
 

 
 

1. Використання посвідчень водія України для тимчасового перебування 
1.1 Якщо у вас є 
- дійсні національні (українські) або 
- міжнародні права водія 
ви можете керувати в Федеративній Республіці Німеччини автомобілями тих класів, 

для яких видано ваше посвідчення водія. 
 
Наявність перекладу українського посвідчення водія не потрібно. 
 
Поки ви ще не влаштувалися на постійне місце проживання у Федеративній Республіці 

Німеччини, ви можете керувати транспортними засобами необмежений час з вашим 
чинним українським посвідченням водія. Ви повинні дотримуватися вимог та обмеженнь 
щодо вашого посвідчення водія також в Федеративній Республіці Німеччини. 

 
Після того, як ви встановили своє постійне місце проживання у Федеративній 

Республіці Німеччини, ви маєте право керувати автомобілем протягом шести місяців. 
Після цього ваші права водія більше не визнаватимуться. У цьому випадку для подальшої 
участі в німецькому дорожньому русі потрібне посвідчення водія, видане в Федеративній 
Республіці Німеччини. 

 
Особа має постійне місце проживання у Федеративній Республіці Німеччини, якщо 

вона проживає у Німеччині не менше 185 днів на рік. 
 

1.2 Заборонено управління транспортним засобом з українським посвідченням водія. 

Ваше посвідчення водія не дає вам права їздити німецькими дорогами, 

- якщо це учнівське посвідчення або інше тимчасово видане посвідчення водія, 

- якщо ви ще не досягли мінімального віку, встановленого для відповідного класу, 

- якщо на момент отримання українських прав водія у вас було постійне місце 
проживання в Федеративній Республіці Німеччини, 

- якщо ваше посвідчення водія в Німеччині було відкликане тимчасово або на 
законних підставах судом або адміністративним органом, що підлягає негайному або 
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остаточному виконанню, ваше посвідчення водія було остаточно відхилено або не було 
відкликане тільки тому, що ви тим часом відмовилися від прав водія, 

- якщо вам не дозволено видавати права водія за юридично зобов'язуючим рішенням 
суду або 

- у державі, в якій ви маєте звичайне місце проживання, або якщо права водія були 
конфісковані або взяті під варту. 

Зверніть увагу, що водіння автомобіля без дійсного посвідчення водія заборонено і 
буде каратися як водіння без прав. 

 

1. Видача німецького посвідчення водія на підставі вашого українського посвідчення 

Якщо ви встановлюєте постійне місце проживання в Федеративній Республіці 
Німеччини, ваше українське посвідчення водія залишається дійсним протягом 6 місяців. 
Після закінчення цих шести місяців ви повинні обміняти свої права водія на німецькі права 
водія. 

Заяву про заміну українського посвідчення водія на німецьке посвідчення водія 
необхідно подати до органу видачі посвідчень водія через відповідальну за вас мерію. Ви 
можете отримати відповідні бланки заяв у муніципалітеті, де ви живете, в Інтернеті за 
адресою www.hohenlohekreis.de/Bürgerservice/Formulare/Straßenverkehrsamt або в 
нашому бюро прав водія. До заяви мають бути додані такі документи: 

- перше підтвердження реєстрації у ФРН, 

- біометричне фото (як на паспорт), 

- оригінал українського посвідчення водія з перекладом німецькою мовою, 

- заява про те, що ваше українське посвідчення водія ще дійсне, 

при подачі заяви на отримання прав водія категорії A, A1, A2, B або BE 

- медична довідка про стан зору та 

- підтвердження вашої участі у навчанні з надання першої допомоги, 

 

при подачі заяви на отримання прав водія категорії C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D або DE 

- медична довідка про стан зору 

- медична довідка про стан здоров'я та 

- підтвердження вашої участі у навчанні з надання першої допомоги, 

 

 

для заявників на посвідчення водія категорії D1, D1E, D або DE у віці 50 років і старше, 
потрібен додатковий професійний медичний висновок або висновок центру медико-
психологічної експертизи щодо достатнього навантаження, орієнтації, концентрації уваги 
та відповідної реакції. 
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- дані автошколи про те, що ви також повинні скласти теоретичний та практичний іспит 
з водіння. 

 

Вам буде видано німецьке посвідчення водія на відповідний клас транспортного 
засобу, якщо Ви здали теоретичний і практичний екзамен на посвідчення водія. Під час 
практичного іспиту вас повинен супроводжувати інструктор з водіння. Навчання в 
автошколі, як при початковому отриманні посвідчення водія, не потрібне. 


