
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

ПОСТАНОВА
від 16 вересня 2020 р. № 844  

Київ

Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків
національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва

про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового
реєстраційного талона транспортного засобу та зразка

розпізнавального автомобільного знака України та внесення
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ  
№ 253 від 24.03.2021}

Кабінет Міністрів України пост ановляє :

1. Затвердити:

зразок та технічний опис бланка національного посвідчення водія згідно з додатками 1 і 2;

зразок та технічний опис бланка міжнародного посвідчення водія згідно з додатками 3 і 4;

зразок та технічний опис бланка свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу згідно з
додатками 5 і 6;

зразок та технічний опис бланка тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу
згідно з додатками 7 і 8;

зразок розпізнавального автомобільного знака України згідно з додатком 9.

2. Установити, що електронне посвідчення водія та електронне свідоцтво про реєстрацію
транспортного засобу, запроваджені постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019
р. №  956 “Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування електронного
посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу” (Офіційний
вісник України, 2019 р., №  96, ст. 3166), відображають набір даних, що зазначені у зразках
національного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу,
затверджених цією постановою.

3. Запровадити оформлення і видачу національного та міжнародного посвідчень водія,
свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона
транспортного засобу, зразки яких затверджені цією постановою.

4. Установити, що:

національне та міжнародне посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного
засобу, тимчасовий реєстраційний талон транспортного засобу, видані з використанням бланків
попередніх зразків, є чинними протягом строку, на який їх було видано;

оформлення і видача національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про
реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу
здійснюється з використанням бланків попередніх зразків до їх повного витрачання, але не
пізніше ніж до 31 грудня 2021 року.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 253 від 24.03.2021}

5. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

6. Міністерству внутрішніх справ привести власні нормативно-правові акти у відповідність
з цією постановою.

7. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 3 цієї постанови,
який набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 29

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/253-2021-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/956-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/253-2021-%D0%BF#n5


Додаток 1  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 16 вересня 2020 р. № 844

ЗРАЗОК 
БЛАНКА НАЦІОНАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ

Лицьовий бік

Зворотний бік

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/82/p498398n25-1.bmp


Додаток 2  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 16 вересня 2020 р. № 844

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 
бланка національного посвідчення водія

1. Бланк національного посвідчення водія (далі - бланк посвідчення) має вигляд
пластикової картки типу ID-1 з імплантованим захисним елементом. Формат картки становить
54 х 85,6 (±0,75) міліметра та може мати допустимі відхилення відповідно до ДСТУ ISO/IEC
7810:2008.

2. Для виготовлення бланка посвідчення використовується багатошаровий полімерний
матеріал - полікарбонат, який за фізичними характеристиками відповідає вимогам ДСТУ
ISO/IEC 7810:2008.

3. 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.

4. Дизайн бланка посвідчення відтворюється способом офсетного, ірисного офсетного та
трафаретного друку. Дизайн бланка створений з використанням спеціальних захисних фонових
сіток, що відтворюють орнаментально-геометричні рисунки, та елементів, виконаних з
негативного та позитивного тексту декількома мовами.

Для друкування бланка посвідчення використовуються такі фарби: темно-синього та темно-
рожевого кольорів; синього та жовтого кольорів, які під дією джерела ультрафіолетового
опромінення набувають свічення власного кольору; лавандового кольору, яка під дією джерела
ультрафіолетового опромінення набуває свічення червоного кольору; рожевого кольору, яка під
дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення синього кольору.

Текст з обох боків бланка посвідчення друкується українською і англійською мовами
фарбою чорного кольору, яка стає невидимою під дією джерела інфрачервоного опромінення.

5. На лицьовому боці бланка посвідчення:

надруковано чотири фонові захисні сітки, на фоні яких нанесено стилізоване зображення
Державного Прапора України у верхньому правому куті, одну з яких надруковано способом
ірисного офсетного друку;

одну захисну фонову сітку нанесено способом офсетного друку, фарбою рожевого кольору,
яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення синього кольору. Сітка
містить елементи орнаментально-геометричних рисунків; позитивний текст - назва документа
українською, англійською, французькою, німецькою, іспанською, шведською, італійською
мовами, що повторюється; негативний текст з літерами перемінної висоти “ПОСВІДЧЕННЯ
ВОДІЯ DRIVING LICENCE PERMIS DE CONDUIRE”, що повторюється; фрагменти
позитивного мікротексту “ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ DRIVING LICENCE PERMIS DE
CONDUIRE”, що повторюється;

другу захисну фонову сітку нанесено способом ірисного офсетного друку, що створює
плавний перехід синього кольору, який під дією джерела ультрафіолетового опромінення
набуває свічення власного кольору, у лавандовий, який під дією джерела ультрафіолетового
опромінення набуває свічення червоного кольору. Сітка містить елементи орнаментально-
геометричних рисунків та негативний текст з літерами перемінної висоти “ПОСВІДЧЕННЯ
ВОДІЯ DRIVING LICENCE PERMIS DE CONDUIRE”, що повторюється;

фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового
опромінення набуває свічення зеленого кольору, надруковано елемент захисної сітки в місці,
призначеному для внесення відцифрованої фотографії власника; стилізоване зображення малого
Державного Герба України; хвилясті лінії перемінної товщини та стилізоване зображення
спідометра;

у верхній частині бланка посвідчення - назва держави “УКРАЇНА” та назва документа
“ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ” українською, англійською та французькою мовами. Код держави
“UA” виконано способом трафаретного друку оптико-перемінною фарбою;

позитивний мікротекст “ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ DRIVING LICENCE PERMIS DE
CONDUIRE”, що повторюється, відділяє назву держави від назви документа;

нижче послідовно згори донизу надруковано номери полів (текст не друкується), в яких
зазначається:

Номер поля Інформація, що зазначається у полі

1. Прізвище

2. Ім’я та по батькові

3. Дата та місце народження

4a. Дата видачі

4b. Дата закінчення строку дії

4c. Назва (код) установи, яка видала посвідчення

(4d). Запис №



5. Серія і номер посвідчення

6. Фотографія власника (номер поля не друкується)

7. Підпис власника

9. Категорія

У полі “(4d).” в разі наявності зазначається унікальний номер запису в Єдиному
державному демографічному реєстрі.

На лицьовому боці бланка посвідчення розміщено імплантований захисний елемент, який
має три захисні рівні автентифікації. Захисний елемент містить два кола, різні за розміром. У
великому колі зображено геометричний малюнок, а в малому колі - стилізоване зображення
малого Державного Герба України.

Перший рівень захисту - наявність високодифракційних кольорів різних елементів;
наявність двох кінетичних ефектів, які спостерігаються при нахилі зліва направо: текст
“УКРАЇНА UKRAINE”, який розміщено по контуру обох кіл, набуває свічення різних кольорів;
тонкі лінії по периметру кола ліворуч світяться зсередини назовні, праворуч периметр кола
світиться ззовні всередину; наявність зміни кольору фону під час обертання на 90°.

Другий рівень захисту - наявність позитивного мікротексту “СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МВС
УКРАЇНИ” та “SERVICE CENTRE of the MIA of UKRAINE” з високою дифракцією та висотою
літер 120 мкм.

Третій рівень захисту - наявність прихованого тексту “МВС УКРАЇНИ MIA UKRAINE”,
який можна спостерігати за допомогою збільшення під мікроскопом у 30 разів.

6. На зворотному боці бланка посвідчення:

виконано дві захисні фонові сітки, які містять фрагменти орнаментальних рисунків та
позитивний текст, що повторюється;

одну із сіток виконано способом ірисного офсетного друку, що створює плавний перехід
синього кольору, який під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення
власного кольору, у лавандовий, який під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває
свічення червоного кольору. Сітка містить елементи орнаментально-геометричних рисунків та
позитивний текст - назва документа українською, англійською, французькою, німецькою,
іспанською, шведською, італійською мовами, що повторюється;

невидимою при денному світлі фарбою, яка під дією джерела ультрафіолетового
опромінення набуває свічення зеленого кольору, надруковано зображення гільйошної розетки з
кодом держави “UA”;

праворуч уздовж короткої сторони - перелік відомостей, які вносяться в документ (“1.
Прізвище - Surname. 2. Ім’я та по батькові - Given name (s). 3. Дата і місце народження - Date
and place of birth. 4a. Дата видачі - Date of issue. 4b. Дата закінчення строку дії - Expiry date. 4c.
Назва установи, яка видала посвідчення - Issuing authority. (4d). Запис № - Record No. 5. Серія і
номер посвідчення - Licence number. 7. Підпис власника - Holder's signature. 9. Категорія -
Category. 10. Категорія дійсна з - Category issuing date. 11. Категорія дійсна до - Category expirе.
12. Обмеження - Restrictions. 14. Група крові (резус-фактор) - Blood type (Rh factor) / Згода на
донорство (так/ні) - Consent for donation (yes/no).”);

надруковано таблицю з категоріями транспортних засобів, піктограмами та полями,
позначеними цифрами “9.”, “10.”, “11.”, “12.”, та поле “14.” для внесення таких даних;

у полі “10.” зазначається дата відкриття відповідної категорії на право керування
транспортними засобами, а в полі “11.” - дата закінчення дії відповідної категорії;

у полі “14.” інформація про надання письмової згоди або незгоди на посмертне донорство
вноситься тільки за письмовою згодою особи;

способом лазерного гравіювання наноситься серія і номер бланка посвідчення, які
складаються з трьох літер, шести цифр, та реквізити підприємства-виробника.

7. Бланк національного посвідчення водія персоналізується із застосуванням кольорового
ретрансферного термодруку за допомогою прозорої спеціальної захисної плівки.

Така плівка містить металізоване голографічне зображення емблем МВС різного розміру,
розташованих у шаховому порядку паралельними рядами. Усередині емблем виконано
стилізоване зображення малого Державного Герба України, фон якого створений з тексту,
нерозбірливого для людського ока, який може бути декодований за допомогою лазерного
приладу та під дією заломленого світла, що відбивається під певним кутом. Під зображенням
емблем МВС більшого розміру виконано текст “МВС УКРАЇНИ” з мультиканальним ефектом, а
під зображенням емблем МВС меншого розміру - текст “MIA UKRAINE”. По периметру малого
Державного Герба України меншого розміру виконано позитивний мікротекст “МВС УКРАЇНИ
MIA UKRAINE”.



Додаток 3  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 16 вересня 2020 р. № 844

ЗРАЗОК 
бланка міжнародного посвідчення водія

Лицьовий бік першого аркуша обкладинки

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/82/p498398n62-2.bmp


Лицьовий бік другого аркуша обкладинки

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/82/p498398n64-3.bmp


Внутрішній бік першого аркуша обкладинки

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/82/p498398n66-4.bmp


Внутрішній бік другого аркуша обкладинки

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/82/p498398n68-5.bmp


Перша внутрішня сторінка

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/82/p498398n70-6.bmp


Друга внутрішня сторінка

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/82/p498398n72-7.bmp


Третя внутрішня сторінка

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/82/p498398n74-8.bmp


Четверта внутрішня сторінка

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/82/p498398n76-9.bmp


П’ята внутрішня сторінка

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/82/p498398n78-10.bmp


Шоста внутрішня сторінка

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/82/p498398n80-11.bmp


Сьома внутрішня сторінка

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/82/p498398n82-12.bmp


Восьма внутрішня сторінка

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/82/p498398n84-13.bmp


Додаток 4  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 16 вересня 2020 р. № 844

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 
бланка міжнародного посвідчення водія

1. Міжнародне посвідчення водія є книжкою формату А6 розміром 105 x 148 (± 0,5)
міліметрів, має обкладинку сірого кольору і складається із сторінок білого кольору.

2. На лицьовому боці першого аркуша обкладинки виконаний номер бланка, який
складається із знака “ № ” та шести цифр, нумерація виконана чорною фарбою з хімічним
захистом, що набуває блакитного свічення під дією ультрафіолетового опромінення.

3. Обкладинку виготовлено на сірому картоні масою 250 г/м2.

4. Текст обкладинки виконано фарбою чорного кольору з хімічним захистом.

5. На внутрішньому боці другого аркуша обкладинки невидимою при денному світлі
фарбою, яка під дією ультрафіолетового проміння набуває зеленого свічення, виконані рамка
навколо місця для наклеювання фотокартки та тричі автомобільний код України “UA”.

6. На лицьовому боці першого аркуша обкладинки міжнародного посвідчення водія
зазначаються такі реквізити:

назва держави, що видала посвідчення;

призначення документа;

назва документа;

номер міжнародного посвідчення водія;

назва документа, на підставі якого розроблено таке посвідчення (Конвенція про дорожній
рух від 8 листопада 1968 року);

дійсне до (зазначається строк дії міжнародного посвідчення водія, що становить не більш
як три роки з моменту видачі міжнародного посвідчення водія, або дата закінчення строку дії
національного посвідчення водія (залежно від того, який строк закінчується раніше);

ким видане (зазначаються орган, яким було видане міжнародне посвідчення водія, місце та
дата його видачі);

серія і номер національного посвідчення водія.

Дані завіряються печаткою. Лицьовий і внутрішній боки першого аркуша обкладинки
друкуються українською мовою.

7. На внутрішньому боці першого аркуша обкладинки надруковано текст такого змісту:

“Це посвідчення недійсне для руху на території України.

Це посвідчення дійсне на території всіх інших Договірних Сторін при пред’явленні
відповідного національного посвідчення водія.

Категорії транспортних засобів, на керування якими посвідчення дає право, зазначені в
кінці книжки.

Це посвідчення втрачає чинність на території іншої Договірної Сторони, яка стає
звичайним місцем проживання його власника.”.

8. Внутрішні сторінки посвідчення водія повинні містити такі реквізити:

1) прізвище;

2) ім’я та по батькові;

3) місце народження;

4) дату народження;

5) місце проживання;

6) категорії та підкатегорії транспортних засобів із зазначенням відповідних кодів, на
керування якими видано посвідчення;

7) код категорії/піктограма;

8) умови, що обмежують користування (наприклад, керування тільки в окулярах, дійсне
тільки для керування транспортними засобами вагою ... тощо).

Назви реквізитів та текст наступних внутрішніх сторінок посвідчення викладено
українською, російською, англійською, іспанською, німецькою та французькою мовами (іншими
- за потреби).

Реквізити, передбачені підпунктами 1-8 цього пункту, та текст зазначених реквізитів першої
внутрішньої сторінки білого кольору повинні бути надруковані українською мовою.

На першій внутрішній сторінці білого кольору надруковано зображення емблеми МВС.

9. Текст другої внутрішньої сторінки білого кольору надруковано англійською мовою.

10. Текст третьої внутрішньої сторінки білого кольору надруковано німецькою мовою.

11. Четверта внутрішня сторінка білого кольору не заповнена.

12. Текст п’ятої внутрішньої сторінки білого кольору надруковано іспанською мовою.

13. Шоста внутрішня сторінка білого кольору не заповнена.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_041


14. Текст сьомої внутрішньої сторінки білого кольору надруковано російською мовою.

15. Текст восьмої внутрішньої сторінки білого кольору надруковано французькою мовою.

16. Внутрішні сторінки виготовлено на папері без оптичного відбілювача з двотоновим
водяним знаком “Україна” масою 90 г/м2.

17. Текст внутрішніх сторінок виконано фарбою чорного кольору із зеленим свіченням в
ультрафіолетовому опроміненні.

18. На внутрішніх сторінках захисною невидимою фарбою блакитного свічення в
ультрафіолетовому опроміненні виконані зображення транспортних засобів.

19. Кількість сторінок міжнародного посвідчення водія може змінюватися залежно від
кількості мов, якими воно друкується.

20. Внутрішній бік другого аркуша обкладинки міжнародного посвідчення водія повинен
містити такі реквізити:

1) прізвище;

2) ім’я та по батькові;

3) місце народження;

4) дата народження;

5) місце проживання;

6) категорії транспортних засобів, на керування якими видано посвідчення, та їх
класифікація, місце для печатки, яка проставляється поряд з категоріями тільки в тому разі,
коли власник має право керувати транспортними засобами зазначеної категорії;

7) умови, що обмежують користування;

8) місце для фотокартки;

9) місце для печатки;

10) місце для підпису власника;

11) обмеження (позбавлення права керування на території країни, на якій зроблено запис).

Текст реквізитів повинен бути виконаний французькою мовою. Реквізити, передбачені
підпунктами 1-5 цього пункту, повинні бути виконані літерами латинської абетки.

21. Бланк міжнародного посвідчення водія скріплюється канцелярськими скобами після
заповнення сторінок.



Додаток 5  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 16 вересня 2020 р. № 844

ЗРАЗОК 
бланка свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу

Лицьовий бік

Зворотний бік

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/82/p498398n147-14.bmp
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/82/p498398n149-15.bmp


Додаток 6  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 16 вересня 2020 р. № 844

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 
бланка свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу

1. Бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (далі - бланк свідоцтва) має вигляд
пластикової картки типу ID-1 з імплантованим захисним елементом. Формат картки становить
54 х 85,6 (±0,75) міліметра та може мати допустимі відхилення відповідно до ДСТУ ISO/IEC
7810:2008.

2. У бланк свідоцтва імплантовано безконтактний електронний носій, який відповідає
вимогам нормативно-правових актів України у сфері технічного та криптографічного захисту
інформації. Безконтактний електронний носій відповідає вимогам ДСТУ ISO/IEC 14443 щодо
запису і зчитування.

3. Для виготовлення бланка свідоцтва використовується багатошаровий полімерний
матеріал - полікарбонат, який за фізичними характеристиками відповідає вимогам ДСТУ
ISO/IEC 7810:2008.

4. На лицьовому та зворотному боці бланка свідоцтва способом офсетного та трафаретного
друку надруковано графічні зображення та текстову інформацію. Бланк свідоцтва
виготовляється з використанням багатокомпонентного захисного друку.

5. Дизайн бланка свідоцтва відтворюється способом офсетного, ірисного офсетного та
трафаретного друку. Дизайн бланка свідоцтва створений з використанням спеціальних захисних
фонових сіток з різною геометрією рисунка, що відтворює орнаментальні рисунки та
зображення державних символів України.

Для друкування бланка свідоцтва використовуються фарби сірого, зеленого, вохристого,
блакитного та темно-синього кольорів, а також фарби жовтого та синього кольорів, які під дією
ультрафіолетового опромінення набувають свічення власного кольору.

Текст з обох боків бланка свідоцтва друкується фарбою чорного кольору, що стає
невидимою під дією інфрачервоного опромінення.

6. На лицьовому боці бланка свідоцтва:

надруковано чотири захисні фонові сітки з різною геометрією рисунка, що відтворюють
орнаментальні рисунки та стилізовані зображення Державного Прапора України та малого
Державного Герба України, дві з яких надруковано способом ірисного офсетного друку;

одну сітку виконано способом ірисного офсетного друку, що створює плавний перехід
зеленого кольору у вохристий;

другу сітку виконано способом ірисного офсетного друку, що створює плавний перехід
блакитного кольору в синій, який під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває
свічення синього кольору;

уздовж лівої короткої сторони бланка свідоцтва надруковано стилізовану стрічку, створену
із хвилястих ліній жовтого та синього кольорів, фарбою синього кольору виконано одну
вертикальну лінію позитивного мікротексту “Україна”;

у кольорі темно-синьої сітки нанесено одну вертикальну лінію позитивного мікротексту
“СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ”;

невидимою при денному світлі фарбою, яка під дією ультрафіолетового опромінення
набуває свічення червоного кольору, надруковано стилізоване зображення малого Державного
Герба України;

у верхній частині виконано назву держави “Україна” та назву документа “СВІДОЦТВО
ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ” українською, англійською, французькою
мовами. Верхня частина відділена від основної лінією позитивного мікротексту “CERTIFICAT
D’IMMATRICULATION СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE”;

у верхньому лівому куті бланка свідоцтва надруковано код держави “UA” способом
трафаретного друку оптико-перемінною фарбою;

нижче послідовно згори донизу українською та англійською мовами надруковані назви
полів для внесення таких реквізитів:

Реєстраційний номер A

Registration number

Дата першої реєстрації B Дата реєстрації I

Date of first registration Date of registration

Дата першої реєстрації в Україні (B.1)

Date of first registration in Ukraine

Рік випуску (B.2)

Year of manufacture



Прізвище або організація C.1.1

Surname or company

Ім’я та по батькові C.1.2

Given name(s)

Адреса C.1.3

Address

Область

Район

Нас. пункт

Вул., буд., кв.

Власність C.4

Ownership

Дійсне до H

Period of validity

Назви полів “Область”, “Район”, “Нас. пункт”, “Вул., буд., кв.” друкуються тільки
українською мовою.

Способом лазерного гравіювання виконано серію і номер бланка свідоцтва, які складаються
з трьох літер та шести цифр.

На лицьовому боці бланка свідоцтва імплантовано захисний елемент, який має три захисні
рівні автентифікації. Захисний елемент містить два різні за розміром кола. У великому колі
зображено геометричний малюнок, а в малому - стилізоване зображення малого Державного
Герба України.

Перший рівень захисту - високодифракційність кольорів різних елементів; два кінетичні
ефекти, які спостерігаються при нахилі зліва направо: текст “УКРАЇНА UKRAINE”, який
розміщено по контуру обох кіл, набуває свічення різного кольору, а тонкі лінії по периметру
кола ліворуч світяться зсередини назовні, праворуч периметр кола світиться ззовні всередину;
зміна кольору фону під час обертання на 90°.

Другий рівень захисту - наявність позитивного мікротексту “СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МВС
УКРАЇНИ” та “SERVICE CENTRE of the MIA of UKRAINE” з високою дифракцією та висотою
літер 120 мкм.

Третій рівень захисту - наявність прихованого тексту “МВС УКРАЇНИ MIA UKRAINE”,
який можна спостерігати за допомогою збільшення під мікроскопом у 30 разів.

7. На зворотному боці бланка свідоцтва:

надруковано чотири захисні фонові сітки з різною геометрією рисунка, що відтворюють
орнаментальні рисунки та стилізоване зображення емблеми МВС з елементами стилізованої
стрічки, створеної із хвилястих ліній жовтого та блакитного кольорів;

одну сітку виконано способом ірисного офсетного друку, що створює плавний перехід
зеленого кольору у вохристий;

у кольорі сірої сітки під кутом 90° нанесено дві лінії позитивного мікротексту
“СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ”;

невидимою при денному світлі фарбою, яка під дією ультрафіолетового опромінення
набуває свічення червоного кольору, надруковане стилізоване зображення емблеми МВС;

у верхньому лівому куті надруковано знак радіочастотної ідентифікації;

нижче послідовно згори донизу українською та англійською мовами надруковані назви
полів для внесення таких реквізитів:

Марка D.1

Make

Тип D.2

Туре

Комерційний опис D.3



Commercial description

Ідентифікаційний номер транспортного
засобу

E

Vehicle identification number

Номер шасі (кузова, рами) (E.1)

Chassis number (body, frame)

Повна маса, кг F.1

Maximum mass, kg

Маса без навантаження, кг G

Mass of the vehicle in service, kg

Категорія J Тип кузова (D.4)

Vehicle category Body type

Об’єм двигуна, см3 P.1 Максимальна потужність кВт P.2

Capacity, cm3 Maximum net power (in kW)

Тип палива або джерела енергії P.3 Рівень екологічних норм V.9

Type of fuel or power source Emission standard

Колір R

Color of the vehicle

Кількість сидячих місць з місцем водія S.1 Особливі відмітки:

Number of seats including the driver’s seat Special marks

Кількість стоячих місць S.2

Number of standing places

у нижній частині бланка способом лазерного гравіювання виконано серію і номер бланка
свідоцтва, які складаються з трьох літер та шести цифр, і реквізити підприємства-виробника.

8. Персоналізація бланка свідоцтва здійснюється способом кольорового ретрансферного
термодруку за допомогою прозорої спеціальної захисної плівки.

Така плівка містить металізоване голографічне зображення емблем МВС різного розміру,
розташованих у шаховому порядку паралельними рядами. Усередині емблем виконано
стилізоване зображення малого Державного Герба України, фон якого створений з тексту,
нерозбірливого для людського ока, який може бути декодований за допомогою лазерного
приладу та під дією заломленого світла, що відбивається під певним кутом. Під зображенням
емблеми МВС більшого розміру виконано напис “МВС УКРАЇНИ” з мультиканальним ефектом,
а під зображенням емблеми МВС меншого розміру - напис “MIA UKRAINE”. По периметру
малого Державного Герба України меншого розміру виконано позитивний мікротекст “МВС
УКРАЇНИ MIA UKRAINE”.



Додаток 7  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 16 вересня 2020 р. № 844

ЗРАЗОК 
бланка тимчасового реєстраційного талона транспортного

засобу

Лицьовий бік

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/82/p498398n190-16.bmp


Зворотний бік

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/82/p498398n192-17.bmp


Додаток 8  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 16 вересня 2020 р. № 844

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 
бланка тимчасового реєстраційного талона транспортного

засобу

1. Бланк тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу (далі - бланк талона) є
аркушем паперу розміром 75 х 105 (±0,5) міліметра.

2. Бланк талона виготовлено на папері масою 235 (±5) г/м2 без власної флуоресценції із
захисними волокнами.

3. На лицьовому та зворотному боці бланка талона способом офсетного друку надруковано
графічні зображення та текстову інформацію.

4. На лицьовому боці бланка талона:

нанесено захисну фонову сітку жовтого кольору у вигляді геометричних фігур;

нанесено захисну фонову сітку сірого кольору у вигляді горизонтальних хвилястих ліній
позитивного мікротексту “УКРАЇНА”, що повторюються;

серія бланка, яка складається з трьох літер, текстова інформація та три горизонтальні лінії
позитивного мікротексту “УКРАЇНА”, що повторюються, виконані фарбою чорного кольору;

графічні зображення знаків дорожнього руху та слова “УКРАЇНА” (сім разів) виконані по
всій площині талона фарбою, невидимою при денному світлі, що набуває жовто-зеленого
свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінювання;

нумерація, що складається із знака “№” та шести цифр, виконана способом високого друку
захисною фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела
ультрафіолетового опромінювання;

у верхньому лівому куті талона оптико-перемінною фарбою способом трафаретного друку
виконано стилізоване зображення емблеми МВС;

у верхній частині надруковано назву держави “УКРАЇНА UA UKRAINE” та назву
документа “ТИМЧАСОВИЙ РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ТАЛОН” українською мовою;

нижче послідовно згори донизу українською мовою надруковані назви полів для внесення
таких реквізитів:

A Реєстраційний номер

B Дата першої  
реєстрації

Дата  
реєстрації

I

B.1 Дата першої реєстрації в Україні

B.2 Рік випуску

C.1.1 Прізвище або організація

C.1.2 Ім’я та по батькові

C.1.3 Адреса

Область

Район

Нас. пункт

Вул., буд., кв.

C.4 Власність

Виданий (найменування територіального органу з надання сервісних послуг МВС)

H Дійсний до

Уповноважена особа територіального органу з надання сервісних послуг МВС (підпис),

М П

5. На зворотному боці бланка талона:

нанесено захисну фонову сітку жовтого кольору у вигляді геометричних фігур;

нанесено захисну фонову сітку сірого кольору у вигляді горизонтальних хвилястих ліній
позитивного мікротексту “УКРАЇНА”, що повторюється;



прямокутник у вигляді тонких ліній виконано у верхній частині талона фарбою, невидимою
при денному світлі, що набуває жовто-зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового
опромінення;

у верхній частині надруковано “ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ”;

нижче послідовно згори донизу українською мовою надруковано назви полів для внесення
таких реквізитів:

D.1 Марка

D.2 Тип

D.3 Комерційний опис

E Ідентифікаційний номер транспортного засобу

E.1 Номер шасі (кузова, рами)

F.1 Повна маса, кг

G Маса без навантаження, кг

J Категорія D.4 Тип кузова

P.1 Об’єм двигуна, см3 P.2 Максимальна потужність кВт

P.3 Тип палива або джерела
енергії

V.9 Рівень екологічних норм

R Колір

S.1 Кількість сидячих місць з місцем водія

S.2 Кількість стоячих місць

Особливі відмітки:

текстова інформація та реквізити підприємства-виробника, виконані фарбою чорного
кольору.



Додаток 9  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 16 вересня 2020 р. № 844

ЗРАЗОК 
розпізнавального автомобільного знака України



ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 16 вересня 2020 р. № 844

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. № 47 ”Про затвердження
зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації
транспортних засобів” (ЗП України, 1992 р., № 3, ст. 57; Офіційний вісник України, 2000 р., №
1, ст. 10; 2004 р., № 49, ст. 3212; 2007 р., № 66, ст. 2548; 2012 р., № 24, ст. 910; 2015 р., № 90, ст.
3041; 2019 р., № 96, ст. 3166):

1) назву постанови викласти в такій редакції:

“Про затвердження зразків свідоцтва про реєстрацію машини, талона
тимчасового обліку машини, свідоцтва про реєстрацію

великовантажного транспортного засобу або іншого технологічного
транспортного засобу, технічного талона транспортного засобу

Збройних Сил України та технічного талона транспортного засобу
Національної гвардії України, Державної прикордонної служби

України, Державної спеціальної служби транспорту України,
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації
України, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

України”;
2) у пункті 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

1. Затвердити зразки свідоцтва про реєстрацію машини, талона тимчасового обліку
машини, свідоцтва про реєстрацію великовантажного транспортного засобу або іншого
технологічного транспортного засобу, технічного талона транспортного засобу Збройних Сил
України та технічного талона транспортного засобу Національної гвардії України, Державної
прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту України, Державної
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту України згідно з додатком 2.”;

абзац третій виключити;

3) додатки 1, 3 до постанови виключити;

4) у додатку 2 до постанови зразки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та
тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу виключити.

2. У Положенні про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування
транспортними засобами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня
1993 р. № 340 (ЗП України, 1993 р., № 10, ст. 211; Офіційний вісник України, 2009 р., № 39, ст.
1311; 2013 р., № 68, ст. 2491; 2015 р., № 90, ст. 3041; 2019 р., № 32, ст. 1152):

1) пункт 4 виключити;

2) у пункті 12:

третє речення абзацу четвертого виключити;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“У графі “14” національного посвідчення водія зазначається інформація про групу крові,
резус-фактор особи, а також про надання письмової згоди або незгоди на посмертне донорство.

Тільки за письмовою згодою особи до графи “14” національного посвідчення водія
вноситься інформація про надання письмової згоди або незгоди на посмертне донорство.

У разі коли особою надано письмову заяву про відкликання наданої раніше письмової згоди
на посмертне донорство, національне посвідчення водія підлягає обміну на нове без
відповідного зазначення.

Тільки за письмовою згодою особи до графи “14” національного посвідчення водія
вноситься інформація про групу крові, резус-фактор.

У разі коли особою надано письмову заяву про відкликання наданої раніше письмової згоди
на внесення інформації про групу крові, резус-фактор, національне посвідчення водія підлягає
обміну на нове без відповідного зазначення.”.

3. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. №  956 “Про
реалізацію експериментального проекту щодо застосування електронного посвідчення водія та
електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу” (Офіційний вісник України, 2019
р., № 96, ст. 3166) виключити.
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