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Облік руху та списання шин 
 

Облік руху автомобільних шин здійснюють у картотеці автомобільних шин. Для обліку 

руху автомобільних шин необхідно створити Картотеку обліку роботи автомобільних шин у  

системі Облік автотранспорту в модулі Обліку пробігу шин (див. нотатку Створення 

картотеки шин). 

 

 
 

Картка обліку роботи автомобільної шини заводиться як на автомобільні шини, що 

надходять разом з автомобілем (включаються у вартість автомобіля, але облік ведеться по 

заводським номерам, включаючи робочі і запасні автомобільні шини), так і на передані зі 

складу на заміну автомобільні шини. 

У кожній картці обліку роботи автомобільної шини відображаються стан, переміщення, 

отримані дефекти, ремонт, пройдений кілометраж. У процесі експлуатації вносяться корективи 

в картку обліку роботи автомобільної шини.  

1. Для заміни Робочого колеса на Запасне і навпаки встановити курсор у табличній 

частині вікна на закладці Рух  та натиснути клавішу Enter. У вікні Редагування 

вносити корективи в полі Колесо (на колесо зі статусом Запасне пробіг не 

нараховується). При встановленні обов’язково у полі Спідометр зазначити показник 

спідометра на момент встановлення колеса, якщо статус його Робоче.  На закладці 

Пробіг відображається пробіг на підставі закритих подорожних листів. 

 

 
 

2. Якщо картка обліку роботи автомобільної шини створена пізніше ніж закриті 

подорожні листи, то відкрити картку та пункту меню Реєстр / Оновити пробіг або 

комбінація клавіш Ctrl+L провести оновлення пробігу. 
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3. У вікні Вибір періоду встановити період і натиснути кнопку ОК. Автоматично 

перерахується  пробіг в тис.км на закладці Пробіг по даній картці. 

 

 
 

4. На закладці Пробіг у колонці Пробіг з моменту установки вказується пробіг шини з 

урахуванням початкового пробігу і пробігу за період. На цій закладці відображається 

Ресурс – скільки км лишилось пробігу. Якщо ресурс мінусовий, картка в реєстрі 

відображається червоним кольором, таке колесо можна списати. 

 

 
 

5. Якщо автомобільну шину необхідно зняти з автомобіля по причині ремонту чи іншій, 

то в табличному полі на закладці Рух по клавіші Enter, у вікні Редагування  у полі 

Зняття вказати Дату, використовуючи календар. 
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6. У полі Спідометр внести показники на час зняття та у полі Причини по кнопці 

Коригування   вказати причину зняття та натиснути кнопку ОК. 

 

 
 

7. Після заповнення реквізитів у вікні Редагування натиснути кнопку ОК. Внесені зміни 

у Картку обліку роботи автомобільної шини. 
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8.  Якщо автомобільну шину переставляють з одного автомобіля на інший,  то на закладці 

Рух встановити курсор у табличній частині вікна та і по пункту меню Документ / 

Створити або по клавіші Insert внести дані про встановлення - вибрати відповідний 

автомобіль. 

 

 
 

9. Якщо автомобільна шина не підлягає ремонту (нарощуванню), а її необхідно списати, 

то після внесення запису про зняття по пункту меню Документ / Списати або 

комбінація клавіш Alt+S провести списання.  

 

 
 

10. Для підтвердження списання шини натиснути кнопку ОК. 
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11. Дата заповнюється автоматично, вручну необхідно вказати причину списання та 

натиснути кнопку ОК. 

 

 
 

12. У Картці обліку роботи автомобільної шини з’являється запис – Списано. 

 

 
 

13. У реєстрі карток  картка змінює статус – Списане. 

 

 
 

 

 

 

 
 


