ДОГОВІР № __
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ПО ПРОВЕДЕННЮ
МЕДИЧНОГО ОГЛЯДУ ВОДІЇВ
м.______________

___ ____ року
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СТОРОНИ
Замовник:
Товариство з обмеженою відповідальністю «_________________________» в
особі ________________________, який діє на підставі статуту, з одного боку, та
Виконавець:
Товариство з обмеженою відповідальністю «_________________________» в
особі ______________________________________________, який діє на підставі статуту,
що надалі разом іменуються «Сторони», домовилися про наступне:
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1. Предмет договору
1.1. Цей Договір розроблено відповідно до чинного цивільного законодавства
України. На підставі Договору між Замовником і Виконавцем виникають цивільно-правові
відносини.
1.2. Відповідно до умов цього Договору Виконавець надає Замовнику комплекс
послуг по проведенню медичного огляду водіїв з метою визначення здатності водіїв до
безпечного керування транспортними засобами.
1.3. Виконавець на умовах цього Договору здійснює щозмінні передрейсові,
післярейсові та позачергові огляди водіїв.
1.4. Позачерговий медичний огляд водія транспортного засобу проводиться
Виконавцем на власній території за направленням Замовника на підставі медичних даних
про стале погіршення стану здоров’я водія чи виявлення ознак захворювання або вади,
визначених у Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до
керування відповідними транспортними засобами, затвердженому в установленому
законом порядку органами охорони здоров’я України.
1.5. Виконавець зобов’язується негайно повідомляти Замовника про випадки
відмови водія від проходження позачергового медичного огляду, що є підставою для
Замовника для вжиття заходів щодо недопущення водія до керування транспортним
засобом відповідної категорії. У випадку нездійснення такого негайного повідомлення
Виконавець приймає на себе всі ризики та відповідальність за життя, здоров’я такої особи
та третіх осіб, яким може бути заподіяна шкода.
1.6. Щозмінний передрейсовий медичний огляд проводиться Виконавцем для водіїв
транспортних засобів безпосередньо перед їх виїздом у рейс на території Замовника.
1.7. У разі виявлення ознак хвороби протягом зміни, водії підлягають
післярейсовому медичному огляду.
1.8. Щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних
засобів проводяться Виконавцем в індивідуальному порядку. Під час огляду присутність
сторонніх осіб забороняється, що в рівній мірі стосується і Замовника.
1.9. Проведення щозмінних передрейсових і післярейсових медичних оглядів водіїв
здійснюється у відведеному Замовником спеціальному приміщенні, розташованому за
адресою: ____________________________, яке повинно бути оснащене Виконавцем
відповідно до Табеля оснащення постійного спеціального приміщення для проведення
щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних
засобів, а саме за власний рахунок Виконавцем забезпечується наявність у цьому
приміщенні наступного оснащення:

1 шт.

Письмовий стіл

1 шт.

Стільці

1 шт.

Настільна лампа

1 шт.

Шафа для одягу

1 шт.

Вішалка для верхнього одягу

1 шт.

Килим для підлоги

1 шт.

Сейф

1 шт.

Прилад для визначення артеріального тиску

1 шт.

Термометр

1 шт.

Стетофонендоскоп

1 шт.

Експрес-тести на алкоголь і наркотики

U

1 шт.
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Набір медикаментів для надання
невідкладної медичної допомоги

1 шт.

.U

Стіл для медичного устаткування
Шпатель медичний

1 шт.
1 шт.
1 шт.

Журнал щозмінного передрейсового
(післярейсового) медичного огляду водіїв

1 шт.

Засоби зв’язку та автоматизоване робоче
місце, що забезпечує доступ до мережі Інтернет

1 шт.
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Посібник з надання невідкладної медичної
допомоги
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1.10. Під час проведення медичного огляду медичний працівник Виконавця в
обов’язковому порядку:
‒ здійснює опитування водія щодо його самопочуття, настрою, тривалості сну,
наявності або відсутності скарг на стан здоров’я;
‒ проводить медичний огляд (звертається увага на те, як обстежуваний заходить до
кабінету, на характер ходи, його зовнішній вигляд та поведінку, уважно оглядається стан
шкіри водія, наявність подряпин, синців, розчухів, слідів від ін’єкцій, почервоніння або
блідість шкіри тощо). Температура тіла вимірюється за наявності об’єктивних показників;
‒ перевіряє наявність симптомів гострого захворювання або загострення хронічного
захворювання, на що можуть вказувати підвищення температури тіла понад 37,2°С, скарги
на погане самопочуття, загальну слабкість, головний або зубний біль, гострі болі очей,
болі в ділянці вуха, грудної клітки, черевної порожнини тощо.
При огляді в обов’язковому порядку вимірюються артеріальний тиск і частота
скорочень серця.
1.11. Підставами для визнання Виконавцем водія непридатним до безпечного
керування транспортним засобом є такі відхилення в стані здоров’я:
‒ підвищення або зниження артеріального тиску, частоти скорочень серця або значні
відхилення від індивідуальної норми кожного водія;
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1 шт.
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Алкометр для визначення парів етилового
спирту в повітрі, що видихається
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Кушетка медична
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‒ перебування водія у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під
впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.
1.12. Результати проведеного передрейсового та післярейсового медичного огляду
заносяться Виконавцем до Журналу щозмінного передрейсового та післярейсового
медичних оглядів водіїв за встановленою формою. Медичний працівник Виконавця
власноруч заповнює усі графи Журналу, а водій ставить свій підпис у графі «Підпис водія
про відсутність скарг». За наявності дорожнього листа медичним працівником Виконавця
робиться запис у ньому про результат контролю стану здоров’я водія автотранспортного
засобу.
1.13. У разі виявлення Виконавцем ознак тимчасової непрацездатності у водія, він
зобов’язаний негайно повідомити про це Замовника для вжиття заходів щодо недопуску
водія до керування транспортним засобом.
1.14. Відсторонені від роботи за станом здоров’я водії направляються Виконавцем
для дообстеження до закладу охорони здоров’я. При виявленні ознак захворювання або
вади, включених до Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена
до керування відповідними транспортними засобами, затвердженому в установленому
законом порядку органами охорони здоров’я України, Замовник за поданням медичного
працівника Виконавця направляє водія на позачерговий медичний огляд.
1.15. Виконавець щомісяця здійснює аналіз проведених щозмінних передрейсових
та післярейсових медичних оглядів, причин відсторонення від роботи водіїв і доводить їх
до відома Замовника.
1.16.
Послуги, що непередбачені даним Договором, надаються Виконавцем
окремо та оплачуються згідно з кошторисом, затвердженим на дату замовлення послуги.
1.17.
Для виконання своїх обов’язків Виконавцем за цим Договором за
Замовником закріплюється спеціаліст (спеціалісти) Виконавця. Кандидатура спеціаліста
(спеціалістів) затверджується Виконавцем самостійно.
1.18.
Контактною особою Виконавця з організаційних питань, пов’язаних з
виконанням цього Договору, є директор Виконавця. У разі зміни директора Виконавця,
Виконавець повідомляє про це Замовника.

