Процедура замовлення та отримання картки для цифрового тахографа
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Додаток 2

1. Роздрукуйте бланк заяви (http://www.insat.org.ua/files/services/ldvpe/5/zayava_driver.pdf)
ОБОВ'ЯЗКОВО на одному аркуші паперу З ДВОХ СТОРІН.
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2.1. Заповніть бланк заяви (з урахуванням мети – отримання першої картки, заміна
картки).
2.2. Вклейте фото в рамку в п. 1.5 Заяви.
2.3. Поставте два підписи:
- в рамці під фотографією (не виходити за межі рамки);
- на зворотній стороні Заяви внизу по центру.
2.4. Зробіть копії документів, які зазначені у п. 3 Заяви:
- паспорта громадянина України (стор. 1, 2 і реєстрація) або ID-картку (з обох
сторін) і витяг з єдиного демографічного реєстру щодо реєстрації місця
проживання;
- ідентифікаційного коду;
- посвідчення водія (з обох сторін).
2.5. У разі видання картки на новий строк (коли до закінчення строку дії картки
залишається менше 6 місяців) Ви можете не здавати діючу картку. У такому випадку
строк дії нової картки буде починатися з наступного дня після закінчення дії попередньої.
3. Надішліть заповнену Заяву та копії вказаних документів (Укрпоштою або іншою
поштою, бажано, з описом та можливістю відслідкувати дату отримання
ДП «ДержавтотрансНДІпроект» поштового відправлення) на адресу:
ДП «ДержавтотрансНДІпроект», канцелярія (оф. 404),
пр-т Перемоги, 57, м. Київ, 03113.
Або
подати
документи
особисто
через
«Єдине
вікно»
в
ДП «ДержавтотрансНДІпроект» (м. Київ, пр-т Перемоги, 57, 1 поверх).
3.1. У разі подання Заяви особисто копії документів можна зробити безкоштовно
безпосередньо у «Єдиному вікні».
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4.1. Через 2-3 робочих дні після надходження документів поштою до
ДП «ДержавтотрансНДІпроект», Вам буде надіслано платіжний документ або
зауваження до Заяви на e-mail, зазначений Вами у п. 1.8 Заяви.
Якщо Ви не вказали у Заяві Ваш e-mail, квитанцію Вам надішлють Укрпоштою, а
зауваження повідомлять телефоном (для пришвидшення виправлення недоліків).
У разі подання документів особисто через «Єдине вікно», платіжний документ Вам
буде надано в день подання документів.
4.2. Платіжний документ треба оплатити протягом 8-ми банківських днів
(дивіться рекомендації, зазначені у платіжному документі).
4.3. Якщо замість платіжного документа Ви отримали зауваження до Заяви, повторіть
кроки 1-3 (з урахуванням отриманих зауважень).
4.4. Якщо протягом 3 робочих днів Ви не отримали квитанцію на оплату або зауваження
до Заяви, Вам слід надіслати на адресу tacho@insat.org.ua таке повідомлення:
«Я, …….(зазначити П.І.Б.), не отримав квитанцію для оплати картки водія або
зауваження за моєю Заявою. Прошу надати мені відповідь на цю електронну пошту».
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5. Через 2-3 робочих дні після оплати перевіряйте надходження коштів до інституту
на сайті http://www.tacho.insat.org.ua/
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 - замість «7467» Ви маєте ввести реєстраційний номер Вашої заяви.
Якщо на сайті вказано, що замовлення «не оплачено», документ про оплату потрібно
відсканувати або сфотографувати і надіслати на адресу tacho@insat.org.ua з темою
повідомлення:
«Оплата від П.І.Б за замовленням №______».
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6. Картки набувають статусу «Готова» приблизно через 10 днів з дати
підтвердження надходження коштів на розрахунковий рахунок інституту, за умови
підтвердження відсутності раніше оформленої діючої картки того самого типу в
єдиній автоматизованій системі обліку карток, які видані Договірними сторонами
ЄУТР (TachoNET).
Термін відповіді від TachoNET не залежить від ДП «ДержавтотрансНДІпроект» та
складає від 1 до 15 діб.
Інформацію про готовність картки можна отримати на сайті http://www.tacho.insat.org.ua/
Якщо картка має статус «Готова»:
– і в п. 1.10 Заяви Ви вказали «відправити поштою», то Вашу картку вже надіслано
Укрпоштою рекомендованим листом з оголошеною цінністю (на ім’я заявника на адресу,
вказану в заяві);
– і в п. 1.10 Заяви Ви вказали «заберу особисто», то Ви можете отримати Вашу картку в
«Єдиному вікні» в ДП «ДержавтотрансНДІпроект» (м. Київ, пр-т Перемоги, 57,
1 поверх).
Для отримання картки необхідно пред’явити паспорт або водійське посвідчення особи,
власника картки.
Інші особи можуть отримати картку лише за нотаріально посвідченою довіреністю.

