
 
Οδικές χρεώσεις, εμπορευματικές μεταφορές 

Ουκρανία 
 

Ένας νόμος που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2001 θεσπίζει μια μοναδική επιβάρυνση 

που εισπράττεται σε σημεία διέλευσης των εθνικών και διεθνών οχημάτων που 

εισέρχονται στην Ουκρανία. Η επιβάρυνση καλύπτει τους υγειονομικούς, 

κτηνιατρικούς, φυτοϋγειονομικούς, ακτινολογικούς και οικολογικούς ελέγχους των 

εμπορευμάτων και των οχημάτων, μία χρέωση χρήσης οδικής κυκλοφορίας και, 

ενδεχομένως, ένα τέλος για υπέρβαση των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών ή / και 

διαστάσεων. 

Από την 1η Ιανουαρίου 2018, οι νέες τιμές καθορίζονται σε ευρώ, αλλά εισπράττονται 

στο εθνικό νόμισμα με την επίσημη ημερήσια συναλλαγματική ισοτιμία της Εθνικής 

Τράπεζας της Ουκρανίας. Οι τρέχουσες τιμές είναι οι εξής: 

Τύπος οχήματος Ύψος φορτωμένου 
οχήματος 

              
Τιμή ανά  

 
όχημα 

  Έλεγχοι Οδική χρήση 
(ανά χλμ) 

Εμπορευματικό 
όχημα/τράκτορας, με ή 
χωρίς ρυμουλκούμενο/ημι-
ρυμουλκούμενο  

μέχρι 20t € 10 € 0.04 

 >20t έως 40t € 20 € 0.04 

HGVs >40t έως 44t € 20 € 0.2 

 >44t έως 52t € 20 € 0.4 

 >52t έως 60t € 20 € 0.54 

 >60t (ανά επιπλέον 10t) € 20 € 1.56 

Υπερβαίνον φορτίο ανά 
άξονα  

μέχρι 5% - € 0.1 

 >5% έως 10% - € 0.2 

 >10% έως 20% - € 0.54 

 >20% (ανά επιπλέον 5%)   - € 0.30 

Υπερβαίνον πλάτος, ύψος, 
μήκος 

Ανά παράμετρο στην 
υπέρβαση 

- € 0.06 

Σιδηροδρομικό βαγόνι, 
κοντέινερ 

 € 4 - 

 
· Τα άδεια οδικά οχήματα και κοντέινερ χρεώνονται με το 20% του οφειλόμενου 
επιτοκίου για τη διενέργεια ελέγχων, το τέλος χρήσης του οδικού δικτύου πρέπει 
ωστόσο να καταβληθεί πλήρως  
· Το τέλος δεν εισπράττεται σε κενά σιδηροδρομικά βαγόνια · 
· Η μοναδική επιβάρυνση δεν εισπράττεται για τα εμπορεύματα που εκτελούν 
διέλευση και δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στην Ουκρανία και συνεπώς 
μεταφορτώνονται σε άλλο όχημα στη ζώνη τελωνειακών ελέγχων στο σημείο 
διέλευσης των συνόρων, το οποίο ταυτόχρονα εμφανίζεται ως σημείο εισόδου και 
εξόδου για τα εμπορεύματα. 
. οι αλλοδαποί μεταφορείς υπόκεινται στην επιβάρυνση σύμφωνα με τους όρους των 
υφιστάμενων διμερών συμφωνιών. 
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