
 Інформація 
 Відомство з допуску транспортних засобів до експлуатації  

та Відомство з видачі водійських посвідчень    .     
 

 

Актуальна інформація розміщена на вебсторінці www.mkk.de в розділах Zulassungsbehörde та Fahrer-
laubnisbehörde, а також на головній сторінці Федерального Міністерства цифрових справ і транспорту 
за посиланням www.bmvi.de.  

- Станом на квітень 2023 - 

 
Пам’ятки для українських вимушених переселенців щодо страхового 
захисту, допуску транспортних засобів та водійських прав 
За останні місяці багато людей з України знайшли прихисток у Німеччині. Деякі приїхали на 
власному автомобілі. Нижче наводимо актуальну інформацію з цього приводу:  
 

a) Страховий захист 
 
Враховуючи скрутне становище вимушених переселенців з України, німецькі автострахові 
компанії ухвалили рішення до 31 травня 2022 року покривати збитки, заподіяні 
незастрахованими українськими автотранспортними засобами в Німеччині. Німецький офіс 
Зеленої Карти взяв на себе регулювання цих питань. На період з 31 травня 2022 року німецькі 
компанії, що здійснюють страхування цивільно-правової відповідальності, пропонують 
власникам транспортних засобів, зареєстрованих в Україні, можливість укласти договір 
страхування згідно з Законом про обов'язкове страхування для іноземців з максимальним 
терміном 1 рік. Конкретні умови договору залежать від договірної свободи сторін та рішень 
конкретної страхової компанії в рамках чинного законодавства.  
 Ми рекомендуємо негайно зв'язатися з будь-яким страховим агентством за вашим власним 

вибором для того, щоб забезпечити необхідне страхування з 01.06.2022. 
 

б)  Допуск транспортних засобів до участі в дорожному русі в Німеччині 
 
Відповідно до § 20 абз. 2 Постанови про реєстрацію транспортних засобів, транспортні засоби 
з українською реєстрацією, використовувані громадянами України для в'їзду, можуть 
тимчасово брати участь у дорожньому русі в Німеччині, якщо ці транспортні засоби 
документовані дійсним українським свідоцтвом про державну реєстрацію. Тимчасовим 
періодом вважається термін до одного року. Строк починається з дня перетину кордону (§ 20 
абз. 6 Постанови про реєстрацію транспортних засобів).  
Зважаючи на виключну ситуацію українських біженців, термін в один рік також може бути 
перевищений. Але це діє максимум до 30 червня 2023 року.  
Після цього транспортні засоби  мають бути зареєстровані у Німеччині на регулярній основі. 
Попередня добровільна реєстрація завжди можлива. Оскільки зазвичай мова йде не про 
транспортні засоби, які мають дозвіл європейського типу, для отримання ліцензії на 
експлуатацію потрібен відповідний висновок офіційно визнаного експерта. Цей висновок разом 
із ліцензією на експлуатацію необхідно надіслати до відповідного відомства 
(Bündelungsbehörde) в Фульді. Лише після цього може бути виданий допуск за місцем 
проживання. 
 При наявності питань щодо зазначеної процедури рекомендуємо заздалегідь зв'язатися з 

zulassung@mkk.de  для перевірки необхідних документів.  
 

в)  Пам’ятка для власників українських водійських посвідчень  
 

Відповідно до абзацу 1 статті 3 Постанови ЄС № 2022/1280, що набула чинності з 27.07.2022, 
дійсні українські водійські права визнаватимуться в Європейському Союзі.  
 
Кожен, хто має дійсне українське посвідчення водія, може керувати транспортними засобами в 
Німеччині на підставі цього документу. Отримання німецького посвідчення водія не є 
обов'язковим. Крім того, не потрібні ні переклад, ні міжнародні водійські права.  
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Цей дозвіл на керування транспортними засобами дійсний лише для власників українських 
водійських прав, яким надано тимчасовий або інший відповідний захист згідно з національним 
законодавством. 
  
Дозвіл на керування транспортними засобами діє до моменту закінчення строку дії тимчасового 
захисту, наданого відповідно до законів ЄС або національного законодавства, наразі до 
24.02.2023. Цей термін автоматично продовжується на шість місяців, але максимум на один рік, 
тобто до 24.02.2024, якщо його не буде припинено рішенням Ради Європейського Союзу. 
 
 При наявності питань та для отримання інформації щодо необхідних документів 

(наприклад, курс першої допомоги, перевірка зору тощо) звертайтеся, будь ласка, до 
Відомства з видачі водійських посвідчень за адресою електронної пошти fuehrerschein-
stelle@mkk.de.  
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