
 
 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОРГАН З ПИТАНЬ ПРАЦІ

Європейський орган з питань праці

Водії у 
відрядженні – 

знайте свої права 
й обов’язки

2 лютого 2022 року 
застосовуються нові 

правила відрядження 
водіїв.



Ви – водій, 
що перебу-
ває у відря-
дженні
Ви вважаєтесь водієм, що 
перебуває у відрядженні, 
якщо здійснюєте транспортні перевезення протягом 
обмеженого проміжку часу в державі-члені ЄС, відмінної 
від тієї, де зареєстрований ваш роботодавець, і 
виконуєте такі види операції.
	● Каботажні перевезення. Роботодавець, на якого ви 

працюєте, не зареєстрований у державі-члені, де ви 
здійснюєте внутрішні перевезення.

	● Перехресна торгівля. Транспортні операції 
здійснюються між двома державами-членами або 
державою-членом і країною, що не входить до складу ЄС, 
а ваш роботодавець не зареєстрований у жодній із цих 
країн.

	● Поїздка без вантажу. Поїздка, що здійснюється в рамках 
каботажного перевезення або перехресної торгівлі, на 
яку поширюються правила відрядження водіїв.

	● Комбіновані перевезення. Якщо перша чи остання 
частина комбінованого перевезення є перехресною 
торгівлею або каботажним перевезенням, то ви 
вважаєтесь водієм, що перебуває у відрядженні, лише 
під час виконання цієї першої чи останньої частини.

У разі перевірки на дорозі необхідно мати наступні 
документи, щоб надати їх інспектору:
	● наказ про службове відрядження (в електронному або 

паперовому вигляді);
	● підтвердження транспортної(-их) операції(-й), що 

виконуються в державі-члені перебування (наприклад, 
товарно-транспортну накладну); і

	● дані тахографа.
Ваш роботодавець повинен переконатися,  
що ви маєте такі документи і що вони є чинними.

На які оплату й умови праці  
ви маєте право?
Якщо оплата й умови праці в країні, куди ви 
прямуєте, є кращими, ніж у країні, де 
зареєстрований ваш роботодавець, ви 



маєте право на вищу заробітну плату й 
кращі умови праці. Якщо умови не є 

кращими, то застосовуються правила тієї 
країни, де зареєстрований роботодавець.

Ви не є водієм у відря-
дженні
Якщо ви виконуєте будь-яку з наведених нижче 
транспортних операцій, ви не вважаєтесь водієм, що 
перебуває у відрядженні.

	● Двосторонні перевезення. Перевезення із держави-
члена, де зареєстрований ваш роботодавець, до іншої 
країни (всередині чи за межами ЄС) або повернення з 
будь-якої іншої країни (всередині чи за межами ЄС) до 
держави-члена, де зареєстрований ваш роботодавець.

	● Обмежене додаткове навантаження і  / або 
розвантаження. Здійснюється у державах-членах 
або країнах, що не входять до складу ЄС, кордони 
яких перетинаються під час виконання двосторонніх 
перевезень.

	● Транзитні перевезення.  Перетин держави-члена без 
будь-якого завантаження чи розвантаження.

	● Поїздка без вантажу.  Якщо ваша поїздка здійснюється 
в рамках двостороннього перевезення.

	● Комбіновані перевезення. Якщо перша чи остання 
частина комбінованого перевезення є двостороннім 
або каботажним перевезенням, то ви не вважаєтесь 
водієм у відрядженні під час виконання цієї першої чи 
останньої частини.

На які оплату й умови праці ви маєте 
право?

Якщо ви не є водієм у відрядженні, на вас поширюються 
оплата й умови праці держави-члена, в якій 
зареєстрований ваш роботодавець.
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