
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ   

 

23 лютого 2018 року         №57 

 

Про встановлення норми  використання палива  

на службовий автобус БАЗ А079.19 

 

 З метою раціонального та економічного використання палива службовим 

автобусом Гребінківського міського Будинку культури, що здійснює 

нерегулярні перевезення пасажирів, керуючись наказом Міністерства 

транспорту України від 10.02.1998 року №43 «Про затвердження норм витрат 

палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті» зі змінами і 

доповненнями: 

1. Встановити норму витрат дизпалива для автобуса БАЗ А079.19 в розмірі 

18,5 л. на 100 км.; 

2. В зв’язку з пониженням температури повітря підвищити норми витрат  

дизпалива при експлуатації службового автобуса при роботі в зимових 

умовах в залежності від фактичної середньої температури повітря (пп. 

3.1.1.1 «Норм витрат палива»): 

- від 0° C (включно) та до -5° C включно - до 2 %; 

- нижче ніж -5° C та до -10° C включно - до 4 %; 

- нижче ніж -10° C та до -15° C включно - до 6 %; 

- нижче ніж -15° C та до -20° C включно - до 8 %; 

- нижче ніж -20° C та до -25° C включно - до 10 %; 

- нижче ніж -25° C - до 12 %. 

3. Встановити розмір надбавок додатково до надбавки, зазначеної в п.2 

розпорядження  на пробіг переших 2 км. або на пробіг на коротку 

відстань, довжина якої менше 2 км. (після попередньої перерви із 

вимкненим двигуном тривалістю не менше однієї години), залежно від 



фактичної серередньої температури повітря (пп. 3.1.1.2 «Норм витрат 

палива»): 

- від 0° C (включно) та до -5° C включно - до 2 %; 

- нижче ніж -5° C та до -10° C включно - до 4 %; 

- нижче ніж -10° C та до -15° C включно - до 6 %; 

- нижче ніж -15° C та до -20° C включно - до 8 %; 

- нижче ніж -20° C та до -25° C включно - до 10 %; 

- нижче ніж -25° C - до 12 %. 

4. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Черненкова І.В.) проводити 

списання пального у межах встановленої норми даним розпорядженням 

на підставі зданих подорожніх листів вищевказаного транспортного 

засобу. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника відділу 

бухгалтерського обліку та звітності Черненкову І.В. 

 

 

 

Міський голова        В.І. Колісніченко 

 

 

 


