Ukraina
Co trzeba wiedzieć, żeby dojechać bezpiecznie i nie dać się zaskoczyć
Niniejsza notatka stanowi rozwinięcie i uzupełnienie informacji zawartych w Informacjach ogólnych
Ograniczenia prędkości
Należy ściśle przestrzegać limitów prędkości wprowadzanych znakami drogowymi. Standardowe
ograniczenia prędkości dla samochodów osobowych bez przyczepy, które mogą być modyfikowane
znakami drogowymi wynoszą:
W terenie osiedlowym

- 20 km/h

W terenie zabudowanym

- 60 km/h

Poza terenem zabudowanym

- 90 km/h

Drogi szybkiego ruchu

- 110 km/h

Autostrady

- 130 km/h

Kierowcy z prawem jazdy krócej niż 2 lata – 70 km/h
Pasy bezpieczeństwa
Obowiązkowe z przodu, o ile pojazd jest w nie wyposażony.
Zdecydowanie rekomendujemy zapinanie pasów również z tyłu.
Foteliki i przewożenie dzieci
Dzieci do lat 12 i niższe niż 145 cm muszą podróżować z tyłu. Ukraina nie posiada regulacji prawnej
dotyczącej przewożenia dzieci w fotelikach – jako jedno z trzech ostatnich państw w Europie (obok
Macedonii i Czarnogóry). Prace nad takimi przepisami są prowadzone od kilku lat, na razie
bezskutecznie.
Jazda pod wpływem
Absolutny zakaz picia przed prowadzeniem samochodu. Wykształciła się jednak tolerancja do 0,2
promila, tak by umożliwić korzystanie z niektórych leków oraz płynów do płukania ust zawierających
alkohol. Kierowca prowadzący pojazd pod wpływem alkoholu musi liczyć się z poważnymi
konsekwencjami, włącznie z zatrzymaniem prawa jazdy w razie recydywy.
Mandat za prowadzenie pojazdu przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwym, przekazanie
kontroli nad pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwym, a także uchylenie się od badania
stanu nietrzeźwości wynosi od 35 do 50 Euro, bądź też kosztować może kierowcę utratę prawa jazdy
na okres od 1 roku do 3 lat.
Obowiązek jazdy na światłach
Światła mijania powinny być włączone w porze dziennej w okresach gorszej widoczności.
Mandaty i kary

Na dzień dzisiejszy policja nie ma prawa przyjmować płatności. Jeżeli kierowca nie zapłaci mandatu
przed wyjazdem z kraju lub w ciągu 15 dni, ryzykuje zatrzymaniem pojazdu.
Motocykle i skutery
Kask ochronny obowiązkowy dla kierowcy i pasażera. Dzieci do lat 12 i 145 cm wzrostu nie mogą być
przewożone na motocyklu.
Ubezpieczenie
Standardowo wymaga jest Zielona Karta, jednak wielokrotnie milicja żąda jeszcze ubezpieczenia
opłaconego na terytorium Ukrainy. Koszt krótkoterminowej polisy (15-dni) to ok. 4 zł (10 UAH).
Na granicy wymagana jest również polisa na ubezpieczenie zdrowotne, które daje prawo do
bezpłatnej pomocy medycznej w nagłych przypadkach. Koszt polisy to ok. 0,80 zł (2 UAH) od osoby za
każdy dzień planowanego pobytu.
Paliwo, karty i opłaty
Benzyna bezołowiowa (95 i 98 oktanów) - dostępna
Olej napędowy (Solyarka) - dostępny
LPG – dostępny; ilość stacji niewielka, ale stale rośnie
Nie ma zakazu transportu paliwa w kanistrach. W razie dłuższej podróży zaleca się zabranie zapasu
paliwa. Nie wolno natomiast wwozić paliwa z zagranicy.
Większe stacje paliwowe akceptują karty płatnicze głównych systemów. Przed wyjazdem na Ukrainę
upewnij się u wydawcy karty, że będzie tam akceptowana. Najczęściej jednak za paliwo płaci się w
lokalnej walucie.
Obowiązkowe wyposażenie pojazdu
- trójkąt ostrzegawczy
- gaśnica
- apteczka
- opony zimowe – na wszystkich czterech kołach, od listopada do kwietnia, min. 6 mm bieżnika.
Z uwagi na ciężkie zimy, zimą zalecamy opony z kolcami i/lub łańcuchy.
Inne obowiązujące wymogi / przepisy
Podróżujący pożyczonym samochodem i/lub przyczepą winni posiadać pisemną zgodę właściciela
pojazdu na użytkowanie ww. za granicą, poświadczoną przez notariusza i przetłumaczoną na język
ukraiński.
Zaleca się zabranie podstawowych części zamiennych, jak żarówki, świece i pasek.
Przy wypadku z udziałem zagranicznego auta obowiązkowo należy wezwać policję.

Zastrzeżenie: Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego dokłada wszelkich starań, żeby przedstawione
informacje były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Zalecamy jednak potwierdzenie aktualnego stanu na
krajowych stronach odpowiednich instytucji dla odwiedzanych państw.

