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Шановний Володітире Борисовичу! 

Останнім часом Секретаріат АсМАП України отримує запитання 
учасників Асоціації, які стосуються порядку видачі карток цифрового 
тахографа, зокрема щодо строків оформлення платежів/рахунків за картки 
водія Центром з видачі карток, та інших питань. 

ЗО липня поточного року набув чинності наказ Міністерства 
інфраструктури України від 30.05.2013р. N 329, яким затверджений Порядок 
обігу карток, що використовуються в цифрових контрольних пристроях 
(тахографах), який, на жаль, не був своєчасно опублікований, а ні на веб -
сайті ДП «ДержавтотрансНДІпроект», а ні - Мінінфраструктури України. 

На жаль, у Порядку не знайшло відображення визначення процедури 
оплати перевізниками карток водія та підприємства та строків оформлення 
рахунків тощо. 

Щоб запобігти будь - якого уповільнення процедури оформлення 
карток, яке, як наслідок, ускладнює, та затримує роботу водіїв та 
перевізників, просимо Вас надати роз'яснення, стосовно: 

- строків оформлення платежів/рахунків за картки водія Центром з 
видачі карток, 

- можливості оплати перевізником карток водія, які він придбаває 
р— водіям своєї компанії за безготівковим розрахунком, 

- можливості отримання виготовлених карток кур'єрською поштою або 
за дорученням підприємства іншою фізичною особою, ніж заявник. 

О 3 метою удосконалення процедури видачі карток, зокрема для 
q виконання вимог пунктів 3.11 та 3.14 Порядку, пропонуємо Вам провести ряд 

заходів, а саме, використовуючи ресурси сайту ДП 
«ДержавтотрансНДІпроект», організувати в on-line режимі можливість 
висвітлювати підсумкову інформацію, оброблену Центром з видачі карток, 
зокрема, щодо повноти комплекту прийнятих документів, а також щодо 
переліку готових до видачі карток водія та підприємства. 
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Вважаємо за доцільне для більшої оперативності в роботі надати змогу 
водіям та перевізникам отримувати готові картки за дорученням, на кшталт, 
отримання паспортів з готовою візою у візових центрах 

Поряд з цим, просимо Вас організувати для фахівців Асоціації 
презентацію процедури видачі карток, яку виконує Центр з видачі карток, 
для подальшого інформування перевізників - учасників АсМАП України. 

З повагою, 

Віце -президент АсМАП України 
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