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Вимоги щодо підтвердження особи та  
проживання для громадян США 

В рамках державної програми з покращення процедури видачі документів, що посвідчують особу, штат 
Пенсільванія вимагає наступні документи від громадян США , які звертаються за посвідченням водія, учнівськими 
правами або посвідченням особи штату Пенсільванія, або обмінюють посвідчення водія чи посвідчення особи, 
видане іншим штатом. 

Вікові вимоги для громадян США
Особи, які звертаються по посвідчення водія некомерційних транспортних засобів, повинні бути не молодші 16 років. 

Особи, які звертаються по посвідчення особи (ID), повинні бути не молодші 10 років. 

Особи, які обмінюють посвідчення водія некомерційних транспортних засобів, повинні бути не молодші 16 з 
половиною років. 

Особи, які звертаються по учнівські права штату Пенсільванія, повинні бути не молодші 16 років. 

Учнівські права, видані іншим штатом, в Пенсільванії не обмінюються. 

Особи, які звертаються по посвідчення водія комерційних транспортних засобів або обмінюють таке посвідчення, 
повинні бути не молодші 18 років для водіння у межах штату та не молодші 21 року для водіння поза межами штату. 

Постійні мешканці Пенсільванії 
Якщо вам ще не виповнилося 18 років і ви є постійним мешканцем Пенсільванії, вам необхідно пред'явити наступні 
документи: 

	  одну ідентифікаційну форму зі списку А     

   та вашу картку соціального забезпечення. 

Якщо вам 18 років або більше і ви є постійним мешканцем Пенсільванії, вам необхідно пред'явити наступні документи: 

   одну ідентифікаційну форму зі списку А,  

   дві форми підтвердження проживання зі списку В та  

   вашу картку соціального забезпечення. 

Нові постійні мешканці Пенсільванії
Нові постійні мешканці Пенсільванії, які мають чинне посвідчення водія, видане іншим штатом США, повинні 
отримати посвідчення водія штату Пенсільванія протягом 60 днів із моменту переїзду до Пенсільванії та здати 
посвідчення водія та (або) посвідчення особи, видане іншим штатом. 

Якщо ви є новим постійним мешканцем Пенсільванії, а ваше попереднє посвідчення водія штату прострочене більш 
ніж на шість місяців, або якщо у вас немає попереднього посвідчення водія, ви повинні звернутися по учнівські 
права штату Пенсільванія та пройти перевірку зору, знання правил дорожнього руху та навичок водіння. 

Нові постійні мешканці штату Пенсільванія, які мають чинне посвідчення водія, видане в Пуерто-Ріко або на одній 
із територій чи в одному з володінь США, можуть обміняти своє чинне посвідчення водія на посвідчення водія 
некомерційних транспортних засобів штату Пенсільванія. 

Нові постійні мешканці штату Пенсільванія, які мають чинне посвідчення водія комерційних транспортних засобів 
(CDL), видане в іншому штаті США, можуть обміняти своє CDL на CDL штату Пенсільванія.  
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Якщо вам ще не виповнилося 18 років і ви є новим постійним мешканцем Пенсільванії, вам необхідно пред'явити 
наступні документи: 

   одну ідентифікаційну форму зі списку А,  

   вашу картку соціального забезпечення та  

   ваше посвідчення водія, видане в іншому штаті, та (або) посвідчення особи. 

Якщо вам 18 років або більше і ви є новим постійним мешканцем Пенсільванії, вам необхідно пред'явити наступні 
документи: 

   одну ідентифікаційну форму зі списку А,  

   дві форми підтвердження проживання зі списку В,  

   вашу картку соціального забезпечення та  

   ваше посвідчення водія, видане в іншому штаті, та (або) посвідчення особи. 

СПИСОК A:
Приймаються наступні ідентифікаційні форми для громадян США: 
   Свідоцтво про народження з рельєфною печаткою (видане в США уповноваженим державним  
  органом, включаючи території США або Пуерто-Ріко. Свідоцтва про народження, видані не в США, не  
  приймаються.) 

   Свідоцтво про наявність громадянства США (форма N-560 Управління з питань імміграції та  

  натуралізації)  

   Свідоцтво про натуралізацію (форма N-550 або N-570 Управління з питань імміграції та натуралізації)  

   Чинний паспорт громадянина США  

 Примітка.   Приймаються виключно чинні паспорти та оригінали документів. Якщо 
прізвище в оригіналі вашого документа відрізняється від вашого теперішнього 
прізвища, ви повинні надати документи, що встановлюють зв'язок між 
прізвищами, наприклад оригінал свідоцтва про шлюб, рішення суду про 
розірвання шлюбу або судову постанову. 

СПИСОК B: 
Для підтвердження проживання заявників віком від 18 років 
приймаються наступні документи:  
   Податкові документи     Форма W-2   

   Угоди оренди     Чинний дозвіл на володіння зброєю 

   Документи про іпотеку    Останні рахунки за комунальні послуги  
(воду, газ, електроенергію, кабельне телебачення тощо)   

ПРИ МІТКА. Стосовно останніх рахунків за комунальні послуги: рахунки за послуги стільникового/мобільного 
або пейджингового зв'язку не приймаються. Якщо ви проживаєте разом із кимсь і не маєте рахунків на 
власне прізвище, ви все одно повинні надати два підтвердження проживання. Одним підтвердженням 
буде присутність особи, з якою ви проживаєте, у центрі видачі посвідчень водія за умови наявності у 
неї посвідчення водія або посвідчення особи з фотографією. Вам також буде необхідно надати друге 
підтвердження проживання, таке як офіційна пошта (банківська виписка, податкове повідомлення, періодичне 
видання тощо) з вашим прізвищем та адресою. Адреса повинна співпадати з адресою особи, разом з якою ви 
проживаєте. 

БУДЬ ЛАСКА, ВІЗЬМІТЬ ДО УВАГИ
Прізвище та дата народження в усіх документах повинні співпадати, або інформація у документах повинна 
бути взаємопов'язаною. Якщо встановити зв'язок між документами неможливо, можуть знадобитися додаткові 
документи (наприклад, свідоцтво про шлюб, судова постанова про зміну прізвища, рішення суду про розірвання 
шлюбу тощо). 


