
Додаток 5 

до пункту 7.1 Експлуатаційних норм середнього ресурсу 

пневматичних шин колісних транспортних засобів і 

спеціальних машин, виконаних на колісних шасі 

Картка обліку 

пробігу (наробітку) пневматичної шини 
(нової, з поглиблюваним рисунком протектора, такої, що перебувала в експлуатації, відновленої, - непотрібне викреслити) 

 

Найменування підприємства чи організації, місцезнаходження _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Умовна познака розміру шини 

_____________________________________________________________ 

Познака моделі і/чи рисунка протектора 

шини __________________________________________________________  

Найменування виробника шини чи шиноремонтного (шиновідновлювального) підприємства 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Познака нормативного документа, за яким виготовлено (відновлено) шину ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

Порядковий номер шини, зазначений 

виробником, і/чи її інвентарний номер  

Порядковий номер шини виробника  Інвентарний номер  

                        

Дата виготовлення шини 

________________________  

Індекси навантаги 

___________________________  

Норма шарності 

__________________________  

Символ категорії швидкості (непотрібне викреслити)  

A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8  B  C  D  E  F  G  J  

K  L  M  №  P  Q  R  S  T  U  H  V  W  Y  ZR  ZB  

  

Експлуатаційна (тимчасова) норма середнього ресурсу (наробітку) 

(непотрібне викреслити), тис. км, ________, код норми _____________.  



Таблиця даних обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини 

Аркушів ______, аркуш 1 

 

Тип, модель, 

торгова марка, 

державний 

реєстраційний 

номер КТЗ  

Пробіг 

(наробіток) 

шини на дату 

установки її на 

КТЗ, тис. км 

(мотогодини)  

Дата  Пробіг (наробіток) 

шини, тис. км 

(мотогодини)  

Технічний 

стан шини на 

дату 

установки  

Залишкова 

висота 

рисунка 

протектора, 

мм  

Причини 

вилучення 

шини з 

експлуатації  

Дата і 

підпис 

відпові- 

дального 

водія  

установк

а шини 

на КТЗ  

зняття 

шини з 

КТЗ  за місяць  
з початку 

експлуатації  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

                    

 

Аркушів ______, аркуш 2 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

                    

Відповідальний за облік пробігу (наробітку) шини           ____________________                    _______________                          _______________ 

                                                                                                     (прізвище та ініціали)                                        (підпис)                                                        (дата)  

Телефон ________________, факс _______________, e-mail ____________________  



 

Висновки комісії 

з питань обліку пробігу (наробітку), обігу і списання пневматичних шин перевізника (власника) КТЗ, 

призначеної наказом від ______________ № ______________: 

1. Шина до подальшої експлуатації непридатна через природний знос, експлуатаційні пошкодження, виробничі дефекти, придатна після ремонту 

пошкодження (непотрібне викреслити). 

2. Шина підлягає відновленню, поглибленню рисунка протектора, оформленню претензій до продавця (виробника), утилізуванню (непотрібне 

викреслити). 

3. Величина пробігу шини в кілометрах, в мотогодинах наробітку понад встановлену норму (непотрібне викреслити і зазначити пробіг чи 

наробіток) _________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Інші _____________________________________________________________________________________________________________________ 

Голова комісії                        __________________________________           ____________________________          __________________________ 

                                                       (прізвище та ініціали уповноваженого                                              (підпис)                                                                      (дата) 

                                                                     затверджувати акти списання шин) 

Склад комісії: 

                                                 __________________________________           ____________________________          __________________________ 

                                                                            (посада)                                                                            (підпис)                                                  (прізвище та ініціали) 

                                                  __________________________________           ____________________________          __________________________ 

                                                                            (посада)                                                                            (підпис)                                                  (прізвище та ініціали) 

 



Вказівки стосовно оформлення картки обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини: 

1. Дату виготовлення шини записують так, як її замарковано на боковині шини - числом з чотирьох цифр: перші дві - познака порядкового 

номера поточного тижня року виготовлення; останні дві - познака двох останніх цифр року виготовлення шини. 

2. Графи 1 - 4, 7, 8, 10 таблиці обліку пробігу (наробітку) шини заповнюють у всіх випадках, коли шину застосовують в складі окремих КТЗ, 

коли змінюють відповідальних за експлуатування шин водіїв КТЗ. Залишкову висоту визначають за правилами експлуатації шин. 

3. Графи 4 і 9 заповнюють за відповідними висновками комісії, у разі ремонту шини, через що її застосування на КТЗ прикорочують чи 

переривають. 

4. Облікують пробіг (наробіток) кожної шини, яку поставлено на баланс. 

5. Облік ведуть на паперових чи машинних носіях. 

6. Якщо пробіг (наробіток) облікують на машинних носіях, картку роздруковують і підписують у разі зміни відповідального водія 

(оператора), у разі оформлення висновків комісії. 

7. Картку обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини зберігають щонайменше протягом трьох років після списання шини. 

8. Пробіг (наробіток) відновленої шини обліковують в окремій картці. 

9. Якщо дотримано пробіг (наробіток) чи перепробіг відповідно до норми (тимчасової норми) середнього ресурсу шини або шина природно 

зношена до граничної висоти рисунка протектора, за якої можливе її економічно доцільне відновлення допустимими методами, оформлена 

картка є актом списання шини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


