27 травня 2022 року

Інформація для
українських водіїв

Якщо ви приїхали в Німеччину своїм транспортним засобом, зареєстрованим в Україні,
зверніть увагу на інформацію наведену нижче про те, як (1) підтвердити наявність у вас
автоцивілки та (2) зареєструвати ваш транспортний засіб в Німеччині не пізніше ніж через
рік після вашого в'їзду, тобто отримати німецькі номерні знаки:

1. Автоцивілка
Кожному, хто керує транспортним засобом у Німеччині, необхідно мати автоцивілку. У
Німеччині заборонено керувати транспортним засобом без чинного страхового покриття.
Якщо ви їздите дорогами загального користування в Німеччині без автоцивілки, ви
вчиняєте кримінальне правопорушення. Крім того, ви будете нести особисту
відповідальність за збитки, заподіяні третім особам вашим транспортним засобом.
Незастрахований транспортний засіб може бути конфіскований владою.
Для транспортних засобів, зареєстрованих в Україні, необхідне страхування можна
підтвердити та отримати різними способами:
•

•
•

•

Зеленою карткою, яку страхувальник отримав від українського автостраховика.
Зелену картку від українського автостраховика наразі можна отримати у цифровому
вигляді з Німеччини. Більше інформації можна знайти за адресою
http://www.mtsbu.ua/ua/green_card/80365/.
Зелена картка гарантує захист автоцивілки для країн, які входять в дію договору про
«Зелену картку».
Дійсним полісом прикордонного страхування, придбаного на зовнішньому кордоні з
ЄС. Це надає захист автоцивілки на території Європейського Союзу та інших країн, які
вказані у полісі прикордонного страхування.
Полісом прикордонного страхування, придбаним в Німеччині. Це надає захист
автоцивілки на території Європейського Союзу та інших країн, які вказані у полісі
прикордонного страхування.

Водій повинен возити зелену картку або підтвердження про придбання полісу
прикордонного страхування з собою та в разі перевірки пред'явити документи або надати
їх на перевірку.
У зв'язку з винятковою гуманітарною ситуацією німецькі автостраховики в рамках
добровільної ініціативи покриватимуть збитки, завдані автомобілями з українською
реєстрацією в Німеччині до 31 травня 2022 року. Проте ініціатива закінчується 1 червня 2022
року. Тому важливо, щоб кожен транспортний засіб з українською реєстрацією, який
бере участь у дорожньому русі в Німеччині, міг підтвердити наявність у нього
автоцивілки відповідно до критеріїв описаних вище. Це стосується також легкових
автомобілів з українською реєстрацією (найпізніше) з 1 червня 2022 року.
Більше інформації про оформлення полісу прикордонного страхування в Німеччині можна
знайти за посиланням: https://www.dieversicherer.de/versicherer/auto-reise/news/kfzversicherung-fluechtlinge-ukraine-84714
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2. Реєстрація транспортного засобу Автоцивілка
Кожен, хто керує транспортним засобом на дорогах загального користування в Німеччині,
який не зареєстрований тут, повинен зареєструвати його в Німеччині (найпізніше) через
один рік. Термін в один рік обчислюється з дня в'їзду в Німеччину.
Після терміну в один рік в Німеччині заборонено керувати транспортним засобом без
німецької реєстрації. Якщо ви керуєте транспортним засобом в Німеччині, який не
зареєстрований тут, хоча він має бути зареєстрований в Німеччині (тобто пізніше, ніж через
рік), ви вчиняєте адміністративне правопорушення. За таке правопорушення передбачено
штраф.
Реєстрація транспортного засобу до закінчення однорічного терміну можлива, якщо
власник заявить, що постійним місцезнаходженням транспортного засобу є Німеччина.
Транспортний засіб може бути зареєстрований в органах державної реєстрації. Реєстрацію
можна здійснити в органі державної реєстрації за місцем проживання власника
транспортного засобу. Для отримання реєстрації необхідно подати заяву та надати різні
документи, зокрема підтвердження автоцивілки та документ, що посвідчує вашу особу.
Крім того, вам може знадобитися оцінка вашого транспортного засобу від так званої
моніторингової організації, тобто від офіційного експерта з дорожнього руху або так званої
технічної служби, що відповідає певним вимогами. Щоб отримати детальну інформацію про
необхідні документи та процес подання заяви, зверніться до відповідного органу державної
реєстрації. Крім того, потрібно буде заплатити грошовий збір.
Після підготовки усіх відповідних документів відбувається реєстрація транспортного
засобу, шляхом:
•
•
•

Присвоєння номерного знаку
Прикріплення печатки-наклейки федеральної землі до номерного знаку
Видачі свідоцтва про реєстрацію

Додаткову інформацію про реєстрацію транспортного засобу можна отримати на сайтах
органів місцевої влади.
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