
Система управління паркуванням у Штутгарті
У багатьох районах міста не вистачає місць для паркування, тому автомобілі часто паркують на тротуарах, на зупинках або в 
зонах, де паркування заборонено. Це створює небезпеку, наприклад, для пішоходів, яким доводиться обходити автомобілі по 
проїжджій частині. Водії стикаються з перешкодами на перехрестях або поворотах. Школярам також не гарантована безпечна 
дорога до школи. Крім того, рух автомобілів у пошуках місця для паркування також спричиняє зайвий шум і вихлопні гази. 
Тепер, коли система управління паркуванням довела свою ефективність у багатьох районах міста, нові правила паркування 
поступово переносяться в інші райони – насамперед туди, де спостерігається особливо високе паркувальне навантаження. 
 
Ваші переваги: 
•    Мешканцям і гостям міста, а також підприємцям і клієнтам буде легше знайти місце для паркування. 
•    Скорочується кількість паркувань у невстановлених місцях, що підвищує безпеку дорожнього руху.  
•    Менше автомобілів знаходяться у пошуках місця для паркування. 
•    Поліпшується якість життя та перебування. 
 
Що таке система управління паркуванням 
Система управління паркуванням працює за так званим змішаним принципом, що означає, що зазвичай місця для паркування 
є для всіх. Проте мешканці можуть користуватися ними безкоштовно після придбання дозволу на паркування для резидента.  
В якості альтернативи підприємці можуть подати заяву на отримання спеціального  
дозволу на паркування. Усі інші мають платити за паркування. 
 
Хто може отримати дозвіл на паркування для резидента 
Мешканці, які не мають власного або орендованого гаража або місця для паркування, можуть отримати дозвіл на паркування 
для резидента, якщо у них є транспортний засіб і вони зареєстровані за основним місцем проживання в одному з районів. 
 
Для отримання дозволу Вам необхідно подати до Центру з обслуговування населення (Bürgerbüro): 
•    дійсне посвідчення особи; 
•    реєстраційний документ на Ваш транспортний засіб та, якщо Ви не є власником автомобіля, підтвердження (наприклад, 

від Вашого роботодавця) про те, що транспортний засіб було передано Вам у довгострокове користування. Якщо Ви є 
членом організації спільного користування автомобілями (car sharing), будь ласка, надайте підтвердження цього членства. 

 
Скільки коштує дозвіл на паркування для резидента 
Вартість дозволу на паркування для резидентів становить 30,70 євро на рік у вигляді адміністративного збору. Цей дозвіл 
надає Вам можливість паркуватися у вказаній у ньому зоні паркування для мешканців, без необхідності купувати паркувальний 
квиток (за винятком зон короткострокового паркування).  
 
 
Додаткова інформація та подання заяви на отримання дозволу 
 
Заяву на отримання дозволу на паркування для резидента можна подати у зручному режимі онлайн на сайті 
www.stuttgart.de/parkraummanagement або у будьякому центрі з обслуговування населення (Bürgerbüro) у  
центрі міста, а також у БадКанштатті, Унтертюркхаймі та Файхінгені.  
 
В Інтернеті на сайті www.stuttgart.de/parkraummanagement Ви знайдете додаткову інформацію про систему управління 
паркуванням у Вашому районі, а також про те, як подати заяву на отримання спеціального дозволу на паркування для 
підприємців, які працюють у цьому районі.  
 
Якщо у Вас виникли додаткові питання, надішліть електронний лист на адресу:  
parkraummanagement@stuttgart.de або зверніться до Управління з питань громадського порядку та дорожнього руху  
(Amt für öffentliche Ordnung, Straßenverkehrsangelegenheiten) за адресою: Eberhardstraße 35, 70173 м. Штутгарт. 
 
У Штутгарті дуже добре розвинений громадський транспорт. Автобуси та трамваї зазвичай їздять з інтервалом у 10 хвилин.  

 
Для отримання додаткової інформації про місцевий громадський транспорт, будь ласка, звертайтесь:  
www.vvs.de, телефон: 0711 19449 або www.ssbag.de, телефон 0711 78853333
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Де діє система управління паркуванням
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Відомості для мап надані Геодезичним управлінням міста



Дві різні зони паркування в зонах паркування для резидентів 
 
 
 
 
      

 
 
Зона Р 
P синього кольору 
в автоматі з продажу паркувальних квитків 
 
•    Тут Ви можете паркуватися безкоштовно та протягом необмеженого часу, маючи дозвіл на паркування для резидента. 
•    Плата за паркування обов'язкова у робочі дні з 8:00 до 22:00*. 
•    Денний квиток (дійсний на 14 годин стоянки, які можуть переноситися на наступний день) 
 
 
 
 
 

 
 
Зона короткострокового паркування 
P помаранчевого кольору 
в автоматі з продажу паркувальних квитків 
у зонах з великою кількістю магазинів 
 
•    плата за паркування обов'язкова для мешканців і всіх інших користувачів; максимальна тривалість паркування: 2 години 
•    Плата за паркування обов'язкова у робочі дні з 8:00 до 22:00*. 
•    З понеділка по п'ятницю безкоштовне паркування для мешканців з 19:00 (у БадКанштатті, Унтертюркхаймі та Файхінгені — 

з 18:00) та по суботах — з 14:00. 
 
•• Безкоштовне паркування у робочі дні з 22:00 до 8:00 ранку, а також у неділю та святкові дні для мешканців і всіх інших користувачів 
 
* Діючі тарифи можна знайти в Інтернеті за адресою: www.stuttgart.de/parken/gebuehren 
 
 
 

Дорожні знаки в місцях загального користування зон паркування для резидентів

• Зона дії системи управління паркуванням  
Увага: жодних знаків, що повторюються, в межах зони! 

 

Початок Кінець 
 
➜ «знак діє в межах всієї 

зони» (подібно до зон 
з обмеженням швид
кості до 30 км/годину) 

 
➜ потрібно платити за паркування 

 
➜ мешканці звільнені від плати за парку

вання 

• Зони короткострокового паркування 
Увага: невеликі, окремо позначені ділянки всередині зони! 

 

Початок Кінець 
 
➜ діє лише у визначеній зоні 
 
➜ плата за паркування та макси

мальний час стоянки для всіх! 
 
➜ мешканці звільнені від плати 

за паркування (починаючи  
з визначеного періоду часу) 

 
➜ Виняток становлять: Бад 

Канштатт, Унтертюркхайм і 
Файхінген — з 18:00 вечора 



Особливі правила паркування в центрі Штутгарту 
 
Мешканці зон системи управління паркуванням Ci1, Ci2 та Ci3 звільняються від плати за необмежений час паркування в  
центрі міста. Для всіх інших користувачів паркування в центрі є платним з понеділка по суботу з 8:00 ранку до 22:00 вечора  
і обмежується однією годиною. 

 
 

Скільки коштує спеціальний дозвіл на паркування 
Є два різних спеціальних дозволи: 
•    «скорочений» спеціальний дозвіл (вечірній тариф) з понеділка по суботу з 18:00 до 8:00 наступного дня плюс неділя: 

безкоштовне паркування без паркувального квитка за 150 євро на рік; 
•    «розширений» спеціальний дозвіл (цілодобовий): безкоштовне паркування без обмеження часу за 400 євро на рік. 
 
 
Хто може отримати спеціальний дозвіл на паркування 
Кожна особа, основне місце проживання якої зареєстроване у районі Ci1, Ci2 або Ci3, та яка має транспортний засіб,  
але не має власного/орендованого гаража чи місця для паркування, може отримати спеціальний дозвіл на паркування.  
Для отримання дозволу Вам потрібно пред'явити: 
•    дійсне посвідчення особи; 
•    реєстраційний документ на Ваш транспортний засіб та, якщо Ви не є власником автомобіля, підтвердження  

(наприклад, від Вашого роботодавця) про те, що транспортний засіб було передано Вам у довгострокове користування;  
•    письмова заява у довільній формі про те, що у Вас немає власного чи орендованого місця для паркування або гаража. 
 
 
Подання заяви 
Заяву на отримання спеціального дозволу на паркування можна подати до Управління з питань громадського порядку та 
дорожнього руху (Amt für öffentliche Ordnung, Straßenverkehrsangelegenheiten) за адресою: Eberhardstraße 37, 5й поверх.  
 
Будь ласка, зверніть увагу, що центри з обслуговування населення (Bürgerbüro) не видають спеціальні дозволи на паркування. 
 
 
Видавник документа:  
Столиця землі Штутгарт, Управління містобудування та житла, Управління з питань громадського порядку, Відділ будівництва підземних 
інженерних споруд при співпраці з Відділом комунікацій. Оформлення мап: Відділ будівництва підземних інженерних споруд. Надання 
основних відомостей для оформлення мап: Геодезичне управління міста 
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