
 

 

Приклад 

Директор зі збуту Рубльов Савелій Маркович із водієм Стрімким Василем 

Петровичем за наказом директора ТзОВ «Добробут» були направлені в аеропорт для 

зустрічі та супроводження партнерів на легковому автомобілі підприємства на весь 

робочий день. Обсяг використаного бензину А-95 за день — 6,70 л, пробіг —  86 км. 

 

Подорожній лист службового легкового автомобіля 
№ ___36_____ 

"07" червня 2013_ року 

 

 КОДИ 

Режим роботи водія              робота у буденний день 

Автомобіль Nissan Almera, АА12025 — 
                               марка, державний номер, гаражний номер 

 
 

Водій Стрімкий Василь Петрович, посвідчення АП112233 158 
                прізвище, ім’я, по батькові; номер посвідчення водія 

 
 

колона   — бригада  — — 

 

І. Завдання водієві III. Рух пального, літрів 

У чиє розпорядження Час 

прибуття 

Час 

вибуття 

Марка пального 8  

1 2 3 Код марки 9 А-95 

Рубльов С. М. (директор зі збуту) 

для зустрічі та супроводження 

партнерів 

9:10 18:00 Видано 10 10 

   Залишок: 

при виїзді 
 

11 

16 

   

   при поверненні 12 19,36 

   Заправник Земін Д. Р.                   Земін 
прізвище, підпис 

 

II. Робота водія та автомобіля  

Показання  

спідометра 

 

Х 

Водій за станом здоров’я до керування 

допущений 

Лікар        Серов В. І.         Серов                       . 
                                         прізвище, підпис 

 

Виїзд дозволений  

Механік      Голенко С. М.       Голенко            . 
                                         прізвище, підпис 

 

Автомобіль прийняв            Стрімкий               . 
                                                         підпис водія 

 

при виїзді 

з гаража 4 14321 

при поверненні  

до гаража 5 14407 

   

Час фактичний  Х 

при виїзді  

з гаража 6 9:05 

при поверненні  

до гаража 7 

18:10 

 

Посвідчення водія 

перевірив, 

завдання видав             Гавриленко                  . 
                                            підпис диспетчера 

Автомобіль здав               Стрімкий                . 
                                                            підпис водія 
Автомобіль прийняв                Голенко             . 

                                        підпис механіка 

 



 

 

 
Зворотний бік типової форми  

IV. Результати роботи автомобіля 

Витрати пального, л Загальний 

пробіг, км 

Час у 

наряді, 

год. 

Розрахунок  

вартості  

послуг 

Розрахунок  

зарплати  

водієві 
за нормою фактично 

13 14 15 16 17 18 

6,62
1
 6,64 86 8:05 за пробіг — за пробіг 120,00 

за час у 

наряді 
— за час у 

наряді 
125,00 

Всього — Всього 245,00 

 

Особа, що користувалася автомобілем _______Рубльов______________________________ 
                                                                          підпис, печатка (штамп) 

Особливі відмітки _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Бухгалтер                Головіна                 .   Таксувальник                      Соловей               . 
підпис         підпис 

 

 

 

 

                                                           
1
Відповідно до норм, наведених у Таблиці А.2.3 додатку  А до наказу Міністерства транспорту України від 10.02.1998 р. № 

43, норма витрат палива NissanAlmera складає 7, 7 л/100 км .  


