
 

Was ist bei Besitz eines ukrainischen Führerscheins in Deutschland zu 

beachten? 

Що потрібно враховувати, якщо у вас є українські водійські права в 

Німеччині? 

 

Eine Fahrberechtigung mit einem ukrainischen Führerschein gilt ab erstmaliger Einreise nach 
Deutschland für 6 Monate. 
Nach Ablauf der 6 Monate besteht keine Fahrberechtigung mehr. Eine Verlängerung dieser 
gesetzlichen Frist ist derzeit nicht gegeben. Sollte man dennoch fahren und von der Polizei 
angehalten werden, stellt dies eine Straftat des Fahrens ohne Fahrerlaubnis dar. 
In dieser Zeit empfehlen wir, den Führerschein in einen deutschen Führerschein umschreiben zu 

lassen. 

Українські водійскі права дійсні протягом 6 місяців з моменту першого в'їзду в Німеччину. 

Після закінчення 6 місяців українські водійські права більше не дійсні. Наразі цей встановлений 

законом термін не продовжений. Керування автомобілем і його зупинка поліцейським є 

кримінальним злочином за водіння без прав. Протягом цього часу ми рекомендуємо поміняти 

ваші водійські права на німецькі. 

 

Hierzu ist eine theoretische und praktische Prüfung erforderlich. Die Vorbereitung für die Prüfung ist 

mit Fahrschulunterricht in einer Fahrschule erforderlich. Bei Vorlage des ukrainischen Führerscheins 

entfällt die Ausbildungspflicht, das heißt, es sind z. B. keine Autobahn- und Nachtfahrten zwingend 

erforderlich.  

Для цього потрібно сдати теоретичний і практичний екзамени. Підготовка до іспиту 

необхідна з уроками водіння в автошколі. При пред’явленні українського водійського 

посвідчення обов’язок щодо навчання відпадає, тобто, наприклад, практичні години їзди на 

автобані або нічна їзда не обов’язкові. 

 

Außerdem ist es nötig, einen Antrag bei der Führerscheinstelle der Hauptwohnsitzbehörde zu 

stellen. Die Anträge erhalten Sie in jeder Schwabacher Fahrschule.  

Також необхідно подати заяву в офіс по водійським правам (Führerscheinstelle) за місцем  

головної прописки. Ви можете отримати заяви у будь-якій автошколі міста Швабах. 

 

Hierzu muss ein aktuelles biometrisches Passbild, ein Sehtest vom Optiker im Original, ein Erste-Hilfe-

Kurs Nachweis im Original, ein gültiges Ausweisdokument, sowie der gültige ukrainische Führerschein 

vorgelegt werden. Die Antragsstellung kann nur persönlich erfolgen. Gerne können Sie einen 

Übersetzer zum Termin mitbringen. 



Для цього необхідно пред’явити актуальну біометричну фотографію як на паспорт, 

оригінал документу огляду зору з оптіки, оригінал підтвердження курсу першої допомоги, 

дійсний документ посвідчення особи, та дійсне українське водійське посвідчення. Заявку 

можна подати тільки особисто. Ви можете взяти з собою на зустріч перекладача. 

 

Ein Termin zur Antragsstellung ist derzeit noch zwingend erforderlich. Diesen können Sie telefonisch 

vereinbaren unter 09122 860-380, 860-384 und 860-403 oder unter der E-Mail: 

fuehrerscheinstelle@schwabach.de 

Наразі запис на прийом заяви є обов’язковим. Ви можете записатися за телефонами  

09122 860-380, 860-384 та 860-403 або через електронну пошту: 

fuehrerscheinstelle@schwabach.de 

 

Für Fragen stehen wir Ihnen ebenso gerne zur Verfügung. 

Ми також будемо раді відповісти на будь-які запитання. 

Die Führerscheinstelle der Stadt Schwabach 

Офіс водійських прав міста Швабах 
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