Як отримати послугу
Онлайн
1. Увійдіть до електронного кабінету водія за допомогою електронного
підпису.
2. У розділі електронних послуг виберіть «Індивідуальні номерні знаки».
3. Заповніть онлайн-форму, вкажіть регіон, де реєстрували транспортний
засіб, бажаний напис на номерний знак, спосіб отримання та поставте
електронний підпис.

4. Здійсніть оплату за допомогою системи електронних платежів.
5. Очікуйте на лист від ГСЦ МВС на електронну пошту впродовж п’яти
календарних днів.
Зверніть увагу! Ваша електронна адреса повинна обов’язково мати
український домен UA.
Підпишіть та оплатіть замовлення протягом п’яти днів з моменту
отримання макета номерного знака. В іншому разі замовлення анулюється.

Офлайн
1. Подайте заяву про можливість оформлення номерного знака до
територіального сервісного центру МВС, незалежно від місця реєстрації
транспортного засобу.
2. Зачекайте на перевірку заяви, яка триває 2 робочі дні.

3. Подайте заяву на виготовлення комплекту номерних знаків та додайте:
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або його копію
- нотаріально засвідчену довіреність для фізичних осіб у разі відсутності
власника транспортного засобу
- довіреність для юридичних осіб
- паспорт громадянина України чи ID-картка з довідкою про реєстрацію
місця проживання. Або тимчасове посвідчення громадянина України,
посвідчення на постійне чи тимчасове проживання, посвідчення біженця,
посвідчення особи, яка потребує захисту чи якій надано тимчасовий захист
- засвідчену копію документа, що підтверджує реєстрацію знаку чи
торговельної марки, якщо хочете нанести символіку
- письмову згоду організації в разі нанесення їх символіки, абревіатури,
скороченої назви. Або письмову згоду фізичної чи юридичної особи в разі
нанесення її торговельної марки на номерний знак транспортного засобу,
який належить іншій людині або юридичній особі
- документ про оплату адміністративної послуги та вартості виготовлення
комплекту номерних знаків.
4. Завітайте до сервісного центру МВС для отримання результатів розгляду
заяви та макета номерних знаків.

Результат

Ви отримаєте індивідуальний номерний знак.

Наступні кроки

Зверніть увагу!
Після отримання ІНЗ автовласник впродовж 10 діб має прийти до
сервісного центру МВС та замінити свідоцтво про реєстрацію
транспортного засобу у зв'язку з новою інформацією в графі «Особливі
відмітки».

