
1 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 

МIСТОК – Silta -hanke: https://lab.fi/fi/mistok-silta 

 
 
 
 
 

Власне авто 
 
Ви маєте право користуватись власним авто шість місяців без будь-якої 
реєстрації в прикордонній службі чи податковій, так як Фінляндія 
вважає, що ваше перебування тут тимчасове. Цей період можна 
продовжити ще на один рік, завчасно подавши відповідну заяву в 
податкову. Детальніше тут 
Тобто, якщо податкова адміністрація продовжить термін 
неоподатковуваного користування, користуватися транспортним 
засобом у Фінляндії можна протягом 1,5 років без обов’язкової 
реєстрації у Фінляндії. Проте право на неоподатковуване використання 
авто припиняється, якщо ваше проживання у Фінляндії стає постійним. 
Умови використання: 
транспортний засіб має національні реєстраційні номери та 
національність країни реєстрації 
техогляд транспортного засобу має бути дійсним 
на транспортний засіб є дійсна автостраховка 
З собою в машині ви зобов‘язані мати три документи: 
водійське посвідчення 
техпаспорт 
страховка (грін-карта) 
 
Ви можете їздити у Фінляндії з українськими водійськими правами, при 
цьому не потрібно пред’являти переклад прав або міжнародне 
водійське посвідчення. Водійські права, термін дії яких закінчився після 
24 лютого 2022 року, також наразі приймаються, оскільки вони не 
можуть бути продовжені через ситуацію, пов’язану з війною. 
Якщо особу встановлено, право на керування автомобілем може бути 
прийнято й іншими надійними засобами доказу, такими як фотографія 
водійського посвідчення, на якому з достатньою точністю зазначені 
особисті дані та інформація про право на керування автомобілем. 
Українське водійське посвідчення дозволяє керувати автомобілем у 
Фінляндії до тих пір, поки у вас не буде у Фінляндії постійного місця 
проживання та ще два роки від початку постійного проживання. 
На підставі українського водійського посвідчення можна отримати 
тимчасове посвідчення водія. Детальніше тут 
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Автомобілем, зареєстрованим в Україні, може користуватися лише 
власник зазначений у техпаспорті. Інші члени сім’ї можуть 
користуватися автомобілем, якщо є довіренність, видана на власну 
родину. 
Без страховки їздити в Фінляндії заборонено. Якщо у вас немає грін-
карти або термін її дії закінчився, зв‘яжіться зі своєю страховою, щоб 
надійслали вам PDF-версію нової грін-карти. Обов’язково роздрукуйте 
документ та тримайте в автомобілі. Також в Центрі страхування 
дорожнього руху. Детальніше тут  
Ви можете отримати безкоштовне прикордонне страхування на 3 
місяці. Для цього напишіть на електронну пошту 
seija.vayrynen@vakuutuskeskus.fi, приклавши наступні документи: 
паспорт, техпаспорт, реєстраційний номер та за наявності діючу зелену 
карту. 
Якщо ви вирішили залишитися в Фінляндії остаточно, то, після 
реєстрації постійного місця проживання в DVV, протягом чотирнадцяти 
днів ваше авто потрібно зареєструвати (коштує близько 200€), 
розмитнити (сума залежить від авто, детальніше тут 
, але обійдеться в тисячі €) та оплатити податок (150-300€ в рік: 
детальніше тут. 
Цілком можливо, що дешевше придбати авто в Фінляндії, ніж ввозити 
власне та розмитнювати. Найбільший сайт з покупки авто та 
автозапчастин — nettiauto. Детальніше тут  
 
Дотримуйтеся правил дорожнього руху. Завжди паркуйтеся відповідно 
до правил (штраф 80€). Коротко про штрафи за перевищення 
швидкості. Детальніше тут  
За паркомісце дізнайтеся у тих, хто надає вам житло.¨ 
 
Оренда авто 
Окрім традиційних компаній з оренди авто (hertz, avis, europcar, sixt), ви 
можете скористатися сервісами короткострокової оренди omago та 
24rent. Також ви можете орендувати легкове авто або фургон “у сусіда” 
через каршерінги gomore та bloxcar — вийде дешевше.  
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