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Д О Г О В ІР № 152414
пост авки хімічної продукції

м. Кам’янське, Дніпропетровська обл., Україна

«28» січня 2019 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПР0А30Т», іменоване надалі «ПОСТАЧАЛЬНИК», представлене Заступником
Голови Правління - комерційним директором Пустовойтом А.М., що діє від імені та в інтересах товариства на підставі
довіреності № 2/016-юр від 27.12.2018 р., з однієї сторони, та
Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНДЕКО», іменоване надалі «ПОКУПЕЦЬ», представлене
заступником директора Кравцем О.О., що діє від імені та в інтересах товариства на підставі Довіреності № 17 від
28.12.2018 р ., з другої сторони,
спільно іменовані «Сторони», а кожний окремо - як «Сторона», на основі вільного волевиявлення, керуючись поміж
інших норм чинного законодавства положеннями ст. 6 ЦК України, уклали цей договір поставки хімічної продукції
(надалі - «Договір») про нижченаведене:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. КІЛЬКІСТЬ, ЦІНА ТА ЯКІСТЬ ХІМ ІЧНО Ї ПРОДУКЦІЇ
1.1. Постачальник зобов’язується протягом строку дії Договору поставляти (передавати у власність) Покупцю
визначену цим Договором та невід’ємними додатками до нього продукцію виробничо-технічного призначення,
а Покупець - зобов’язується приймати таку продукцію та оплачувати її вартість в порядку і в строки, передбачені
Договором та невід’ємними додатками до нього.
1.2. Предметом поставок за цим Договором є визначена родовими ознаками продукція виробничо-технічного
призначення - хлор рідкий (надалі - «Хімічна продукція»).
1.3. Кількість та ціна Хімічної продукції, що підлягає поставці за цим Договором, узгоджуються Сторонами
в специфікаціях на поставку Хімічної продукції (надалі - «Специфікації на поставку Хімічної продукції»). Специфікації
на поставку Хімічної продукції підписуються повноважними представниками обох Сторін, скріплюються печатками Сторін
(за їх наявності) та є невід’ємними частинами (додатками) цього Договору.
1.4. Ціна Хімічної продукції приймається Сторонами визначеною на тому базисі поставки, що зазначений у п. 3.1. цього
Договору. Ціна Хімічної продукції, яка зазначена у погодженій Сторонами Специфікації на поставку Хімічної продукції, може
змінюватись Постачальником. Про зміну ціни Хімічної продукції Постачальник повідомляє Покупця. Після направлення
Покупцю повідомлення про зміну ціни Хімічної продукції Постачальник вправі відмовитися від постачання Хімічної продукції
за погодженою Сторонами Специфікацією на поставку Хімічної продукції. У разі згоди Покупця зі зміною ціни Сторони
підписують нову Специфікацію на поставку Хімічної продукції, в якій зазначаються нова ціна Хімічної продукції та кількість
Хімічної продукції, яка підлягає поставці Покупцю за новою ціною. Підписана Сторонами нова Специфікація на поставку
Хімічної продукції стає невід’ємною частиною Договору та є підставою для подальшого постачання Хімічної продукції
Покупцю на умовах цього Договору. Після підписання Сторонами нової Специфікації на поставку Хімічної продукції
попередня Специфікація на поставку Хімічної продукції, яка була погоджена Сторонами, втрачає свою чинність. У разі
непогодження Покупцем запропонованої ціни, тобто у разі надходження Постачальнику відмови Покупця від погодження
запропонованої ціни чи ненадходження Постачальнику в межах вказаного ним у повідомленні строку для надання
відповіді письмової згоди Покупця із запропонованою ціною, ціна Хімічної продукції вважається непогодженою, а Сторони
вважаються такими, що не пов'язані будь-якими зобов’язаннями, правами чи обов’язками щодо поставки та оплати
Хімічної продукції, ціну якої Постачальник запропонував змінити. Всі Специфікації на поставку Хімічної продукції,
які підписані Сторонами, втрачають свою чинність з моменту надходження Постачальнику відмови Покупця від погодження
запропонованої ціни чи з моменту спливу строку, вказаного Постачальником у повідомленні для надання відповіді
про погодження нової ціни Хімічної продукції, і ненадходження Постачальнику протягом цього строку письмової згоди
Покупця із запропонованою ціною.
1.5. Якість Хімічної продукції повинна відповідати ГОСТ 6718-93 «Хлор рідкий. Технічні умови». Постачальник
засвідчує якість Хімічної продукції паспортом про якість, зміст якого відповідає вимогам ГОСТ 6718-93. Копія паспорту
про якість передається Постачальником Покупцю в електронному вигляді разом з накладною (електронною накладною)
на перевезення вантажу (Хімічної продукції), якщо Сторони не погодять інше. Примірник паспорту про якість надсилається
Постачальником Покупцю з рахунком-фактурою на поставлену Хімічну продукцію.
1.6. Постачальник під час укладання Договору ані прямо, ані опосередковано не повідомлений Покупцем про конкретні
цілі, задля досягнення яких Хімічна продукція придбавається Покупцем.
2. ЗА ГА Л ЬН А С У М А Д О ГО ВО РУ. ПОРЯДО К РО ЗРАХУН КІВ З А Д О ГО ВО РО М
2.ТЗд*ашва^£ума цього Договору обчислюється як вартість всієї Хімічної продукції, що зазначена у всіх підписаних
Стор5адійЩ^п%\іи<я?&ціях на поставку Хімічної продукції за цим Договором.
кпродукції здійснюється Покупцем у безготівковій формі, в національній валюті України, шляхом
коштів на поточний рахунок Постачальника. В платіжних дорученнях Покупець повинен
лер цього Договору, дату його укладення та призначення платежу.
повинна бути оплачена Покупцем на умові повної (стору^гкр^і& Сопередньої оплати,
^ті Хімічної продукції здійснюється Покупцем лише після лота
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(відвантаження) Хімічної продукції. Здійснення Покупцем повної сплати попередньої оплати за Хімічну продукцію
є необхідною умовою виконання Постачальником своїх зобов’язань по поставці Хімічної продукції Покупцю2.4.
Перерахування Покупцем грошових коштів до погодження Сторонами графіку поставки (відвантаження) Хімічної
продукції не вважається сплатою попередньої оплати за Хімічну продукцію і не створює у Постачальника зобов’язань
по поставці Хімічної продукції Покупцю. У даному випадку Хімічна продукція залишається неоплаченою, а грошові кошти
повертаються Покупцю на його письмову вимогу.
3. УМ О ВИ П О СТАВО К Х ІМ ІЧ Н О Ї ПРОДУКЦІЇ
3.1. Постачання Хімічної продукції Покупцеві здійснюється Постачальником на умові (базисі) поставки СРТ перевезення залізничним транспортом оплачене до залізничної станції на території України, вказаної у письмовій
заявці на поставку (відвантаження) Хім ічної продукції, згідно Правил Міжнародної Торгової Палати (ICC)
з використання термінів для внутрішньої та міжнародної торгівлі, в редакції 2010 р, (надалі - «ІНКОТЕРМ С - 2010»),
Хімічна продукція постачається Покупцеві окремими партіями.
3.2. Для узгодження кількості та ціни Хімічної продукції, що підлягає поставці за цим Договором, Покупець в строк
до 20 числа календарного місяця, що передує календарному місяцю, в якому ним очікується постачання Хімічної продукції,
направляє Постачальнику належним чином оформлені письмові замовлення на Хімічну продукцію. Замовлення
направляються Постачальнику поштою, факсимільним зв’язком та/або на e-mail: real2@azot.com.ua. Покупець
зобов’язаний зазначати у письмових замовленнях на Хімічну продукцію наступну обов’язкову інформацію:
- номер та дата даного Договору;
- найменування Хімічної продукції, яку необхідно поставити Покупцю;
- кількість Хімічної продукції, яку необхідно поставити Покупцю протягом наступного календарного місяця;
- найменування залізниць, коди та найменування станцій призначення вантажу (Хімічної продукції).
Письмові замовлення Покупця на Хімічну продукцію, які направляються Постачальнику з порушенням вищезазначеного
строку чи в яких відсутня обов’язкова інформація, Постачальник має право не розглядати.
3.3. Кількість Хімічної продукції, що підлягає поставці в кожній окремій партії, погоджується Сторонами
з урахуванням їх економічних інтересів, виробничих потужностей та виробничого циклу Постачальника. Сторони
домовилися про те, що на час зупинення виробничих потужностей Постачальника для проведення капітального
ремонту поставка (відвантаження) Хімічної продукції Покупцю може бути зупинена Постачальником до закінчення
ремонту і це не є порушенням умов цього Договору.
3.4. Отримавши письмове замовлення Покупця на Хімічну продукцію Постачальник розглядає його та, у разі
можливості поставити заявлену в ньому кількість Хімічної продукції на запропонованих Покупцем умовах, готує
Специфікацію на поставку Хімічної продукції, підписує її та направляє Покупцю для узгодження і підписання.
У разі непогодження Сторонами Специфікації на поставку Хімічної продукції Договір в частині поставки Хімічної продукції,
передбаченої такою непоГодженою Специфікацією, вважається таким, що не відбувся.
3.5. Після підписання Специфікації на поставку Хімічної продукції Покупець, для поставки йому Хімічної продукції,
має направляти Постачальнику належним чином оформлені письмові заявки на поставку (відвантаження) Хімічної
продукції із зазначенням в них бажаного графіку поставки (відвантаження). Заявки направляються Постачальнику поштою,
факсимільним зв’язком та/або на e-mail: real2@azot.com.ua. Покупець зобов'язаний зазначати у письмових заявках
на постачання (відвантаження) Хімічної продукції наступну обов’язкову інформацію:
- номер та дата даного Договору;
- номер та дата Специфікації на поставку Хімічної продукції, за якою необхідно поставити Покупцю Хімічну продукцію;
- найменування Хімічної продукції, яку необхідно поставити Покупцю;
- кількість Хімічної продукції, яку необхідно поставити Покупцю в кожній партії;
- графік поставки (відвантаження) Хімічної продукції в розрізі партій;
- повне найменування вантажоодержувачів із зазначенням їх повної і точної адреси;
- коди вантажоодержувачів;
- найменування залізниць, коди та найменування станцій призначення вантажу (Хімічної продукції);
- місця вивантаження Хімічної продукції (з подачею на під’їзну колію вантажоодержувача чи ні).
Письмові заявки Покупця на поставку (відвантаження) Хімічної продукції, в яких відсутня обов’язкова інформація,
Постачальник має право не розглядати.
3.6. Отримавши письмову заявку Покупця на поставку (відвантаження) Хімічної продукції Постачальник розглядає
її та, у разі можливості поставити заявлену в ній кількість Хімічної продукції за запропонованим Покупцем графіком
поставки (відвантаження), погоджує її, про що повідомляє Покупця. У разі неможливості поставити заявлену кількість
Хімічної продукції за запропонованим Покупцем графіком посїавки (відвантаження) заявка відхиляється П pcjanaльн иком.
Постачальник вправі запропонувати Покупцю до узгодження можливий з точки зору
'гюСТгйання
(відвантаження) Хімічної продукції. Погодження Сторонами графіку поставки (відвантаження) є підставою; дЛяїздійсН'ення
Покупцем попередньої оплати вартості Хімічної продукції, а попередня оплата - підставою для поставки Хімічної продукції
Постачальником.
„
.
3.7. Постачання партії Хімічної продукції здійснюється за умови повної сплати Покупцем попередньої Оплати вартості .
Хімічної продукції. Постачальник має право відмовитися від виконання своїх зобов’язань по поставці Покупцю Хімічної/
продукції якщо Покупцем повністю не оплачена раніше поставлена йому Хімічна продукція. Часткова та/або дострокова
поставка Хімічної продукції допускається.
;
>/
3.8. Постачання Хімічної продукції здійснюється залізничним транспортом у призначеному для її перевезення
рухомому складі. Хіміува-лродукцідіпостачається у власних (орендованих) вагонах Постачальника. Сторони вправі окремо
письмово погодитйпостачання Хімічної продукції у вагонах, що надаються Покупцем. Постачання Хімічної продукції
'Д оговір № 152414 пост авки хім ічної п р о е к ц ії від ‘28 " січня 2019 р.
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і навантаження вагонів здійснюється згідно з нормами навантаження вагонів та вимогами Правил перевезення наливних
вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 18.04.2003 р. № 299 (далі по тексту - “Правила
перевезення наливних вантажів”), але не більше ніж на суму здійсненої Покупцем попередньої оплати вартості Хімічної
продукції, якщо Сторони письмово не погодять інше.
3.9. Згідно Правил перевезення наливних вантажів транспортування Хімічної продукції здійснюється у супроводі
представників (провідників) вантажовідправника або вантажоодержувача Хімічної продукції. Обов'язок забезпечення
супроводження вагонів із Хімічною продукцією покладається на ту Сторону Договору, яка надає вагони для постачання.
Представники (провідники) слідують разом із вантажем (Хімічною продукцією) в окремому вагоні супроводження до місця
вивантаження Хімічної продукції. Покупець зобов'язаний за свій рахунок відправити вагон супроводження Постачальника
на станцію приписки на адресу Постачальника по повних перевізних документах протягом однієї доби з моменту
одержання вантажу (Хімічної продукції) від перевізника. Покупець зобов’язаний відшкодувати Постачальнику всі збитки,
понесені останнім у зв’язку із затримкою відправлення вагону супроводження Постачальника.
3.10. Постачальник вважається таким, що виконав свої зобов’язання по поставці Хімічної продукції Покупцю,
з моменту передачі певної кількості (партії) Хімічної продукції першому перевізникові задля її доставки до вказаної
Покупцем залізничної станції на території України. Датою поставки Хімічної продукції є дата передачі Хімічної продукції
першому перевізникові вантажу (Хімічної продукції), яка зазначена у накладній (електронній накладній) на перевезення
вантажу. Ризик втрати чи пошкодження Хімічної продукції, право власності на Хімічну продукцію, а також обов’язок несення
витрат, пов’язаних з Хімічною продукцією, переходять від Постачальника до Покупця в момент виконання Постачальником
своїх зобов’язань по поставці Хімічної продукції'.
4. ПРИЙМАННЯ ХІМ ІЧ Н О Ї ПРОДУКЦІЇ З А КІЛЬКІСТЮ ТА ЯКІСТЮ. П РЕТЕН ЗІЇ
4.1. Приймання Хімічної продукції за кількістю проводиться Покупцем у відповідності з Інструкцією про порядок
приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю, затвердженою
Постановою Держарбітражу при Раді Міністрів С Р С Р від 15.06.1965 р. № П-6 (з наступними змінами та доповненнями).
4.2. Приймання Хімічної продукції за якістю проводиться Покупцем у відповідності з Інструкцією про порядок
приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за якістю, затвердженою
Постановою Держарбітражу при Раді Міністрів С Р С Р від 25.04.1966 р. № П-7 (з наступними змінами та доповненнями).
4.3. Якщо при прийманні Хімічної продукції виявиться її нестача та/або невідповідність її якості вимогам стандартів,
технічних умов, цьому Договору чи даним, зазначеним в документах, що посвідчують якість Хімічної продукції, Покупець
зобов’язаний призупинити подальше приймання Хімічної продукції, забезпечити схоронність Хімічної продукції, а також
вжити заходів щодо попередження погіршення її якості та уникнення змішування Хімічної продукції з іншою однорідною
продукцією. Про факт виявлення нестачі Хімічної продукції та/або невідповідності її якості вимогам стандартів, технічних
умов, цьому Договору чи даним, зазначеним в документах, що посвідчують якість Хімічної продукції, Покупцем складається
проміжний акт за підписами осіб, що проводили приймання Хімічної продукції. Одночасно з призупиненням приймання
Хімічної продукції Покупеїщ зобов’язаний викликати для обов’язкової участі в продовженні приймання Хімічної продукції
і складання двостороннього акту представника Постачальника. У разі неявки представника Постачальника до місця
приймання Хімічної продукції протягом встановлених строків, приймання Хімічної продукції здійснюється Покупцем
за участю представника Торгово-промислової палати України (надалі - «ТПП України»). Акти про нестачу Хімічної
продукції, акти про невідповідність якості Хімічної продукції вимогам стандартів, технічних умов, цьому Договору чи даним,
зазначеним в документах, що посвідчують якість Хімічної продукції, повинні складатися за участю відповідно представника
Постачальника чи ТПП України. Витрати, пов’язані із залученням представника ТПП України для приймання Хімічної
продукції, включаючи оплату послуг ТПП України, Покупець несе самостійно. Такі витрати Покупця не підлягають
відшкодуванню Постачальником.
4.4. Претензії щодо кількості та/або якості поставленої Хімічної продукції, за їх наявності, пред’являються Покупцем
Постачальнику в письмовій формі. Зміст і обґрунтування претензії повинні бути підтверджені доданим до претензії актом,
складеним відповідно до умов п.п. 4.1., 4.2., 4.3. Договору. Непред’явлення Покупцем до Постачальника протягом
25 (двадцяти п’яти) календарних днів з моменту виконання останнім своїх зобов'язань по поставці Хімічної продукції
(п. 3.10. Договору) претензії щодо кількості та/або якості Хімічної продукції означає, що поставлена Хімічна продукція
прийнята Покупцем по кількості та/або по якості в повному обсязі, без зауважень і без відповідних майнових / немайнових
вимог до Постачальника.
5. З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я ВИКОНАН НЯ З О Б О В 'Я З А Н Ь . ВІДПО ВІД АЛЬНІСТЬ СТОРІН. П О РЯД О К ВИ РІШ ЕН Н Я СП О РІВ
5.1. За невиконання та/або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, а також за виниклі внаслідок
невиконання та/або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором негативні наслідки, Сторони несуть
згідно з цим Договором та чинним законодавством України.
к несе відповідальність за поставку Покупцю неякісної Хімічної продукції у вигляді штрафу в розмірі
тої Покупцем неякісної Хімічної продукції.
становлюється строк вивантаження одного власного (орендованого) вагона Постачальника
вання власного (орендованого) вагона Постачальника у Покупця) - 24 години. За затримку
ендованого) вагона Постачальника (надалі - “вагон Постачальншдаг^гго&Ее^а порушення строку
ов’язаний сплатити Постачальнику штрафні санкції в р о з м і^ ^ ^ Д О к їР ^ ^ ^ н а д ц я т ь гри
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00 коп.) за кожну годину затримки повернення' вагрЯу ПостачаШЙЙ^а незалежно від того, на яких коліях сталася
така затримка.
■
5.4. Документами, що свідчать про загальний час передрання власного (Орендованого) вагона Постачальника
у Покупця (тобто по яких обліковується час вивантаження вагона) є накладна на перевезення вантажу і накладна
на перевезення порожнього вагона Постачальника.
5.5. У разі затримки повернення вагона Постачальника Постачальник виставляє Покупцю претензію із розрахунком
суми штрафних санкцій за порушення строку вивантаження вагона Постачальника. Розрахунок суми штрафних санкцій
здійснюється Постачальником на підставі документів, зазначених в п. 5.4. Договору, та термінів доставки вантажів згідно
Статуту залізниць України (ст. ст. 41, 116) і Правил обчислення термінів доставки вантажів, затверджених Наказом
Міністерства транспорту України № 644 від 21.11.2000 р.
5.6. При пред’явленні Постачальником претензії за порушення строку вивантаження вагону Постачальника Покупець
зобов’язаний надати Постачальнику накладну на перевезення вантажу з датою видачі вантажу. Допускається надання
копії накладної на перевезення вантажу, засвідченої Покупцем або вантажоодержувачем, якщо Покупець не є кінцевим
вантажоодержувачем.
5.7. При наданні Покупцем Постачальникові документів, зазначених у п. 5.6. Договору, загальний час перебування
вагона Постачальника у Покупця обчислюється з 12 годин 00 хв. дати приймання вантажоодержувачем вагона з вантажем
від перевізника, яка зазначена в накладній на перевезення вантажу, і до 12 години 00 хв. дати здачі вантажоодержувачем
порожнього вагона перевізнику, яка зазначена в накладній на перевезення порожнього вагону Постачальника.
5.8. У разі надання Покупцем додатково до документів, зазначених у п. 5.6. Договору, належним чином засвідчених
копій Відомості плати за користування вагонами форми ГУ-46 та Пам'ятки про подавання/забирання вагонів форми ГУ-45
загальний час перебування вагону Постачальника у Покупця обчислюється на підставі даних, що містяться у цих
документах.
5.9. Сторони домовилися, що у випадку ненадання протягом встановленого для відповіді на претензію строку
накладних на перевезення вантажу чи їх засвідчених копій, та, додатково до них, Відомостей плати за користування
вагонами форми ГУ-46 і Пам’яток про подавання/забирання вагонів форми ГУ-45 Покупець зобов'язаний сплатити
Постачальнику штрафні санкції за порушення строку вивантаження вагонів Постачальника згідно розрахунку, зазначеного
Постачальником у направленій Покупцю претензії. Достатнім доказом порушення Покупцем строку вивантаження
вагона Постачальника в такому випадку є накладна на перевезення вантажу (примірник Постачальника) та накладна
на перевезення порожнього вагона Постачальника.
5.10. Покупець зобов’язаний повністю звільнити власний (орендований) вагон Постачальника від залишків вантажу
згідно п. 1.5.8. Правил перевезення наливних вантажів та ст. 35 Статуту залізниць України. За повернення вагона
Постачальника, неочищеного від залишків вантажу, з Покупця стягуються штрафні санкції за промивку та очистку силами
Постачальника вагона у розмірі, що дорівнює витратам Постачальника на промивку та очистку, зазначеним у калькуляції
на виконання цих робіт. Факт прибуття вагону Постачальника неочищеним від залишків вантажу встановлюється актом,
що підписується представниками Постачальника.
5.11. Після одержання і вивантаження вантажу (Хімічної продукції) з вагону Постачальника Покупець зобов’язаний
своїми силами та за свій рахунок відправити вагон Постачальника справним у технічному і комерційному відношенні
по повних перевізних документах на станцію приписки на адресу Постачальника, як це передбачено п.п. 1.2.З., 1.5.8.
Правил перевезення наливних вантажів. У випадку неповернення вагона Постачальника протягом ЗО діб від дати поставки
Хімічної продукції, вагон вважається втраченим.
5.12. У разі втрати вагона Постачальника Покупець зобов’язаний надати Постачальнику відповідний вагон
у тимчасове безкоштовне користування, а після закінчення трьох місяців з моменту його втрати - на безоплатній основі
передати вагон у власність Постачальника. У випадку відсутності у Покупця відповідного вагону Покупець відшкодовує
Постачальнику вартість втраченого вагона, що складає 2 200 000,00 грн. (два мільйони двісті тисяч гривень 00 копійок)
з ПДВ (заставна вартість).
5.13. Покупець зобов’язаний за свій рахунок усунута пошкодження вагону Постачальника, що виникли під час
здійснення поставки Хімічної продукції, її вивантаження чи повернення порожнього вагону Постачальника, якщо не доведе,
що відповідні пошкодження виникли не з вини Покупця. У випадку не усунення виявлених пошкоджень вагону
Постачальника протягом ЗО (тридцяти) календарних днів від дати отримання Покупцем вимоги чи претензії Постачальника,
Покупець зобов’язаний відшкодувати Постачальнику заставну вартість пошкодженого вагону, зазначену в п. 5.12.
Договору, в повному обсязі.
5.14. Крім сплата штрафних санкцій за невиконання та/або неналежне виконання зобов’язань за Договором Покупець
зобов’язаний в повному обсязі відшкодувати Постачальникові всі понесені останнім збитки, включаючи збитки, спричинені
неправильним зазначенням коду, найменування або адреси вантажоодержувача, з вини Покупця.
5.15. Всі спори та розбіжності, що виникатимуть з цього Договору або у зв'язку із ним, Сторони, яа'магатиійуГься
вирішувати шляхом здійснення переговорів між собою. Досудовий порядок врегулювання таких спорів є обов’язковим,
для обох Сторін. Будь-який спір, що виник з цього Договору або у зв’язку із ним і не був врегульований Сторонами
у досудовому порядку, може бути переданий для розгляду та остаточного вирішення до господарського суду відповідно .'
до чинного законодавства України.
іг
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6. ЗВІЛ ЬН ЕН Н Я ВІД ВІДПО ВІД АЛЬНО СТІ З А П ОРУШ ЕННЯ З О Б О В ’Я З А Н Ь (Ф ОРС-МАЖ ОР)
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо таке-'
порушення сталося внаслідок випадку або дії обставин непереборної сили.
' - __1* - •"
6.2. Під випадкрм'ївцьому Договорі розуміються будь-які непередбачувані та невластиві звичайній господарській
діяльності Стороічи обставини (події), які безпосередньо не обумовлені діями Сторони і не знаходяться в необхідному
Д оговір № 1,5^414 пост авки х ім іч н о їп д о $ ущ ц в ід "28" січня 2019 р.
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причинному зв'язку з ними, знаходяться поза впливом Сторони та унеможливлюють повне або часткове виконання
нею своїх зобов’язань чи суттєво перешкоджають такому виконанню. До випадку, зокрема, але не виключно, відносяться:
аварії, руйнування, пожежі, вихід з ладу обладнання, перебої чи перерви в газо- та/або електропостачанні внаслідок
аварій на об’єктах газо- та/або електропостачання, громадські хвилювання, терористичні акти, війна чи воєнні дії, епідемії,
зафіксовані у встановленому законом порядку факти вчинення протиправних дій третіми особами, страйки, блокади,
закриття шляхів сполучення, тимчасові заборони транспортування продукції залізницями, проголошення надзвичайного
стану, заборона експорту чи імпорту, видання органами державної влади чи органами місцевого самоврядування
будь-яких актів, які унеможливлюють чи суттєво перешкоджають виконанню Стороною зобов'язань за цим Договором
тощо. Під обставинами непереборної сили в цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні або невідворотні за даних
умов здійснення господарської діяльності обставини (події) зовнішнього характеру, які викликані дією сил природи,
відбуваються незалежно від волі Сторони і унеможливлюють повне або часткове виконання нею своїх зобов’язань
чи суттєво перешкоджають такому виконанню. До обставин непереборної сили, зокрема, але не виключно, відносяться:
землетрус, повінь, просідання чи зсув ґрунту, несприятливі метеорологічні умови (нагромадження снігу, ожеледь, ураган,
буря, циклон), пожежа тощо.
6.3. Сторона, що внаслідок випадку або дії обставин непереборної сили позбавлена можливості належним чином
виконати свої зобов’язання за цим Договором, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом 20 (двадцяти)
календарних днів від дня виникнення у неї неможливості виконання зобов'язань за Договором та підтвердити факт
настання випадку або дії обставин непереборної сили належними доказами (як-от: документами, що видаються
центральними або місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, ТПП України
та її територіальними органами; актами, листами, телеграмами, будь-якими іншими офіційними письмовими записами,
що містять в собі відомості про настання відповідних обставин тощо).
6.4. Сторони, відповідно до ст. 219 ГК України, погодили, що окрім випадку та дії обставин непереборної сили
підставою для звільнення Постачальника від відповідальності за порушення зобов'язань ло Договору є наступні обставини
надзвичайного характеру, за умови, якщо вони безпосередньо негативно впливають на можливість належного виконання
Постачальником своїх зобов’язань і виникли без його умислу: зупинка роботи всіх або окремих виробництв (цехів)
Постачальника, пов'язаних з виробництвом Хімічної продукції, внаслідок припинення, перерв чи обмежень урядом України
або газопостачальними організаціями постачання природного газу Постачальникові. Факт виникнення таких обставин
засвідчується Постачальником в тому ж самому порядку, що передбачений п. 6.3. Договору.
6.5. При настанні зазначених в п. п. 6.2., 6.4. Договору обставин, якщо вони безпосередньо негативно впливають
на можливість виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором, строк виконання зобов'язань для Сторони
продовжується на весь час дії таких обставин. Якщо зазначені в п. п. 6.2., 6.4. Договору обставини діятимуть протягом
З (трьох) місяців поспіль і не виявлять ознак припинення, кожна зі Сторін має право відмовитися на майбутнє від виконання
своїх зобов'язань і від цього Договору шляхом направлення іншій Стороні повідомлення про таку відмову. При цьому
жодна зі Сторін не має права на відшкодування їй збитків, спричинених відмовою іншої Сторони від виконання зобов’язань
і від цього Договору.
7. З А Б Е ЗП Е Ч Е Н Н Я З Б ЕР ЕЖ Е Н Н Я КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
^
*
7.1. Сторони визнають, що будь - які відомості, які будуть надаватися Постачальником під час Е^конання зобов’язань,
передбачених цим Договором, та у зв’язку з ним, а також вся інформація організаційного, професійного, ділового';
технічного, комерційного, виробничого та іншого характеру (в тому числі і комерційна таємйиця)ґ -яка, ^стосується;
АТ “ДНІПРОАЗОТ", його працівників, контрагентів та господарської діяльності в цілому та стападвідомбю Ігри виконанні і:
зобов’язань, передбачених цим Договором, незалежно від форми і способу її вираження (отримання), є конфіденційною. Л
7.2. Приймаючи до уваги, що розголошення або інше протиправне використання інформації, зазначеної в .п. 7,1. цього
Договору, третім особам може призвести до матеріальних збитків, Покупець зобов’язується вжив‘ати’_всіх, необхідних
заходів для збереження конфіденційності (нерозголошення) отриманої інформації, при цьому забезпечивши такий стан
захисту інформації, при якому повністю була б усунена можливість розголошення конфіденційної інформації третім особам
та іншого протиправного використання, використовувати конфіденційну інформацію винятково з метою виконання умов
цього Договору, а також без попередньої письмової згоди Постачальника не передавати конфіденційну інформацію
стороннім особам та не використовувати таку інформацію у відносинах з третьою особою.
7.3. У разі розголошення або іншого протиправного використання конфіденційної інформації, Покупець несе
відповідальність за таке розголошення (інше протиправне використання) в порядку та на умовах, передбачених чинним
законодавством України, і повинен у повному обсязі відшкодувати завдані Постачальникові таким розголошенням збитки.
7.4. Зобов’язання Покупця щодо забезпечення збереження конфіденційності інформації, що передбачені цим
Договором, залишаються чинними і після закінчення строку дії цього Договору та у разі його дострокового розірвання.
(ДОГОВОРУ. ІНШІ УМОВИ
набирає чинності з моменту його укладення Сторонами і діє до 31 грудня 2019. Вся передплачена
цього Договору Х.імічна продукція має бути поставлена в строк не пізніше останнього дня строку дії
складений українською мовою, у двох примірниках, кожний з
говору всі попередні переговори за ним, листування, попер
сто сур ть^ предмету цього Договору, втрачають юридичну.
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8.3. Зміни та доповнення до цього Договору є йоґ6!'йевід'єійноір ЧІІтиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони
викладені у письмовій формі, підписані уповноваженими йа’1те "представниками Сторін та скріплені печатками Сторін
(за їх наявності), окрім випадків, передбачених даним Договором. Сторони домовилися, що пересилання Стороною
по факсу примірника Договору, змін чи доповнень До нього, підписаних та скріплених печаткою відповідної Сторони
(за ЇЇ наявності), свідчить про її повну та безумовну згоду на укладення цього Договору, внесення змін чи доповнень
до нього. Факсимільні копії документів, в тому числі цього Договору, що надаються Сторонами один одному та третім
особам в ході виконання ними своїх зобов’язань за цим Договором, мають юридичну силу до моменту надання оригіналів
документів.
8.4. Найменування розділів Договору включені до його тексту виключно з міркувань зручності, жоден з них не має
переважного значення перед іншими і не може впливати на визначення змісту або тлумачення будь-яких інших положень
Договору без взаємозв’язку з ними. Визнання будь-якого положення цього Договору недійсним не тягне за собою
недійсність інших його положень (умов). Недійсне положення замінюється іншим положенням, що є допустимим
в правовому відношенні та близьким за змістом до заміненого.
8.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним,
регламентуються нормами чинного законодавства України. При тлумаченні умов Договору ІНКОТЕРМС-20Ю
застосовуються Сторонами з врахуванням особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним характером поставок за цим
Договором, а також тих особливостей, що випливають з умов даного Договору.
8.6. У випадку зміни зазначених в цьому Договорі місцезнаходження, банківських та інших реквізитів Сторін,
включаючи статус платника податку на прибуток, Сторона Договору, у якої настали такі зміни, зобов'язується повідомити
про це іншу Сторону протягом 25 (двадцяти п’яти) календарних днів з моменту настання таких змін.
8.7. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та/або обов’язки за цим Договором третій стороні
без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони.
8.8. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних підставах. Покупець є платником податку на
прибуток на загальних підставах.
9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ПОСТАЧАЛ ЬНИК

ПОКУПЕЦЬ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОАЗОТ»

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ІНДЕКО»

51909, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське,
вул. С.Х. Горобця, 1
п/р 26002000000830
в ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”
МФО 305749,
Код ЄД РПОУ 05761620,
4034
1-32

kcom.ua.

51909, Дніпропетровська обл.
м. Кам’янське, вул. С.Х. Горобця, 20
п/р 26007569570001 в АТ “ТАСКОМБАНК”
МФО 339500,
Код ЄДРПОУ 30095458,
ІПН 300954504641
тел. 0 (569) 58 47 70 (71,72)

Заступник комерційного
директора з торгівлі

Начальник ВР

Вик.

/І.Г. Афанасьева/

і?

\,

тел. (0569)55-86-10
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