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І Н Ф О Р М А Ц І Й Н А  П І Д Т Р И М К А  З А М О В Н И К І В  

К А Р ТО К  Д Л Я  Ц И ФР О В И Х  ТА Х О Г РАФ І В

М
іжнародні автомобільні перевіз�

ники України добре знають, що

відповідно до Європейської угоди щодо

роботи екіпажів транспортних засобів, які

виконують міжнародні автомобільні пере�

везення (ЄУТР), до якої наша країна

приєдналася ще в 2005 році, з 16 червня

2010 року усі транспортні засоби, що бе�

руть участь у міжнародних перевезеннях,

підпадають під дію ЄУТР (вантажні та па�

сажирські транспортні засоби з повною

масою більше 3,5 т, які використовуються

для надання комерційних послуг) та впер�

ше вводяться в експлуатацію, повинні бути

обладнані виключно цифровими тахогра�

фами. Це, у свою чергу, передбачає

обов’язкове застосування електронних

карток до них.

В Україні єдиним органом, який видає

картки для цифрових тахографів і виконує

роботи із забезпечення їх обігу протягом

строку дії карток, Міністерством інфра�

структури України призначене державне

підприємство «ДержавтотрансНДІпро�

ект». Детальна інформація, що потрібна

для оформлення замовлення та отриман�

ня картки для цифрових тахографів, наве�

дена на окремій сторінці офіційного сай�

ту ДП «ДержавтотрансНДІпроект» –

http://www.insat.org.ua/phpfiles/ser�

vices/ldvpe/5/. 

Проведений нещодавно аналіз показав,

що 23 % заяв на отримання карток, по�

даних у 2015 році, містили помилки. Внас�

лідок цього майже чверть усіх замовників

були вимушені повторно надсилати заяви

з виправленими помилками, через що во�

ни отримали картки пізніше своїх колег.

Причому майже всі помилки під час

оформлення замовлень були допущені за�

мовниками карток водіїв. Тому наведені

нижче поради і застереження стосуються

насамперед цих замовників.

1. На сторінці сайту інституту, що зга�

дувалася вище, розміщені бланки заяв на

видачу або оновлення картки для цифро�

вого тахографа:

– водія;

– підприємства;

– контролера;

– майстерні.

Поширеною помилкою частини замов�

ників карток водія є те, що вони роздруко�

вують і заповнюють бланк заяви на видачу

картки підприємства, яка має зовсім інші

функціональні властивості. Також є до�

волі масовим використання застарілих

бланків заяв, що втратили чинність і не

відповідають бланку заяви, розміщеному

на сайті інституту. 

Тому перед заповненням заяви слід

звернути увагу на назву бланка, перекона�

тися, що це є бланк саме заяви водія і пе�

ревірити, чи він відповідає бланку заяви на

сайті.

2. Замовники заповнюють і подають

заяву, роздруковану на двох аркушах. У

цьому випадку порушується цілісність до�

кумента, достовірність даних, наведених

на першому аркуші заяви, та згода на їх

обробку відповідно до Закону України від

01.06.2010 № 2297�VI «Про захист персо�

нальних даних», що має бути підтвердже�

но підписом водія.

3. Відсутній підпис водія на зворотно�

му боці заяви, де замовник погоджується

з умовами отримання та використання

картки, а також надає згоду на збирання

та оброблення своїх персональних даних. 

4. Під час оформлення заяви залиша�

ються не заповненими поля, що є обов’яз�

ковими для заповнення, які мають познач�

ку примітки – «1». Часто водії забувають

вказати дату видачі паспорта громадянина

України або назву органа, який його ви�

дав, чи зазначають цю назву в дуже скоро�

ченій формі.

5. Поле «Місце народження» не міс�

тить назви населеного пункту. Спочатку

слід внести назву населеного пункту, а

вже потім, якщо вистачить місця, район та

область.

6. Часто транслітерацію прізвища та

імені записують кирилицею або латини�

цею із закордонного паспорта. Це непра�

вильно! Транслітерація прізвища та імені

має зазначатися лише латиницею (англій�

ськими літерами) так само, як вони напи�

сані в національному посвідченні водія. За

відсутності написання прізвища та імені

латиницею в національному посвідченні

водія їх вказують відповідно до постанови

Кабінету Міністрів України від 27.01.2010

№ 55 «Про впорядкування транслітерації

Рисунок 1. Зовнішній вигляд форми web�сервісу для запиту інформації 
стосовно стану оплати та/або готовності карток для цифрових тахографів
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українського алфавіту латиницею».

7. У заяву не вклеєна фотографія (до�

дається до заяви) або вона взагалі відсут�

ня. Вклеювати фотографію, що відповідає

зазначеним у заяві вимогам (!), – обов’яз�

ково.

8. Відсутній зразок підпису водія або

зразок підпису виходить за межі встанов�

леного поля. Це не дозволяє відсканувати

підпис та надрукувати його на картці.

9. У пункті 1.8 «Адреса реєстрації»

вказана адреса, що відрізняється від ад�

реси реєстрації в паспорті. Також пошире�

ною помилкою є написання номера будин�

ку та квартири через дріб. Через дріб за�

значають лише номери кутових будинків

або номер будинку і корпусу. Картка,

відправлена за такою адресою, повер�

неться назад до інституту. Тому, будь лас�

ка, записуйте номер будинку і номер квар�

тири окремо, наприклад так: вул. Крайня,

буд. 25, кв. 5.

10. Неправильно вказано назву органа,

що видав посвідчення водія. Ця проблема

часто виникає у водіїв, які мають посвід�

чення водія старого зразка (ламіновані),

оскільки в таких посвідченнях назва скла�

дається з двох частин. Перша – надруко�

вана безпосередньо на бланку (напри�

клад, ДАІ МВС – УВС), друга – залежить

від місця видачі прав (наприклад, Мико�

лаївське МРЕВ). У таких випадках пра�

вильним буде запис: ДАІ МВС – УВС, Ми�

колаївське МРЕВ.

11. У разі втрати попередньої картки

потрібно заповнити пункт 2 та підпункт 2.2

заяви. До заяви необхідно додати пояснен�

ня у довільній формі (де і за яких обставин

було втрачено картку) та опубліковане в га�

зеті оголошення приблизно такого змісту:

«Картку водія № UAD00000XXXXXXXX

(де замість XXXXXXXX необхідно зазна�

чити номер втраченої картки), видану

__________ (вказати прізвище, ім’я та по

батькові власника картки) вважати

недійсною у зв’язку з крадіжкою (або

втратою)».

12. У разі надсилання документів пош�

тою заяву перегинають в місці приклеєної

фотографії, внаслідок чого її неможливо

відсканувати та надрукувати на картці.

13. Дані, зазначені в заяві, відрізняють�

ся від даних, наведених у копіях доку�

ментів, що додані до заяви. Зверніть особ�

ливу увагу на те, що у разі розбіжності між

даними, наведеними в заяві та копіях до�

кументів, здійснити виготовлення та ви�

дання картки неможливо. У такому випад�

ку необхідно подавати новий комплект

документів для отримання картки.

14. Відсутні копії документів, що під�

тверджують вказані в заяві дані.

Сподіваємося, наведені нами найпоши�

реніші помилки допоможуть замовникам

правильно заповнити заяви. Для полег�

шення оформлення заяв на інтернет�сто�

рінці інституту наведені зразки заповне�

них заяв залежно від типу картки, що не�

обхідна.

Підготовлений комплект документів

(заяву та копії документів) можна особис�

то здати до ДП «ДержавтотрансНДІпро�

ект» (м. Київ, пр�т Перемоги, 57, кімн. 806)

або надіслати поштою (звичайною чи

кур’єрською) за адресою: 03113, м. Київ,

пр�т Перемоги, 57, кімн. 404. Адреса

інституту також зазначена на інтернет�

сторінці та бланку заяви.

Усі заяви, отримані особисто від замов�

ників, опрацьовуються в день надходжен�

ня, а заяви, отримані поштою, – до трьох

днів.

Донедавна (до початку 2015 року) за�

мовники карток із різних куточків України

з усіма запитаннями зверталися в теле�

фонному режимі до працівників лабора�

торії дослідження використання палив та

екології (ЛДВПЕ), якій доручено викону�

вати покладені на ДП «Державтотранс�

НДІпроект» функції органу з видачі кар�

ток. Переважна більшість телефонних

дзвінків замовників стосувалася доволі

простих питань, а саме:

– що необхідно для отримання картки

для цифрового тахографа (яка процедура

отримання картки);

– стан оплати за справою з виготов�

лення картки для цифрового тахографа;

– стан готовності картки тощо.

Зважаючи на послідовне зростання

кількості телефонних звернень замовників

карток, а також задля підвищення якості їх

обслуговування, існуючі телефонні лінії у

березні 2015 року було перетворено на ба�

гатоканальні – 201�08�21, 201�08�23 – та

додатково підключено дві телефонні лінії

для дзвінків з мобільних телефонів –

(067) 325�33�10, (063) 803�41�12. Позаяк

дзвінки на міські номери з мобільних те�

лефонів створюють певне фінансове на�

вантаження на замовників.

Щоб мати можливість оперативно від�

повідати на телефонні звернення замов�

ників, було створено Сall�центр. До його

роботи залучається за потреби біля 20

працівників ЛДВПЕ та інших підрозділів

інституту.

З метою поліпшення інформаційної під�

тримки замовників працівниками відділу

комп’ютерних систем та інформаційної

безпеки (ВКСІБ) інституту було створено

web�сервіс для запиту замовниками

інформації стосовно стану оплати та/або

готовності карток для цифрових тахо�

графів безпосередньо з сайту інституту.

Рисунок 3. Блок�схема функціонування існуючого web�сервісу

Рисунок 2. Динаміка зміни телефонних звернень замовників 
з урахуванням упровадження інформаційного web�сервісу
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Інтерфейс web�сервісу показано на рис. 1.

Як видно з рис. 2, кількість звернень до

створеного web�сервісу постійно зростає,

що надало можливість лише за два місяці

його функціонування зменшити на третину

кількість телефонних звернень замовників.

На цей час web�сервіс працює у напівав�

томатичному режимі, тобто в кінці кожно�

го робочого дня працівники ЛДВПЕ та

ВКСІБ проводять вибірку за основними

полями з бази даних звернень замовників

та конвертують дані у відповідний тексто�

вий файл (для убезпечення загальної бази

даних та збереження конфіденційності

персональних даних замовників), який

потім приєднують до пошукової форми,

розміщеної на інтернет�сторінці інституту. 

Недосконалість існуючого web�сервісу

полягає у його статичності, оскільки

інформація оновлюється один раз на день

у напівавтоматичному режимі та вимагає

багато часу у задіяних працівників. 

Для усунення недоліків існуючого web�

сервісу ВКСІБ спільно з ЛДВПЕ запропо�

новано провести його удосконалення. По�

лягає воно у створенні окремого модуля

системи керування базами даних (СКБД),

який в автоматичному режимі синхронізу�

ватиме дані та надаватиме замовникам ак�

туальну інформацію 24 години на добу уп�

родовж всього часу роботи системи. Знач�

но підвищився рівень захисту інфор�

маційної системи від несанкціонованого

втручання. Роботу нового модуля буде

організовано без ризику викриття конфі�

денційних та персональних даних замов�

ників, що упереджує будь�які спроби за�

володіти цією інформацією.

У ДП «ДержавтотрансНДІпроект» вже

понад 11 років діє система управління

якістю, сертифікована згідно з міжнарод�

ним стандартом ISO�9001. Інститут у своїй

діяльності, що пов’язана, зокрема, з об�

слуговуванням міжнародних автомобіль�

них перевізників, дотримується одного з

основних базових принципів ISO�9001

«Постійне, послідовне удосконалення і

поліпшення». 

Пропозиції щодо подальшого поліп�

шення якості послуг, які ДП «Державто�

трансНДІпроект» надає замовникам кар�

ток для цифрових тахографів, Ви можете

надіслати на e�mail tacho@insat.org.ua або

повідомити за телефоном (044) 455�69�34.

Устименко В.С., 

Жовтоног О.О.,

Назаренко М.Б., 

Рига В.В.,

Редзюк А.А.

ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

Рисунок 4. Блок�схема, за якою функціонуватиме web�сервіс після удосконалення


