Завантажте документ за посиланням.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНО ЗІБРАТИ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ 
В ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОМУ РЕЄСТРІ 
ПЕРЕКЛАДАЧІВ?
❶  Документ, який підтверджує особу.
❷  Документ, що підтверджує володіння іноземною мовою (оригінал та 

копія, оригінал пред’являється при поданні документів).
❸  Заява з проханням включити перекладача до Реєстру.*
❹  Відомості про перекладача, засвідчені власним підписом перекладача.*
❺  Згода на внесення до Реєстру та обробку персональних даних.*

ПАМ’ЯТАЙТЕ!
За достовірність наданих відомостей несе відповідальність 
виключно перекладач. Якщо відомості про Вас, Вашу кваліфікацію, 
контактні дані після внесення їх до Реєстру змінилися – повідомте 
про це не пізніше, ніж через місяць до органу (підрозділу) ДМС, 
який приймав Ваші документи.

ЯК СТАТИ ПЕРЕКЛАДАЧЕМ ДЛЯ ОРГАНІВ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ?
❶  Вільно володіти іноземною мовою та мати документ, який 

підтверджує цей факт.
❷  Вільно володіти українською мовою (якщо перекладач є носієм 

іноземної мови – потрібно мати документ, який підтверджує 
факт володіння українською або іншими мовами).

❸  Зібрати документи для реєстрації в Реєстрі.
❹  Подати документи безпосередньо до ДМС або територіального 

органу чи підрозділу ДМС.
❺  Очікувати на запрошення по телефону чи пошті для надання 

перекладацьких послуг.

ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА 
СЛУЖБА УКРАЇНИ

https://r2p.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/3.-zayava-z-prohannyam-vklyuchyty-perekladacha-do-reyestru.docx
https://r2p.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/4.-vidomosti-pro-perekladacha.docx
https://r2p.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/5.-zgoda-na-vnesennya-do-reyestru-ta-obrobku-personalnyh-danyh.doc


* Реєстр не є обов’язковим, носить виключно інформаційний характер та жодним 
чином не обмежує можливості залучення інших перекладачів ніж тих, які 
зареєстровані в ньому.

РЕЄСТР ПЕРЕК ЛА ДАЧІВ*

❶  Завантажити, 
заповнити 
і направити в ДМС 
України запит

❷  Отримати логін 
і пароль

❸  Авторизуватися  
на сторінці Реєстру

Довідково-інформаційний реєстр перекладачів 
Державної міграційної служби України

Органів державної влади (територіальних органів, 
підрозділів Державної міграційної служби, 
Державної прикордонної служби, судів тощо)

Послуги перекладу з більше ніж 100 мов світу, 
включаючи рідкісні: перська, азербайджанська,  
дарі, пушту, урду, словацька, словенська,  
сербська, хінді, пенджабі, бенгальська,  
гагаузька, в’єтнамська та інші

ЯК ОТРИМАТИ ДОСТУП?

ЩО?

ДЛЯ КОГО?

НАВІЩО?

ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА 
СЛУЖБА УКРАЇНИ

https://dmsu.gov.ua/services/translates.html
https://dmsu.gov.ua/translate1/

