
ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ № _____ 
 
 

м. Кривий Ріг        «____» ________ 20 __ р. 
 

Акціонерне  товариство  «Криворізький  залізорудний  комбінат» (АТ 
«Кривбасзалізрудком»), іменоване надалі «Продавець», в особі 
_______________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та 

_________________________________________________, іменоване надалі «Покупець», в 
особі ____________________________, що діє на підставі ______________, з іншого боку, разом 
іменовані «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали даний Договір про нижченаведене: 

 
1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ. 

 
1.1. На умовах, передбачених  даним Договором, Продавець зобов'язується продати, а Покупець 

прийняти та оплатити кварцит окислений, надалі іменований «Товар». 
 

2. КІЛЬКІСТЬ  І  ЯКІСТЬ  ТОВАРУ. 
 

2.1. Кількість Товару повинна відповідати даним, зазначеним у специфікаціях. 
2.2. Фракційний склад Товару повинен становити ____________. Зазначений показник 

визначається Покупцем на складі Продавця при передачі Товару, з обов'язковим складанням 
двостороннього акта приймання-передачі Товару. 

2.3. Вміст заліза в Товарі орієнтовно становить Fe – 40-43 %. Зазначений показник заліза наведено 
для довідки і не є бракувальним показником. 

 
3. ЦІНА  ТА  ПОРЯДОК  РОЗРАХУНКІВ. 

 
3.1. Розрахунки за поставлений Товар провадяться в національній валюті України. Датою оплати 

вважається дата надходження коштів на поточний рахунок Продавця. 
3.2. Базова ціна Товару не містить у собі залізничний тариф та інші витрати, пов'язані з 

перевезенням. У випадку укладання Продавцем договору перевезення до станції призначення, 
Покупець здійснює 100 % передплату залізничного тарифу й додаткових витрат Продавця, 
пов'язаних з організацією перевезення вантажів, на підставі виставленого Продавцем 
рахунку. 

3.3. Загальна сума Договору визначається загальною вартістю Товару, що підлягає поставці у 
відповідності зі специфікаціями до даного Договору. Загальна сума Договору зазначається в 
специфікаціях до даного Договору. 

3.4. Оплата здійснюється в порядку та в строки, передбачені специфікаціями до даного Договору. 
3.5. Продавець і Покупець можуть визначити інші види розрахунків за домовленістю сторін. 

 
4. СТРОКИ  ТА  УМОВИ  ПОСТАВКИ. 

 
4.1. Товар поставляється на умовах FCA – станція примикання Продавця, м. Кривий Ріг 

(відповідно до базисних умов поставки Incoterms-2010). Товар поставляється партіями 
(групами вагонів, на який виписаний транспортний документ), залізничним транспортом у 
відкритих на піввагонах навалом. Партією Товару вважається Товар, відвантажений 
повагонно. 

4.2. Обсяг місячної партії Товару може визначатися в односторонній заявці, відправленої 
Покупцем Продавцеві в строк, не менш чим за 20 днів до початку місяця поставки. По 
місячному обсягу поставки допускається толеранс +/- 10%. У заявці також зазначається 
вантажоодержувач/вантажоодержувачі і їхні відвантажувальні реквізити. Заявка Покупця, 
складена з дотриманням вимог цього пункту, підлягає виконанню Продавцем відповідно до 



вимог даного Договору. У випадку недопоставки місячної партії Товару, Товар повинно бути 
допоставлено у наступних періодах поставки на вибір Покупця. Свої вказівки щодо 
конкретного періоду допоставки Товару Покупець зобов'язаний повідомити Продавцеві не 
пізніше, ніж за 15 днів до початку зазначеного періоду поставки. 

4.3. Строки, зазначені в п. 4.2. даного Договору, а також обсяги поставок можуть бути змінені по 
взаємній письмовій згоді Сторін. 

4.4. Датою поставки вважається дата штемпеля станції передачі вантажу перевізникові. 
4.5. Ризики, якими може піддаватися Товар, і право власності на Товар переходять від Продавця 

до Покупця згідно умов поставки, визначених п.4.1. цього Договору. 
4.6. Дані про вантажоодержувача і відвантажувальні інструкції повідомляються Покупцем 

Продавцеві не пізніше, ніж за 20 календарних днів до початку місяця поставки. Покупець має 
право змінювати відвантажувальні інструкції і вантажоодержувача Товару, повідомивши про 
це Продавця не пізніше, ніж за 15 днів до дати відвантаження. 

4.7. Продавець поставляє Товар відповідно до відвантажувальних інструкцій Покупця. 
Відправлення Товару здійснюється Продавцем з оформленням всіх необхідних документів. 

 
5. ЗДАЧА - ПРИЙМАННЯ  ТОВАРУ. 

 
5.1. Товар вважається зданим Продавцем і прийнятим Покупцем по кількості – за вагою, 

зазначеною у залізничних накладних. Вага вантажу вважається правильною, якщо різниця у 
вазі, визначеної на станції відправлення, у порівнянні з вагою, виявленою при перевірці не 
перевищує норми природних втрат і норми точності зважування вантажів на вагонних вагах 
(1,0%). Якщо розбіжність у вазі складе менш 1,0% - вага приймається по залізничній  
квитанції. Якщо розбіжність у вазі складе більше 1,0% - Покупець у місячний строк з 
моменту одержання Товару пред'являє акт із зазначенням нестачі по кожному вагону, по 
маршруту в цілому та причини недостачі. 

5.2. Покупець має право перевірити кількість Товару на станції передачі вантажу із здійсненням 
переважування кожного вагону та маршруту в цілому. 

5.2.1. Первинна перевірка кількості Товару і визначення відповідності товарної ваги здійснюється 
шляхом повного переважування усіх вагонів, що прибули в складі партії зі станції 
відвантаження та з наступним підсумовуванням нестач і надлишків, виявлених в окремих 
вагонах із зазначенням причин (наприклад, пошкодження вагонів) у комерційних актах, 
складених представниками залізничних органів. 

5.2.2. Про результати первинної перевірки кількості Товару Покупець повідомляє Продавця 
протягом 10 днів від дати поставки Товару. Відомості переважування та комерційні акти 
засвідчуються підписами представників залізниці. 

5.2.3. При виявленні нестачі, виклик представника Продавця обов’язковий. 
5.3. Товар вважається переданий Продавцем і прийнятий Покупцем після підписання акта прийому - 

передачі. Після підписання акта, претензії по кількості Продавцем не приймаються. 
 
 

6. ДОКУМЕНТИ. 
 

6.1. Разом з Товаром Продавець зобов'язаний надати Покупцеві оригінал залізничної накладної. 
Продавець протягом 7 банківських днів від дати поставки передає представникові Покупця 
безпосередньо або поштою наступні документи: 
- рахунок-фактура на всю партію поставленого Товару, відомість із вказівкою номерів маршрутів, 
вагонів, залізничних накладних по вагонам, вагу вагонів, найменування Товару, а також із 
вказівкою Покупця, Одержувача, номер договору - оригінал; 
- сертифікат якості - оригінал; 
- залізничні квитанції про приймання вантажу — копія. 

Продавець зобов'язаний надати Покупцю податкову накладну, складену в електронній формі з 
дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису 
уповноваженої Продавцем особи, та зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних. 



 Крім того, Продавець протягом 48 годин від дати поставки по факсу або електронній пошті 
направляє Покупцеві інформацію про якісні характеристики поставленого Товару. 

 
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  СТОРІН. 

 
7.1. У випадку невиконання або неналежного виконання обов'язків, передбачених даним 

Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством. 
Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання. 

7.2. У випадку невиконання Покупцем своїх зобов'язань по своєчасній оплаті Товару, 
передбачаються штрафні санкції у вигляді пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за 
кожний день прострочення оплати. Пеня нараховується за весь період прострочення аж до 
фактичного моменту оплати. 

7.3. Оплата договірних санкцій і відшкодування збитків нанесених невиконанням або 
неналежним виконанням зобов'язань за договором, не звільняє винну Сторону від виконання 
основних зобов'язань. 

 
8. ФОРС - МАЖОРНІ  ОБСТАВИНИ. 

 
8.1. У випадку виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, що не залежить від 

волі сторін, а саме: війни, воєнних дій, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, аварій, 
страйків, дій державних органів, що роблять неможливим виконання сторонами своїх 
обов'язків, пожеж, і інших стихійних лих), Сторони звільняються від відповідальності за 
невиконання своїх обов'язків у період дії зазначених обставин, якщо не виконуюча Сторона 
попередила про це іншу Сторону не пізніше ніж через 10 днів з моменту виникнення таких 
обставин. 

8.2. У випадку якщо дія зазначених обставин триває більш ніж 2 місяці, кожна зі Сторін має право 
на одностороннє розірвання договору і не несе відповідальності за таке розірвання у випадку, 
якщо вона попередила про це іншу Сторону не пізніше ніж за 2 тижні до розірвання. 

8.3. Настання форс-мажорних обставин повинно бути підтверджене компетентним органом. 
 

9. РІШЕННЯ  СПОРІВ. 
 

9.1. Усі суперечки, які виникають в ході виконання даного договору, вирішуються в судовому 
порядку за встановленою підвідомчістю і підсудністю такої суперечки відповідно до діючого 
законодавства України. 

 
10. ТЕРМІН  ДІЇ  ДОГОВОРУ. 

 
10.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє до 

_________ 20 __ року. 
10.2. Зміни та доповнення в даний Договір можуть бути внесені тільки за погодженням Сторін, що 

оформляється додатковою угодою. 
10.3. Зміни та доповнення в даний Договір набирають чинності із моменту належного оформлення 

Сторонами відповідної додаткової угоди, якщо інше не встановлене в самій додатковій угоді 
або чинним законодавством України. 

10.4. Даний Договір може бути розірваним за погодженням Сторін, яке оформляється додатковою 
угодою, крім випадку передбаченого п. 11.8. даного договору 

 
11. ІНШІ  УМОВИ. 

 
11.1. Даний Договір складений в 2-х екземплярах українською мовою, які мають однакову 

юридичну силу, по одному екземпляру для кожної із Сторін.  
11.2. Сторони зобов'язуються повідомляти один одного про зміну своїх реквізитів, у т.ч. про зміну 

статусу платника податку на прибуток. 



11.3. Сторони підтверджують, що текст Договору, які-небудь матеріали, інформація і відомості, що 
стосуються даного Договору, є конфіденційними та не можуть бути передані третім особам 
без письмової згоди іншої Сторони Договору, крім випадків, коли така передача пов'язана з 
одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків, 
інших обов'язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, що 
регулює зобов'язання сторін за договором.  

11.4. Продавець є платником податку на прибуток на загальних підставах відповідно до норм 
чинного податкового законодавства України. 

11.5. Покупець є платником податку на прибуток на загальних підставах відповідно до норм 
чинного податкового законодавства України. У випадку, якщо Покупець змінить статус 
платника податку на прибуток чи додану вартість під час дії цього договору, він зобов’язаний 
негайно письмово повідомити про такі зміни. У випадку порушення строку чи порядку 
повідомлення, а також у випадку не повідомлення Покупець зобов’язаний відшкодувати 
збитки заподіяні внаслідок цього Продавцеві та сплатити штраф у розмірі 10% суми договору. 

11.6. Фізична особа, яка підписала цей правочин, є належним чином повідомлена і цим надає свою 
свідому згоду на обробку її персональних даних, вказаних в цьому правочині, виключно з 
метою їх використання у господарській діяльності Сторін та їх афілійованих юридичних осіб. 
Зазначені персональні дані не підлягають розголошенню іншим, ніж зазначеним в цьому 
пункті, особам, крім випадків, передбачених законодавством України. Особа, яка цим надала 
згоду, вказану вище в цьому пункті, ознайомлена зі змістом статті 8 Закону України “Про 
захист персональних даних”. 

11.7. Покупець підтверджує відсутність у нього зв’язків з іноземними державами зони ризику, які 
визначені нормативно-правовими актами органів державної влади України, та зобов’язується 
невідкладно повідомляти Продавця про появу у нього таких зв’язків. 

11.8. У випадку отримання інформації про наявність у Покупця зв’язків з іноземними державами 
зони ризику, які визначені нормативно-правовими актами органів державної влади України, 
Продавець має право в односторонньому порядку розірвати даний договір, повідомивши про це 
Покупця в письмовій формі. 

 
 

12. ЮРИДИЧНІ  АДРЕСИ  І  БАНКІВСЬКІ  РЕКВІЗИТИ  СТОРІН: 
 

ПРОДАВЕЦЬ 
 

Акціонерне товариство 
«Криворізький залізорудний комбінат» 

 
50029, Дніпропетровська область,  
м. Кривий Ріг, Покровський район,  

вул. Симбірцева, 1-А 
код ЄДРПОУ 00191307 

р/р UA193057490000026007000017873 в АТ 
«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», м. Київ, 

 р/р UA443348510000000002600137295 в АТ 
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ 

БАНК», м. Київ  
Свідоцтво платника ПДВ № 100334989 

ІПН 001913004054 
Офіційні засоби зв'язку: 

тел. (056) 444-23-00, 444-14-01 
факс (056) 444-14-44 

ел. пошта krruda@krruda.dp.ua 
 
 
 

ПОКУПЕЦЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



ПІДПИСИ СТОРІН 
 


