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Д О Г О В І Р  К У П І В Л І - П Р О Д А Ж У  №    

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, 
і________________________________________________________________________________, 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 передати у власність Покупця, а 
Покупець прийняти і оплатити наступну залізорудну сировину:  
 
                                               (зазначається відповідний вид сировини, що реалізується) 
надалі іменоване «ТОВАР». 
 

2. КІЛЬКІСТЬ  І  ЯКІСТЬ  ТОВАРУ. 
 

 2.1. Загальний обсяг Товару за даним договором визначається обсягом Товару, що підлягає поставці в 
період ___________________________________ у відповідності зі специфікаціями до даного договору.  

 2.2. Якість Товару, а також правила прийому й методи контролю повинні відповідати вимогам 
___________________________. 
 2.3. Якість Товару підтверджується сертифікатом якості, виданим Гірничою інспекцією з технічного 
контролю якості руд АТ «Кривбасзалізрудком». 
 

3. ЦІНА  І  ПОРЯДОК  РОЗРАХУНКІВ. 
 
3.1. Розрахунки за поставку Товару здійснюються в національній валюті України.  

Датою оплати вважається дата надходження коштів на розрахунковий рахунок Продавця. 
3.2. Ціна  Товару встановлюється в гривнях, на умовах, передбачених даним договором, і вказується в 

специфікаціях до даного договору. 
3.3. Ціна Товару, не містить у собі залізничний тариф. У випадку укладення Продавцем договору 

перевезення до станції призначення, залізничний тариф, сплачений Продавцем перевізникові, компенсується 
Покупцем на підставі виставленого рахунку, протягом 5-ти банківських днів, наступних за днем поставки. (за 
умови вивозу товару залізничним транспортом). 

3.4. Загальна вартість договору дорівнює сумі вартості Товару по кожному прикладеному  додатку 
(специфікації) до даного договору, які є його невід'ємною частиною. 

3.5. Порядок оплати вказується в специфікаціях до даного договору. 
3.6. Продавець і Покупець можуть визначити інші види розрахунків за додатковою домовленістю 

Сторін. 
3.7. Продавець залишає за собою право перегляду ціни на Товар при зміні цін на сировину, матеріали, 

тарифи та ін. за узгодженням з Покупцем, з обов'язковим оформленням додаткової угоди (специфікації), 
підписаної обома Сторонами. 

Повідомлення про майбутню зміну ціни Продавець зобов'язаний направити Покупцеві не пізніше ніж за 20 
днів до планованого періоду збільшення ціни. 

3.8. За кожний відсоток або частку відсотка зниження або підвищення фактичного змісту  заліза, до ціни 
Товару за одну метричну тонну з розрахунковим базовим змістом заліза застосовуються знижки або доплати, 
розмір знижок або доплат до базової ціни за кожний відсоток зміни фактичного змісту заліза стосовно базового, 
розраховується по наступній формулі: Приплата за 1% зміни фактичного змісту заліза стосовно базового = Ціна 
базова / Вміст заліза базовий. 

3.9. При здійсненні платежів за даним договором, Сторони в платіжних документах (рахунках) 
зобов'язуються вказувати номер і дату договору, а також номер додатку, по якому здійснюється платіж. 
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3.10.  У разі утворення заборгованості за раніше поставлений товар Сторони визнають право Продавця 
зараховувати оплату не за призначенням платежу, яке зазначене в платіжних дорученнях Покупця, а в першу чергу 
на погашення заборгованості, що утворилася внаслідок невиконання Покупцем грошових зобов'язань за раніше 
поставлений товар. 

 
4. СТРОКИ  І  УМОВИ  ПОСТАВКИ. 

 
4.1. Продавець поставляє Покупцеві Товар на умовах ________________________ відповідно до 

базисних умов поставки ІНКОТЕРМС. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної 
торговельної палати (редакція 2010 року). 

4.2. Умови поставки Товару можуть бути змінені специфікацією до даного договору. При цьому умови 
поставки, зазначені в специфікації мають перевагу перед умовами, встановленими даним договором. 

4.3. Товар буде поставлятися партіями (групами вагонів, на які виписаний один транспортний документ 
і один сертифікат якості), по погодженому Сторонами графіку поставки, залізничним транспортом у відкритих 
люкових піввагонах навалом, якщо інша вказівка про строки й обсяги поставки, а також про вид транспорту не 
буде визначено окремою угодою Сторін, або зазначено в специфікаціях. 

4.4. Обсяг місячної партії Товару може визначатись в однобічній заявці, відправленій Покупцем 
Продавцеві в строк не пізніше ніж за 20 днів до початку місяця, в якому буде здійснюватись поставка. По 
місячному обсягу поставки допускається толеранс +/- 10%. У заявці також вказується 
вантажоодержувач/вантажоодержувачі і їх відвантажувальні реквізити. 

Заявка Покупця, складена з дотриманням вимог цього пункту, підлягає виконанню Продавцем відповідно до 
вимог цього договору. 

4.5. Строки, зазначені в п. 4.4. даного договору, а також обсяги поставок можуть бути змінені по 
взаємній письмовій згоді Сторін. 

4.6. Датою поставки вважається дата штемпеля станції передачі вантажу перевізникові. 
4.7. Ризик, якому може піддаватися Товар, і право власності на Товар переходять від Продавця  

Покупцю з моменту передачі Товару перевізникові. 
4.8. Дані про вантажоодержувача й відвантажувальні інструкції повідомляються Покупцем Продавцеві 

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

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

4.10. Продавець має право припинити поставку Товару до узгодження нової ціни, повідомивши про це 
Покупця за 5 (п'ять) календарних днів до дати припинення поставки, у випадку якщо Покупець відмовляється від 
узгодження нової ціни Товару. 

4.11. Продавець зобов'язаний вживати заходів профілактики проти змерзання вантажу в дорозі в зимовий 
час, згідно «Правилам перевезення вантажів залізничним транспортом України». 
 

5. ПЕРЕДАЧА - ПРИЙМАННЯ  ТОВАРУ. 
 

5.1. Приймання товару по кількості і якості здійснюється відповідно до ТУ У  13.1-00191307-021:2008, 
ДСТУ 3704: 2005, Статутом залізниць і Правилами перевезення вантажів. 

5.2. Товар приймається Покупцем по кількості – відповідно до товаросупровідних документів. 
5.2. 1. Якщо вага Товару в результаті переваження всієї партії на станції примикання Продавця 

відрізняється від зазначеної в залізничній накладній, але не більше 1,0%  у більшу або меншу сторону, вагу, 
зазначена в залізничній накладній буде вважатися остаточною для проведення розрахунків між Сторонами. Якщо 
відхилення перевищує +/- 1,0 % від ваги, зазначеної в залізничній накладній, то в цьому випадку Сторони зроблять 
взаєморозрахунок відповідно до ваги, установленим і належним чином зафіксовану в акті приймання по кількості. 

5.2. 2. Покупець зобов'язаний проінформувати Продавця  протягом 30 днів від дня поставки про 
встановлені відхилення ваги. Після закінчення цього строку Продавець не несе відповідальності за понесені у 
зв'язку із цим збитки Покупцем. 

5.3. Товар приймається Покупцем по якості – відповідно до сертифіката якості, виданим Гірською 
інспекцією з технічного контролю якості руд АТ «Кривбасзалізрудком». 

5.3.1. Покупець має право за свій рахунок перевірити якість Товару. Якщо різниця в результатах аналізу 
Покупця й Продавця по змісту заліза в руді не перевищує 1 %, то приймаються дані Продавця. Якщо різниця між 
цими результатами перевищує 1%, для з'ясування правоти Сторін здійснюється повторне випробування (відбір і 
підготовка проб, проведення випробувань) при вхідному контролі в обов'язковій присутності представника 
підприємства-продавця, у порядку, установленому  ТУ У  13.1-00191307-021:2008, з підготовкою проби, що  
ділиться на три частини: для Покупця, для Продавця, арбітражна. Присутність представника Продавця при всіх 
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процедурах контрольного випробування (відбір проб, підготовка проб, проведення аналізу) є обов'язковою. 
Арбітражна проба пломбується обома Сторонами, супроводжується актом з підписами Сторін і зберігається в 
Покупця. Якщо будуть потрібні обидві Сторони, дається вказівка обраній спільно нейтральній лабораторії зробити 
арбітражний аналіз проби. Нейтральна лабораторія зобов'язана надати представникам Продавця й Покупця всі 
необхідні Сторонам докази її правочинності й компетентності.  

Присутність представників Продавця й Покупця при проведенні арбітражного аналізу є обов'язковою. 
Витрати на проведення арбітражного аналізу оплачуються тією Стороною, чиї показники аналізу будуть 

мати більше відхилення від показників арбітражного аналізу. 
5.4. При виявленні невідповідності кількості або якості Товару даним товаросупроводжувальних 

документів і договірних умов виклик представника Продавця  є обов'язковим. 
5.5. Покупець має право за свій рахунок зробити перевірку всієї партії Товару  на станції примикання 

Продавця. 
 

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, встановлену чинним законодавством. Порушенням зобов'язань також вважається 
невиконання або неналежне виконання. 

7.2. Договірні санкції, встановлені за згодою Сторін, є наступними: у випадку невиконання Покупцем 
своїх зобов'язань щодо своєчасної оплати продукції, передбачаються штрафні санкції у вигляді пені в розмірі 
подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення. Пеня нараховується за весь період прострочення аж 
до фактичного моменту оплати. 

 
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 влади або місцевого самоврядування, що роблять неможливим виконання Сторонами своїх зобов'язань або 
дій непереборної сили (а саме: пожежі, урагани, повені, землетруси й інші стихійні лиха природного характеру) 
Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх обов'язків у період дії зазначених обставин, якщо 
Сторона, що повинна виконати зобов’язання 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 
однобічне розірвання договору й 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 повинне бути підтверджене компетентним органом. 
 

9. ВИРІШЕННЯ  СПОРІВ. 
 

9.1. Всі спори, які виникають у ході виконання даного договору, вирішуються в судовому порядку за 
встановленою підвідомчістю й підсудністю такої суперечки відповідно до чинного законодавства України. 

Досудовий (претензійний) порядок розгляду спорів є обов'язковим. 
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10. ТЕРМІН  ДІЇ  ДАНОГО  ДОГОВОРУ. 
 

10.1. Даний договір набуває чинності з __ _______ 20__р.. і діє до __ ________ 20__р. 
10.2. Зміни й доповнення в даний договір можуть бути внесені тільки за узгодженням Сторін, які 

оформлюються додатковою угодою (специфікацією). 
10.3. Даний договір може бути розірваним тільки за згодою Сторін, що оформлюється додатковою 

угодою, крім випадку передбаченого п. 11.8. даного договору. 
 

11. ІНШІ  УМОВИ. 
 

11.1. Даний договір складений в 2-х примірниках українською мовою, що мають рівну юридичну силу, 
по одному екземпляру для кожної зі Сторін.  

11.2. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти один одного про зміну своїх реквізитів, у т.ч. про 
зміну статусу платника податку на прибуток. Дане письмове повідомлення є невід'ємною частиною договору. 

11.3. Сторони підтверджують, що текст договору, які-небудь матеріали, інформація й відомості, що 
стосуються даного договору, є конфіденційними й 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 України, що регулює зобов'язання Сторін за договором.  

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

11.5. Покупець є платником податку на прибуток на загальних підставах відповідно до норм діючого 
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  Й  БАНКІВСЬКІ  РЕКВІЗИТИ  СТОРІН. 
 

ПРОДАВЕЦЬ: 
АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» 
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: 
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ПІДПИСИ   СТОРІН 

 
 
 

Специфікація № 1  

        
м. Кривий Ріг                                                                                                                 «__» ______ 20__ р.  

        
        
Продавець:    АТ «Кривбасзалізрудком», м. Кривий Ріг.  

Покупець: ________________, м. __________  

        
1. Продавець зобов'язується поставити, а Покупець прийняти й оплатити:  

        

№ 
п/п Найменування і якість Товару Од. 

вим 
Кількість Товару, 

тонн 
Базова ціна 1 т. 
без ПДВ, грн. 

Базова 
еквівале

нтна 
ціна 1 т. 
в USD 

Загальна вартість, грн. 

 

1   
 

   
 

  
  

ПДВ 20%   
РАЗОМ з урахуванням ПДВ   

        Фактична ціна за одну тонну Товару встановлюється в національній валюті України (гривня)  за офіційним 
курсом гривні  до долара США, установленого НБУ на дату поставки  партії Товару.  

 

2. Товар поставляється на умовах: _______________________________ відповідно до базисних умов поставки  
ІНКОТЕРМС 2010. Продавець бере на себе зобов'язання по відвантаженню Товару й несе всі ризики й 
витрати, пов'язані з навантаженням. Покупець самостійно здійснює перевезення Товару. 

 

3. 
Якщо вміст заліза в Товарі буде вище або нижче бази _______, застосовуються приплати й знижки в розмірі 
_____________ гривень без ПДВ за кожен відсоток або відповідно за частку відсотка змісту заліза. 

 

 
Протягом строку поставки базова ціна руди агломераційної з базовим змістом заліза _________ еквівалентна 
________ без обліку ПДВ  і приплат/знижок, при цьому приплати й знижки за кожний відсоток зміни змісту 
заліза еквівалентні ______________ USD. 

 

4. Строк поставки Товару:  _______________________________ 20__р.  
5. Порядок оплати товару: рахунок на попередню оплату за партію товару виставляється на підставі специфікації і 

Покупець сплачує його не пізніше 5 банківських днів до початку поставки. Остаточний розрахунок 
здійснюється на підставі фактичного рахунку на протязі 5 банківських днів з моменту поставки.  

 

 
6. Загальна сума Договору № _____________  від __ _________ 20__ р. з урахуванням даної специфікації № 1 

орієнтовно становить ____________ (______________________________________ грн. __ коп.) грн., у т.ч. ПДВ 
20% - ____________ грн. __ коп. 

 

   
        

ПРОДАВЕЦЬ: ПОКУПЕЦЬ:  
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Специфікація № 2  

        

        
м. Кривий Ріг                                                                                                    __ ________ 20__р. 

        
Продавець:     АТ «Кривбасзалізрудком», м. Кривий Ріг.  
Покупець:  ____________________________, г. ___________________.  

        
1. Продавець зобов'язується поставити, а Покупець прийняти й оплатити:  

        

№ 
п/п Найменування і якість Товару Од.вим. Кількість Товару, 

тонн 
Базова ціна 1 т. 
без ПДВ, грн 

Базова 
еквівалентна 

ціна 1 т. в 
USD 

Загальна 
вартість, 

грн 

 

1   

  

    

 

  

  

ПДВ 20%   
РАЗОМ з урахуванням ПДВ   

    Усього:  ______________________ грн. _______ коп., у т.ч. ПДВ 20% - ___________ грн. ___ коп. 
 

 

 
       Ціна за одну тонну Товару встановлюється в національній валюті України (гривня)  за офіційним курсом 
гривні  до долара США, установленого НБУ на момент відвантаження партії Товару (на дату штемпеля 
станції відправлення по залізничній накладній).  

 

2. Товар поставляється на умовах: _____ станція примикання Продавця (Рокувата, Шмакове, Вечірній Кут) 
відповідно до базових умов поставки  ІНКОТЕРМС  2010. 

 

3. 
Якщо вміст заліза в Товарі буде вище або нижче бази _______, застосовуються приплати й знижки в розмірі 
_______ гривень за тонну без ПДВ за кожен відсоток або відповідно за частки відсотка змісту заліза. 

 

 
Протягом строку поставки базова ціна руди агломераційної з базовим змістом заліза _______ еквівалентна 
_______ USD за тонну без обліку ПДВ залізничного тарифу й приплат/знижок, при цьому приплати й 
знижки за кожний відсоток зміни змісту заліза еквівалентні ________  USD. 

 

4. Вантажоодержувач:  _______________________________________.  
5. Строк поставки Товару:  ___________________ 20__ р.  
6. Оплата за Товар провадиться в наступному порядку:  

 Протягом ___ календарних днів після відвантаження  декадної партії Товару (строк платежу не пізніше 10, 
20 і останнього числа місяця). 

 

7. Загальна сума договору № ____    від __________г. збільшується на суму  даної специфікації № 2 і  
орієнтовно становить _______________ (_______________________________________ грн. ___ коп.), без 
обліку ПДВ, крім того ПДВ 20% -_________ грн. ___ коп., разом із ПДВ - ___________ 
(___________________ грн. ___ коп.) 

 

8. Дана специфікація № 2 діє  з __.__.20__ р.  

              ПРОДАВЕЦЬ:                               ПОКУПЕЦЬ:  
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