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ЯКІ ДОКУМЕНТИ
ПОВИНЕН МАТИ ВОДІЙ
Якщо роботодавець має намір прийняти на роботу водія, то йому потрібно перевірити, чи
є в кандидата всі необхідні документи. Водій
при виконанні трудових обов'язків бере на себе
відповідальність за транспортний засіб (далі –
ТЗ), пасажирів, вантаж. У консультації розповімо, які документи водій повинен подати роботодавцю при працевлаштуванні.

Вимоги до кандидата
на посаду водія
При працевлашт уванні водія роботодавець
зобов'язаний ураховувати такі критерії:
• вік;
• кваліфікаційні вимоги;
• відсутність медичних протипоказань.

• автомобілями, колісними тракторами, самохідними машинами, сільськогосподарською
технікою, іншими механізмами на вуличнодорожній мережі всіх типів, крім автобусів,
трамваїв і тролейбусів (категорії В1, В, С1,
С, Т) – особи старше 18 років;
• автомобілями із причепами або напівпричепами, а також призначеними для перевезення
великогабаритних, із великою вагою та небезпечних вантажів (категорії ВЕ, С1Е, СЕ) –
особи старше 19 років;
• автобусами, трамваями та тролейбусами (категорії D1, D, D1E, DE, T) – особи, яким виповнився 21 рік.
Важливий нюанс: ст. 15 Закону
№ 3353 установлено тільки мінімальний вік, що дає право на керування
ТЗ. Тобто прийняти на роботу водієм
можна навіть пенсіонера, за умови, що
в нього немає медичних протипоказань
для керування ТЗ.

На с. 66 цього видання ми розглянули порядок
проходження водіями ТЗ медоглядів, тому тут
зупинимося на перших двох критеріях.

Обмеження за віком
для керування ТЗ
Залежно від виду керованого ТЗ ст. 15 Закону
№ 3353 установлено обмеження за віком. Так,
право на керування:
• мототранспортними засобами та мотоколясками (категорії А1, А) мають особи, які досягли 16 років;

Кваліфікаційні
вимоги до водіїв
Кваліфікаційні вимоги до водіїв визначено
в Довіднику № 136, зокрема у Випуску № 69
«Автомобільний транспорт». Кваліфікаційні характеристики поділяються на загальні та додаткові (див. таблицю).
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Кваліфікаційні характеристики

На кого поширюються

1

2
Загальні характеристики

На водіїв усіх ТЗ
1. Наявність водійського посвідчення*.
2. Повна або базова загальна середня освіта.
3. Професійно-технічна освіта (навчальний заклад із підготовки водіїв ТЗ).
4. Спеціальна підготовка за типовими навчальними планами та програмами підготовки відповідної категорії.
5. Проходження кваліфікаційної атестації
Додаткові характеристики
Стаж роботи не менше 3 років на ТЗ відповідної катего- На водіїв ТЗ із категоріями С, С1, BE, C1E, CE,
рії та спеціальна підготовка за типовими навчальними D1E, DE у випадку перевезення небезпечних
планами і програмами підготовки водіїв із перевезення вантажів
небезпечних вантажів відповідного класу
Безперервний** стаж керування ТЗ категорії B, C1, C, D1 На водіїв ТЗ категорії D
або декількома з них протягом 3 років
Безперервний стаж керування ТЗ категорії В та/або С1 На водіїв ТЗ категорії D1
протягом 3 років
Проходження стажування із практичного керування на На осіб, які мають посвідчення на право кевідповідному ТЗ тривалістю не менше 30 годин
рування ТЗ будь-якої категорії, але останнім часом не працювали водіями більше
12 місяців або наймаються на роботу водіями
вперше
* Посвідчення водія відповідної категорії дійсне протягом 30 років із дати його видачі. Водійське посвідчення,
видане особі вперше, дійсне протягом 2 років із дня видачі з обмеженим правом керування ТЗ (п. 2 Положення
№ 340).
** Безперервним уважається стаж із максимально допустимою перервою не більше місяця (п. 8 Інструкції № 515).

Документи, що підтверджують
стаж роботи водієм
Згідно з абзацом четвертим п. 9 Положення
№ 340 водійський стаж підтверджується випискою із трудової книжки або довідкою
з місця роботи із зазначенням:

• дати наказу про призначення особи на посаду;
• дати, з якої така особа працює водієм;
• марки закріпленого ТЗ та його номерного
знака.
Виписка та довідка засвідчуються підписом посадової особи підприємства.

ВИСНОВКИ
На посаду водія може претендувати кандидат, який має водійське посвідчення
на право керування ТЗ відповідної категорії та відповідає кваліфікаційним характеристикам, визначеним у Довіднику № 136. Для водіїв окремих категорій також
передбачено додаткові вимоги (наявність безперервного стажу роботи, проходження спеціальної підготовки і т. д.).
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