
Затверджено 
наказом Міністерства транспорту та зв’язку України 
від 1 грудня 2006 р.№ 1133 
Типова форма № 03 АП 

 
                          Дорожній лист № 00000 автобуса          Серія__№__  Інструктаж з безпеки руху 
                                      в міжнародному    проведено____________________ 
Місце для штампа                                    сполученні                 (підпис відповідальної особи) 
підприємства                      «___»_______________200__р. 

 
ЄДРПОУ                   Режим роботи___________________ 
                                  ___________________      Код 

 
Автобус ____________________ 
                     (марка, державний номер) 
 

1. Водій  ___________________ 
                     (П.І.Б., номер посвідчення) 
 

2. Водій  ___________________ 
                     (П.І.Б., номер посвідчення) 
 

3. Водій  ___________________ 
                     (П.І.Б., номер посвідчення) 

 
                                                        Завдання водіям 
  

Зворотний бік типової форми № 03 АП 

 
Міжнародний маршрут рейс № ____________ 

13 14 15 16 17 

Пункт та час 
відправлення  

Проміжні пункти (транзитом) 
по Україні  

Пункт перетину 
кордону (України)  

Транзитом (проміжний) 
через країни  

Кінцевий 
пункт  

   
  

 

   
  

 

   
  

 

   
  

 
 

Посвідчення водіїв перевірив, завдання видав 
Підпис диспетчера ______________ 
Водії за станом здоров'я до керування 
допущені    1. __________________ 
                     2. __________________  
                     3. __________________ 
                         (підпис, ШТАМП) 

Виїзд дозволений, підпис механіка _____ 
Автобус прийняли, підписи водіїв 
__________  __________  __________ 
При поверненні автобус здав водій 
_________________________________ 

(П. І. Б., підпис) 
 Прийняв механік, підпис _____________ 

Відмітки органу державного контролю 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

Особливі відмітки _______________ 
СМАП (в'їзд)                 СМАП (виїзд) 
 _______________ ______________ 
_______________ ______________ 
_______________ ______________ 
_______________ ______________ 
_______________ ______________ 
 

Послідовність виконання завдання водіями 
Відправлення з 

початкового пункту 
(дата, час) 

Перетин кордону 
(дата, час) 

Прибуття до кінцевого 
пункту (дата, час) 

Відправлення з 
кінцевого пункту 

(дата, час) 

Перетин кордону 
(дата, час) 

Прибуття до 
початкового пункту 

(дата, час) 

згідно з 
розкладом 

руху 
фактично 

згідно з 
розкладом 

руху 
фактично 

згідно з 
розкладом 

руху 
фактично 

згідно з 
розкладом 

руху 
фактично 

згідно з 
розкладом 

руху 
фактично 

згідно з 
розкладом 

руху 
фактично 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

        
  

   

 

Робота транспортного засобу 

Операція час та дата 
за граф. 

(год. хв..) 

нул. пробіг 
(км) 

показники 
спідометра 

час та дата фактична 
(год. хв..) 

(заповнюється мехніком) 

1 2 3 4 5 

виїзд з 
автогосподарства 

    

повернення до 
автогосподарства 

    

Рух пального (літрів) 

марка 
пального 

код 
марки 

видано залишок при час роботи (год.) 

виїзді поверненні спецуст. двигуна 

6 7 8 9 10 11 12 

        

        

підписи заправника диспетчера 

  

  

  

  

  

  



 

Дані роботи контрольного пристрою (тахографа) 
П. І. Б. першого водія П. І. Б. другого водія П. І. Б. третього водія 

дата, час 
пройдена 
відстань 

(км) 

час керу- 
вання 

(год. хв.) 

час 
відпоч-ку 
(год. хв.) 

дата, час 
пройдена 
відстань 

(км) 

час керу- 
вання 

(год. хв.) 

час 
відпоч-ку 
(год. хв.) 

дата, час  
пройдена 
відстань 

(км) 

час керу- 
вання  

(год. хв.) 

час 
відпоч-ку  
(год. хв.) 

початок 
керування 

кінець 
керування 

початок 
керування 

кінець 
керування 

початок 
керу- 
вання 

кінець 
керуван 

ня 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

          
  

    

          
  

    

          
  

    

          
  

    

          
  

    

          
  

    

          
  

    

          
  

    
                

 
 
ТАКСУВАННЯ:      Контролер-касир 
  1.Водій________________________ ______________ 
  2.Водій________________________ Таксувальник 
  3.Водій________________________ ______________ 

 
Результати роботи автобуса 

Напрямок 
маршруту 

Пройдено 
кілометрів (км) Перевезено 

пасажирів 

Загальний 
час роботи 
автомобіля 

(год. хв.) 

Витрата пального (л) 

Час простою автобуса (год. хв.) 

з технічних 
причин 

на кордоні з інших причин 

територія територія територія 

усього 
з 

пасажирами 
за 

нормою 
фактично України 

іноземної 
держави 

України 
іноземної 
держави 

України 
іноземної 
держави 

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

прямий 
            

зворотний 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна платня 

Код Сума 

   

   

   


