
UKRAINA – Informacje ogólne:  
 

Podróżowanie po Ukrainie samochodem 

może przysporzyć pewnych trudności. Ale 

to, co można zobaczyć rekompensuje 

wszystkie niedogodności. Urok, Lwowa, Kamieńca Podolskiego, 

Chocimia (pomimo przekłamań historycznych) czy też w Umaniu 

Zofiówki nie da się z niczym porównać a wszędzie tam jeszcze dziś 

pachnie cudownie Polską.  

 

Oznakowania miejscowości i drogowskazy często są niewystarczające lub nie ma ich w 

ogóle. Orientację w miastach często  utrudnia złe oznakowanie ulic. Stan ukraińskich dróg nie 

jest najlepszy, a widok dużych dziur jest nierzadkim widokiem nawet w miastach (np. we 

Lwowie i w Odessie). Zła nawierzchnia dróg bardzo często jest powodem wypadków i 

stłuczek - szczególnie zimą i wiosną, kiedy na drogach jest dużo kamieni i żwiru, które mogą 

rozbić szyby samochodowe i reflektory. Niech nie zdziwią kierowców kupki drobnego żwiru 

pod podjazdami (chcesz wyjechać posyp). Niestety trzeba przyznać że najgorsze drogi są na 

Ukrainie zachodniej czyli na terenach najbardziej uczęszczanych przez Polaków. 

Oznakowanie pionowe, choć bardzo skromne absolutnie wystarczające i pozwala bezpiecznie 

korzystać z dróg, nie tak jak nierzadko w Polsce gdzie jest dziedziną sztuki bardziej służącej 

podziwianiu niż bezpieczeństwu.  

Poruszając się samochodem po zmroku należy szczególnie uważać na pieszych  

i rowerzystów, którzy bardzo często poruszają się bez odpowiedniego oświetlenia poboczami 

dróg, dlatego też należy stosować się do ograniczeń prędkości we wskazanych miejscach. 

Ukraińskie znaki drogowe nie różnią się zbyt wiele od polskich. Tabliczka ze śnieżynką 

(gwiazdką), która oznacza, że dany znak obowiązuje w soboty, niedziele i ś 

Jedyny wyjątek, który może nas wprowadzić w błąd jest tabliczka ze śnieżynką (gwiazdką) 

Która oznacza, że dany znak obowiązuje w soboty, niedziele i święta. 

 

Prędkość 
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 -  km/h, 

w terenie zabudowanym -  km/h, 

poza terenem zabudowanym -  km/h, 

drogi ekspresowe - km/h, 

autostrady - km/h. 

 

Pojazdy, które prowadzone są przez kierowców ze stażem do 2 lat, poza terenem 

zabudowanym mogą poruszać się z prędkością nie większą niż 70 km/h. 

 



Samochody z przyczepą w obszarze zabudowanym mogą poruszać się z prędkością 60 km/h, 

a na pozostałych drogach nie więcej niż 80 km/h. 

Podczas holowania prędkość nie powinna przekraczać 50 km/h. 

 

Pasy 
Używanie pasów bezpieczeństwa przez kierowcę i pasażerów jest obowiązkowe. 

 

Światła 
W okresie od 1 października do 30 kwietnia – obowiązkowo przez całą dobę. Poza tym 

okresem, obowiązkowo tylko w nocy, a w ciągu dnia tylko w przypadku złych warunków 

atmosferycznych. 

 
Do wyposażenia obowiązkowego zaliczamy: 

•apteczkę, 

•gaśnicę, 

•trójkąt ostrzegawczy (w przypadku podróżowania z przyczepą - dwa trójkąty) 

•opony zimowe w okresie od listopada do końca marca. 

 

Ponadto jeżeli podróżujemy z przyczepą i jest ona szersza od pojazdu ciągnącego, nasz 

pojazd  musi posiadać dodatkowe lusterka boczne. 

 

Do elementów zalecanych, ale nie obowiązkowych, należy:   

•kamizelka odblaskowa. 
 

Warto zabrać ze sobą także podstawowe części zamienne: 

 żarówki, świece i pasek. 

 

Przy wjeździe na Ukrainę potrzebne Ci będą: 
•paszport ważny jeszcze co najmniej 3 miesiące ponad planowany termin wyjazdu z Ukrainy, 

Przy przekraczaniu granicy otrzymasz do wypełnienia tzw. dokument migracyjny, na 

podstawie którego możesz przebywać na terytorium Ukrainy do 90 dni. Należy go zachować 

aż do wyjazdu z Ukrainy, a w razie jego zagubienia służby graniczne mogą żądać uiszczenia 

kary. 

•prawo jazdy (polskie prawo jazdy jest respektowane na równi z ukraińskim), 

•dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym pojazdu, 

•ubezpieczenie pojazdu - OC, 

•Zielona Karta, jednak wielokrotnie milicja żąda jeszcze ubezpieczenia opłaconego na 

terytorium Ukrainy. 

w przypadku wyjazdu samochodem firmowym musisz mieć przy sobie upoważnienie od 

firmy leasingowej przetłumaczone na język ukraiński. Również podróżując pożyczonym 

samochodem musisz mieć przetłumaczoną na język ukraiński umowę użyczenia, sporządzoną 

przez polskiego notariusza. 

możesz zostać poproszony o okazanie dowodu posiadania odpowiednich środków 

finansowych na pokrycie kosztów pobytu na Ukrainie. Władze graniczne uprawnione są do 

dokonywania weryfikacji posiadanych kwot. 

Przy przekraczaniu granicy obowiązuje wykupienie polisy na ubezpieczenie zdrowotne, 

która daje prawo do bezpłatnej pomocy medycznej w nagłych przypadkach. Warto również 

pamiętać o ubezpieczeniu od NNW. Należy także pamiętać o tym by mieć legalną, tabliczkę 

znamionową. Jeśli nie jesteś właścicielem pojazdu upoważnienie do korzystania z niego 

należy mieć przetłumaczone na Język Ukraiński. 



Korzystanie z sieci dróg na terenie Ukrainy jest bezpłatne. Na granicy jedynie jest 

pobierana opłata tzw. "Taksa ekologiczna" i uzależniona jest od pojemności silnika 

samochodu. 

Alkohol 
0,0 promila to "dopuszczalny limit stężenia alkoholu we krwi"  

 

Telefon 
Prowadzenie rozmów przez telefon komórkowy w czasie jazdy jest zabronione, chyba, że 

korzystamy z zestawu głośnomówiącego lub bezprzewodowej słuchawki na ucho.  

 

Dzieci 
Dzieci, które maja mniej niż 145 cm wzrostu muszą być zabezpieczone dostosowanym do ich 

wzrostu i wagi urządzeniem zabezpieczającym. 

Na przednim siedzeniu nie można przewozić dziecka poniżej 12 roku życia.  

Jazda z przyczepą wiąże się z pewnymi obwarowaniami dotyczącymi wyposażenia pojazdu  

Zdarzają się nierzadko przypadki nieudokumentowanego pobierania pieniędzy od obywateli 

polskich podróżujących po Ukrainie przez milicję drogową, dlatego za każdym razem należy 

żądać  pokwitowania za mandat. W razie zagubienia dokumentów bądź ich zatrzymania 

należy domagać się zaświadczenia potwierdzającego zaistniałą sytuację, z wykazem 

skradzionych bądź zagubionych dokumentów i przedmiotów.  

W związku z utrzymującym się konfliktem Rosyjsko - Ukraińskim radzimy nie zapuszczać 

się na tereny objęte działaniami wojennymi.  

 

 

Ważne telefony 

+38 044 2300700 oraz +38 044 2300750/ Tel. dyżurny: +380 44 284 00 33 - Ambasada RP 

w Kijowie: 

+38 044 284 00 33 oraz 284 00 40 - Wydział konsularny Ambasady RP w Kijowie 

102 - Policja        

101 - Straż           
103 - Pogotowie               

 Hrywna ukraińska  = 1 UAH  = 0,1417 PLN 
 

  

 


