
ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З СЕРТИФІКАЦІЇ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ №_____ 
 
    м. Кривій Ріг                                                                                     «____»_________20__ р. 
 
           Акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат» (м. Кривий Ріг, Україна), іменоване надалі 
«Замовник», в особі _____________________________, що  діє на підставі Статуту з однієї сторони, 
____________________________________________________________________________ іменоване надалі 
«Виконавець»,  в особі ________________________________________, що діє на підставі 
___________________________________________________________ з іншого боку, уклали  даний  договір 
про нижченаведене: 
 
                                             1. Предмет договору 
1.1.Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе  надання наступних видів послуг: 
    -   сертифікація походження товарів, оформлення й видача висновку експерта про  походження  товарів;   
1.2. Виконавець надає послуги на підставі письмових заявок Замовника із  вказівкою конкретного виду  послуг, 
строку їх виконання.  
1.3. Документом, що підтверджує виконання кожного етапу послуг, є акт прийому-здачі виконаних послуг, 
підписаний представниками сторін. 
 
                                                          2. Обов'язки сторін 
2.1.  Замовник  зобов'язаний: 
- надати Виконавцеві всі необхідні вихідні дані на момент надання послуг; 
- забезпечити всіма необхідними документами; 
- при необхідності, створити належні умови для роботи співробітників Виконавця, виділити для них робочі 
місця, забезпечити підсобними робітниками й контролювати дотримання техніки безпеки праці; 
- своєчасно сплатити й прийняти надану Виконавцем  послугу. 
2.2.  Виконавець зобов'язаний: 
- своєчасно, не пізніше 2-х робочих днів після одержання письмової заявки від Замовника розглянути її, 
визначити строк виконання й вартість послуги або відмовитися від надання послуги; 
- надати якісні послуги у встановлений строк; 
- при наданні послуг на території Замовника  дотримуватись техніки безпеки; 
- Виконавець 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 
Замовника про появу у нього таких зв’язків 

 
                     3. Порядок розрахунків і здачі послуг 

3.1. Вартість послуг, надаваних згідно п.1.1. даного договору, встановлюється в гривнях, відповідно до 
затверджених тарифів, що зазначені в Додатку № 1 до даного договору, що є невід'ємною його частиною. 
У випадку зміни    тарифів  , відповідно змінюється й вартість послуг   Виконавця,  про  
 що  Виконавець  зобов'язаний  повідомити  Замовника    в   3  денний   строк  і      внести  
відповідні зміни в даний договір.  
Вартість послуг у вихідні й святкові дні, а також у терміновому    режимі, оплачується з  урахуванням 
Коефіцієнта 1,5, про що вказується в заявці  Замовника. 
 3.2. Оплата здійснюється Замовником  ________________________ відповідно до  виставленого Виконавцем 
рахунку. Після одержання оплати на поточний рахунок Виконавець надає послуги, вказані у  п.1.1. даного 
договору. 
3.3. Послуга вважається наданою після підписання обома сторонами акту прийому-здачі виконаних послуг. 
3.4. При виникненні заборгованості, виявленої після надання послуг з договору й підтвердженої в акті звірення 
взаємних розрахунків по виконаних послугах, ця заборгованість погашається Замовником протягом 3-х 
банківських днів після підписання акту звірення. 
      Після закінчення даного строку нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний 
день прострочення.  
3.5. Загальна вартість договору на дату його підписання становить _________ грн. 
(__________________________ гривень __ копійок). 
 
                                         4. Відповідальність сторін 
 4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за договором 
відповідно до діючого законодавства України.        
4.2. За порушення строків надання послуг Виконавець сплачує Замовникові пеню в розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ за кожний день прострочення. 
4.3. За порушення строків оплати Замовник  несе відповідальність відповідно до п.3.4 даного договору. 
4.4. У випадку невиконання Виконавцем послуг, перерахована як попередня оплата сума коштів підлягає 
поверненню протягом 3-х банківських днів з моменту одержання письмової вимоги з додатком   підписаного 
сторонами акту звірення взаємних розрахунків за виконані послуги. 
 
                                         5. Термін дії договору 



5.1. Термін дії договору встановлений з «___»________20____р. по «__»  _______  20___р. 
5.2. У випадку отримання інформації про наявність у Виконавця зв’язків з іноземними державами зони ризику, які 
визначені нормативно-правовими актами органів державної влади України, Замовник має право в односторонньому 
порядку розірвати даний договір, повідомивши про це Виконавця в письмовій формі» 

                                     6.  Порядок вирішення спорів 
6.1. Всі спори й розбіжності, які можуть виникнути з даного договору, будуть по можливості вирішуватися 
шляхом переговорів між сторонами. 
6.2. У випадках не врегулювання  розбіжностей шляхом переговорів  вирішення спорів підлягає передачі на 
розгляд  і вирішення у порядку, встановленим діючим законодавством України. 
 
                                          7. Інші умови 
 7.1. Даний договір складений в 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру 
для кожної сторони. 
7.2. У випадку зміни істотних умов даного договору, (умов оплати, платіжних реквізитів) сторони  
зобов'язуються повідомити контрагента в 5-денний строк. 
7.3. Всі умови, не врегульовані цим договором, вирішуються у встановленому законодавством порядку. 
7.4.Платником ПДВ є  Дніпропетровська торгово-промислова палата. 
7.5. Замовник і Виконавець є платниками податку на прибуток на загальних підставах відповідно до норм 
діючого податкового законодавства України 
7.6. 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”. 
 
                8. Юридичні адреси й платіжні реквізити сторін: 
               Замовник                                                                                Виконавець                     
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 ПАТ «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 
 

              «ЗАМОВНИК»                                                                                      «ВИКОНАВЕЦЬ»  
 
 
 



 
ДОДАТОК № 1 

ДО ДОГОВОРУ № ________ 

ВІД  «______» ________  2011Р.   

 

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

 

 

 
Замовник: Акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат". 
Виконавець:  
 
1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе надання наступних видів послуг: 
 

 

 
Найменування послуги 

 

 
Кількість , 

вагонна партія  

 
Ціна за вагонну 
партію,  грн. без 

ПДВ 

 
Вартість, грн. без 

ПДВ 

Оформлення всіх форм сертифікатів 
походження товару, що відправляє 
наземним шляхом 

 
 

 
 

 
 

ПДВ 20%    
Усього із ПДВ     

  
2. Дійсний Додаток № 1  є невід'ємною частиною  договору № _______від ___._____.20__р.  
 
 
 
 
                 ЗАМОВНИК                                                                  ВИКОНАВЕЦЬ 
                              
 


