
 

 
 
 

 

Інформація в цьому документі є точною на момент друку, але може змінитися. 

Найновішу інформацію можна знайти за посиланням www.rsa.ie.          V22 квітня 2022 року  
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Водійські посвідчення 
 
Чи можу я керувати транспортним засобом в Ірландії з українським 

водійським посвідченням? 

 

Так. Ви можете керувати автомобілем з українським водійським посвідченням в 

Ірландії під тимчасовим захистом. Вам не потрібно обмінювати його на 

ірландське водійське посвідчення або здавати водійський екзамен. 

 

Що означає «перебування в Ірландії під тимчасовим захистом»? 

 

Це означає, що у вас є лист від Міністра юстиції з підтвердженням, що на вас 

поширюється тимчасовий захист в Ірландії, що надається згідно з розділом 60 

Закону про міжнародний захист 2015 року. Для отримання додаткової інформації 

див. Поширені запитання для громадян і жителів України на вебсайті Департаменту 

юстиції. 

 

У мене є українське водійське посвідчення, але на мене не поширюється 

тимчасовий захист. Чи можу я керувати автомобілем із таким 

посвідченням в Ірландії? 

Ні. Ви повинні пройти необхідні етапи для отримання водійського посвідчення в 

категорії, у якій ви хочете керувати транспортним засобом. 

 

Я жив в Ірландії до війни, чи можу я обміняти своє українське посвідчення 

на ірландське? 

Ні. Ви повинні пройти необхідні етапи для отримання водійського посвідчення в 

категорії, у якій ви хочете керувати транспортним засобом. 

 

Я вже обміняв своє українське водійське посвідчення на ірландське. Як 

мені повернути своє українське посвідчення? 

 

Вам потрібно: 

• Повернути своє ірландське водійське посвідчення в: Національну службу 
водійських посвідчень (NDLS), а/с 858, Southside Delivery Office, Корк. 

• Додати письмовий запит англійською із зазначенням того, що ви віддаєте 
своє ірландське водійське посвідчення в обмін на повернення 
українського 

• Вказати свою поштову адресу в Ірландії для повернення вашого 
українського посвідчення й номер телефону, якщо нам знадобиться 
зв’язатися з вами. 

 

Я подав заявку на обмін мого українського водійського посвідчення, але 

ще не отримав ірландське. Як повернути моє українське посвідчення? 

 

Вам потрібно відправити листа англійською на адресу: Ukrainelicence@ndls.ie із 

зазначенням такого: 

• Ваш номер заявки NDLS, за наявності 

mailto:Ukrainelicence@ndls.ie
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• Ваше ім’я та дата народження 

• Ваш запит на скасування заявки на обмін українського водійського 

посвідчення та повернення українського водійського посвідчення. 

• Ваша поштова адреса в Ірландії для повернення вашого українського 
посвідчення й номер телефону, якщо нам знадобиться зв’язатися з вами. 

 

Я перебуваю в Ірландії під тимчасовим захистом. Я можу обміняти своє 

українське водійське посвідчення на ірландське? 

Так. Однак ваше українське водійське посвідчення визнається в Ірландії, тому 

обмінювати його не обов’язково. 

 

Я вже обміняв своє українське водійське посвідчення на ірландське. 

Можу я залишити ірландське водійське посвідчення? 

Так. Ваше ірландське водійське посвідчення дійсне протягом одного року з дати 

видачі. 

 

У цьому буклеті немає інформації, яка мені потрібна. Де можна отримати 

додаткову інформацію? 

Додаткова інформація доступна www.NDLS.ie. Ви також можете написати на 

Ukrainelicence@ndls.ie 

 

 

Професійні водії автобусів або вантажівок 
Сертифікат професійної компетенції (Certificate of Professional 

Competence, CPC)  

 
Які правила діють в Ірландії для професійного керування автобусом або 

вантажівкою?   

Посвідчення професійних водіїв вантажівок та автобусів, які здобули 

кваліфікацію в Україні, будуть тимчасово визнані в ЄС, однак в Ірландії будуть 

застосовуватися такі умови. 

Вам потрібно: 

  

• мати підтверджене українське водійське посвідчення на транспортний засіб, 

яким хочете керувати. 

• мати підтверджений український Сертифікат професійної компетенції водія 

(CPC). 

• пройти обов’язкове навчання й будь-які перевірки за потреби 

 

Детальніше про те, як стати професійним водієм автобуса/вантажівки в 

Ірландії, див. https://www.rsa.ie/services/professional-drivers/cpc 

 

У мене є водійське посвідчення ЄС на вантажівку/автобус і CPC. Чи можу 

я професійно займатися водінням в Ірландії?  

Якщо ви змінили ваше українське посвідчення на посвідчення ЄС і маєте 

http://www.ndls.ie/
mailto:Ukrainelicence@ndls.ie
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кваліфікацію CPC, ви можете бути професійним водієм в Ірландії до дати 

завершення терміну дії вашого посвідчення або карти CPC (залежно від того, 

що наступає раніше). Після цього ви не можете бути професійним водієм.  

 

Чи можу я поновити своє посвідчення ЄС і кваліфікацію CPC в Ірландії?  
Це залежить від таких чинників: 
 

• Якщо ви є резидентом тут і маєте посвідчення ЄС, на яке обміняли своє 
українське посвідчення, його не можна поновити в Ірландії.  

 

• Якщо ви є резидентом тут і маєте оригінальне посвідчення ЄС (отримали 
кваліфікацію в ЄС), то таке посвідчення можна поновити в Ірландії. Також ви 
можете пройти навчання для поновлення своєї кваліфікації CPC у нас.   

 

Інформацію про поновлення водійського посвідчення див. за посиланням 

www.rsa.ie/services/licensed-drivers/driving-licence/manage-your-licence 

 

Детальніше про навчання та кваліфікацію CPC див. 

www.rsa.ie/services/professional-drivers/cpc  

 

У мене є водійське посвідчення ЄС і я завершив(-ла) навчання CPC у 

країні ЄС. Чи це враховується в Ірландії?  

 

Якщо ви пройшли повне навчання CPC в іншій країні ЄС, вам потрібно 

подавати документи на карту CPC у тій країні.  

 

Якщо ви пройшли частину навчання у країні ЄС, необхідно надати нам 

підтвердження цього й ми переглянемо ваші документи. Детальніше див. 

www.rsa.ie/services/professional-drivers/cpc/foreign-cpc-drivers 

 

У мене є водійське посвідчення ЄС і кваліфікація CPC, але немає 

підтвердження. Що мені робити?  

 

Якщо у вашому посвідченні немає карти CPC або «Коду 95», потрібно заново 
розпочати процес кваліфікації CPC тут в Ірландії.  
  
Детальніше див. www.rsa.ie/services/professional-drivers 
Де можна отримати більше інформації стосовно водійських посвідчень та 
CPC? 
Детальніше про CPC та водійські посвідчення можна дізнатися на вебсторінці 
www.rsa.ie. Також можна поставити свої запитання англійською мовою 
електронною поштою за адресою ukrainelicence@ndls.ie й отримати відповідь 
якомога швидше. 
    

Використання власного автомобіля в Ірландії 
 
Чи можу я їздити в Ірландії на своєму автомобілі з українською 
реєстрацією? 

http://www.rsa.ie/services/licensed-drivers/driving-licence/manage-your-licence
http://www.rsa.ie/services/professional-drivers/cpc
http://www.rsa.ie/services/professional-drivers/cpc/foreign-cpc-drivers
http://www.rsa.ie/services/professional-drivers
http://www.rsa.ie/
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Так. Проте існують певні правила імпорту транспортних засобів, яких необхідно 
дотримуватися, залежно від терміну вашого перебування в Ірландії. Щоб 
отримати детальніші поради або контактні дані, перейдіть за посиланням 
www.revenue.ie  
 
Чи потрібно мені платити податок на транспортний засіб під час в’їзду в 
Ірландію?  
Українці можуть подавати заявку на звільнення від цієї плати, якщо 
транспортний засіб ввозиться до Ірландії тимчасово. Це звільнення 
називається «тимчасовим звільненням транспортного засобу» (англ. vehicle 
temporary exemption).  Щоб отримати детальніші поради або контактні дані, 
перейдіть за посиланням www.revenue.ie 
 
Якщо в майбутньому ви плануєте реєструвати свій автомобіль в Ірландії (з 
ірландськими номерними знаками), на порталі Revenue також можна знайти 
поради щодо подачі заявки. 
 
Чи можу я зареєструвати свій український автомобіль в Ірландії? 
Так, але для цього потрібно спочатку пройти кілька перевірок. Детальніше див. 

www.citizensinformation.ie, розділ «Імпорт транспортного засобу в Ірландію» 

(Importing a vehicle into Ireland) або www.revenue.ie.  

 
Чи потрібне страхування для керування транспортним засобом в 
Ірландії? 
Так, відповідно до закону ви повинні бути застраховані, щоб керувати своїм 
транспортним засобом або використовувати його на дорогах Ірландії. 
 
Чи можу я застрахувати свій український автомобіль в Ірландії? 
Моторне (транспортне) страхове бюро України підготувало перелік українських 
страхових компаній, які дозволяють українським біженцям поновити дію своїх 
страхових полісів онлайн та отримати Міжнародний страховий сертифікат 
«Зелена картка».  Детальну інформацію про це можна знайти за посиланням 
www.mibi.ie 
 

Безпека транспортного засобу  
 
Чи потрібно мені виконувати перевірку свого українського автомобіля на 
придатність до експлуатації на дорогах?  
Якщо ваш автомобіль має українські номерні знаки, його не потрібно 
перевіряти. Після реєстрації в Ірландії така перевірка стає обов’язковою.  Проте 
за законом потрібно завжди підтримувати свій автомобіль у безпечному та 
придатному до експлуатації стані на ірландських дорогах.  
 
Якщо я реєструю свій автомобіль в Ірландії, чи потрібно виконувати 
перевірку на придатність до експлуатації на дорогах? 
Так. Після того як ви реєструєте свій автомобіль в Ірландії, його необхідно 
перевірити на придатність до експлуатації на дорогах, тобто виконати 
Національну перевірку автомобіля (National Car Test, NCT).  Дата перевірки 
залежить від дати ввезення автомобіля в Ірландію.  Автомобіль необхідно 
перевіряти через чотири роки.  Якщо вашому автомобілю чотири або більше 

http://www.revenue.ie/
http://www.revenue.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
http://www.revenue.ie/
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років, необхідно подавати заявку на NCT негайно. Зверніться в Службу 
національної перевірки автомобілів (National Car Testing Service, NCTS) за 
номером телефону 01 4135992 або забронюйте перевірку онлайн за 
посиланням www.ncts.ie  
 
На сторінці www.rsa.ie, у розділі «Технічне обслуговування автомобіля» (Car 
maintenance) ви зможете знайти корисні поради про догляд за автомобілем. 
 
Я планую придбати автомобіль в Ірландії. Чи є для мене якісь поради? 
Ми маємо корисні поради на сторінці www.rsa.ie, у розділі «Поради щодо 
придбання вживаного автомобіля» (Advice on buying a used car). 
 
 

http://www.ncts.ie/
http://www.rsa.ie/
http://www.rsa.ie/


 

 

 


