КАБІНЕТ МІНІСТІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
ВІД 11 ЛИПНЯ 2011 РОКУ №1081

ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОМЕРНИХ ЗНАКІВ ТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБІВ, ЩО ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ
ЗАМОВЛЕННЯМИ ЇХ ВЛАСНИКІВ
1. Запровадити на території України номерні
знаки транспортних засобів фізичних та юридичних осіб,
що виготовляються за індивідуальними замовленнями
їх власників.
2. Установити, що номерний знак транспортного
засобу, який виготовляється за індивідуальним
замовленням його власника:
дійсний лише на території України;
відповідає вимогам державних стандартів щодо
визначення габаритних розмірів, шрифту літер і цифр;
містить від трьох до восьми символів (від трьох
до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр) для
автомобілів та від трьох до шести символів (від двох до
п'яти літер і цифр) для мотоциклів;
видається лише на один транспортний засіб;
не може містити повне або скорочене
найменування органу державної влади, зображення
Державного Герба або Державного Прапора України,
державних символів інших країн та міжнародних
організацій;
напису
ненормативного
походження,
дискримінаційного напису за мовними, національними,
релігійними, расовими та іншими ознаками.
3. Кошти, отримані від реалізації номерних
знаків, використовуються в установленому порядку.

ЗРАЗКИ НОМЕРНИХ ЗНАКІВ

Вимоги затверджені наказом МВС України від 30 листопада 2007
року № 466 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18
грудня 2007 року за № 1379/14646)
ПРО ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ НОМЕРНИХ ЗНАКІВ
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ,
ЩО ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ НА ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ ЇХ
ВЛАСНИКІВ
1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від
11 липня 2000 року N 1081 (1081-2000-п) “Про запровадження номерних знаків
транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників",
від 30 серпня 2007 року N 1076 (1076-2007-п) "Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 31 січня 1992 року N 47 та від 11 липня 2000 року N 1081".
1.2. Цей Порядок установлює єдині вимоги до замовлення, виготовлення, видачі та
обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне
замовлення їх власників (далі - індивідуальні номерні знаки).
1.3. Індивідуальні номерні знаки на транспортний засіб замовляються лише після
державної реєстрації транспортного засобу в реєстраційному підрозділі Державтоінспекції
МВС України (далі - РЕП ДАІ).
1.4. Індивідуальні номерні знаки дійсні виключно на території України. Для участі в
міжнародному русі використовуються номерні знаки, що відповідають вимогам Конвенції
про дорожній рух .
1.5. Комбіноване використання реєстраційних номерних знаків та індивідуальних
номерних знаків, закріплених за цим транспортним засобом, забороняється.
1.6. Індивідуальні номерні знаки повинні відповідати вимогам постанови Кабінету
Міністрів України від 11 липня 2000 року N 1081 "Про запровадження номерних знаків
транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників" та
чинним стандартам.
1.7. На індивідуальні номерні знаки забороняється наносити написи:
- дискримінаційного характеру за ознаками мови, расової та національної належності,
ставлення до релігії;
- ненормативного походження;
- логотипи, символіки, абревіатури або скорочені назви установ, громадських
організацій, підприємств тощо без їх письмової згоди (на індивідуальні номерні знаки
транспортних засобів, що належать фізичним особам). Для нанесення зазначеної вище
інформації необхідно надати установчі або статутні документи організації, а для нанесення
на індивідуальні номерні знаки символіки — документи, які засвідчують реєстрацію
символіки в установленому законодавством порядку, та копію посвідчення члена цієї
організації;
- інші написи (дискримінаційні за ознаками соціального й майнового стану, статі,
освіти, роду та характеру занять, місця проживання).
Забороняється також використовувати чи імітувати зображення Державного Герба
або Державного Прапора України, крім символів державної належності, передбачених
чинними стандартами, державних символів інших країн та міжнародних організацій,
офіційні назви органів державної влади України або їх скорочені найменування, крім
випадків, передбачених чинним законодавством.

У разі, якщо індивідуальний номерний знак починається з двох окремих літер, їх
сполучення не повинно збігатися з літеро-сполукою, що використовується для позначення
адміністративно-територіальної належності.
1.8. За одним транспортним засобом може бути закріплено лише один комплект
індивідуальних номерних знаків.
1.9. Використання індивідуальних номерних знаків на транспортних засобах без
відповідного оформлення в РЕП ДАІ забороняється.

2. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ
2.1. Для замовлення індивідуального номерного знака власник транспортного засобу
(юридична або фізична особа, далі - замовник) надає до Центру безпеки дорожнього руху та
автоматизованих систем при МВС України (далі - ЦБДР та АС) такі документи:
- заяву;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або його копію;
- довіреність, оформлену в установленому порядку (за відсутності власника
транспортного засобу);
- особистий паспорт заявника;
- установчі або статутні документи юридичної особи чи їх копії (за потреби);
- документ, що засвідчує державну реєстрацію символіки або логотипу юридичної
особи (у разі нанесення логотипу або символіки на індивідуальний номерний знак), або
його копію;
- копію посвідчення члена громадської організації (за потреби).
2.6. Макет індивідуального номерного знака розробляється посадовою особою ЦБДР
та АС, погоджується із замовником та затверджується керівництвом ЦБДР та АС.
2.9. Термін виготовлення індивідуальних номерних знаків установлюється
до 1 місяця з моменту надходження оплати.
2.12. Для реєстрації індивідуальних номерних знаків замовник протягом 10 діб
повинен подати супровідний лист до реєстраційного підрозділу Державтоінспекції (далі РЕП ДАІ) за місцем реєстрації транспортного засобу. При цьому свідоцтво про реєстрацію
транспортного засобу підлягає заміні, а в графу "Особливі відмітки" нового свідоцтва про
реєстрацію транспортного засобу вноситься інформація про індивідуальні номерні знаки.
2.19. Якщо індивідуальні номерні знаки втрачено або їх викрадено, власник повинен
звернутися до РЕП ДАІ за місцем реєстрації транспортного засобу для заміни свідоцтва про
реєстрацію транспортного засобу.
2.20. У разі зняття з обліку транспортного засобу, за яким було закріплено
індивідуальний номерний знак, останній зберігається його власником.
Передача індивідуального номерного знака іншому власникові без належного
оформлення в ЦБДР та АС забороняється.

ВИМОГИ ДО НАПИСУ ЗГІДНО ДСТУ 4278:2006
„Знаки номерні транспортних засобів. Загальні вимоги. Правила
застосування”
Згідно з пунктом 3.8 на номерних знаках автотранспорту та мотоциклів, що їх
виготовляють за індивідуальними замовленнями фізичних та юридичних осіб
застосовуються літери української, російської та латинської абеток. Також застосовуються
арабські цифри.
Згідно з пунктом 3.12 на номерних знаках автотранспорту та мотоциклів, що їх
виготовляють за індивідуальними замовленнями фізичних та юридичних осіб можуть
розміщуватись:
- літери;
- літери і цифри;
- літери, цифри і малюнок;
- літери і малюнок.
Індивідуальні номерні знаки не повинні бути тотожні або схожі за накресленням та
сприйняттям зі знаками, які видаються (видавилися) під час державної або відомчої
реєстрації транспортних у відповідності з чинним державним стандартом України чи
державними стандартами України, що втратили чинність.
На номерних знаках автотранспорту символів разом повинно бути не менше ніж п'ять
і не більше ніж десять (в тому числі код адміністративно-територіальної належності), при
цьому літер повинно бути не менше ніж дві.
На номерних знаках мотоциклів символів разом повинно бути не менше ніж п'ять і не
більше ніж вісім (в тому числі код адміністративно-територіальної належності), при цьому
літер повинно бути не менше ніж дві.
На зазначених знаках крім літер і цифр може наноситись малюнок.

ВАРТІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НОМЕРНОГО ЗНАКУ
Вартість індивідуального номерного знака визначається з урахуванням вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 року № 795 „Про затвердження
переліку платних послуг, які можуть надаватися органами та підрозділами Міністерства

внутрішніх справ”, спільного наказу Міністерства внутрішніх справ, Міністерства фінансів
та Міністерства економіки України від 5 жовтня 2007 року № 369/1105/336 „Про
затвердження Розмірів плати за надання послуг органами та підрозділами Міністерства
внутрішніх справ та Порядку їх справляння”, а також вартості виготовлення державного
номерного знаку з іменним надписом підприємством-виробником.
3 символи — 448 грн. 20 коп.
3 символи + малюнок — 1100 грн. 00 коп.
4 символи — 538 грн. 20 коп.
4 символи + малюнок —1190 грн. 00 коп.
5 символів — 628 грн. 20 коп.
5 символів + малюнок — 1280 грн. 00 коп.
6 символів — 718 грн. 20 коп.
6 символів + малюнок — 1370 грн. 00 коп.
7 символів — 808 грн. 20 коп.
7 символів + малюнок — 1460 грн. 00 коп.
8 символів — 898 грн. 20 коп.
РЕКВІЗИТИ ОПЛАТИ
Одержувач платежу: ЦБДРтаАС при МВС України,
Код ЄДРПОУ: 34046210,
МФО: 821018,
Банк ГУ ДКСУ в Київській області

