
ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ (МЕТАЛОБРУХТУ) № _______ 
 

м. Кривий Ріг                                   «___» ________ 20__р. 
 

Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат», іменоване надалі «Продавець», 
в особі Голови Правління Караманиць Федора Івановича, 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. Продавець зобов'язується продати Товар, а Покупець прийняти та оплатити його, у порядку і на умовах, 

передбачених даним Договором. 
1.2. Найменування, асортименти, кількість Товару (у відповідних одиницях виміру) комплектність, ціна, якість, 

строки та умови поставки Товару обмовляються Сторонами в специфікаціях до даного Договору. 
1.3. Право власності на Товар, а також ризик випадкової загибелі або ушкодження Товару переходить від Продавця 

до Покупця з моменту передачі Товару відповідно до умов Договору. 
 

2. СТРОКИ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ 
 

2.1. Товар повинен бути реалізований у строк, обговорений Сторонами в Специфікації. 
2.2. Товар реалізується партіями подекадно, згідно графіка відвантаження (додаток до специфікації). Датою реалізації 

вважається дата, зазначена в акті прийому-передачі Товару, підписаного представниками Продавця та Покупця. 
Передача Товару представникові Покупця здійснюється на підставі доручення на одержання товарно-
матеріальних цінностей, виписаної на ім'я представника Покупця за формою встановленою законодавством 
України.  

2.3. Реалізація Товару здійснюється згідно графіка відвантаження, що складається на момент підписання Договору 
(специфікації або додаткової угоди), погодженому Сторонами на умовах обговорених у специфікації. У випадку 
неявки Покупця для узгодження графіка відвантаження, графік складається на розсуд Продавця самостійно. 
Максимальний строк реалізації Товару обумовлюється в специфікації. 

2.4. Датою початку реалізації партії Товару вважається строк, встановлений графіком відвантаження, але не раніше  
надходження передплати на поточний рахунок Продавця на підставі виставленого Продавцем рахунка. 

2.5. Продавець має право в будь-який момент зупинити реалізацію Товару у випадку зміни кон'юнктури на ринку 
металів, до узгодження нової ціни. 

 
3. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

 
3.1. Розрахунки за реалізацію Товару провадяться в національній валюті України. Датою оплати вважається дата 

надходження коштів на поточний рахунок Продавця.  
3.2. Загальна сума Договору визначається загальною вартістю реалізованого Товару у відповідності зі специфікаціями 

до даного Договору. Сума Договору зазначається в специфікаціях до даного Договору. 
3.3. Оплата здійснюється в порядку та в строки, передбачені специфікаціями. 
 

4. ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ 
 

4.1. Приймання Товару по кількості здійснюється відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції ВТП і 
товарів НВ по кількості,затвердженої Постановою Держарбітражу СРСР від 15.06.1965 р. № П-6, у 
 діючій редакції. Приймання Товару по якості провадиться на підставі Інструкції про порядок приймання 
продукції ВТП і товарів НВ по якості, затвердженої Постановою Держарбітражу СРСР від 25.04.1966 р. № П-7, у 
діючій редакції. 

4.2. Акти прийому-передачі Товару складаються та підписуються представниками Сторін після зважування Товару на 
вагах Продавця. Після підписання актів, претензії по якості та кількості Продавцем не приймаються. Приймання 
Товару по якості та кількості провадиться на складі і на вагах Продавця. 

4.3. Після вивозу Товару з території складів Продавця (склади структурних одиниць: ш. «Родіна», ш. «Октябрська», ш. 
ім. Леніна, ш. «Гвардійська», УЗТ, РМЗ, СУ, база МТП), претензії по якості та кількості Продавцем не 
приймаються.  

4.4. Продавець надає Покупцеві на Товар, що поставляється відповідно до Договору наступні документи: 
 рахунок-фактуру; 

 накладну   
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 

 
 



5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
 

5.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з даного договору, «Сторона» несе відповідальність, встановлену 
даним договором і чинним  законодавством України. 

5.2. У випадку порушення Покупцем строків розрахунків за договором, Покупець сплачує Продавцеві штраф у розмірі 
20% суми договору.  
У випадку, якщо умовами договору (специфікації) передбачено відвантаження Товару за умови внесення 100% 
передплати вартості такого Товару, і порушення Покупцем строків здійснення таких розрахунків  - Продавцем 
припиняється відвантаження Товару. Таке припинення відвантаження Товару не є порушенням умов цього 
договору. 

5.3. У випадку невибрання Покупцем обсягу Товару, обумовленого у Специфікації у строки встановлені відповідним 
графіком (додаток до специфікації), Покупець оплачує Продавцеві штраф у розмірі 50% від вартості 
невибраного обсягу Товару. У випадку невибрання партії Товару у строк зазначений у графіку відвантаження 
Продавець має право призупинити дію Договору і відвантаження Товару до узгодження нового строку реалізації 
та ціни на Товар.  

5.4. За порушення «Покупцем» ( в тому числі і його працівниками) на території та у приміщеннях «Продавцем» 
встановлених «Продавцем» вимог режиму та охорони, вимог протипожежної безпеки, вимог з охорони праці та 
промислової санітарії, норм та приписів екологічного законодавства, знищення, в тому числі неумисно, майна 
«Продавця», чи завдання шкоди працівникам «Продавця»,  «Покупець» зобов’язаний відшкодувати у повному 
обсязі нанесені збитки та сплатити на користь «Продавця» штраф у розмірі, передбаченому в Додатку №1 до 
даного Договору. 

5.5. По факту порушення, вчиненого «Покупцем» (в тому числі його працівниками), уповноважені представники 
Сторін підписують двосторонній акт, що є підставою для сплати «Покупцем» штрафу, передбаченого п.5.4. 
Договору. У випадку відмови уповноважених представників «Покупця» від підписання двостороннього акту, чи 
не з’явлення для підписання такого акту, «Продавець» має право скласти такий акт в односторонньому порядку, 
який і буде достатньою підставою для сплати «Покупцем» суми штрафу. Оплата «Покупцем» штрафів, 
передбачених п. 5.4. цього Договору здійснюється протягом 10 днів з моменту складення акту  

6. ФОРС - МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 
 

6.1. У випадку виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної чинності, що не залежить від волі Сторін, а 
саме: воєнні дії, блокади, ембарго, інші міжнародні санкції, страйки, дій державних органів, що роблять 
неможливим виконання сторонами своїх обов'язків), дія непереборної сили (а саме: пожежі, урагани, повені, 
землетруси та інші стихійні лиха природного характеру) 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. 

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

6.3. Настання форс-мажорних обставин повинне бути підтверджене компетентним органом. 
 

7. РІШЕННЯ СПОРІВ 
 

7.1. Усі суперечки, які виникають у ході виконання даного Договору, вирішуються в судовому порядку за 
встановленою підвідомчістю і підсудністю суперечки відповідно до діючого законодавства України. 

 
8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 

 
8.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє до 31 грудня _____ року ( в 

якому укладено договір або до іншої конкретної дати, виходячи наприклад, із строків реалізації Товару). 
8.2. Зміни та доповнення в даний Договір можуть бути внесені тільки за погодженням Сторін, що оформляється 

додатковою угодою. 
8.3. 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. 

8.4. Даний Договір може бути розірваним за погодженням Сторін, що оформляється додатковою угодою або 
достроково в односторонньому порядку Продавцем, у випадку не вибірки Покупцем Товару. 

 
9. ІНШІ УМОВИ 

 
9.1. Зміни й доповнення в даний договір можуть бути внесені тільки за згодою «Сторін», що оформляється додатковою 

угодою. 
9.2. Зміни й доповнення в даний договір набувають чинності з моменту належного оформлення «Сторонами» 

відповідної додаткової угоди, якщо інше не встановлено в самій додатковій угоді або в чинному законодавстві 



України. 
9.3 «Покупець» самостійно на свій розсуд та за власний рахунок отримує необхідні погодження та дозвільні 

документи щодо розпорядження Товаром з моменту переходу до нього прав власності на Товар згідно умов цього 
договору. 

9.4 «Продавець» має право розірвати даний договір в односторонньому порядку у випадку порушення «Покупцем» 
зобов'язань, установлених даним договором, повідомивши «Покупця» про розірвання договору в письмовій формі 
за 5 календарних днів до моменту розірвання. При цьому «Продавець» не несе відповідальності за понесені 
«Покупцем» збитки. 

9.5 У випадку зміни юридичної адреси (фактичного місцезнаходження), банківських реквізитів «Сторона» зобов'язана 
письмово повідомити іншу «Сторону» про зміну реквізитів протягом доби з моменту зміни реквізитів. 

9.6 «Сторони» заявляють, що вони є юридичними особами, зареєстрованими у встановленому порядку, діють 
відповідно до законодавства України і, що даний договір підписаний уповноваженими на те особами й підписання 
даного договору не є перевищенням їх повноважень. 

9.7 Правочин з передачі прав і обов'язків «Покупцем» третім особам допускається тільки за письмовою згодою 
«Продавця». 

9.8 Даний договір складений при повному розумінні «Сторонами» його умов і термінології українською мовою у двох 
примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі сторін.  

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

9.10  «Покупець» є (не є) платником податку на прибуток 
______________________________________________________________________. 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. 

9.11 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”. 

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
 

 
ПРОДАВЕЦЬ 

 
Публічне акціонерне товариство  

«Криворізький залізорудний комбінат» 
 

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

вул. Симбірцева, 1-А 
код ЄДРПОУ 00191307 

р/р 26009001046075 в ПАТ «ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 

м. Київ МФО 300506 
р/р 2600137295 в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МІЖНАРОДНИЙ БАНК» 
м. Київ МФО 334851 

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 

 
ПОКУПЕЦЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СТОРІН 

 

 
 



Додаток №1 до договору № _____ 
від «____»________20___р. 

 
 

Перелік 
видів порушень і матеріальної відповідальності Покупця 

 
 
 

Порушення 

Розмір штрафу (грн.) 

За перше 
порушення 

За кожне наступне 
порушення 

Вживання спиртних напоїв працівником Покупця на території 
Продавця в робочий і неробочий час (за 1 чол.) 

1 000 грн 2 000 грн 

Знаходження працівника Покупця на території Продавця в 
нетверезому стані в робочий і неробочий час (за 1 чол.) 

1 000 грн 2 000 грн 

Пронесення працівником Покупця на територію Продавця спиртних 
напоїв (за 1 випадок.) 

1 000 грн 2 000 грн 

Настання нещасного випадку із працівником Покупця (за 1 чол.), на 
території Продавця 

1 000 грн 2 000 грн 

Порушення працівником Покупця вимог законодавства, підзаконних 
нормативно-правових актів і/або локальних норм з охорони праці, 
пожежної і/або екологічної безпеки,  що діють на території Продавця 
при наданні послуг з акту-допуску або наряду-допуску, виданого 
Замовником (за 1 випадок) 

1 000 грн 2 000 грн 

Знаходження на території Продавця працівників Покупця без 
оформлення пропусків установленого зразка(за 1 чол.) 

1 000 грн. 2 000 грн. 

Проведення працівником Покупця несанкціонованої фото й 
відеозйомки на території Продавця (за 1 випадок) 

1 000 грн. 2 000 грн. 

Розкрадання працівником Покупця на території Продавця 
матеріальних цінностей (за 1 випадок.) 

4 000 грн 8 000 грн 

Вивіз і ввіз працівником Покупця матеріальних цінностей без 
оформлення документів (за 1 випадок.) 

1 000 грн 2 000 грн 

Нанесення працівником Покупця матеріального збитку майну 
Продавця (за 1 випадок.): 
- наїзд на ворота, шлагбауми, клумби, будови або їх пошкодження; 
- пошкодження електроопор, водо-газопроводів, кабельних 
комунікаційних мереж (підземних і повітряних); 
- пошкодження частин технологічних механізмів, або їх руйнування 

3 000 грн 5 000 грн 

Фальсифікація документів на ввіз-вивіз матеріальних цінностей, 
пропусків і посвідчень (за 1 випадок.) 

3 000 грн 5 000 грн 

Непокора працівником Покупця законній вимозі працівників служби 
безпеки Продавця при виконанні ними своїх службових обов'язків (за 
1 випадок.) 

2 000 грн 3 000 грн 

Хуліганські дії працівника Покупця на території Продавця, незаконна 
порубка дерев, кущів (за 1 випадок.) 

2 000 грн 3 000 грн 

Паління працівника Покупця на території Продавця в 
невстановлених місцях (за 1 випадок.) 

200 грн 500 грн 

 
 

 
ПРОДАВЕЦЬ 

 

 
ПОКУПЕЦЬ 

 

 
 
 
 



Додаток №2 до договору № _____ 
від «____»________20___р. 

 
Специфікація №   _____ 

 
м. Кривий Ріг                                                                                   «_____» ________ 20__ р. 
 
Продавець: ПАТ «Кривбасзалізрудком» 
Покупець: _________________________ 
 
1. Продавець зобов'язується поставити, а Покупець прийняти та оплатити: 
 

№ п/п Найменування 
товару 

Од. 
вим. 

Кількість Ціна, грн Сума, грн 

1      
2      
3      

Разом:      
ПДВ:      

Всього:      
 
При здійсненні відвантаження допускається відхилення ваги Товару у розмірі ___%. Таке відхилення не вважається 
порушенням умов цього договору щодо кількості Товару. 
 
2. Товар реалізується на умовах: ________________________ (Incoterms – 2010). Покупець приймає Товар без 

його видозміни на складі Продавця. Продавець не здійснює навантаження Товару на транспортний засіб 
Покупця. 

3. При відвантаженні залізничним транспортом, відправником вантажу та планодержателем є Покупець. 
Замовлення, супровід вагонів з Товаром, плата за користування вагонами здійснюється Покупцем. Подача, 
збирання вагонів, маневрові роботи, здійснюються силами та за рахунок Покупця. 

4. Для пропуску до місця навантаження автотранспорту та представників Покупця, Продавцеві необхідно надати 
заявку встановленого зразка не пізніше ніж за два робочі дні до дня відвантаження згідно графіку 
відвантаження. 

5. Строк реалізації: встановлюється згідно з п. 2.3. даного Договору, при цьому максимальний строк 
відвантаження Товару не повинен перевищувати 30 календарних днів з моменту початкової дати 
відвантаження зазначеної в графіку відвантаження. 

6. Порядок оплати Товару: 100% передплата за партію Товару, у триденний строк з моменту виставлення 
рахунку Продавцем, шляхом перерахування коштів у безготівковій формі на розрахунковий рахунок 
Продавця. 

7. Після здійснення передплати в розмірі 100 % ціна на Товар не змінюється. 
8. ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ № ______ ВІД «_____»_________20___Р. ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ НА СУМУ 

ДАНОЇ СПЕЦИФІКАЦІЇ № ______ І СТАНОВИТЬ _______________ ГРН. 
 

ПРОДАВЕЦЬ 
 

 

 
ПОКУПЕЦЬ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до специфікації №______  

до договору №______ від___________ 
 
 
 
 
 
 

Графік відвантаження 
 
 
 
 

Назва 
Товар

у 
 
 
 

Дні відвантаження    

01.01.
2011 

02.01.
2011 

03.01.
2011 

04.01.
2011 

05.01.
2011 

06.01.
2011 

07.01.
2011 

08.01.
2011 

09.01.
2011 

10.01.
2011 

         

 
 
 
 

Обсяг 
Товар

у 

Обсяг 
Товар

у 

Обсяг 
Товар

у 

Обсяг 
Товар

у 

Обсяг 
Товар

у 

Обсяг 
Товар

у 

Обсяг 
Товар

у 

Обсяг 
Товар

у 

Обсяг 
Товар

у 

Обсяг 
Товар

у 

         

 
 

 

 
ПРОДАВЕЦЬ 

 

 

 
ПОКУПЕЦЬ 

 

 

 


