
 

Давидівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 

Пустомитівського району Львівської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                                              Р І Ш Е Н Н Я № 147 

 

11.06.2019 року 

Про норми витрат палива  

для автомобіля Renault DASTER 

Давидівської сільської ради ОТГ 

 

 

      З метою впорядкування витрат палива та мастильних матеріалів для автомобілів 

Давидівської сільської ради ОТГ, керуючись наказом Міністерства транспорту 

України від 10.02.98 № 43, Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», та на підставі технічних характеристик Renault DASTER 1,6 л.,114 к.с, 

виконавчий комітет Давидівської сільської ради ОТГ 

 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити розрахунок норм витрат палива  для службового автомобіля 

Renault DASTER 1,6 л.,114 к.с. Давидівської сільської ради ОТГ (згідно 

додатку). 

 

2. Відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Давидівської сільської 

ради ОТГ здійснювати контроль за списанням палива та мастильних 

матеріалів. 

 

3. Службовий автомобіль закріпити за спеціалістом з питань екології та 

охорони природних ресурсів Давидівської сільської ради ОТГ Гулем Г.В., а 

в разі його відсутності, за особою, яка виконує його обов’язки. 

 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконкому-

керуючого справами виконавчого комітету Давидівської сільської ради ОТГ 

Яцика І.В. 

 

 

              Т.в.о.   сільського голови 

               Секретар ради                                                                      Кухарський І.Я. 



 

 

    Додаток 

  до рішення виконавчого комітету 

                                                                                           Давидівської сільської ради ОТГ 

              № 147 від «11» червня 2019 року 

 

 

1. Встановити лінійні норми витрат палива: 

 

Марка 

автомобіля 

Рік 

випуску 

Державний 

номер 

Модель 

двигуна 

Лінійні норми 

(л/100 км) 

Renault 

DASTER 1,6 

л.,114 к.с. 

2019 ВС 0094 НХ 1,6 л.,114 

к.с. 

8,507 

 

2.Підвищувати норми витрат палива у таких випадках: 

2.1.  При використанні палива з октановим числом нижче 98 стандарту Євро – 6   

2.2. У межах міст, а також селищах міського типу, селах та інших населених пунктах за 

наявності в них регульованих перехресть (світлофорів) - 5 % 

       -   в межах міст Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Київ, Львів, Одеса, Харків-

до 15%. 

2.3. На підтримання прийнятних (комфортних) температурних умов у салоні 

автомобіля, а також забезпечення належної оглядовості тощо залежно від фактичної 

температури повітря навколишнього середовища використовують базові значення 

надбавки: 

            2.3.1. На обігрів салону, скла тощо залежно від фактичної температури повітря: 

- нижче ніж +5° C та до -5° C включно - до 0,5 %; 

- нижче ніж -5° C та до -15° C включно - до 1 %; 

- нижче ніж -15° C та до -25° C включно - до 1,5 %; 

- нижче ніж -25° C - до 2 %. 

2.4. У разі необхідності використання передбаченої конструкцією автомобіля функції 

осушення повітря у салоні (що забезпечується за рахунок охолодження повітря і 

відповідно конденсації вологи у холодильному устаткуванні кондиціонера або 

установки "клімат-контроль" перед наступним його підігріванням та подачею у 

салон) в межах фактичної температури повітря навколишнього середовища нижче ніж 

+20° C та до 0° C включно - до 4 %. 

           2.5. При роботі у зимових умовах у залежності від фактичної температури 

повітря на 9 годину ранку. Надбавку запроваджувати після встановлення протягом не 

менше трьох днів температури, у межах певного діапазону та за зведеннями 

територіального підрозділу державної служби гідрометеорології, а саме: 

 

- від    0°С до -10°С       - на 5% 



- від  -11°С до -20°С            - на 10% 

  

- від  -21° С і нижче              - на 15% 

 2.6. При роботі в умовах міста: 

-  з населенням до 0,5 млн. чол.                - на 5% 

-  з населенням від 0,5 млн. чол. до 1 млн. чол.  - на 10% 

-  з населенням більше 1 млн. чол.    - на 15% 

 

 2.7. При роботі у надважких шляхових умовах у період сезонного 

бездоріжжя (снігових заметів)   - на 35 %. 

 

  2.8. При пробігу першої тисячі кілометрів новим автомобілем і тим, що вийшов з 

капітального ремонту   - на 10 %. 

 

  2.9. При роботі автомобілів, які експлуатуються: 

-  від 8 до 10 років   - на 2%; 

-  від 10 до 12 років   - на 4%; 

-  більше 12 років   - на 5%. 

  

   3. Зменшувати норми витрат палива у випадках: 

            3.1. При роботі за межами приміської зони на дорогах із цементобетону, 

асфальтобетону, бруківки, мозаїки.            - на 15%. 

 

             3.2. При роботі за межами приміської зони на дорогах із бітумомінеральної суміші, 

дьогтебетону, щебеню (гравію)   - на 5%. 

 

  4. Застосувати лінійні норми витрат палива при роботі у приміській зоні 

без корегуючого коефіцієнта «Робота в умовах міста». Приміською зоною 

вважати зону за межами міста з чисельністю більше 2,5 млн. чол. - до 50 км від 

межі міста, для міст з населенням від 0,5 до 2.5 млн. чол. - до 15 км від межі 

міста і з населенням менше 0,5 млн. чол. - до 5 км. 

 5. Крім нормативних витрат палива застосовувати додаткове його споживання у 

обсягах: 

 5.1. На внутрішньо гаражні роз’їзди і технічні потреби (технічні огляди, приробіток 

деталей двигунів і автомобілів після ремонту, тощо) – не більше 1% від загальної 

кількості палива, спожитого підприємством. 

 



 

 

 5.2. При тривалих простоях автомобілів у зимову і холодну пору року з працюючим 

двигуном – одна година простою відповідає витраті палива за лінійною нормою на 5 

км пробігу автомобіля. 

   6.  Надбавки, зазначені в підпунктах 3,4,5 застосовуються залежно від фактичної 

температури повітря на дев’яту годину ранку за показами інтернет ресурсу  

https://www.meteo.ua/ua/ 

 

 

        Т.в.о.   сільського голови 

        Секретар ради                                                                      Кухарський І.Я. 

 
 

https://www.meteo.ua/ua/

