Д О Г О В І Р № _____
м. Харків

купівлі-продажу

“___” _________ 20__ р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “ХАРКІВ-ДМВ”, що
іменується надалі ПЕРЕРОБНИК, в особі директора Задорожного Анатолія Федоровича, що діє на підставі Статуту, договору з
Національним банком України № 12/2015-бм від 27.01.15, з одного боку, і
______________________________________________________________________________________________________,
що іменується надалі ЗДАВАЛЬНИК, в особі ______________________________________________________________________
_____________________________________________________, що діє на підставі ______________________________________,
з іншого боку, уклали цей договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ЗДАВАЛЬНИК здає, а ПЕРЕРОБНИК приймає і оплачує брухт та відходи, що містять дорогоцінні метали, (далі за
текстом сировина) для переробки і подальшого здавання до Держскарбниці України або до Держфонду України.
2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН
2.1. ЗДАВАЛЬНИК зобов'язується:
2.1.1. Розсортувати сировину за видами і підготувати її до вигляду, зручного для подальшого приймання, відбору
проб на хімічний аналіз і відвантаження ПЕРЕРОБНИКУ. За узгодженням з ПЕРЕРОБНИКОМ допускається відвантаження
сировини у нерозібраному виді і без сортування.
2.1.2. Підготувати на всю сировину опис (Додаток № 1) із зазначенням номера місця, виду і найменування
сировини, ваги відходів (лігатурного і чистого), способу визначення вмісту дорогоцінних металів в сировині (за
даними хімічних аналізів або паспортними даними) з обов'язковим додатком останніх до описів.
2.1.3. Передати сировину ПЕРЕРОБНИКУ за узгодженим описом не пізніше 3 (трьох) днів з моменту підписання
протоколу узгодження договірної ціни (Додаток № 2).
2.1.4. ЗДАВАЛЬНИК гарантує, що сировина є вибухово- та радіаційнобезпечною, а також не містить отруйних речовин.
2.2. ПЕРЕРОБНИК зобов'язується:
2.2.1. Прийняти сировину за описом ЗДАВАЛЬНИКА і виписати попередній приймальний акт. Під час приймання
сировини у присутності ЗДАВАЛЬНИКА при необхідності провести відбір проб на хімічний аналіз багатої сировини (відбираються
три проби: основна, контрольна і арбітражна) і опечатати їх. Бідна сировина приймається на підставі паспортних даних або
експертної оцінки.
2.2.2. Протягом 17 (сімнадцяти) днів з моменту одержання сировини повідомити результати хімічних аналізів відібраних
проб. При згоді ЗДАВАЛЬНИКА з результатами аналізів сировина поступає на переробку. У разі незгоди з результатами –
робиться аналіз контрольної проби у присутності ЗДАВАЛЬНИКА або самим ЗДАВАЛЬНИКОМ.
2.2.3. Переробити сировину і надати ЗДАВАЛЬНИКОВІ не пізніше 2-х місяців з моменту надходження сировини
“Паспорт на здавання дорогоцінних металів до Держфонду України”.
2.2.4. Здати після переробки всі отримані дорогоцінні метали до Держскарбниці України або до Держфонду України.
2.3. Сторони зобов'язуються забезпечити конфіденційність взаємовідносин, які пов'язані з цим договором, а також самого
договору.
2.4. По всіх інших питаннях, не обумовлених цим договором, сторони керуються чинним законодавством, інструкціями і
положеннями Міністерства фінансів України.
3. СУМА ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК І СТРОКИ РОЗРАХУНКІВ
3.1. Загальна сума договору визначається на підставі кількості дорогоцінних металів в чистоті, що містяться в брухті та
відходах, за «Паспортом на здавання ДМ до Держфонду України» і протоколу узгодження договірної ціни за 1 грам ДМ в чистоті
(Додаток № 2).
Договірні ціни за 1 грам ДМ в чистоті для протоколу узгодження договірної ціни встановлюються на підставі вартості
банківських металів згідно з розпорядженням НБУ на день оформлення протоколу узгодження договірної ціни за мінусом витрат
ПЕРЕРОБНИКА на переробку брухту та відходів, що містять ДМ, і доведення вилучених дорогоцінних металів до стану
банківських.
У разі, якщо ЗДАВАЛЬНИК не є платником податку на додану вартість або не сплачує ПДВ з операцій по реалізації
брухту та відходів, що містять ДМ, розрахунок загальної суми оплати за договором проводиться за цінами без урахування ПДВ
(гр. 4 протоколу узгодження договірної ціни).
3.2. ЗДАВАЛЬНИКОВІ на підставі узгодженої експертної оцінки кількості дорогоцінних металів перераховується передня
оплата в розмірі _____% від загальної вартості сировини протягом __ (________) банківських днів з моменту підписання опису
(Додаток №1) .
3.3. Остаточний розрахунок за здану сировину проводиться згідно з «Паспортом на здавання дорогоцінних металів до
Держфонду України» не пізніше 2-х місяців з моменту відвантаження сировини ПЕРЕРОБНИКУ.
3.4. За порушення обумовлених в договорі строків оплати або здавання відходів, що містять дорогоцінні метали,
винна сторона виплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.

4. СТАТУС СТОРІН
4.1. Статус ПЕРЕРОБНИКА:
- як платника податку на прибуток, встановлений на загальних підставах;
- як платника податку на додану вартість, встановлений на загальних підставах за винятком операцій по реалізації
банківських металів.
4.2. Статус ЗДАВАЛЬНИКА:
- як платника податку на прибуток ___________________________________________________________;
- як платника податку на додану вартість ______________________________________________.
4.3. Статуси сторін на предмет наявності ліцензій на роботу із дорогоцінними металами:
Вид господарської діяльності
„Збирання, первинна обробка відходів і брухту
дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння
органогенного утворення, напівдорогоцінного
каміння”

серія,
номер

Ліцензії Переробника
дата
строк дії
видачі
ліцензії

серія АВ
№ 563581

22.04.2011

Ліцензії Здавальника
серія,
дата
строк дії
номер
видачі
ліцензії

необмежений

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ
5.1. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних в цьому договорі реквізитів та інформації,
зазначеної у розділі 4 договору, а також зобов'язуються своєчасно не пізніше 10 календарних днів письмово повідомляти іншу
сторону про їх зміни.
5.2. __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
6.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє по «___»_______________ 20__р., а в частині
виконання зобов'язань за договором і взаєморозрахунків – до повного їх виконання.
6.2. У випадку, якщо жодна із сторін не заявить про припинення дії або зміну умов договору за 30 днів до його
закінчення, він вважається продовженим на наступний календарний рік.
6.3. Цей договір складений в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.
6.4. Реквізити сторін:
ПЕРЕРОБНИК:

ТОВ НВП"ХАРКІВ-ДМВ"
61140, м. Харків, вул. Юного ленінця, 10
п/р 26009118162 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805,
код ЄДРПОУ 24669618, ІПН 246696120385, св-во з ПДВ № 29861312,
тел/факс (57) 737-14-58, 732-03-34, е-mail: dmv@kharkov.ukrtel.net

ЗДАВАЛЬНИК:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Додатки до договору:

1. Опис брухту та відходів, що містять ДМ.
2. Протокол узгодження договірної ціни.

ПЕРЕРОБНИК

ЗДАВАЛЬНИК

________________А.Ф. Задорожний

_______________/__________________/

м.п.

м.п

Додаток № 1
до договору №_____________ від __________20__ р.

ЗА ТВЕ РДЖУЮ
_______________________________
_______________________________

ОПИС
№______ від

«____»________________20__ р.

відходів і брухту, що містять дорогоцінні метали, які відправлені на
ТОВ НВП "ХАРКІВ-ДМВ"
1. Відправник _____________________________________________________________________________________________
2. Юридична адреса _______________________________________________________________________________________
3. Банківські реквізити ______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
№
з/п

Найменування і стан
відходів і брухту, що містять ДМ

№
місця

Кількість
(шт.)

Лігатурна
вага (г)

Вид
ДМ

Вміст
ДМ (% )

Чиста
вага (г)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Матеріально відповідальний за відвантаження
відходів і брухту, що містять ДМ
Представник
ТОВ НВП «ХАРКІВ-ДМВ»

_______________
(Підпис)

_______________
(Підпис)

____________________________
(П.І.Б.)

____________________________
(П.І.Б.)

Додаток № 2
до договору № ___________ від ______________ 20__р.

ПРОТОКОЛ
узгодження договірної ціни
на брухт та відходи, що містять дорогоцінні метали
«___» _____________ 20___ р.

Ми, що нижче підписалися, від імені ПЕРЕРОБНИКА – директор ТОВ НВП "ХАРКІВ-ДМВ" Задорожний А.Ф., та від
імені ЗДАВАЛЬНИКА – __________________________________________________________________________________
засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни на брухт та відходи, що містять дорогоцінні
метали, які прийняті за документами ЗДАВАЛЬНИКА:
_____________________________________________________________________________________________
(№№ та дати описів, накладних)

№
з/п

Найменування відходів та брухту,
що містять дорогоцінні метали

Вид
ДМ

Ціна за 1 грам
ДМ в чистоті,
без ПДВ, грн.

Ціна за 1 грам
ДМ в чистоті,
з ПДВ, грн.

Примітка

* Брухт, що містить золота та металів платинової групи менше 0,01%, та срібла менше 0,1% приймається для переробки та здавання до
Держфонду України без оплати.

ПЕРЕРОБНИК:

ЗДАВАЛЬНИК:

___________ А.Ф. Задорожний

___________ /_____________________/

