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INFORMACJE PRAKTYCZNE 
 
 

POGODA  
Na Ukrainie pogoda sprzyja zwiedzaniu od maja do września. Prawdopodobieństwo 
opadów deszczu w tym okresie to około 25%, a temperatura waha się w granicach 25-
30°C. Wilgotność powietrza jest umiarkowana. 
  
WALUTA 
Na Ukrainie obowiązującą walutą jest Hrywna. 1 UAH = 0,14 zł Aktualne kursy walut są 
bardzo korzystne przy wymianie ze złotówki. Przykładowe ceny produktów:  
Bagietka duża (400g) – 5,10UAH 
Chipsy – 23 UAH 
Napój gazowany 1.5l – 14,50UAH 
10 szt. jajek – 14UAH 
 
CO KUPIĆ  
Warto rozważyć zakup ręcznie malowanego ceramicznego dzbanka czy to na pamiątkę 
czy też prezent. Dostępny w sklepach z pamiątkami, stosunkowo mało jeszcze znany w 
Polsce. Lwów słynie z wyśmienitej kawy i dużej ilości kawiarni. Koniecznością zatem 
jest zakup typowej Lwowskiej kawy. Warto także rozpatrzeć zakup win, chałwy i 
różnego rodzaju mocniejszych alkoholi.    
 
PRĄD 
Napięcie w gniazdkach wynosi 230 V. Gniazdka Europejskie (takie jak w Polsce).  
 
ZWYCZAJE 
Obrzędowość i tradycja chłopska jest bardzo powszechna na Ukrainie. Warto mieć to 
na uwadze podczas rozmów. Widać to w modzie, architekturze wnętrz, muzyce oraz 
innych formach rozrywkowych. Nie powinny też dziwić częste domy pomalowane na 
niebiesko. Wierzy się, że ma to odstraszać muchy. Ukraińcy wierzą w wiele przesądów. 
Dzięki temu starają się żyć w zgodzie z własnym sumieniem.  
 
POŁĄCZENIA TELEFONICZNE 
Cena obowiązująca w Polsce.  
 
INTERNET 
W większości miejsc jest dostępne Wi-Fi.  
 
KUCHNIA 
Nie należy do najlżejszych. Obfituje w tłuste i ciężkostrawne dania. Sporą 
popularnością cieszą się potrawy mączne z ziemniakami, bądź kaszą, niejednokrotnie 
polane tłuszczem lub śmietaną. Co istotne, liczy się dla nich aspekt naturalności 
produktów. Dzięki temu w zdecydowanie mniejszym stopniu wzbogaca się je 
konserwantami i chemią (w porównaniu do państw zachodnich). O naturalności 
świadczy chociaż fakt ukraińskich fast foodów którym bardzo daleko do polskich 
kebabów i hamburgerów. Bardziej stawia się na ukraińskie czeburieki (podobne do 
pierogów).  
 
BEZPIECZEŃSTWO 
Wybierając się na Ukrainę nie powinniśmy mieć obaw o własne zdrowie lub życie, jeśli 
nie planujemy podróży na wschód kraju. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w spokoju i 
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w przystępnych cenach zwiedzić uroczy Lwów. Pamiętajmy jednak o podstawowej 
ostrożności własnych dóbr materialnych.  
 
PALENIE 
Na terenie Ukrainy obowiązuje zakaz palenia w miejscach publicznych. Dotyczy to 
także restauracji i barów. Za złamanie zakazu po raz pierwszy czeka mandat od 50 do 
170 UAH. Za drugim razem kara może wynieść 170-340 UAH.  
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