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Orientation to Ontario

ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ В ОНТАРІО

Щоб водити машину в Онтаріо, ви повинні 
мати діюче посвідчення водія (водійські 
права) Онтаріо. Протягом  перших 60 днів 
після прибуття ви можете користуватися 
правами, отриманими в іншій країні. Після 
цього ви повинні мати власні права 
Онтаріо. Заяву можуть подавати чоловіка 
й жінки, які повинні:

• бути старшими за 16 років;
• скласти письмовий тест, доступний 

кількома мовами;
• пройти перевірку зору і скласти 2 

практичних екзамени з водіння.

Різні класи посвідчень водія 
(водійських прав)

• Клас G – легкові автомобілі, 
фургони, невеликі вантажівки.

• Клас M – мотоцикли.
• Комерційний клас (від A до E) - 

великі вантажівки й автобуси.

Система отримання водійських прав в 
Онтаріо
Ви повинні мати водійські права з 
випробним терміном близько 2 років, 
перш ніж одержати повноцінні водійські 
права.

• G1 – нові водії, які можуть водити 
машину тільки з іншим водієм, який 
має повноцінні водійські права. Ви 
можете скласти іспит G2 через 12 
місяців, а якщо ви пройдете курс з 
безпеки водіння, то зможете здати 
його вже через 8 місяців.

• G2 – водії з випробним терміном, які 
можуть управляти автомобілем 

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

• Принесіть 1 документ, що є 
посвідченням особи (ІD), який 
містить ваше повне ім’я, дату 
народження й підпис.

• Ваше ID має бути оригіналом, а 
не копією. Воно має бути 
написане англійською або 
французькою мовою.

• Дізнайтеся більше про прийнятні 
документи, які є посвідченням 
особи, на сайті DriveTest за 
адресою  https://drivetest.ca

ЦЕНТР DRIVETEST

• Щоб подати заяву на одержання 
водійських прав, зверніться до 
центру Drіvetest і надайте 
необхідні документи.st Centre with 
your required documents.
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самостійно з деякими обмеженнями. 
Водії G2 повинні складати іспит G після 
того, як попрактикуються в 
самостійному управлінні автомобілем.

• G – повноцінні водійські права; 
водії з такими правами не мають 
ніяких обмежень і не повинні 
проходити додаткові тести.

Якщо ви маєте діюче посвідчення водія 
з іншої країни, ви можете обміняти його 
на повноцінні права G або пропустити 
етап G1 або G2.

• Дізнайтеся про обмін водійських 
прав і застосування іноземних 
водійських прав на сайті Drіvetest 
за адресою https://drivetest.ca
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ПІДГОТОВКА ДО ЕКЗАМЕНІВ З 
ВОДІННЯ 
Прочитайте Офіційний довідник 
водія MTO (Official MTO Driver’s 
Handbook), який можна купити або 
прочитати онлайн.
Автошколи пропонують навчання в 
класі й практичні уроки водіння. 
Якщо ви пройдете курс навчання 
водінню, ви можете скористатися 
більш низькими страховими 
тарифами.

Для одержання ліцензії G1 ви повинні 
зробити наступне:

• Пройти письмовий тест на 
знання правил – він не має 
обмежень за часом і доступний 
20 мовами, або ви можете 
запросити кваліфікованого 
перекладача, щоб він вам 
допоміг.

• Якщо ви пройшли письмовий 
тест, вам треба буде пройти 
перевірку зору.

• Якщо ви пройшли перевірку зору, 
вас сфотографують.

• Ви одразу ж отримаєте тимчасові 
права G1, а посвідчення водія у 
формі картки з вашим фото вам 
надішлють поштою.

• Якщо ви провалите тест, вам 
доведеться заплатити певний 
збір і спробувати пройти його ще 
раз.

Щоб отримати водійські права 
категорії G2 або G, ви повинні 
замовити здачу дорожнього тесту на 
сайті центру Drіvetest.

• Роздрукуйте підтвердження, 
отримане електронною поштою, 
й принесіть його разом із 
посвідченням особи в центр 
DriveTest.

• Забезпечте наявність 
автомобіля. Центр Drіvetest не 
надає автомобілі для 
проходження тесту. Ви можете 
позичити автомобіль або 
орендувати його у своїй 
автошколі.

• Якщо ви провалили дорожній 
тест, ви повинні записатися на 
ще один такий тест.

• Після здачі тесту G2 ви повинні 
почекати 12 місяців до здачі 
тесту G.

• Після здачі дорожнього тесту ви 
одразу ж одержите тимчасові 
права, а посвідчення водія у 
формі картки з вашим фото вам 
надішлють поштою.




