ДОГ ОВІР НА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ №
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Державний університет інфраструктури та технологій (далі - ДУІТ), в особі, ректора
Брайковської Надії Сергіївни, яка діє на підставі Статуту, (далі - “Замовник ’’), з однієї
сторони, та Приватне акціонерне товариство “Українське Дунайське пароплавство” (далі ПрАТ “УДП”) в особі в. о. голови Правління Яценка Павла Дмитровича, який діє на
підставі наказу Міністерства інфраструктури України від 16.07.2021 р. № 37-Ос та Статуту,
(далі - “Виконавець”), з іншої сторони (в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна
окремо - Сторона) уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Обидві сторони приймають на себе зобов’язання по сумісній роботі з
практичного навчання здобувачів вищої освіти Дунайського інституту водного транспорту
(далі - ДІВТ ДУІТ) на базі відокремленого підрозділу “Учбовий центр ” ПрАТ “УДП ”,
1.2. Враховуючи взаємну зацікавленість, Сторони домовляються спільно діяти з
метою об’єднання зусиль у вирішенні завдань і проблем фундаментальної практичної
підготовки здобувачів вищої освіти та працевлаштування випускників ДІВТ ДУІТ.
1.3. Місце надання послуг м. Ізмаїл, вул. Фанагорійська, 9, ВП “Учбовий центр”
ПрАТ “УДП”.
2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Виконавець зобов’язується:
2.1.1. Надати можливість проходження практичного навчання здобувачів вищої освіти
ДІВТ ДУІТ на учбово -тренувальному судні “Новий Донбас” згідно графіку, погодженого з
ВП “Учбовий центр” ПрАТ “УДП”, відповідно до навчальних планів і програм.
2.1.2. Забезпечити тренажерно - технічною базою та дидактичними матеріалами для
проходження навчання здобувачами вищої освіти ДІВТ ДУІТ (Додаток 1, який додається до
цього Договору).
2.1.3. Допомагати ДІВТ ДУІТ у проведенні обумовлених цим Договором заходів зі
здобувачами вищої освіти.
2.1.4. Організувати навчання штатними інструкторами ВП “Учбовий центр” ПрАТ
“УДП” з курсів:
- “Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх
моряків”;
- “Фахівець з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є
швидкісними черговими шлюпками”;
- “Підготовка та інструктаж з питань охорони для усіх моряків”.
2.1.5. Організувати навчання з програм підготовки для отримання професій “Матрос”
та “Моторист (машиніст) ”.
2.2. Замовник зобов’язується:
2.2.1. За місяць до початку практичного навчання надати Виконавцю для погодження
програму, а не пізніше ніж за тиждень - список здобувачів вищої освіти, яких направляють
на практичне навчання;
2.2.2. Забезпечити попереднє вивчення правил, норм охорони праці та техніки безпеки
кожним здобувачем вищої освіти, та проходження необхідних інструктажів до початку
практичних занять;
2.2.3. Забезпечити контроль за проходженням практичного навчання інструктором
практичного навчання Замовника.
2.2.4. Призначити контактну особу (групу осіб), яка буде відповідальною за зв’язок і

співпрацю з Виконавцем та надання підприємству необхідної інформації, яка не є
конфіденційною.
3. ОСОБЛИВІ УМОВИ
3.1. За надання передбачених Договором послуг здобувані вищої освіти Замовника
виплачують Виконавцю суму, відповідно до затвердженої калькуляції, з урахуванням
податків й зборів, на підставі окремого індивідуального договору на здійснення додаткових
освітніх послуг, складеного між ВП “Учбовий центр” ПрАТ “УДП” та здобувачем вищої
освіти слухачем курсів, в залежності від виду сертифікаційної підготовки або професійного
навчання, на основі передоплати.
3.2. У разі недотримання здобувачами вищої освіти вимог правил внутрішнього
розпорядку, правил охорони праці, пожежної безпеки, крадіжки або псування майна
Виконавця, будуть відраховані з практичного навчання.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
4.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену
чинним законодавством України.
4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто
виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
4.1.2. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення
Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного
виконання цього Договору.
5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються
шляхом переговорів між Сторонами.
5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується
в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно
до чинного законодавства України.
6. ДІЯ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до
31.12.2026 року.
6.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за
його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
6.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством
України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка
оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
6.4. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення
Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у
самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
6.5. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами
відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій
додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
6.6. Кожна Сторона має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у
разі його порушення іншою Стороною, попередивши за десять календарних днів до дня
розірвання.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1.
Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у том
числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього
Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення
Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства

України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на
підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
7 . 2 . Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування,
попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості
Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу,
але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.
7 . 3 . Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому
Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу
Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним
несприятливих наслідків.
7.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і
мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами
та скріплені їх печатками.
7.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть
враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані,
засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
7.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та
термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову
юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ЗАМОВНИК
ДУІТ

ВИКОНАВЕЦЬ
П р А Т “УДП”

Місцезнаходження:
04071, м. Київ, вул. Кирилівська, 9
IBAN № UA228201720343151001200000385
Код ЄДРПОУ 41330257
ІПН 413302526567
Код банку: 820172
Телефон/факс: (044) 463-74-70
E-mail: duit@,duit.edu.ua

Ректор ДУІТ

М ісцезнаходження:
68600, Одеська обл., м. Ізмаїл,
вул. Пароходна, 28
IB AN UA 663223130000002600115327867
КОД ЄДРПОУ 01125821
ІПН 011258215026
Банк AT “Укрексімбанк” м. Київ,
МФО 322313

іління ПрАТ ”УДП”

Надія БРАИКОВСЬКА

Павло ЯЦЕНКО

Додаток № 1 до Договору
від « Х\ »
^^
20 -1А року

Тренажерно-технічна база та дидактичні матеріали, які використовуються
ДІВТ ДУІТ під час співпраці з ПрАТ «УДП»
1.1

Учбова дошка

1.2

Демонстраційний рятувальний пліт

1.3

Комплект спорядження рятувальної шлюпки

1.4

Комплект спорядження рятувального плота

1.5

Лініметний пристрій

1.6

Імітатор піротехнічних засобів для подачі сигналів при біді

1.7

Буй світловий (для рятувального круга)

1.8

Буй світло-димовий (для рятувального круга)

1.9

Аварійний радіобуй (EPIRJB) (406 МГц) (муляж)

1.10

Пошуково-рятувальний буй-відповідач (SART), (9 МГц) (муляж)

1.11

Аптечка першої медичної допомоги

1.12

Відеоапаратура та відеофільми:
Дії, які здійснюються при залишенні судна;
Залишення судна на шлюпках;
Залишення судна на плотах;
Техніка виживання;
Нові аварійні рятувальні засоби;
Допомога гелікоптера на морі;
Фахівець із швидкісних чергових шлюпок;
Дії пожежних партій на суднах;
Безпека роботи в задимлених приміщеннях;
Боротьба з пожежею на суднах;
Заходи щодо попередження пожеж на суднах;
Команди та контроль;
Керування боротьбою з пожежею на суднах;
Надання першої медичної допомоги;
Медичний догляд на борту судна.
Стенди, плакати

1.13
1.14

Література:
Міжнародна конвенція про підготовку та дипломування моряків та несення
вахти 1978, з поправками;
Міжнародна Конвенція щодо безпеки життя на морі 1974 року, із поправками;
Міжнародна Конвенція щодо запобігання забруднення морського середовища
1973/78, з поправками;
Міжнародна конвенція з пошуку та рятування на морі 1979р. (SAR);
Міжнародний кодекс з рятувальних засобів (LSA Code);
Міжнародний кодекс з управління безпечною експлуатацією суднами і
запобігання забруднення (МКУБ) (ISM Code);
Типовий курс ІМО 1.19 “Техніка особистого виживання”;
Типовий курс ІМО 1.23 “Фахівці з рятувальних засобів”;
4

1.15

Типовий курс ІМО 1.24 “Фахівець із швидкісних чергових шлюпок”;
Посібник з міжнародного авіаційного і морського пошуку (IMSAR Manual);
Резолюція ІМО А.656(16) Fast Rescue Boats;
Резолюція ІМО А.657(17) Instructions for action in survival craft;
Резолюція ІМО A .771(18) Training requirements for crews of fast rescue boats
Керівництво з боротьби за живучість морських суден;
Інструкція з залишання судна;
Методичні посібники з рятувальних засобів розроблені НТЗ та інша література,
яка використовується для підготовки;
Типовий курс ІМО 1.20 “Основи протипожежної підготовки”;
Типовий курс ІМО 2.03 “Розширена підготовка по боротьбі з пожежею”;
Міжнародний Кодекс по системах протипожежної безпеки;
Міжнародний Кодекс з перевезення небезпечних вантажів (МОПОГ);
Кодекс по аварійно-попереджувальній сигналізації й індикаторам;
Удосконалений Посібник з морських переносних вогнегасників (R.A.951 (23));
Графічні символи суднових схем протипожежного захисту (R.A.952 (23));
Резолюція ІМО А-852(20) „Керівництво згідно структури інтегральної системи
планів дій в надзвичайних ситуаціях”;
Закон України "Про пожежну безпеку" від 17.12.1993р.;
Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів";
Правила протипожежної безпеки на суднах;
Методичні посібники по боротьбі з пожежею на суднах;
ІМО Model Course 1.13;
ІМО Model Course 1.14;
ІМО Model Course 1.15;
Міжнародне керівництво з надання першої медичної допомоги в разі нещасних
випадків, що пов’язані з перевезенням небезпечних вантажів;
Міжнародне керівництво по судновій медицині, розроблене ВООЗ, 1992р.;
Міжнародні санітарні правила, розроблені ВООЗ;
Посібник "Медичні консультації по радіо";
Навчальні посібники по наданню першої медичної допомоги та медичному
догляду на суднах;
Медична довідкова література.
Учбово-практичний комплекс:
шлюпбалка зі шлюпочною лебідкою;
рятувальна шлюпка;
швидкісна чергова шлюпка;
портативний піднімальний пристрій;
аварійна шлюпка (чергова шлюпка);
надувний пліт, який використовується на воді;
площадка для стрибка у воду;
імітатор для підйому людини з води вертольотом;
один рятувальний пояс для рятування за допомогою гелікоптера
контейнера надувного плоту;
дві одиниці рятувальних кругів;
тринадцять одиниць рятувальних жилетів;
чотири одиниці теплозахисних костюмів;
чотири одиниці гідротермо костюмів;
дві портативні аварійні радіостанції в робочому стані;
реанімаційне обладнання з киснево-дихальним приладом
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1.16

Учбовий комплекс:
- 1 сталевий піддон;
- 1 піддон з трьома вогнетривкими підставками;
- 3 рукава пожежні;
- стволи пожежні ручні;
- 1 повітряно-пінний генератор;
- 4 повітряно-пінних вогнегасників;
- 4 вуглекислотних вогнегасників;
- 4 порошкових вогнегасників;
- 14 комплектів теплозахисного одягу;
- 4 комплекти тепловідбивного одягу пожежника;
- 7 автономних дихальних апаратів;
- 6 поясів пожежного;
- 6 сигнальних тросів;
- 6 касок із захисними пристроями очей та шиї;
- 3 сокири пожежного;
- димний генератор;
- 1 пожежна кошма;
- 1 муляж людини;
- 1 секундомір;
- медичні носилки;
- кушетка;
- медична аптечка;
медичний кисневий інгалятор
Обладнання:
- фантом (манекен) - імітація фігури людини з блоком контролю;
- фантом (імітація голови людини);
муляжі для відпрацювання навичок по введенню лікарських засобів підшкірно та
внутрішньо- м ’язово;
- фантом для внутрішньовенних ін’єкцій;
- системи для крапельного внутрішньовенного введення інфуційних розчинів;
- фантом для відпрацювання навичок катетеризації сечового міхура;
- катетери для катетеризації сечового міхура;
- кістяк людини;
- імітатори ран та травм;
- імітатор ран для відпрацювання навичок накладення та зняття швів (скоб);
- голкотримач з голками, шовний матеріал;
- кровозупиняючі джгути;
- зажим кровозупиняючий;
- шини стаціонарні та з підручних матеріалів;
- перев’язувальний матеріал;
- стерильні гумові одноразові рукавички;
- роторозширювач;
- язикотримач;
- трубка трахеотомічна;
- зонд шлунковий з воронкою;
- скальпель;
- пінцет анатомічний;
- пінцет хірургічний;
- система для клізмування;
- спис очний для видалення чужорідних предметів;
- дихальний мішок типу „Амбу”;
-

1.17
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кисневий інгалятор;
носилки;
кушетка;
необхідним чином укомплектована медична шафа.
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