
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД, ТЕРИТОРІЙ
ТА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
                м. Київ                       №

  
  
  
 Про внесення змін до Положення 
 про робочий час і час відпочинку 
 водіїв колісних транспортних засобів
  

 Відповідно до статті 18 Закону України «Про автомобільний 
транспорт», частини першої статті 15 Закону України «Про центральні 
органи виконавчої влади», н а к а з у ю:

  
 1. Внести до Положення про робочий час і час відпочинку водіїв 

колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства 
транспорту та зв’язку України від 07 червня 2010 року № 340 «Про 
затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних 
транспортних засобів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 
вересня 2010 року за № 811/18106, такі зміни:

  
 1) пункт 1.4 розділу I доповнити новим абзацом такого змісту:
 «транспортними засобами спеціального та спеціалізованого 

призначення суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, що 
здійснюють експлуатаційне утримання, будівництво та поточний ремонт 
автомобільних доріг загального користування, вулиць у населених пунктах, а 
також інших об’єктів транспортної інфраструктури в радіусі не більше                   
150 км від об’єкта будівництва (ремонту), які обладнані спеціальними 
світловими сигнальними пристроями відповідно до пункту 3.6 Правил 
дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
10 жовтня 2001 року № 1306 (зі змінами), за умови наявності у водія 
відповідного транспортного засобу первинного документа, що фіксує 
маршрут руху такого транспортного засобу, а також у разі забезпечення 
експлуатації дорожніх об’єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих 
погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів 
дорожніх об’єктів і виникнення інших перешкод у дорожньому русі.»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0811-10
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 2) пункт 1.5 розділу I доповнити новим абзацом такого змісту:
 «Термін «первинний документ» вживається у значенні, наведеному в 

Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.». 
 
 2. Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на транспорті 

 (О. Задорожному) забезпечити подання цього наказу на державну 
реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку. 

 
 3. Сектору зовнішніх комунікацій забезпечити оприлюднення цього 

наказу на офіційному вебсайті Міністерства розвитку громад, територій та  
інфраструктури України.  

 
 4.  Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Міністра Мустафу-Масі Найєма.
 

  
  
Віце-прем’єр-міністр 
з відновлення України – Міністр   Олександр КУБРАКОВ
 
  


