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Використання українських посвідчень водія протягом тимчасового перебування в країні 
 
1. Якщо у вас є 

- дійсне національне (українське) посвідчення водія або 
- міжнародне посвідчення водія те, 
у Федеративній Республіці Німеччини ви можете керувати транспортними засобами 
тих категорій, які передбачені у вашому посвідченні водія. Вимоги та обмеження 
щодо вашого посвідчення також повинні дотримуватися в Федеративній Республіці 
Німеччини. 
 
Не обов'язково мати при собі завірений переклад українського або міжнародного 
посвідчення водія. 
 
Якщо у вас є дозвіл на проживання (Aufenthaltstitel) відповідно до параграфу 24 розділу 
1 Закону про порядок перебування іноземних громадян (AufenthG), ваше українське 
посвідчення водія вважається дійсним у Німеччині. Посвідчення водія дійсне доти, 
доки діє статус захисту - найпізніше до 06.03.2025 року. Переоформлювати ваше 
українське посвідчення на німецьке не потрібно. 
 
Якщо у вас немає посвідки на проживання (Aufenthaltstitel) відповідно до параграфу 24 
розділу 1 Закону про порядок перебування іноземних громадян (AufenthG), ви можете 
керувати автотранспортними засобами з вашим чинним українським посвідченням 
водія, поки ви ще не підтвердили право на постійне місце проживання в Федеративній 
Республіці Німеччина. Після того, як ви підтвердите своє право на постійне місце 
проживання в Німеччині, ви матимете право керувати автотранспортним засобом ще 
шість місяців. Після закінчення цього терміну ваше посвідчення водія вважається не 
дійсним. У цьому випадку для подальшого керування автотранспортним засобом на 
території Німеччини потрібне посвідчення водія, видане в Федеративній Республіці 
Німеччини. 
 
Особа має постійне місце проживання у Федеративній Республіці Німеччини, якщо 
вона проживає на території не менше 185 днів на рік. 
 



СЛУЖБОВА ЗАПИСКА  Стор. 2 
Якщо ви хочете, щоб ваше українське посвідчення водія було замінено на німецьке, 
зверніться до мерії. 
 

2. Відсутність дозволу на керування транспортними засобами з українським 
посвідченням водія 
 
Ваше посвідчення водія не дає вам права керувати транспортним засобом у 
Німеччині: 
- якщо це учнівське посвідчення або інше тимчасово видане посвідчення водія; 
- якщо ви ще не досягли мінімального віку, встановленого для відповідної категорії; 
- якщо на момент отримання українського посвідчення водія ваше постійне місце 

проживання було зареєстроване в Федеративній Республіці Німеччини; 
- якщо на території вашої рідної країни ваше посвідчення водія було тимчасово 

анульоване або на законних підставах у судовому порядку, або в примусовому 
порядку, або в терміновому порядку адміністративним органом, або вам було 
відмовлено у видачі посвідчення водія, або ваше посвідчення водія не було 
анульовано тільки тому, що ви тимчасово відмовилися від нього; 

- якщо вам заборонено видавати посвідчення водія за рішенням суду або 
- до тих пір, поки на території вашої рідної країни або в іншій державі, в якій було 

видано посвідчення водія, або в державі, в якій ви маєте постійне місце 
проживання, на вас поширюється заборона на керування транспортним засобом, 
або якщо посвідчення водія було вилучено , конфісковано або здано на зберігання. 

 
Зверніть увагу на те, що керування транспортним засобом без дійсного посвідчення 
водія заборонено і за це передбачено штраф як за керування без дійсного посвідчення 
водія. 


