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ПОРЯДОК 

організації роботи щодо прийняття та перевірки Актів надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Регіональним центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській 

областях та місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Луганській та Харківській областях 

 

Даний порядок визначає алгоритм дій уповноважених працівників 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Луганській та Харківській областях (далі – Регіональний центр) та місцевих 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги Луганської та 

Харківської областей, (далі – місцевий центр) у взаємовідносинах з адвокатами 

щодо прийняття Актів надання безоплатної вторинної правової допомоги з 

відповідними додатками, здійснення перевірки їх комплектності, правильності 

розрахунку розміру винагороди та відшкодуванням витрат адвокатів, які 

надають безоплатну правову допомогу, відповідно до Методики обчислення 

розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 

року № 465 (зі змінами). 

Визначення термінів, які використовуються: 

Акт, оформлений належним чином – це акт, який поданий адвокатом і 

має повний пакет документів, відповідно до отриманого доручення, а саме: 2 

(два) примірника акта (у випадку наявності витрат, пов’язаних з наданням 

безоплатної вторинної правової допомоги – 3 (три) примірника), 1 (один) 

примірник розрахунку розміру винагороди відповідної стадії, копія доручення 

Регіонального центру, оригінали або завірені адвокатом копії процесуальних 

документів та документи, що підтверджують витрати, які оформлені у 

відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 року № 

465 (зі змінами). Форма акту затверджена наказом Міністерства юстиції України 

від 30.04.2015 року № 634/5 (зі змінами та доповненнями).  

Е-mail адвоката- це електронна пошта адвоката, яка зазначена адвокатом у 



контракті з Регіональним центром, додаткових угодах до контракту або офіційно 

повідомлена адвокатом шляхом надання до Регіонального центру відповідної 

заяви-повідомлення про власну електронну адресу. 

Вимоги до процесуальних документів, які повинні додаватися до актів 

надання БВПД: 

Процесуальні документи додаються або в оригіналі або у копіях, 

засвідчених особистим підписом адвоката. 

Належним доказом надання правової допомоги особі, до якої застосовано 

адміністративне затримання є відмітка (печатка відповідного органу, установи 

та підпис працівника відповідного органу або установи із зазначенням посади та 

П.І.Б.) на дорученні, виданому Регіональним центром з зазначенням часу 

прибуття адвоката, або належним чином оформлений відривний корінець (з 

печаткою відповідного органу або установи та підписом працівника 

відповідного органу або установи із зазначенням його П.І.Б. та посади, номеру та 

дати доручення, дати та часу початку та закінчення надання БПД) та копія 

протоколу про адміністративне затримання (у разі наявності). 

Належним доказом надання правової допомоги особі, до якої застосовано 

адміністративний арешт є відмітка (печатка відповідного органу або установи та 

підпис працівника відповідного органу або установи із зазначенням посади та 

П.І.Б.) на дорученні, виданому Регіональним центром з зазначенням часу 

прибуття адвоката, чи належним чином оформлений відривний корінець та копія 

відповідного документу з суду (ухвали, постанови). 

Доказами про закінчення стадій кримінального провадження вважається 

процесуальні документи передбачені КПК України. 

Належним доказом участі адвоката у судових засіданнях є: 

- копія (оригінал) вироку, рішення, постанови, ухвали суду з зазначенням 

адвоката, який брав участь у відповідному судовому провадженні; 

- довідка суду про участь захисника у судових засіданнях (з зазначенням  

вих. №, підписом секретаря суду та печаткою відповідного суду та/або на 

офіційному бланку) 

- повістка про виклик захисника до суду з відміткою працівника суду, 

засвідченою печаткою суду про дату та часу перебування захисника у судовому 

засіданні.  

Підвищуючий коефіцієнт зміни складу суду застосовується лише у разі, 

коли під час судового розгляду склад суду змінювався, що призвело до розгляду 

справи спочатку. Належним доказом зміни складу суду для застосування у 

розрахунках підвищуючого коефіцієнту є вирок, постанова, ухвала суду з 

зазначенням адвоката в якості особи, яка брала участь у відповідному складі 

суду, копії протоколів автоматичного розподілу справи між суддями, довідки  

суду про участь захисника у судових засіданнях при розгляді справи кількома 

складами суду (з зазначенням  вих. __ №___, підписом секретаря суду та/ 



печаткою суду) та копії журналів судових засідань, які підтверджують факт 

розгляду справи спочатку. 

Для розрахунку розміру витрат, пов’язаних з наданням безоплатної 

вторинної правової допомоги, на проїзд транспортом загального користування 

та/або придбання пально-мастильних матеріалів (надалі – ПММ) у разі 

використання власного або орендованого транспортного засобу у випадку, якщо 

для надання БВПД адвокатом були зроблено один і більше виїздів, адвокату 

необхідно надати до центру разом з актом надання БВПД  належним чином 

заповнений додаток № 2 до акта надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та заповнити реєстр маршрутів  на кожну окрему поїздку за 

наступною формулою: 

________ (л або м3) х ( _____ (км) / 100) х _____,___ грн = ______,___ грн. 

(норма 

витрат 

пального на 

100 км) 

(сумарна 

відстань) 

(вартість 

1 л або м3 

пального) 

 

(л або м3) (норма витрат пального на 100 км) – це лінійна норма витрат 

палива передбаченна в наказі МТУ від 10.02.1998  № 43 «Про затвердження 

Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті», в 

разі відсутності ТЗ в наказі тимчасові та тимчасові індивідуальні, базові, базові 

лінійні та диференційовані норми витрат палива розробляються ДП 

«ДержавтотрансНДІпроект», також допускається застосування технологічних 

норм, наведених у документації заводу-виробника автомобіля, зокрема 

розміщених на офіційних веб-сайтах дистриб’ютора чи уповноваженого дилера 

таких моделей автомобілів в Україні. 

сумарна відстань – відстань, яку долає адвокат від робочого місця адвоката 

до місця надання правової допомоги, з метою розрахунку витрат палива, для її 

визначення застосовуються сучасні інформаційні технології та супутникові 

системи навігації тощо. Для підтвердження відстані адвокатом надається 

роздруківка маршруту, який долає адвокат із Google Maps, або іншої 

інформаційної, супутникові системи навігації тощо. 

вартість 1 л або м
3
 пального – вартість пального, яка зазначена в чекові із 

врахуванням скидки в разі її наявності. 

Після заповнення  додатку 2  на кожну окрему поїздку необхідно зробити 

загальну калькуляцію витрат, які підлягають відшкодуванню, та додати 

оригінали чеків (інші документи, в яких зазначено ціна та загальна вартість 

придбаних ПММ), які підтверджують витрати на придбання ПММ. ПММ 

повинні бути придбані до моменту видання відповідного доручення для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, але не раніше ніж за 30 днів або 

протягом дії відповідного доручення. 

Момент отримання акту Регіональним центром – це дата, зазначена 

уповноваженою особою Регіонального центру у Реєстрі актів адвоката або дата, 



зазначена у акті прийому-передачі актів від місцевого центру до Регіонального 

центру. У разі якщо адвокатом акти надання БВПД подаються без складання 

акту прийому-передачі датою отримання актів надання БВПД Регіональним 

центром є дата реєстрації у Харківській інформаційно-аналітичній системі. При 

поданні адвокатами актів надання БВПД через місцеві центри, моментом 

отримання акту Центром є дата, зазначена уповноваженою особою місцевого 

центру у Реєстрі актів адвоката та дата, зазначена у  відповідному журналі актів 

надання БВПД місцевого центру. 

В разі, якщо адвокатом подано акт надання БВПД в розрахунках якого 

зазначено, що дія доручення  припинена з підстав: 

- закінчення дії доручення; 

- відмови від адвоката; 

- особу, якій надається БПД, об’явлено у розшук; 

- або з інших причин, 

адвокат зобов'язаний подати доповідну записку/заяву про 

скасування/припинення дії доручення до відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги для скасування/припинення дії доручення. Після 

прийняття рішення уповноваженою особою Центру про його 

скасування/припинення, відповідний акт надання БВПД по відповідному 

доручення підлягає перевірці у встановленому порядку. 

Для припинення дії доручення виданого Регіональним центром для надання 

БПД відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 23 ЗУ «Про безоплатну правову допомогу», 

адвокату необхідно надати процесуальний документ про прийняття рішення 

стосовно оголошення особи у розшук (постанову органу досудового 

розслідування, ухвалу суду або інший документ передбачений КПК України), а 

також документ, який свідчить про не виконання вище зазначеного рішення. 

Для організації відповідної роботи щодо прийняття, перевірки актів 

надання БВПД, які підлягають оплаті Регіональним центром, необхідно 

використовувати наступний алгоритм дій уповноважених осіб 

Регіонального та місцевих центрів: 

1. Адвокати, які співпрацюють з Регіональним центром на підставі 

укладених контрактів, після завершення відповідної стадії кримінального 

провадження, подають уповноваженій особі Регіонального або місцевого центру 

(за бажанням адвоката) акти надання БВПД, оформлені належним чином. 

Наявність у актах та розрахунках не заповнених та/або заповнених простим 

олівцем пунктів є підставою для повернення його на доопрацювання. Акти 

надаються разом з реєстром актів за формою, що є додатком № 1 до цього 

Порядку. Реєстри актів подаються у двох примірниках, у яких зазначається дата 

прийняття актів (момент отримання акту) та підписи сторін про подання та 

прийняття пакету документів. Один екземпляр Реєстру актів повертається 

адвокату з зазначенням підпису та дати про прийняття документів. 



До кожного поданого адвокатом акта надання БВПД додаються два, 

оформлені належним чином, примірника договору про оплату послуг адвоката за 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

2. При прийняті актів надання БВПД працівники центру повинні 

враховувати те, що адвокат зобов’язується подавати центру в установленому 

порядку акти надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними 

додатками протягом 45 календарних днів після завершення стадії провадження 

(коли оплата здійснюється за стадіями провадження (процесу) або виконання 

доручення). 

Строк подання акту визначається починаючи з дня, що настає за днем 

завершення надання адвокатом правової допомоги за дорученням центру, а в 

разі, коли Методикою передбачено обчислення розміру винагороди адвоката за 

надання правової допомоги на окремій стадії провадження чи процесу, - з дня, 

що настає за днем завершення відповідної стадії провадження чи процесу. 

У разі виникнення у адвокатів складнощів в отриманні у встановлений 

строк процесуальних документів на підтвердження виконання доручення, 

робітники центрів мають право прийняти акт надання БВПД без копій 

документів, отримати які адвокат з поважних причин не встиг у зазначений  для 

подання акту термін. Але у цьому випадку акт надання БВПД підлягає 

реєстрації, як зданий до центру але негайно повертається адвокату для 

доопрацювання до моменту отримання копій необхідних документів. Після 

отримання адвокатом документів та подачі ним акта надання БВПД до 

відповідного центру зазначений акт не підлягає повторній реєстрації та 

являється таким, що поданий датою первинної його реєстрації у відповідному 

центрі. 

3. Уповноважена особа Регіонального центру після отримання від 

адвоката акту, оформленого належним чином, в той же день вносить відомості 

про його отримання у Харківську інформаційно-аналітичну систему, а місцеві 

центри вносить вище зазначенні дані у журнал реєстрації актів надання БВПД . У 

разі подання актів адвокатом до місцевого центру, уповноважена особа 

місцевого центру здійснює перевірку актів надання БВПД, та у разі відсутності 

недоліків передає акти до Регіонального центру разом з актом прийому-передачі 

актів надання БВПД, що є додатком № 1, у строк, що не перевищує 15 робочих 

днів з моменту отримання акту.  

4. У разі виявлення не повного пакету документів, помилок у розрахунках 

та інших недоліків місцевий центр протягом 5 робочих днів з моменту виявлення 

недоліків повідомляє адвоката (у телефонному режимі або шляхом надсилання 

електронного повідомлення) про недоліки, з відповідною відміткою у Журналі 

реєстрації актів надання БВПД.  

5. Уповноважена особа Регіонального центру після отримання актів 

надання БВПД від адвоката чи місцевого центру, організовує їх перевірку 



протягом 30 (тридцяти) робочих днів, з дати передачі актів до Регіонального 

центру. У разі виявлення не повного пакету документів, помилок у розрахунках 

та інших недоліків Регіональний центр протягом 5 робочих днів з моменту 

виявлення недоліків повідомляє адвоката (у телефонному режимі або шляхом 

надсилання електронного повідомлення на електрону адресу адвоката) про 

недоліки, з відповідною відміткою у Харківській інформаційно-аналітичній 

системі. 

6. У випадку якщо адвокат протягом 30 робочих днів (з дати повідомлення 

його Регіональним центром про виявлені недоліки у поданих адвокатом актах 

надання БВПД та/або додатках до них) не з’явився до Регіонального центру з 

метою приведення, поданих ним актів надання БВПД та додатків до нього, 

вимогам Постанови КМУ «Питання оплати послуг та відшкодування витрат 

адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу» від 17 вересня 

2014 р. № 465, то уповноважена особа Регіонального центру, яка здійснює 

перевірку направляє на адресу (поштову та/або електронну) лист із зазначенням 

актів надання БВПД та виявленими під час перевірки недоліками. 

7. У разі відповідності акту та додатків до нього вимогам законодавства, 

працівник центру, який здійснює перевірку актів надання БВПД передає 

зазначені акти надання БВПД разом із договорами про оплату послуг адвоката за 

надання безоплатної вторинної правової допомоги для здійснення оплати до 

відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності. 

8. Після цього уповноважена особа Регіонального центру негайно 

організовує реєстрацію у органах Казначейства договорів про оплату послуг 

адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги та актів надання 

БВПД, але не пізніше ніж за 30 (тридцять) робочих днів з моменту його 

перевірки,  за умови наявності виділених РЦ бюджетних асигнувань по КПКВК 

3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання  

безоплатної вторинної правової допомоги». У разі відсутності виділених 

Регіональному центру  бюджетних асигнувань по КПКВК 3603030 «Оплата 

послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання  безоплатної вторинної 

правової допомоги» зазначений строк  продовжується до моменту отримання 

необхідної суми відповідних асигнувань.  

9. Особистий прийом адвокатів з питань усунення недоліків у актах 

надання БВПД та розрахунках до них з питань обчислення розміру винагороди 

адвокатів, які надають БВПД відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 17.09.2014 року № 465 (зі змінами)  ведеться уповноваженими 

працівниками центру кожного четверга з 9:00 до 18:00 (перерва на обід з 13:00 до 

13:45). 

10. Інформування адвокатів про кількість зареєстрованих та перевірених 

актів надання БВПД Регіональним центром, а також про суми нарахувань та 

виплат винагороди адвокатам здійснюється Регіональним центром шляхом 



розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Координаційного 

центру з надання правової допомоги. 

11. Довідки про суми нарахувань та виплат винагороди адвокатам за 

надання БВПД можливо отримати кожного четверга з 9:00 до 18:00 (перерва на 

обід з 13:00 до 13:45) у телефонному режимі або в друкованому вигляді шляхом 

подання відповідної заяви до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та 

звітності. 

Для організації відповідної роботи щодо прийняття, перевірки актів 

надання БВПД, які підлягають оплаті місцевим центром, необхідно 

використовувати наступний алгоритм дій уповноважених осіб місцевих 

центрів: 

1. Адвокати, які співпрацюють з Місцевим центром на підставі укладених 

контрактів, після завершення відповідної стадії цивільного, адміністративного, 

кримінального провадження, подають уповноваженій особі місцевого центру  

акти надання БВПД, оформлені належним чином. Наявність у актах та 

розрахунках не заповнених та/або заповнених простим олівцем пунктів є  

підставою для повернення його на доопрацювання. Акти надаються разом з 

реєстром актів за формою, що є додатком № 1 до цього Порядку. Реєстри актів 

подаються у двох примірниках, у яких зазначається дата прийняття актів 

(момент отримання акту) та підписи сторін про подання та прийняття пакету 

документів. Один екземпляр Реєстру актів повертається адвокату з зазначенням 

підпису та дати про прийняття документів. 

До кожного поданого адвокатом акту надання БВПД додаються два, 

оформлені належним чином, примірника договору про оплату послуг адвоката за 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

2. При прийняті актів надання БВПД працівники центру повинні 

враховувати те, що адвокат зобов’язується подавати центру в установленому 

порядку акти надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними 

додатками протягом 45 календарних днів після завершення стадії провадження 

(коли оплата здійснюється за стадіями провадження (процесу) або виконання 

доручення). 

Строк подання акту надання БВПД визначається, починаючи з дня, що 

настає за днем завершення надання адвокатом правової допомоги за дорученням 

центру, а в разі, коли Методикою передбачено обчислення розміру винагороди 

адвоката за надання правової допомоги на окремій стадії провадження чи 

процесу, - з дня, що настає за днем завершення відповідної стадії провадження 

чи процесу. 

У разі виникнення у адвокатів складнощів в отриманні у встановлений 

строк процесуальних документів на підтвердження виконання доручення, 

робітники центрів мають право прийняти акт надання БВПД без копій 

документів, отримати які адвокат з поважних причин не встиг у зазначений  для 



подання акту термін. Але у цьому випадку акт надання БВПД підлягає 

реєстрації, як зданий до центру, але негайно повертається адвокату для 

доопрацювання до моменту отримання копій необхідних документів. Після 

отримання адвокатом документів та подачі ним акта надання БВПД до 

відповідного центру зазначений акт не підлягає повторній реєстрації та 

являється таким, що поданий датою первинної його реєстрації у відповідному 

центрі. 

3. Уповноважена особа Місцевого центру після отримання від адвоката акту 

надання БВПД, оформленого належним чином, в той же день вносить відомості 

про його отримання у журнал реєстрації актів надання БВПД. 

4. Уповноважена особа Місцевого центру після отримання актів надання 

БВПД від адвоката, організовує їх перевірку протягом 15 робочих днів. У разі 

виявлення не повного пакету документів, помилок у розрахунках та інших 

недоліків Місцевий центр протягом 5 робочих днів з моменту виявлення 

недоліків повідомляє адвоката (у телефонному режимі або шляхом надсилання 

електронного повідомлення на електрону адресу адвоката) про недоліки, з 

відповідною відміткою у Журналі реєстрації актів надання БВПД. 

5. У разі відповідності акту надання БВПД та додатків до нього вимогам 

законодавства, працівник центру, який здійснює перевірку актів надання БВПД 

передає зазначені акти разом із договорами про оплату послуг адвоката за 

надання безоплатної вторинної правової допомоги для здійснення оплати до 

відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності місцевого центру. 

Після цього уповноважена особа Місцевого центру негайно організовує 

реєстрацію у органах Казначейства вищевказаного акту надання БВПД , але не 

пізніше ніж за 30 (тридцять) робочих днів з моменту його перевірки, за умови 

наявності виділених Місцевому центру бюджетних асигнувань по КПКВК 

3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання  

безоплатної вторинної правової допомоги». У разі відсутності виділених 

Місцевому центру  бюджетних асигнувань по КПКВК 3603030 «Оплата послуг 

та відшкодування витрат адвокатів з надання  безоплатної вторинної правової 

допомоги» зазначений строк продовжується до моменту отримання необхідної 

суми відповідних асигнувань. 

6. У разі невідповідності акту надання БВПД та додатків до нього вимогам 

законодавства, уповноважена особа Місцевого центру протягом 5 робочих днів 

надсилає адвокату відповідне електронне повідомлення з пропозицією з’явитися 

до центру та усунути відповідні недоліки у актах та розрахунках, або повідомляє 

за допомогою засобів телефонного зв’язку, або організовує повернення адвокату 

вищевказаного акту з додатками з одночасним надсиланням відповідного 

електронного повідомлення на адресу адвоката. 

7. Особистий прийом адвокатів з питань усунення недоліків у актах надання 

БВПД та розрахунках до них з питань обчислення розміру винагороди адвокатів, 



які надають БВПД відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

17.09.2014 року № 465 (зі змінами) ведеться уповноваженими працівниками 

місцевого центру відповідно до штатного розпису місцевого центру. 

  



 

 Додаток № 1 

до Порядку організації роботи щодо 

прийняття та перевірки Актів надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Регіональним центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

у Луганській та Харківській областях та 

місцевими центрами з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

у Луганській та Харківській 

 

Акт прийому-передачі документів №______ 

 

 м. Харків                 “___“_________________201_  року 

Адвокат_________________________________________________________та 

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (надалі –

Регіональний центр) в особі__________________________________ , з іншої сторони склали 

цей Акт прийому-передачі документів  про наступне: 

Адвокат ___________________________________передав, а Регіональний центр 

прийняв акти надання безоплатної вторинної правової допомоги в кількості _______ з 

відповідними додатками згідно з реєстром, який є невід’ємною частиною цього акту 

прийому-передачі документів. 

 

 

 

Адвокат 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Регіональний центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Луганській 

та Харківській областях 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

  

 

  



 

Додаток до акту  прийому-передачі 

 документів № ___________від «___»________20___  р. 

 

 

Реєстр актів надання безоплатної вторинної правової допомоги 

 

№ № 

доручення 

Дата 

видачі 

дорученн

я 

Стадія  (вид 

звіту) 

Кількі

сть 

арк. 

Сума 

винагороди, 

грн. 

Відшкодуван

ня витрат, 

грн. 

Загальна 

сума, грн. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  



 Додаток 2 

до Порядку організації роботи щодо прийняття та 

перевірки Актів надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Регіональним центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у 

Луганській та Харківській областях та місцевими 

центрами з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Луганській та Харківській,. 

Згідно з Додатком 14 до акта надання безоплатної 

вторинної правової допомоги  

Затвердженого Наказом Міністерства юстиції 

України від 16.10.2014  № 1702/5 (у редакції наказу 

Міністерства юстиції України 13.02.2017 № 357/5) 

 

від «_____» ______________ 20___ року  №________ 

 

РОЗРАХУНОК 

розміру витрат, пов’язаних з наданням безоплатної вторинної правової допомоги, 

на проїзд транспортом загального користування та/або придбання пально-мастильних матеріалів 

у разі використання власного транспортного засобу, що підлягають відшкодуванню 

за дорученням центру з надання БВПД від __ __ / __ __ / __ __ __ __ № _____ – ________________ 

 

1. Реєстр маршрутів проїзду адвоката у зв’язку з наданням БВПД 

№ 

з/п 
Дата 

Маршрут проїзду (адреси) Від-ст

ань, 

км* початкова місце проведення дії/дій кінцева 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(найменування дії/дій) 

________ (л або м
3
) х ( _____ (км) / 100) х _____,___ грн = ______,___ грн. 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(найменування дії/дій) 

________ (л або м
3
) х ( _____ (км) / 100) х _____,___ грн = ______,___ грн. 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(найменування дії/дій) 

________ (л або м
3
) х ( _____ (км) / 100) х _____,___ грн = ______,___ грн. 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(найменування дії/дій) 

________ (л або м
3
) х ( _____ (км) / 100) х _____,___ грн = ______,___ грн. 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(найменування дії/дій) 

________ (л або м
3
) х ( _____ (км) / 100) х _____,___ грн = ______,___ грн. 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(найменування дії/дій) 

________ (л або м
3
) х ( _____ (км) / 100) х _____,___ грн = ______,___ грн. 

7 
 

 

 

 

 

 

 

  

(найменування дії/дій) 

________ (л або м
3
) х ( _____ (км) / 100) х _____,___ грн = ______,___ грн. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(найменування дії/дій) 

________ (л або м
3
) х ( _____ (км) / 100) х _____,___ грн = ______,___ грн. 



9 
 

 

 

 

 

 

 

  

(найменування дії/дій) 

________ (л або м
3
) х ( _____ (км) / 100) х _____,___ грн = ______,___ грн. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(найменування дії/дій) 

________ (л або м
3
) х ( _____ (км) / 100) х _____,___ грн = ______,___ грн. 

*У разі використання власного транспортного засобу. 

2. Розрахунок витрат на придбання пально-мастильних матеріалів (у разі використання власного 

транспортного засобу): 

________ (л або м
3
) х ( _____ (км) / 100) х  _____,___ грн = 

 ______,___ грн. 
(норма витрат 

пального на 100 

км) 

(сумарна 

відстань) 

(вартість 1 л або 

м3 пального) 

 

Розмір витрат, що підлягають відшкодуванню, становить ______,___ грн. 

3. Документи, що підтверджують вказані витрати (відмітити потрібне) (додаються в кількості ____ одиниць): 

 копія реєстраційного документа на транспортний засіб**;  копія документа, що підтверджує право 

користування транспортним засобом**;  копія посвідчення водія**;  квитанції (чеки) на придбання 

пально-мастильних матеріалів;  проїзні квитки та/або квитанції (чеки) про сплату вартості проїзду. 
**У разі якщо подається вперше в межах виконання поточного контракту. 

Достовірність інформації, зазначеної у цьому додатку, підтверджую. 

 

Складено __ __ / __ __ / __ __ __ __ _________________ 

(дата)               (підпис адвоката) 

Подано до центру з надання БВПД __ __ / __ __ / __ __ __ __  _________________ 

(дата)              (підпис адвоката) 

Прийнято __ __ / __ __ / __ __ __ __ Центр з надання БВПД ________________________ ________________ 

(дата)        (прізвище, ініціали уповноваженої особи) (підпис) 


