
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту наказу Міністерства інфраструктури України «Про внесення змін до Положення про 

робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів»

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта

Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затверджене наказом Міністерства 
транспорту та зв’язку України від 07 червня 2010 року № 340, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2010 року 

за № 811/18106

1.4. Це Положення не поширюється на перевезення пасажирів 
чи/та вантажів, які здійснюються: 

…

Відсутня 

1.4. Це Положення не поширюється на перевезення пасажирів 
чи/та вантажів, які здійснюються: 

…

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 р. № 1306 (Офіційний вісник України, 
2001 р., № 41, ст. 1852), за умови наявності у водія 
відповідного транспортного засобу первинного документа, 
що фіксує маршрут руху такого транспортного засобу, а 
також при забезпеченні експлуатації дорожніх об'єктів у 
надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-
кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження 
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елементів дорожніх об'єктів і виникнення інших перешкод у 
дорожньому русі.

.5. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

…

щотижневий відпочинок - період, протягом якого водій може 
вільно розпоряджатися своїм часом протягом тижня.

Відсутня

1.5. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

…

щотижневий відпочинок - період, протягом якого водій може 
вільно розпоряджатися своїм часом протягом тижня.

Термін «первинний документ» вживаються в значенні, 
наведеному в Законі України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні».
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