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Паркування у європейських містах зобов’язує водіїв дотримуватися чітких правил, 

порушення яких несе за собою попередження, штраф або евакуацію транспортного 

засобу. Здебільшого паркування в країнах ЄС регулюється місцевими актами, 

зокрема у кожному місті діють свої правила паркування, відповідно, процедура 

покарання за порушення правил паркування відрізняється за регіональним 

принципом. 

У європейських містах парковки поділяються на такі типи: 

Безкоштовні парковки. 

Безкоштовні парковки найчастіше розташовані біля студентських містечок, 

лікарень, міських парків і пляжів. Такі парковки розташовані достатньо далеко, від 

центру міста. У центрі міста безкоштовна парковка може бути доступна лише 

жителям найближчих кварталів. У такому випадку на лобове скло транспортного 

засобу прикріплюється спеціальний знак/наклейка, яка дає право паркуватися 

безкоштовно.  

Безкоштовні парковки, обмежені часом. 

Подібні парковки знаходяться поруч з великими торгівельними центрами, ринками. 

Поруч зі знаком паркування буде вказано час, протягом якого авто може 

безкоштовно знаходитbся на паркомісці. Для контролю часу європейці 

користуються спеціальними годинниками (parking disc). Вони або видаються на 

стоянках, або купуються за 1-2 євро в найближчому тютюновому або газетному 

кіоску. Перевищення дозволеного штрафу тягне за собою штраф 25-40 євро. 

Платні парковки (денний час з понеділка по п'ятницю (суботу)). 

Подібні парковки поширені в центрі європейських міст. Зазвичай, платні парковки 

позначаються спеціальними знаками, на яких вказаний час, коли парковки платні.  

Це робочі дні та бізнес-час з 9:00 по 18:00. Відповідно, в інший час ця ж парковка 

безкоштовна. 

На знаку вказано: парковка платна з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 16:00. У суботу 

та неділю парковка безкоштовна. Способи оплати: паркувальний автомат; смс; 

паркувальна карта. Для інвалідів ця парковка безкоштовна. Якщо є вказівка на те, 

що стоянка платна, поблизу буде встановлено паркувальний автомат. Вартість 

години паркування залежить від міста та району і складає від 0,5 до 2,5 євро.  

Паркування P+R (Park&Ride). 

«Р» або «Park» означає паркуватися, а «R» або «Ride» — їхати. 

Паркування P+R типу (Park&Ride) розташовані на околицях міста біля зупинок 

громадського транспорту (метро, автобусів). Ідея таких парковок полягає в тому, що 

водій залишає свій автомобіль на стоянці, яка досить віддалена від центру, і 

пересідаєте на громадський транспорт. Тим самим центр міста розвантажується від 

автомобілів, і заторів стає менше. 
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Парковки P+R (Park&Ride) коштують відносно недорого приблизно 5-10 євро за 24 

години. Порівнюючи з платними парковками в центрі міста, то це набагато дешевше, 

так як паркування в центрі коштуватиме близько 30-60 євро на добу, а це в 6 разів 

дорожче паркування P+R (Park&Ride). Окрім низької плати за стоянку, водій та його 

пасажири (максимум 5 осіб) отримують безкоштовні (або за спеціальною низькою 

ціною) квитки на проїзд у громадському транспорті. 

Наприклад, в Амстердамі 7 парковок P+R (Park&Ride) у різних районах міста. 

Вартість паркування становить 8 євро на добу. Також водій і пасажири (максимум 5 

чоловік) отримують безкоштовні квитки для проїзду в трамваї до центру міста і 

назад, тобто на дві поїздки. 

Досвід регулювання порушень правил паркування в європейських містах. 

Більшість європейських країн активно використовують евакуатори як засіб 

боротьби з порушниками правил паркування. Серед таких країн: Австрія, Бельгія, 

Великобританія, Ірландія, Іспанія, Литва, Нідерланди, Франція, Чехія, Фінляндія. 

Австрія, Відень – питанням евакуації займається Муніципальний Департамент №48 

(Magistratsabteilung 48 - Abschleppgruppe). Основними цілями роботи 

Муніципального Департаменту №48 у Відні є: підтримка «Плану Відня» щодо руху 

транспорту, забезпечення пропускної спроможності вулиць, підтримка зв’язку з 

поліцією і міськими службами. 

Однією з причин впровадження практики евакуації автомобілів була пожежа 1974 

року, коли через неправильно запарковані автомобілі підхід до місця пожежі був 

перекритий – що спричинило смертельні жертви. 

У інших містах Австрії евакуація порушників правил дорожнього руху належить до 

компетенції міських рад та муніципальних управлінь (Gemeindeamt). Ці установи 

здійснюють свої функції на підставі §89а Дорожнього кодексу Австрії і мають 

власний автопарк евакуаторів. Автомобілі з номерними знаками і без них 

зберігаються на різних стоянках, перші - протягом шести місяців, другі – протягом 

двох. Після цього терміну автомобілі переходять у власність муніципалітету. 

Бельгія, Брюссель – паркування дозволяється виключно в «синіх» зонах, де 

стягується погодинна плата за парковку. Стоянка поза «синіми» зонами або в межах 

заборонених «жовтих» зон є підставою для евакуації автотранспортного засобу. 

Процедура евакуації: 

1. Дозвіл на евакуацію транспортного засобу надає лише поліція.  

2. Евакуацією автомобілів займаються приватні фірми, які після отриманого 

дозволу від поліції евакуйовують автомобіль на штраф-майданчик терміном 

до шести місяців. 

3. Для того, щоб забрати автомобіль зі штраф-майданчика, власник повинен 

звернутися до поліцейського відділку. 
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4. У поліцейському відділку розглядають ступінь порушення правил паркування 

та після цього надають дозвіл (сертифікат) із зазначеними контактами 

приватної фірми, яка евакуювала автомобіль. 

5. Власник автомобіля повинен заплатити приватній компанії за евакуацію та 

зберігання автомобіля на штраф-майданчику. 

Великобританія, Лондон – Парковка в центрі Лондона заборонена протягом 

робочого дня по буднях і в першій половині дня по суботах, а в'їзд в центр платний. 

На вулицях в інших частинах міста парковка вдень і по буднях платна і обмежена за 

часом, оплачувати її потрібно через паркомати або за допомогою мобільного 

телефону. Ціна становить в середньому 4 фунта (4,87 євро) на годину. 

Порушникам правил паркування не просто загрожує штраф, а ще й додаткові заходи 

у вигляді фіксатора коліс або евакуатора. У цьому випадку крім штрафу також 

доведеться заплатити за те, щоб забрати машину зі штраф-майданчика. Сам штраф 

варіюється - від 80 (97,38 євро) до 130 (158,24 євро) фунтів. Оплатити його можна 

онлайн: якщо встигнути в 14-денний термін, можна отримати знижку 50%. 

Муніципалітет наймає сертифіковані приватні компанії, що надають послуги з 

блокування та евакуації машин порушників. Нормативно-правовим забезпеченням 

виступає загальнонаціональний законодавчий акт «Закон про управління рухом». 

Цей документ був ратифікований Британським парламентом 2004 року і уніфікував 

всі правила, вироблені раніше, які містилися в різних законодавчих актах. Цей закон 

чітко визначає, на яких ділянках проїзної частини можна паркуватись, з 

урахуванням знаків та розмітки. В своїй основі закон спирається на уніфіковані 

правила для всіх населених пунктів і також містить спеціальні умови для міста 

Лондона. Закон надає право муніципалітетам наймати надавачів послуг з евакуації 

та блокування автомобілів порушників.  

Процедура евакуації: 

Компанія може евакуювати автомобіль у таких випадках: 

 Якщо автомобіль припарковано небезпечно для інших учасників дорожнього 

руху 

 Якщо дозвіл на евакуацію надає поліція 

 Якщо автомобіль припаркований у недозволеному/забороненому для цього 

місці 

Процедура повернення автомобіля зі штраф-майданчика вимагає таких документів: 

 Водійське посвідчення. 

 Доказ власності/або дозвіл на користування транспортним засобом (договір 

оренди або лист від роботодавця на фірмовому бланку, якщо це службовий 

автомобіль, не зареєстрований на  ім'я оштрафованого). 

 Автомобільне страхування. 
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Для того, щоб забрати автомобіль із штраф-майданчика, потрібно сплатити штраф у 

розмірі 200 євро (сума зазначається у паркувальному талоні). Якщо автомобіль не 

забирають зі штраф-майданчика більше 24 годин, визначається додаткова щоденна 

плата у розмірі 40 євро в день. 

Ірландія, Дублін – згідно із Законом про дорожній рух від 1994 року місцева влада 

наділяється повноваженнями щодо регулювання руху в містах та встановлення 

плати за паркування. Закон про дорожній рух від 1998 року регулює повноваження 

органів місцевого самоврядування в блокуванні автотранспортних засобів, а звід 

законів 1983-1991 років – евакуацію незаконно припаркованих  транспортних 

засобів. 

Іспанія, Мадрид – практика використання евакуаторів може бути погоджена 

виключно мером міста. Безпосередньо евакуацією автомобіля займається 

комунальне підприємство, спільно з дорожньою поліцією.  

Евакуація відбувається таким чином:  

 неправильно припаркований автомобіль вантажать на евакуатор і відвозять 

на штрафмайданчик, залишаючи на обочині, де був припаркований 

автомобіль, інформаційний стікер, де знаходяться контактні телефони та 

адреса штрафмайданчика. Правопорушення передбачає сплату двох платежів: 

штрафу за евакуацію на штрафмайданчик та штраф у дорожній поліції за 

порушення правил паркування. Щоб забрати машину зі штрафмайданчика, 

порушнику потрібно заплатити приблизно 170 євро. Штраф надходить до 

водія/власника, на якого зареєстроване авто. Саме власник несе 

відповідальність за неправильно припарковане авто; 

 під час евакуації автомобіля комунальним підприємством без присутності 

водія/власника дорожня поліція залучає не менше двох свідків, для того, щоб 

мати докази своїх правомірних дій у разі оскарження водія/власника таких 

дій у суді. 

Литва, Вільнюс - міська влада Вільнюса для боротьби з порушниками правил 

паркування використовує евакуацію і блокування коліс. Постійно працюють як 

мінімум 3-4 евакуатора, котрі в присутності поліцейського евакуюють залишені в 

недозволеному місці машини. Ціна, щоб отримати машину назад, – близько 30 євро. 

Нідерланди, Амстердам – в Амстердамі безкоштовні парковки є на околицях, а в 

центрі вони досить дорогі - в районі 2 євро за 20 хвилин. На деяких паркінгах можна 

навіть оплатити 7 хвилин стоянки, а ось плата за цілий день - до 70 євро. 

Питаннями дотримання правил паркування від імені міст займається Міська Служба 

Спостереження (Stadstoezicht). Відділення служби є у всіх містах країни. Підготовкою 

її працівників займається Міністерство юстиції, і до загальної сфери їхньої 

компетенції входять охорона навколишнього середовища, громадський транспорт 

та паркування. Евакуацію транспортного засобу від імені муніципалітету здійснює 
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компанія, що була створена на базі Міської Служби Спостереження Амстердаму та діє 

у центральній частині міста.  

У Нідерландах парковка заборонена поруч з чорно-білими або жовтими бордюрами. 

Неправильно припарковані транспортні засоби можуть бути евакуйовані  на штраф-

стоянку (штраф до 150 євро) або у них блокується колесо. 

Автомобілі, що були неправильно припарковані, і/або власниками яких не було 

оплачено більш ніж 5 паркувальних талонів, підлягають евакуації. Рішення про 

неправильне паркування приймає працівник Служби Спостереження, котрий при 

необхідності може використати допомогу поліції. Після отримання дозволу забрати 

автомобіль власник оплачує штраф на місці. 

Підставою для евакуації є Правила дорожнього руху та знаків (RVV 1990). У цих 

правилах та в інформаційних брошурах, котрі поширює Міністерство транспорту 

Нідерландів, чітко, із зазначенням конкретних відстаней та умов, описано умови 

правильного паркування. 

Німеччина, Берлін - у Берліні є як платні, так і безкоштовні парковки. У центрі 

Берліна безкоштовно залишити машину не можна, але механізм оплати чіткий й 

усіма дотримується. Спеціально для тих, кому потрібно покинути авто на короткий 

час, передбачена тарифікація за 15 хвилин. Штраф за перевищення часу оплаченої 

парковки - одне з найчастіших покарань водіїв в Німеччині, друге за масовістю після 

штрафу за перевищення швидкості. Потрібно врахувати, що розмір штрафу на землі, 

що належить місту (муніципалітету) і на ділянці приватного власника може помітно 

відрізнятися. Наприклад, перевищення часу стоянки до 30 хвилин в місті Штраубінг 

карається штрафом в 5 Євро, а неоплачені 5 хвилин стоянки біля залізничного 

вокзалу (власність Німецьких залізниць - Дойчебан) буде коштувати близько 27 

Євро. 

Франція, Париж – за евакуацію автотранспорту порушника відповідають офіцер 

або працівник прокуратури та начальник муніципальної поліції, під юрисдикцією 

якого знаходиться територія, з котрої здійснено евакуацію.  

Процедура евакуації авто: 

 Відповідний працівник, зафіксувавши порушення, повинен визначити 

штрафний майданчик, на який буде евакуйоване авто порушника.  

 Далі, користуючись затвердженим взірцем, працівник повинен скласти 

короткий опис екстер’єру та інтер’єру, не сідаючи в авто. 

 Якщо можливо, то опис складається в присутності водія або власника, який 

отримує на руки копію опису.  

 Якщо водій або власник автомобіля присутній при евакуації, вповноважена 

особа повинна пояснити порушнику причину евакуації автомобіля та 

процедуру оскарження цього рішення в суді.  

 Після цього відповідний працівник повинен скласти звіт про евакуацію 

транспортного засобу.  
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У Франції парковка більше 24 годин на одному і тому ж місці заборонена (якщо це не 

довгострокова автостоянка). У багатьох містах зони паркування позначаються як 

«блакитна зона» - для короткочасної парковки (1-1,5 години), як «зелена зона» - для 

більш тривалого паркування і «червона зона» - де паркування заборонено. Відмітка 

«Payant» або «P» означає місце (окреслено білими смугами) для платного 

паркування. 

Чехія, Прага - Дорожня поліція, слідкує за дотриманням правил паркування. Синя 

лінія на проїжджій частині (синя зона) дозволяє паркування тільки автомашинам зі 

спеціальною паркувальною карткою. Жовта лінія (Жовта зона) забороняє будь-яке 

паркування. Неправильно припарковані автомобілі можуть бути заблоковані 

поліцією спецблокаторами або ж відвезені на спеціальну паркувальну стоянку при 

поліції Чеської Республіки. Для того, щоб забрати своє авто, доведеться заплатити 

штраф і оплатити день використання паркування (на загальну суму приблизно 

3000-5000 крон (111 – 118 євро). 

У Фінляндії законодавство, що стосується правил дорожнього руху, поширене по 

всій території держави. Дорожній рух і контроль за ним регулюються двома 

законами: «Правилами дорожнього руху» і «Законом про штрафи за неправильну 

парковку» (з його допомогою контролюється дотримання обмежень і заборон, що 

стосуються зупинки, стоянки та парковки, порядок оскарження та розміри штрафів 

за неправильну парковку) . 

За правильністю паркування в трьох десятках міст Фінляндії стежать спеціальна 

муніципальна служба і поліція, на решті території - тільки поліція. Штрафувати водія 

може тільки муніципалітет, тобто міська влада, або поліція - як влада державна. 

Приватна компанія штрафувати не має права, однак може звернутися в органи влади 

за відшкодуванням збитків. 
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