Від 18 березня всі свої послуги ДП «ДержавтотрансНДІпроект» надаватиме дистанційно.
Всі запити приймаються онлайн через сайт інституту (www.insat.org.ua), через кур’єрську
доставку Укрпошти та Нової пошити.

Детальніше про послуги
Сертифікація колісних транспортних засобів та деталей: 044 201-08-62, e-mail:
kshevchuk@insat.org.ua, детальніше: https://insat.org.ua/phpfiles/services/aiv/
Переобладнання колісних транспортних засобів: 044 455-69-42, e-mail:
zayava@insat.org.ua, детальніше: https://insat.org.ua/phpfiles/services/vkrgosrs/1_2/
Перевірка транспортних засобів міжнародних перевізників на відповідність вимогам
Резолюцій Європейської Конференції Міністрів транспорту: 044 455-67-74; 044 201-08-87,
e-mail: info@insat.org.ua, детальніше: https://insat.org.ua/phpfiles/services/ldvpe/3/
Випробування колісних транспортних засобів, їхніх складових частин та обладнання: 044
201-08-10, e-mail: info@insat.org.ua, детальніше:
https://insat.org.ua/phpfiles/services/vltsv/6/
Розробка тимчасових лінійних норм витрат палива: 044 201-08-13, e-mail:
fuel@insat.org.ua, детальніше: https://insat.org.ua/phpfiles/services/ldvpe/1/
Розробка тимчасових норм середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних
батарей (АБ) колісних транспортних засобів (КТЗ) і спеціальних машин, виконаних на
колісних шасі: 044 201-08-07, e-mail:adanko@insat.org.ua, детальніше:
https://insat.org.ua/phpfiles/services/vdipzste_dtz/6/

Замовлення та отримання картки для цифрових тахографів: 044 201-08-21, 044 201-08-23,
(067) 325-33-10, (063) 803-41-12, e-mail:tacho@insat.org.ua, Facebook:tacho.insat,
детальніше: https://insat.org.ua/phpfiles/services/ldvpe/5/
Розробка та науково-технічна експертиза національних та міждержавних стандартів,
погодження та подання на затвердження до Національного органу стандартизації
України: 044 201-08-60, e-mail: staraban@insat.org.ua, детальніше:
https://insat.org.ua/phpfiles/services/vdbtsm/2/
Присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в
структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN): 044 201-08-39;
044 201-08-60, e-mail:vsm@insat.org.ua, детальніше:
https://insat.org.ua/phpfiles/services/vdbtsm/0/
Проведення науково-технічної експертизи нормативної документації на конструкцію КТЗ,
на іншу продукцію та на пов’язані з ними послуги: 044 201-08-60, e-mail:
staraban@insat.org.ua, детальніше: https://insat.org.ua/phpfiles/services/vdbtsm/5/
Організація перевезень (сертифікація послуг пасажирського автомобільного транспорту,
обстеження лабораторій (центрів) для визначення їх Органами класифікації автобусів,
розробка паспорту автобусного маршруту тощо): 044 201-08-28, email:nvelisevich@insat.org.ua, детальніше: https://insat.org.ua/phpfiles/otdel/vpp/
Оцінювання відповідності суб’єктів господарювання вимогам до суб’єктів, що надають
послуги з переобладнання колісних транспортних засобів: 044 456-56-30, e-mail:
gas@insat.org.ua, детальніше: https://insat.org.ua/phpfiles/services/ldvpe/10/
Обов’язковий технічний контроль колісних транспортних засобів всіх категорій: 044 20108-19, e-mail: slogvin@insat.org.ua, детальніше:
https://insat.org.ua/phpfiles/services/lvd_dtz/1/
Перевірка знань працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів. Надання
консультацій (роз'яснень): 044 201-08-34, e-mail: tdanilova@insat.org.ua, детальніше:
https://insat.org.ua/phpfiles/otdel/vpnv/
Науково-методичне забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації персоналу
автомобільного транспорту: 044 455-67-52, (096) 974-87-31, e-mail: vkuzmich@insat.org.ua,
детальніше: https://insat.org.ua/phpfiles/otdel/vpk/
Повний перелік послуг ДП «ДержавтотрансНДІпроект»:
https://insat.org.ua/phpfiles/menu/service/
Додаткові послуги
Роботи у сфері розвитку електричного дорожнього транспорту. Детальніше:
https://insat.org.ua/phpfiles/other/project/ntciese/

Проєктування та консультації: 044 201-08-24, e-mail: ndunajevski@insat.org.ua,
детальніше: https://insat.org.ua/phpfiles/otdel/proekt/
Публікації у НВЖ «Автошляховик України»: 044 201-08-69, e-mail:
ikopanytsya@insat.org.ua, детальніше: www.journal.insat.org.ua
Придбання науково-методичної літератури: 044 201-08-09, e-mail: vshekera@insat.org.ua

