
 

 

 

 

 

 

 
ПРЕС-РЕЛІЗ 

 

Дата: 27.01.2023 

Телефон для представників ЗМІ: 919 14 777  

 

Українським біженцям буде продовжено право на керування 

автомобілем в Норвегії 

 

– Вже пройшов майже рік від початку вторгнення Росії в 

Україну, і багато українців були змушені тікати з власної 

батьківщини. Ці українці перебувають у дуже складній 

ситуації, і уряд Норвегії хоче надати їм передбачуваність 

щодо їхнього перебування у Норвегії. З цієї причини ми 

змінюємо правила таким чином, щоб українські біженці 

змогли користуватися автомобілем у Норвегії допоки діє їхній 

колективний захист. Крім того, ми визнаватимемо всі 

категорії водійських прав, а не лише для легкових 

автомобілів, — сказав міністр транспорту Йон-Івар Нігорд. 

 

Державне управління доріг Норвегії внесло зараз зміни в положення про 

водійські права. Як результат цих змін період, протягом якого українські 

водійські права будуть визнаватися в Норвегії, подовжується з дванадцяти 

місяців до тривалості колективного захисту, який українські біженці мають у 

Норвегії, тобто до трьох років. Крім того, визнаватимуться всі категорії 

водійських прав, а не лише для легкових автомобілів, як це було досі. Всі ці 

зміни відповідають пропозиціям, які управління доріг Норвегії відправило на 

слухання перед Різдвом. 

 



– Українські біженці мають бути переконані в тому, що вони зможуть 

користуватися автомобілем під час перебування у Норвегії. Минулої весни ми 

продовжили термін визнання українських водійських прав з трьох місяців до 

одного року. Багато біженців перебувають в Норвегії вже майже рік. Значна 

частина українців мають водійські права, якими вони можуть користуватися в 

Норвегії, але право керувати автомобілем вони втратять, якщо правила не будуть 

змінені. Багато хто з них також має водійські права на керування вантажівками 

та автобусами, а це може принести користь норвезькому суспільству, — сказав 

Нігорд. 

 

Вимогу щодо наявності у біженців дійсних водійських прав з їхньої рідної 

країни для того, щоб отримати право на керування транспортними засобами, не 

буде змінено. 

 

Вищенаведені зміни відповідають загальноєвропейським правилам визнання 

українських водійських посвідчень. Також буде розглянуто можливість 

подальших змін, зокрема можливість видачі норвезьких водійських прав і 

професійних водійських прав. 

 

Зміни набувають чинності негайно. 


