
Опис водійських прав, передбачених Конвенцією про дорожній рух (Відень 1968 
р.):  

Національне водійське посвідчення має бути у формі документа.  

Посвідчення повинно бути пластикове або паперове. Для водійських прав, виготовлених 
із пластику, бажано вибрати формат 54×86 мм. Колір повинен бути рожевим.  

На лицьовій стороні посвідчення розміщується назва «Посвідчення водія» національною 
мовою (мовами) країни, яка видає посвідчення, а також має містити назву або відмітний 
знак держави, що видала.  

Посвідчення водія повинно містити таку інформацію, пронумеровану таким чином:  

• 1. Прізвище;  

• 2. Ім'я, інші імена;  

• 3. Дата та місце народження (можуть бути замінені іншими реквізитами, які 
визначаються національним законодавством);  

• 4. (a) Дата видачі;  

• 4. (b) Термін дії;  

• 4. (c) Назва або печатка органу, який видав посвідчення водія;  

• 5. Номер водійського посвідчення;  

• 6. Фотографія власника; 

• 7. Підпис власника посвідчення;  

• 9. Групи (підгрупи) транспортних засобів, на які дійсне посвідчення водія;  

• 12. Додаткова інформація або обмеження для кожної групи (підгрупи) транспортних 
засобів у вигляді коду.  

Якщо згідно з національним законодавством вимагається додаткова інформація, 
вона має бути зазначена у водійських правах за такими номерами:  

• 4. (d) Ідентифікаційний номер для цілей реєстрації, крім переліченого під номером 5, 
параграф 4;  

• 8. Місце звичайного проживання;  

• 10. Дата видачі для кожної групи (підгрупи) транспортних засобів;  

• 11. Термін придатності для кожної групи (підгрупи) транспортних засобів;  

• 13. Інформація для реєстрації у разі зміни країни звичайного проживання;  

• 14. Інформація для реєстрації або інша інформація, що стосується безпеки дорожнього 
руху.  

 

Всі дані в водійських правах повинні бути написані латиницею. Якщо 
використовується інший шрифт, ця інформація також має бути транскрибована 
латинським алфавітом.  

 
Групи водійських прав, що становлять зміст посвідчення водія - A, B, C, D, B+E, C+E, D+E 

з відповідною піктограмою, або підгрупи водійських прав - A1, B1, C1, D1, C1+E, D1+E з 

відповідною піктограмою.  



 

Додаткову інформацію щодо зразка водійського посвідчення можна знайти в 

Додатку № 6 до Конвенції про дорожній рух (Відень 1968 р.) - Збірник міжнародних 

договорів, том № 46/2013. 

 


