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Інформація щодо транспортних засобів 
  

Станом на: Жовтень 2021 

 

У цій Пам’ятці Ви знайдете інформацію про: 

 

 ввезення транспортних засобів 

 посвідчення водія 

 порушення правил дорожнього руху в Україні 

 екстренні телефонні номери та українські автомобільні клуби 

 зняття з обліку транспортних засобів Посольством  

 втрата номерних знаків або документів на автомобіль 
 

Попереднє зауваження 

Посольство не може робити жодних юридично зобов'язуючих заяв щодо українського 

законодавства. Тому, будь ласка, безпосередньо перед запланованою поїздкою 

зверніться до Посольства України в Берліні щодо можливих недавніх змін. 

 

Albrechtstraße 26 
10117 Berlin-Mitte 
тел.: 030 – 2888 7214 – Консульський відділ 
факс: 030 – 2888 7219 – Консульський відділ 
http://www.mfa.gov.ua/germany  
 

Ввезення транспортних засобів 

Зареєстрованим у Німеччині легковим автомобілем з німецькими номерними знаками 

Ви можете пересуватися в Україні з туристичною метою тривалістю до двох місяців. Якщо 

Ваше перебування в Україні триває більше двох місяців, Вам необхідно звернутися до 

відповідних українських органів (спочатку до місцевої митниці, а потім до 

Територіального сервісного центру МВС України). Тимчасове ввезення   транспортних 

засобів особистого користування дозволяється тільки  до 12 місяців.   

 

Якщо Ви не є власником транспортного засобу, яким Ви плануєте в’їхати в Україну, Вам 

потрібно мати нотаріально засвідчене доручення з апостилем і перекладом українською 

мовою від власника транспортного засобу. Транспортний засіб заборонено передавати 

іншим особам. В пунктах перетину кордону при в’їзді в Україну чи виїзді з України можуть 
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виникнути значні затримки. Посольство Німеччини в Києві не має на це жодного впливу, 

і не може, на жаль, в конкретних випадках посприяти прискоренню оформлення. 

 

Посвідчення водія 

Правовою підставою для двостороннього визнання посвідчень водія є Конвенція про 

дорожній рух від 08.11.1968 і постанова Кабінету міністрів № 511 Частина 30 від 

20.05.2009 року. 

 

Чинність німецьких посвідчень водія в Україні 

Громадянин Європейського Союзу має право на участь у дорожньому русі в Україні на 

підставі національного німецького або міжнародного посвідчення водія. 

Тільки іноземці, які переїхали в Україну, зобов’язані протягом 60 днів після отримання 

посвідки на постійне проживання в Україні переоформити своє посвідчення водія. 

Переоформлення відбувається після медичного обстеження і складання теоретичного і 

практичного іспитів. 

 

Чинність українських посвідчень водія у Німеччині 

Якщо Ви перебуваєте в Німеччині тимчасово, Ви можете пересуватися зі своїм чинним 

національним українським або міжнародним посвідченням водія на транспортних 

засобах тих класів, для яких видане Ваше посвідчення. Якщо посвідчення водія видане в 

Україні має певні умови чи обмеження, то Вам треба також їх  враховувати 

пересуваючись територією Німеччини.   

 

Якщо Ви прибули до Німеччини на постійне місце проживання, то Ваше українське 

посвідчення водія буде чинним шість місяців з моменту отримання дозволу на постійне 

місце проживання в Німеччині. По тому воно більше не буде визнаватися.  

Для подальшої участі у німецькому дорожньому русі Вам необхідно мати посвідчення 

водія, видане у Німеччині. З питань отримання німецького посвідчення водія, 

звертайтеся, будь-ласка, до відповідної місцевої установи з питань оформлення 

посвідчень водія при  міській чи окружній адміністрації за місцем вашого проживання в 

Німеччині. 

 

Порушення правил дорожнього руху 

 

В Україні дозволена максимальну швидкість руху в населених пунктах 50 км/год, за 

межами населених пунктів – 90 км/год, якщо за містом дорогу обладнано роздільною 

смугою — 110 км/год, на автомагістралях - 130 км/год.  Допустимий вміст алкоголю в 

крові водія за кермом становить 0,2 проміле. 
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У разі порушення правил дорожнього руху Ви отримуєте копію протоколу. Штраф за 

порушення правил дорожнього  руху Ви не можете сплатити безпосередньо офіцеру 

поліції готівкою, а повинні сплатити його у банку. Є сенс занотувати службовий номер 

співробітника поліції. Будь ласка, зверніть увагу на те, що несплачений штраф за 

порушення правил дорожнього руху (також на незначні суми) може призвести до 

заборони в`їзду в Україну! 

 

Екстренні телефонні номери та українські автомобільні клуби 

Пожежна служба  101 

Поліція   102 

Швидка допомога  103 

Газова служба  104 

У невеликих містах лише 112 

 

Цілодобова гаряча лінія аварійно-буксировочної служби (українська, німецька, 

англійська, російська): Тел.: +38 098 581 42 55, +38 050 581 42 55 , +49 15773202873 (Viber, 

Whatsapp, Telegram) 

 

www.afonin-yurii.uaprom.net 

http://express-t.ua/ 

http://auto-sos.com.ua/ 

  

Зняття з обліку транспортних засобів приватних осіб Посольством 

Якщо Ви плануєте ввезти свій транспортний засіб на довготривалий термін, продати або 

подарувати  його в Україні, зверніться, будь ласка, до відповідного органу реєстрації 

транспортних засобів у Німеччині із запитом щодо отримання транзитних номерних 

знаків (Ausfuhrkennzeichen), а також зареєструйте ввезення свого транспортного засобу 

на кордоні. 

 

Якщо Ваш транспортний засіб через непередбачені обставини мусить залишитися в 

Україні (наприклад, тому, що після тяжкої аварії повернення додому більше неможливе 

або економічно недоцільне), то зняття з обліку також може бути здійснене Посольством. 

Правових забов`язань щодо цього не існує. Посольство звернеться до відповідної 

німецької реєстраційної установи, а також до Федерального автотранспортного 

відомства з проханням про виведення транспортного засобу з експлуатації в Німеччині. 

На німецьких документах на транспортний засіб робиться відповідна відмітка, а номерні 

знаки знищуються. Власник транспортного засобу отримує консульську довідку про 

зняття транспортного засобу з реєстрації. 

 

 

mailto:rk@kiew.diplo.de
http://www.kiew.diplo.de/
http://www.afonin-yurii.uaprom.net/
http://express-t.ua/
http://auto-sos.com.ua/


© Посольство Київ   
Посольство Федеративної Республіки Німеччина, вул. Богдана Хмельницького 25, 01901 Київ, Україна 
Телефон: 0038 044 2811 100 (комутатор), Телефон: 0038 044 2811 335 (Консульсько-правовий відділ) 
Факс: 0038 044 2811 381, E-Mail: rk@kiew.diplo.de, Internet: www.kiew.diplo.de 

Для зняття транспортного засобу з обліку в Посольстві, потрібні такі документи: 

 

 закордонний паспорт або посвідчення водія власника транспортного засобу 

 реєстраційні документи на транспортний засіб (дозвіл на право користування 
транспортним засобом (Zulassungsbescheinigung Teil I)  і технічний паспорт 
Zulassungsbescheinigung Teil II). 

 німецькі номерні знаки 

 у випадку аварії або пошкодження: технічний експертний висновок Експертної 
служби МВС України (https://dndekc.mvs.gov.ua/ ) 

 Консульський збір складає 34,07, після округлення – 34,- євро (згідно I.5.2.1 
особливої постанови про тарифи Міністерства закордонних справ Німеччини 
AABGebV) 

 

 

Втрата номерних знаків або документів на транспортний засіб 
 
У разі втрати або крадіжки номерних знаків або документів на транспортний засіб в 
Україні Ви можете отримати консульську довідку для повернення. У цьому разі 
зв`яжіться будь ласка з Посольством. Консульський збір  складає 70,33, після округлення 
– 70,- євро 
 

 

Всі дані у цій Пам’ятці базуються на знаннях та оцінках Посольства на момент складання 

тексту. Незалежно від ретельної перевірки інформації, її повнота і вірність, яка, зокрема, за 

цей час могла зазнати змін, не гарантуються. 
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