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Д О Г О В І Р  № 
на надання послуг 

 
м. Кривий Ріг                                                                     «____»_________ 20__ року 
 

Акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат» надалі іменується 
«Виконавець», в особі ___________________________________________, що діє на підставі 
Статуту, з одного боку, і 
__________________________________________________________________________________, 

(найменування сторони) 
надалі іменується «Замовник», в особі 
__________________________________________________________, 

(посада, П.І.Б.) 
який діє на підставі 
_____________________________________________________________________________,  

(Статуту, Положення, довіреності) 
з іншого боку, надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали даний 
договір про нижченаведене. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 
1.1. Надання послуг, що виконуються «Виконавцем» по подачі та забиранню вагонів до 

встановлених місць навантаження-вивантаження. 
 

2. УМОВИ ДОГОВОРУ 
 

2.1. Умови цього договору в частині порядку обліку знаходження вагонів в 
користуванні, нарахування плати за користування вагонами та порядку її стягнення 
регулюються Правилами перевезень вантажів залізничним транспортом України,  
затверджених наказом Мiнтрансу України від __________ №_____ та Статутом залізниць 
України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України від ____________ №_______.  

Подача та забирання вагонів під навантаження або вивантаження здійснюється на 
підставі договору на експлуатацію залізничної під'їзної колії АТ «Кривбасзалізрудком», що 
примикає до станції _______________. 

 
2.2. Навантаження, вивантаження вагонів, прийом вантажу від залізниці або його 

повернення, супровід вагонів з вантажами від станції примикання до фронтів навантаження і 
від фронтів навантаження на станцію примикання, плата за користування вагонами власнику 
вагонів, інші платежі виконуються «Замовником». 

 
2.3. Залізнична колія №___ станції _____________________, належить 

_________________. 
 
2.4. Річний вантажообіг «Замовника»: 
а) вивантаження          -      вагонів    -          тон 
б) навантаження          -    вагонів    -           тон 
 
2.5. Подача та забирання вагонів виконується локомотивом «Виконавця» цілодобово, у 

вихідні та святкові дні у міру прибуття їх на станцію. 
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2.6. Повідомлення про майбутню подачу вагонів «Замовнику» передається працівником 
«Виконавця» по телефону не пізніше ___ хвилин до постановки їх «Замовнику» з реєстрацією в 
«Книзі вивантаження». 
 Повідомлення «Виконавця» приймається відповідальними працівниками «Замовника» за 
вантажні операції згідно списку: 
 

Посада 
 

П.І.Б. № телефонів 
службовий квартирний 

    
    
    
    

 
2.7. Подача вагонів «Замовнику» під вантажні операції виконується на колію №__ 

станції ____________________ по пам'яткам про подавання/забирання вагонів (пам’ятка вагаря) 
всією групою, яка прибула на станцію в одному потязі. 

 
2.8. Час знаходження вагону в користуванні «Замовника» обчислюється з моменту 

передачі вагону станцією «Замовнику» до моменту повернення вагона «Замовником» станції 
примикання ________________. 

 
2.9. Про готовність поданих вагонів до забирання «Замовник» повідомляє 

відповідальних працівників «Виконавця» по телефону: 
 

Найменування станції Посада відповідальної 
особи 

№ телефонів 
 

   

 
2.10. Час знаходження вагонів в користуванні «Замовника» розраховується по їх 

номерах на підставі «Пам'яток про подавання/забирання вагонів» і «Відомостей плати за 
користування вагонами», які складаються представником станції примикання _____________ і 
підписуються представниками «Замовника» і станції примикання _____________. 

 
2.11. Підставою для розрахунку за подачу та забирання вагонів служить «Відомість 

подачі та забирання вагонів», яка складається представником «Виконавця» на підставі 
«Пам'яток подачі вагонів» і підписується представниками «Виконавця» і «Замовника». 

 
2.12. У разі відмови від навантаження поданого порожнього вагону або переадресації 

навантаженого вагону після його подачі на місця навантаження-вивантаження, «Замовник» 
сплачує «Виконавцевi» як за подачу та забирання вагону. 
 

3. ПЛАТЕЖІ 
 

3.1. За послуги з подачі та забирання вагонів «Замовника» останній сплачує 
«Виконавцеві» плату виходячи з вартості послуг за 1т вантажу у розмірі ____грн. без ПДВ. 

 
3.2. За маневрову роботу локомотива по перестановці вагонів на складах «Замовника» 

по його письмовій заявці, «Замовник» сплачує «Виконавцевi» вартість витрачених локомотиво-
годин маневрової роботи, яка складає _____ грн. без ПДВ за 1 лок.год робіт. 
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3.3. За послуги, що надаються, з подачі та забирання вагонів, маневрової роботи, і інші 
платежі, що витікають з даного договору «Замовник» здійснює передоплату коштів на 
поточний рахунок «Виконавця».  

У разі зміни цін або порядку ціноутворення, «Виконавець» в однобічному порядку 
здійснює перерахунок вартості послуг, про що повідомляє «Замовника» письмово попередньо 
за ____ днів. 

 
3.4. Плату за користування вагонами «Замовник» виконує безпосередньо власнику 

вагонiв самостійно. 
 

4. ОБОВ'ЯЗКИ «ЗАМОВНИКА» 
 
4.1. Здійснювати своєчасне оформлення документів по відправленню та одержанню від 

залізниці вантажів, у відповідності до вимог Правил перевезень вантажів залізничним 
транспортом України з усіма змінами та доповненнями до них, затвердженими наказами 
Мінтрансу України, всі розрахунки із власником вагонів, оплату  залізничного тарифу, 
додаткові збори та інші платежі. 

 
4.2. Здійснювати повністю вивантаження вантажів з вагонів, очищення їх усередині і 

зовні (під мітлу), зняття і прибирання реквізитів, дроту. Неочищені вагони залишаються в 
користуванні «Замовника» до здачі по «Пам'ятці про користування вагонами». 

 
4.3. Утримувати в чистоті вивантажувальну колію, забезпечувати постійним 

освітленням фронт навантаження і вивантаження згідно норм, дотримувати встановлені 
габарити, своєчасно очищати колії від сміття, рослинності і снігу. 
 

4.4. При розвантаженні чи навантаженні вагонів не допускати їх пошкодження, втрату і 
розкрадання вагонних частин. Факти пошкодження вагонів і втрати частин до них 
встановлюються актом, складеним сторонами по договору, за участю працівників станції 
примикання i власника вагонів. 

 
4.5. Забезпечувати супровід вантажу у вагонах при їх слідуванні зі станції примикання 

____________ до місць вивантаження, а в разі навантаження, від місця навантаження до станції 
примикання. 

 
4.6. Надавати «Виконавцевi» довіреність на представника «Замовника», що забезпечує 

супровід вантажу у вагонах при наданні транспортних послуг виходячи з умов цього договору, 
а представникові «Замовника» мати при собі посвідчення. 

 
4.7. В планах розвитку підприємства щорік передбачати удосконалення 

навантажувально-розвантажувальних механізмів, добиватися їх високої продуктивності і 
своєчасного ремонту. 

 
4.8. Інструктувати своїх працівників по загальних заходах безпеки при знаходженні на 

залізничних коліях і правильності ведення вантажних операцій. 
 
4.9. Не допускати наближення до колій і переїзд через колії машин, кранів та іншої 

техніки в невстановлених місцях. 
 
4.10. Здійснювати розрахунки з «Виконавцем» за послуги з подачі та забирання вагонів, 

маневрової роботи, що виникають за цим Договором. 
 
4.11. «Замовник», в термін ____ робочих днів, з моменту одержання акту здачі-

приймання наданих послуг зобов'язаний підписати акт або надати мотивовану відмову від 
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підписання акту. Підписання акту здачі-приймання наданих послуг «Замовником» є 
підтвердженням відсутності претензій з його боку до якості наданих послуг. 

 
4.12. «Замовник» до ____ числа поточного місяця надає «Виконавцеві» у письмовій 

формі плановий вантажообіг на майбутній місяць, у вагонах і тонах. 
 
4.13. «Замовник» 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 «Виконавця» про появу у нього таких зв’язків 
 

5. ОБОВ'ЯЗКИ «ВИКОНАВЦЯ» 
 

5.1. Здійснювати: 
а) повідомлення про майбутню подачу вагонів; 
б) подачу та забирання вагонів; 
в) перестановку вагонів на складах «Замовника» по його письмовій заявці. 

 
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

 
6.1. Якщо після виїзду локомотива для прибирання вагонів після одержання 

повідомлення або письмової заявки «Замовника» виявиться, що вагони не готові до 
прибирання «Замовник» сплачує «Виконавцю» вартість витрачених локомотиво-годин за 
кожен виїзд, в розмірі вказаному в п.3.2 Договору. 

 
6.2. У разі сходу рухомого складу з колії або виникнення аварій, поломок, внаслідок 

відсутності габаритів або засмічення залізничної колії з вини «Замовника», останній 
відшкодовує «Виконавцеві» всі збитки, яких було завдано і які були викликані з вказаної 
причини. Підставою для стягнення збитку служить акт, складений представниками нагляду 
«Виконавця» або спеціальної комісії за участю представника «Замовника», «Виконавця» і 
власника вагонів. 
 

6.3. За пошкодження рухомого складу при вивантаженні-навантаженні «Замовник» несе 
матеріальну відповідальність перед залізницею за фактично завдані матеріальні збитки. 
Пошкодження оформлюється актом про технічний стан вагонів. 

 
6.4. В разі ухилення «Замовника» від підпису або невчасного підпису «Відомостей 

подачі/прибирання вагонів», пам'яток подачі вагонів і актів, витікаючих з повсякденної роботи, 
«Виконавець» по цих підставах складає однобічний акт, який є доказом вирішення суперечок 
між «Замовником» і «Виконавцем». 

При цьому «Замовник» сплачує «Виконавцеві» штраф у розмірі ____грн. за кожен 
вищезазначений випадок. 
 

6.5. За невчасне перерахування «Виконавцеві» платежів «Замовник» сплачує пеню за 
кожен день прострочення у розмірі двох облікових ставок Національного Банку України, що 
діють в період, за який сплачується пеня. Пеня нараховується за весь період прострочення аж 
до фактичного моменту оплати. 
 

6.6. При невиконанні «Замовником» умов договору, ухилення від своєчасної сплати 
платежів за надані послуги, псування рухомого складу під навантаженням або вивантаженням, 
«Виконавець» має право припинити подачу вагонів і розірвати договір, попередивши про це 
«Замовника» за місяць до припинення подачі. 

 
6.7. Черговість подачі на фронт навантаження-вивантаження вагонів, які прибули на 

адресу «Замовника», вирішується мiж __________________________ 
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____________________________ з повідомленням про черговiсть «Виконавцеві». 
 

7. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК 
 

7.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути з договору або у зв'язку з його 
виконанням, по можливості будуть вирішуватись шляхом переговорів. 

7.2. Суперечка, неврегульована сторонами, підлягає передачі на розгляд до 
господарського суду відповідно до чинного законодавства України. 

 
8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

 
 8.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежного 
виконання обставин за договором, якщо вона з'явилася в наслідок дії обставин непереборної 
сили, а саме: стихійні лиха, війни і військові дії, страйки, масові безлади і хвилювання, аварії і 
крахи, а також видання заборонених або обмежуючих актів органами державної влади або 
місцевого самоврядування, що роблять неможливим виконання договору, і які безпосередньо 
вплинули на виконання умов даного договору. При цьому термін виконання зобов'язань за 
договором подовжується пропорційно часу, протягом якого діяли форс-мажорні обставини. 
 

8.2. При настанні вищезгаданих обставин непереборної сили, Сторона повинна в 
п'ятиденний термін з моменту, коли їй стало відомо про їх настання, сповістити про них іншу 
Сторону. Наявність вказаних обставин має бути підтверджена відповідно до вимог чинного 
законодавства України. Недотримання вказаних умов позбавляє сторону права посилатися на 
форс-мажорні обставини. 
 

9. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 
 
9.1. Сторони погодилися, що текст договору, будь-які матеріали, інформація і відомості, 

які стосуються договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без 
попередньої письмової згоди іншої сторони по договору, крім випадків, коли така передача 
пов'язана із здобуттям офіційних дозволів, документів для виконання умов договору або сплати 
податків, інших обов'язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним 
законодавством України. 

 
10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРА 

 
10.1. Цей договір набуває чинності з _____________року  і діє до ______________ року. 
10.2. Закінчення терміну дії цього договору не звільняє Сторони від відповідальності за 

його порушення, яка мала місце під час дії цього договору. 
10.3. У випадку отримання інформації про наявність у «Замовника» зв’язків з іноземними 

державами зони ризику, які визначені нормативно-правовими актами органів державної влади 
України, «Виконавець» має право в односторонньому порядку розірвати даний договір, 
повідомивши про це «Замовника» в письмовій формі. 

 
11. ЗАВЕРШАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
 11.1. Після підписання даного договору всі попередні домовленості між Сторонами з 
питань, які, так або інакше, стосуються даного договору, втрачають силу. 
 В разі незгоди «Замовника» з перерахунком вартості послуг, який було виконано 
«Виконавцем» в порядку, передбаченому п.3.3 цього договору, «Виконавець» має право в 
однобічному порядку розірвати цей договір, про що повідомляє «Замовника» у письмовій 
формі за ____ днів. 
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11.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними в даному 
договорі реквізитів і зобов'язані своєчасно і у письмовій формі інформувати іншу Сторону про 
їх зміну. 

11.3. Поступка права вимоги або переведення боргу за цим договором однієї із Сторін 
третім особам допускається виключно за умови письмового погодження цього з іншою 
Стороною. 

11.4. «Виконавець» є платником податку на прибуток на підставі і відповідно до норм 
чинного податкового законодавства України. 

11.5. «Замовник» є платником податку на прибуток на підставі і відповідно до норм 
чинного податкового законодавства України. 

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”. 

 
12. Додаткові умови до договору 

 
12.1. Відстань від станції примикання до фронту навантаження-вивантаження становить 

____ км. 
12.2. «Замовник» письмово інформує «Виконавця» про зміну осіб, відповідальних за 

підпис первинних документів, зміну найменування підприємства і його структури. 
 

13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, 
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 
          «ВИКОНАВЕЦЬ»     «ЗАМОВНИК» 
 

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  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПІДПИСИ СТОРІН 
                 «ВИКОНАВЕЦЬ» «ЗАМОВНИК» 


