
ДОДАТОК І 

ALLEGATO I 
 

БЛАНК «ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ» 

MODULO SCAMBIO DI INFORMAZIONI 
 

ЗАПИТ 

(НАЗВА ІТАЛІЙСЬКОГО (УКРАЇНСЬКОГО) УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ) 

RICHIESTA 

DENOMINAZIONE DELL’AUTORITA’ ITALIANA (UCRAINA) 
 

1. 

УКРАЇНСЬКЕ (ІТАЛІЙСЬКЕ) 

ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ  №) 
 

PATENTE DI GUIDA 

UCRAINA (ITALIANA) № 

2. 
ПРІЗВИЩЕ 

 
COGNOME 

3. 
ІМ’Я 

 
NOME 

4. 
ДАТА НАРОДЖЕННЯ 

 
DATA DI NASCITA 

5. 
МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ 

 
LUOGO DI NASCITA 

Додаток: фотокопія посвідчення водія з обох сторін. 

Si allega: fotocopia di entrambi i lati della patente di guida. 

 
ВІДПОВІДЬ 

(НАЗВА ІТАЛІЙСЬКОГО (УКРАЇНСЬКОГО) УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ) 

(RISPOSTA) 

DENOMINAZIONE DELL’AUTORITA’ UCRAINA (ITALIANA) 

 

6. 

ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ ДІЙСНЕ ДЛЯ ОБМІНУ 

(вказати "ТАК" чи "НІ") 

 LA PATENTE E’ VALIDA PER LA 

CONVERSIONE 

(indicare “YES” oppure “NO”) 

7. 
ТЕРМІН ДІЇ 

 
DATA DI SCADENZA 

8. 
ДАТА ПЕРШОЇ ВИДАЧІ 

 
DATA DEL PRIMO CONSEGUIMENTO 

9. 

ПОСВІДЧЕННЯ НЕ ПОХОДИТЬ ВІД 

ПОПЕРЕДНЬОГО ОБМІНУ ІНОЗЕМНОГО 

ПОСВІДЧЕННЯ 

(вказати "НІ")   
LA PATENTE NON DERIVA DA PRECEDENTE 

CONVERSIONE ESTERA 

(indicare “NO”) 

10. 

ПОСВІДЧЕННЯ ПОХОДИТЬ ВІД 

ПОПЕРЕДНЬОГО ОБМІНУ ІНОЗЕМНОГО 

ПОСВІДЧЕННЯ 

(вказати “ТАК” та міжнародну абревіатуру 

країни попередньої видачі)  
LA PATENTE DERIVA DA PRECEDENTE 

CONVERSIONE ESTERA 

(indicare “YES” e la sigla internazionale dello Stato 

del precedente rilascio) 

 

 

 



 

 

ДОДАТОК II 

 

I. ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ 

для обміну посвідчень водія, виданих в Україні, на італійські документи 

УКРАЇНА ІТАЛІЯ 

A1 AМ 

A A(*) 

B B 

BE BE 

B1 B1 

C -- 

CE -- 

C1 -- 

C1E -- 

B+C C(**) 

B+CE CE(**) 

B+C1 C1 

B+C1E C1E 

D D (***) 

DE DE (***) 

D1 D1 (****) 

D1E D1Е (****) 

__________ 
(*) можлива видача категорії A, якщо водію виповнилося 24 роки. 

(**) можлива видача категорії C, якщо водію виповнилося 21 рік, або, починаючи з 18 років 

для власників CQC (картка кваліфікації водія). 

(***) можлива видача категорії D, якщо водію виповнилося 24 роки, або, починаючи з  

21 року для власників CQC (картка кваліфікації водія). 

(****) можлива видача категорії D1, якщо водію виповнилося 21 рік. 

 

 

 

 

 



 

 

II. ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ 

для обміну посвідчень водія, виданих в Італії, на українські документи 

(застосовується до італійських посвідчень, виданих до 19/01/2013, дати 

набрання чинності Директивою 2006/126/CE) 

ІТАЛІЯ УКРАЇНА 

A1 A1 

A A 

B (отримана до 01.01.1986)* A+B 

BE (отримана після 01.01.1986)* A1+B 

BE A1+BE 

C A1+B+C 

CE A1+BE+CE 

D A1+B+D 

DE A1+BE+DE 

CE+D A1+BE+CE+DE 

__________ 
* посвідчення водія італійської категорії B надає право керування мотоциклами, без обмежень, якщо отримана 

(шляхом екзамену або обміну) до 01.01.1986. 

 

ДЕЯКІ МОЖЛИВІ ПІДКАТЕГОРІЇ, ВИДАНІ В ІТАЛІЇ 

З 01/07/1996 ДО НАБРАННЯ ЧИННОСТІ Д.М. 29/03/1999 

ІТАЛІЯ УКРАЇНА 

B1 B1 

C1 A1+B+C1 

D1 A1+B+D1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ 

для обміну посвідчень водія, виданих в Італії, на українські 

документи (застосовується до італійських посвідчень, виданих після 

складання екзамену, починаючи з 19.01.2013, дати набрання 

чинності Директивою 2006/126/CE) 

 

ІТАЛІЯ УКРАЇНА 

АМ A1 

A1 A1 

A2 A1 

A A 

B A1+B 

BE A1+BE 

B1 -- 

А+В1 В1 

C A1+B+C 

CE A1+BE+CE 

C1 A1+B+C1 

C1E A1+BE+C1E 

D A1+B+D 

DE A1+BE+DE 

D1 A1+B1+D1 

D1E A1+BE+D1E 

CE+D A1+BE+CE+DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДОДАТОК ІІІ 

 

ЗРАЗКИ УКРАЇНСЬКИХ ПОСВІДЧЕНЬ ВОДІЯ 

 

Зразки бланків посвідчень водія видані в Україні (наведені від старих до 

нових): 

1) зразок посвідчення водія, видавалось в УРСР, видача до 1993 року. 

Орган, що відповідає за видачу - Державна автомобільна інспекція МВС (ДАІ), 

матеріал з якого виготовлявся - папір. 

2) зразок посвідчення водія, видавалось з 1993 по 1995 роки, посвідчення 

виготовлюється з паперу та покривається ламінованою плівкою. Розмір 

посвідчення становить 105 х 147 (+ 0,5) мм. Реквізити та записи реквізитів 

виконуються українською мовою. Бланки посвідчень заповнюються чорнилом, 

кульковою ручкою, за допомогою друкарських машинок або друкарських 

пристроїв електронно-обчислювальних машин. Записи реквізитів 1, 2, 3, 4 

повинні дублюватися літерами латинської абетки. Орган, що відповідає за 

видачу – ДАІ. 

3) зразок посвідчення водія, видавалось в 1995 році, посвідчення 

виготовлюється з паперу та покривається ламінованою плівкою. Розмір 

посвідчення становить 105 х 147 (+ 0,5) мм. Реквізити та записи реквізитів 

виконуються українською мовою. Бланки посвідчень заповнюються чорнилом, 

кульковою ручкою, за допомогою друкарських машинок або друкарських 

пристроїв електронно-обчислювальних машин. Записи реквізитів 1, 2, 3, 4 

повинні дублюватися літерами латинської абетки. Орган, що відповідає за 

видачу – ДАІ. 

4) зразок посвідчення водія, видавалось з 1996 по 1998 роки, посвідчення 

виготовлюється з паперу та покривається ламінованою плівкою. Розмір 

посвідчення становить 105 х 147 (+ 0,5) мм. Реквізити та записи реквізитів 

виконуються українською мовою. Бланки посвідчень заповнюються чорнилом, 

кульковою ручкою, за допомогою друкарських машинок або друкарських 

пристроїв електронно-обчислювальних машин. Записи реквізитів 1, 2, 3, 4 

повинні дублюватися літерами латинської абетки. Орган, що відповідає за 

видачу – ДАІ. 

5) зразок посвідчення водія, видавалось з 1998 по 1999 роки, посвідчення 

виготовлюється з паперу та покривається ламінованою плівкою. Розмір 

посвідчення становить 105 х 147 (+ 0,5) мм. Реквізити та записи реквізитів 

виконуються українською мовою. Бланки посвідчень заповнюються чорнилом, 

кульковою ручкою, за допомогою друкарських машинок або друкарських 

пристроїв електронно-обчислювальних машин. Записи реквізитів 1, 2, 3, 4 

повинні дублюватися літерами латинської абетки. Орган, що відповідає за 

видачу – ДАІ. 

6) зразок посвідчення водія, видавалось 2000 по 2002 роки, посвідчення 

виготовлюється з паперу та покривається ламінованою плівкою. Розмір 

посвідчення становить 105 х 147 (+ 0,5) мм. Реквізити та записи реквізитів 

виконуються українською мовою. Бланки посвідчень заповнюються чорнилом, 



 

 

кульковою ручкою, за допомогою друкарських машинок або друкарських 

пристроїв електронно-обчислювальних машин. Записи реквізитів 1, 2, 3, 4 

повинні дублюватися літерами латинської абетки. Орган, що відповідає за 

видачу – ДАІ. 

7) зразок посвідчення водія, видавалось з 2002 по 2006 роки, посвідчення 

виготовлюється з паперу та покривається ламінованою плівкою. Розмір 

посвідчення становить 105 х 147 (+ 0,5) мм. Реквізити та записи реквізитів 

виконуються українською мовою. Бланки посвідчень заповнюються чорнилом, 

кульковою ручкою, за допомогою друкарських машинок або друкарських 

пристроїв електронно-обчислювальних машин. Записи реквізитів 1, 2, 3, 4 

повинні дублюватися літерами латинської абетки. Орган, що відповідає за 

видачу - ДАІ. 

8) зразок посвідчення водія, видавалось з 2004 по 2005 роки, Національне 

посвідчення водія виготовляється з полімерного матеріалу формату ІД-1 згідно 

з ДСТУ 3614-97 (ISO/IEC 7810) «Картки ідентифікаційні. Фізичні 

характеристики». Записи на лицевому боці реквізитів «Прізвище», «Ім'я. По 

батькові» дублюються літерами латинського алфавіту. Текст, виділений 

курсивом, не друкується. Орган, що відповідає за видачу – ДАІ. 

9) зразок посвідчення водія, видавалось з 2005 по 2013 роки Національне 

посвідчення водія виготовляється з полімерного матеріалу формату ІД-1 згідно 

з ДСТУ 3614-97 (ISO/IEC 7810) «Картки ідентифікаційні. Фізичні 

характеристики». Записи на лицевому боці реквізитів «Прізвище», «Ім'я. По 

батькові» дублюються літерами латинського алфавіту. Текст, виділений 

курсивом, не друкується. Орган, що відповідає за видачу – ДАІ. 

10) зразок посвідчення водія, видавалось з 2005 по 2013 роки Національне 

посвідчення водія виготовляється з полімерного матеріалу формату ІД-1 згідно 

з ДСТУ 3614-97 (ISO/IEC 7810) «Картки ідентифікаційні. Фізичні 

характеристики». Записи на лицевому боці реквізитів «Прізвище», «Ім'я. По 

батькові» дублюються літерами латинського алфавіту. Текст, виділений 

курсивом, не друкується. Орган, що відповідає за видачу – ДАІ. 

11) зразок посвідчення водія, видавалось в 2013 році Національне 

посвідчення водія виготовляється з полімерного матеріалу формату ІД-1 згідно 

з ДСТУ 3614-97 (ISO/IEC 7810) «Картки ідентифікаційні. Фізичні 

характеристики». Записи на лицевому боці реквізитів «Прізвище», «Ім'я. По 

батькові» дублюються літерами латинського алфавіту. Текст, виділений 

курсивом, не друкується. Наявність елементу, що документ може містити 

безконтактний носій інформації. Орган, що відповідає за видачу – ДАІ. 

12) зразок посвідчення водія, видавалось з 2014 року по 2021 роки. 

Національне посвідчення водія з 2014 року по листопад 2015 року 

виготовляється з полімерного матеріалу формату ІД-1 згідно з ДСТУ 3614-97 

(ISO/IEC 7810) «Картки ідентифікаційні. Фізичні характеристики». Записи на 

лицевому боці реквізитів «Прізвище», «Ім'я. По батькові» дублюються літерами 

латинського алфавіту. Орган, що відповідає за видачу – ДАІ. 

З листопада 2015 року по 2021 рік національне посвідчення водія 

виготовляється з полімерного матеріалу формату IД-1 згідно з ДСТУ ISO/IEC 



 

 

7810:2008  «Картки ідентифікаційні. Фізичні характеристики» (ISO/IEC 

7810:2003, IDT). Записи на лицьовому боці, що відповідають реквізитам 

«Прізвище», «Ім’я. По батькові» дублюються літерами латинського алфавіту. 

Орган, що відповідає за видачу — ТСЦ. 

13) зразок посвідчення водія, видається з 26 березня 2021 року. 

Національне посвідчення водія має вигляд пластикової картки типу ID-1 з 

імплантованим захисним елементом, виготовляється з багатошарового 

полімерного матеріалу – полікарбонату, згідно з ДСТУ ISO/IEC 7810:2008. На 

лицьовому та зворотному боці бланка посвідчення способом офсетного та 

трафаретного друку надруковано графічні зображення та текстову інформацію. 

Бланк посвідчення виготовляється з використанням багатокомпонентного 

захисного друку. Текст з обох боків посвідчення водія друкується українською і 

англійською мовами фарбою чорного кольору, яка стає невидимою під дією 

джерела інфрачервоного опромінення. Орган, що відповідає за видачу – ТСЦ. 

 

Примітка. На бланках посвідчення водія зазначених у пунктах 3-7, 9-13 їх 

виробником наноситься технологічне маркування у вигляді назви виробника та 

літеро-цифрового позначення номеру замовлення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Зразок посвідчення водія, зазначений у пункті 1 

 



 

 

 

Зразок посвідчення водія, зазначений у пункті 2 

 

Зразок посвідчення водія, зазначений у пункті 3 



 

 

 

Зразок посвідчення водія, зазначений у пункті 4 

 

Зразок посвідчення водія, зазначений у пункті 5 



 

 

 

Зразок посвідчення водія, зазначений у пункті 6 

 

Зразок посвідчення водія, зазначений у пункті 7 



 

 

 

 

 

Зразок посвідчення водія, зазначений у пункті 8 



 

 

 

 

Зразок посвідчення водія, зазначений у пункті 9 



 

 

 

 

Зразок посвідчення водія, зазначений у пункті 10 



 

 

 

 

Зразок посвідчення водія, зазначений у пункті 11 



 

 

 

 

Зразок посвідчення водія, зазначений у пункті 12 

 



 

 

 

 

 

Зразок посвідчення водія, зазначений у пункті 13 


