
 
 

 

ПОСВІДЧЕННЯ 
про надання транспортних послуг і залучення транспортного засобу до здійснення 

заходів з евакуації 

                                                                                № ________ 
                                                                                                               "____" __________________ року 
Водій _______________________________________________________________________________________ 
                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові; номер посвідчення водія) 

Транспортний засіб ___________________________________________________________________________ 
                                                                                          (марка, державний номер) 

Режим роботи водія __________________________________________________________________________ 
                                                              (маршрут (маршрути), на яких працюватиме транспортний засіб) 

транспортна колона __________________________________________________________________________ 
                                                                                              (номер та маршрут руху) 

I. Завдання, які виконувалися водієм ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
II. Пробіг автомобіля 

 
 

Покази спідометра, кілометрів 

під час виїзду на завдання   

після виконання завдання   

Фактичний відпрацьований на маршруті час, годин 

під час виїзду на завдання   

після виконання завдання   

 

III. Використання пального 

 

Марка Код марки Видано, 
літрів 

Залишок 

під час виїзду на завдання після виконання завдання 

 

Заправник _________________________ 
                                   (ініціали, прізвище, підпис) 

IV. Результати роботи водія та транспортного засобу 

 

Витрати пального, літрів Загальний пробіг, 
кілометрів 

Час у наряді, годин Примітка 

за нормою фактично 

 

Відповідальна посадова особа уповноваженого 
місцевого органу з питань інфраструктури ________________________________________________________ 
                                                                                                                                         (підпис, прізвище, ім'я, 

_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                               по батькові, печатка (штамп) 

Особливі відмітки _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Підпис водія транспортного засобу _______________________________________________________________ 

 
 

Додаток 1 
до Порядку 



  
 

 
 
 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ 
розміру фактичних (понесених) витрат суб'єктів господарювання та громадян під час 

здійснення ними заходів з евакуації 
___________________________________________________________ 

(надзвичайна ситуація) 

1. Техніко-технологічні питання 
Цей розділ у рамках техніко-економічного обґрунтування надання транспортних засобів 
суб'єктами господарювання та громадянами для здійснення заходів, пов'язаних з евакуацією 
населення з небезпечних зон надзвичайних ситуацій (районів можливих бойових дій), має містити: 
1) опис проблеми, яку передбачається розв'язати за допомогою залучених транспортних засобів 
суб'єктів господарювання та громадян із зазначенням: 
кількості населення, що підлягає евакуації; 
кількості транспортних засобів та їх марки, які необхідно залучити для цих цілей; 
розрахунку відстані до населених пунктів, до яких буде здійснюватися евакуація населення, назви 
та номера рішення, згідно з яким здійснюються заходи з евакуації; 
основних та резервних маршрутів; 
2) обґрунтування обраних транспортних засобів для здійснення заходів з евакуації (середня 
пасажиромісткість); 
3) графік виконання/розв'язання завдання, що відображає прогнозований період виконання 
завдань щодо транспортного забезпечення здійснення заходів з евакуації та тривалість їх 
виконання (план-графік) за двома варіантами (основний і резервний маршрути); 
4) порядок забезпечення транспортних засобів пально-мастильними та іншими витратними 
матеріалами. 
2. Фінансові питання 
У розділі наводиться порядок розрахунку прямих витрат на оплату праці водіям, прямих 
матеріальних витрат, інших прямих та непрямих витрат, який здійснюється згідно з Положенням 
(стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженим наказом Мінфіну від 31 грудня 1999 
р. № 318, із зазначенням формул та припущень. 
Дані та розрахунки надаються у вигляді таблиць з відповідними поясненнями. 
Кількісні та якісні показники повинні бути взаємозв'язані та наведені в порівняльних таблицях з 
економічно-обґрунтованими завершеними висновками. 
3. Розрахунок витрат 
Розрізняють такі види витрат: 
1) прямі витрати на оплату праці водіям. До таких витрат належить оплата праці водіям згідно з 
розмірами, встановленими законодавством; 
2) прямі матеріальні витрати. До таких витрат належать витрати пально-мастильних та інших 
витратних матеріалів (охолоджувальна рідина для двигунів внутрішнього згоряння, зношення шин, 
акумуляторних батарей тощо), що використовуються безпосередньо під час надання транспортних 
послуг для забезпечення здійснення заходів з евакуації. 
Витрати палива для автомобілів визначаються з урахуванням їх пробігу і норм витрат залежно від 
марки автомобіля на 100 кілометрів пробігу. 

Додаток 2 
до Порядку 

                  ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова державної 
адміністрації ______________________ 
                                  (прізвище, ім'я, по батькові) 

"____" _________________ 20___ р. 



Для здійснення розрахунків до уваги беруться такі показники: 
базові лінійні норми витрат палива і мастильних матеріалів на транспортному засобі; 
експлуатація шин (кілометрів пробігу) згідно з експлуатаційними нормами середнього ресурсу 
пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних 
шасі; 
період (час) роботи акумуляторних батарей згідно з експлуатаційними нормами середнього 
ресурсу акумуляторних, свинцевих, стартерних батарей колісних транспортних засобів і 
спеціальних машин, виконаних на колісних шасі; 
компенсація за транспортний засіб, який вийшов із ладу внаслідок радіаційного, біологічного, 
хімічного або іншого наднормативного забруднення чи отримав значні пошкодження під час 
виконання завдань в зоні воєнних конфліктів, яка оцінюється виходячи з вартості транспортного 
засобу і його зносу (амортизації) і нараховується за одним із методів, визначених згідно з пунктом 
26 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом 
Мінфіну від 27 квітня 2000 р. № 92, та з урахуванням вимог Податкового кодексу України; 
3) інші прямі витрати, які включають: 
витрати на всі види ремонту і технічне обслуговування транспортних засобів, які безпосередньо 
беруть участь у перевезеннях, для забезпечення їх технічного стану відповідно до вимог безпеки 
руху та інших експлуатаційних вимог; 
витрати на спеціальне оброблення транспортних засобів після виконання робіт на радіаційно-, 
біологічно або хімічно забруднених територіях; 
витрати на оцінку вартості транспортного засобу, який підлягає вилученню. 
Розрахунок загального обсягу витрат здійснюється шляхом визначення суми одержаних 
показників прямих витрат на оплату праці водіям, прямих матеріальних витрат, інших прямих 
витрат, непрямих витрат. 
4. Висновки 
5. Пропозиції 

Посада особи, 
яка здійснювала розрахунок 

  
______________ 

(підпис) 

  
______________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

 
 
____________ 
Примітка. Техніко-економічні розрахунки розробляються окремо для кожного виду надзвичайної ситуації, яка потребує 
обов'язкової евакуації населення. 

  
  



 
 

 

ВИСНОВОК 
про фактичні (понесені) витрати суб'єкта господарювання та громадянина під час 

здійснення заходів з евакуації 

                                _____________________________________________________ 
                                                                                       (вид надзвичайної ситуації) 

__________________________                                                                   "___"___________ 20 __ р. 
  (найменування населеного пункту) 

Згідно з _____________________________________________________________________________ 
                                               (акт, згідно з яким залучено транспортні засоби для здійснення заходів 

____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                         з евакуації) 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
виконавцем _________________________________________________________________________ 
                                                  (суб'єкт господарювання або прізвище, ім'я, по батькові громадянина) 

____________________________________________________________________________________ 
                                                                                        (банківські реквізити) 

надані транспортні послуги для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації  
____________________________________________________________________________________ 
                                                        (зазначаються масштаби надзвичайної ситуації, її рівень, 

____________________________________________________________________________________ 
                            дата і час початку та завершення робіт, види та етапи робіт, маршрути руху, колони) 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Для виконання завдань залучено транспортні засоби, які відпрацювали: 

 
 

Порядковий 
номер 

Марка 
транспортного 

засобу 

Державний 
номер 

Прізвище та 
ініціали водія 

Загальний 
пробіг, 

кілометрів 
або тонно-
кілометрів 

Час у 
наряді, 
годин 

Витрати пального, літрів 
за 

нормою 
фактично 

 
 

Роботи виконані ______________________________________________________________________ 
                                                                      (без відхилення від умов договору або з порушеннями, якщо  

_____________________________________________________________________________________ 
                                                              такі були (зазначаються порушення), зазначаються  

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                 кількісні та/або якісні показники надання послуги) 

Водіями відпрацьовано ______ годин, зокрема в особливих умовах _____ годин. Загальна сума коштів для 
оплати праці водіїв (винагороди) становить _____ гривень. 
Витрати транспортного засобу пального на виконання робіт становлять: 

 
 

Вид та марка 
пального 

Загальні витрати, літрів Ціна, гривень за літр Загальна вартість, гривень 

 
 

Додаток 3 
до Порядку 



Вартість палива та мастила визначається згідно із статистичними даними (довідки до цього висновку 
додаються). 
Інші витрати (зношування шин, робота акумулятора, інші витратні матеріали) становлять _______ гривень, 
ремонт транспортного засобу _____ гривень, спеціальне оброблення (якщо таке проводилося) ________ 
гривень. 
Загальна вартість транспортної послуги з вивезення населення із зони надзвичайної ситуації (зони воєнного 
конфлікту) становить ________ гривень, у тому числі за пробіг - _________ гривень, за час у наряді - ________ 
гривень. 
Якщо під час виконання завдань транспортні засоби вийшли з ладу (радіаційне, біологічне, хімічне або інше 
наднормативне забруднення, отримали значні пошкодження під час виконання завдань у зоні воєнних 
конфліктів), у висновку зазначається така інформація: 
Кількість автомобілів, які згідно з висновком (висновками) 
_____________________________________________________________________________________ 
                               (найменування санітарно-епідеміологічної служби або радіологічної лабораторії, яка 

_____________________________________________________________________________________ 
                                         проводила перевірку радіаційного, біологічного або хімічного забруднення 

_____________________________________________________________________________________ 
                                      транспортного засобу, органу, який здійснив оцінку пошкоджень автомобіля, 

____________________________________________________________________________________, 
                                                  отриманих під час виконання завдань у зоні воєнних конфліктів) 

що додається (додаються) до цього висновку, не підлягають подальшій експлуатації. 
Відповідно до акта (актів) вилучення транспортного засобу (транспортних засобів) вартість непридатних для 
подальшого використання транспортних засобів становить: 

 
 

Порядковий 
номер 

Марка 
транспортного 

засобу 

Державний 
реєстраційний 

номер 

Рік випуску Розмір суми 
амортизації 

Вартість транспортного 
засобу згідно з актом 

оцінки, гривень 

Сума, що підлягає 
компенсації, гривень 

 
 

Висновок 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 
Пропозиції 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 
До цього висновку додаються: 
висновки санітарно-епідеміологічної служби або радіологічної лабораторії; 
довідки, що підтверджують ціну на бензин та мастила, які видаються уповноваженими особами місцевого 
органу з питань інфраструктури, якщо заправка транспортних засобів здійснювалася централізовано за 
рахунок матеріальних резервів, або підтвердні документи, якщо заправка здійснювалася водієм самостійно; 
висновок (висновки) вилучення транспортного засобу. 

Посада особи, на яку згідно з розподілом обов'язків 
в органі, що прийняв рішення про здійснення 
заходів з евакуації, покладена організація 
проведення евакуації 

  
  
  

_________ 
(підпис) 

  
  
  

_______________________ 
(прізвище та ініціали, печатка) 

 
 


