
ДОГОВІР ПОСТАВКИ №______

м. Жидачів «_____»_____________ 202__ р.

Публічне акціонерне товариство «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат»
в особі керуючого санацією Рудницького Олександра Станіславовича, що діє на підставі 
ухвали Господарського суду Львівської області від 10.08.2016 року та 24.05.2017 року по 
справі № 914/4160/14, іменоване надалі «Покупець», з однієї сторони, 
та___________________________________________________________________________ 
в особі __________________________________, що діє на підставі _____________________, 
іменоване надалі «Постачальник», з іншої сторони, разом іменовані Сторони, а кожна 
окремо Сторона, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Постачальник зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець 

зобов'язується прийняти і сплатити на умовах цього Договору макулатуру марок МС-5Б-1, 
МС-5Б-2, МС-5Б-3, МС-6Б-1, МС-6Б-2 відповідно до ДСТУ 3500:2009., що іменується надалі 
– Товар. 

1.2. Поставка макулатури марки 6Б-3 з білим покрівельним шаром проводиться 
лише за наявності письмової згоди Покупця викладеної у формі окремого документу та /або 
додатку до даного Договору.

1.3. Постачальник зобов'язується поставляти Товар в асортименті і в кількості, 
погодженій Сторонами. Асортимент і кількість Товару вказуються в Специфікаціях 
(Додатках) до цього Договору, що становлять його невід'ємну частину.

1.4. Постачальник гарантує, що Товар, який поставляється належить йому на праві 
власності, не подарований, не проданий, не є предметом розгляду судових справ, не 
знаходиться під забороною відчуження, арештом, не є предметом забезпечення виконання 
зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і 
державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, 
передбаченого чинним в Україні законодавством.

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ, УПАКОВКА І МАРКУВАННЯ
2.1. Якість Товару повинна відповідати ДСТУ-3500:2009.
2.2. Постачальник гарантує, що Товар, який поставляється, не містить:фібру, мішки з 

під сажі, проклеєні термопластичним клеєм корінці книг, вологоміцні відходи паперу і 
картону, які не придатні для використання як волокнистий матеріал (відходи від виробництва 
шпалер, шпалери, крейдований папір), покриті поліетиленом та іншими полімерними 
плівками, лаками, смолами, тканиною, фольгою, парафіновані, бітумовані, промаслені, 
гумовані, металізовані, просочені хімічними речовинами, з сургучем, наждакові, прілі та 
горілі.

2.3. Товар поставляється в кіпах, пов'язаних дротом та/або ПЕТ стрічкою , вагою не 
менше 100кг.

2.4. Кожна кіпа маркірується з обов'язковим зазначенням наступних 
даних:найменування Постачальника, марка товару, вага кіпи, номер кіпи, дата упаковки.

2.5. Вологість макулатури всіх груп повинна бути не більше ніж 12%. Якщо вологість 
вища, маса партії визначається за формулою згідно ДСТУ 3500:2009. Масу партії 
визначають, виходячи з вологості макулатури 12% ДСТУ  3500:2009.

3. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ ТОВАРУ
3.1. Товар поставляється Постачальником партіями на умовах, обумовлених в 

Специфікаціях (Додатках)до цього Договору.
3.2. За умовами цього Договору партією вважається Товар, поставлений в одному 

транспортному засобі.
3.3. Датою виконання Постачальником зобов'язань по постачанню Товару вважається 

дата приймання Товару на складі Покупця.



Право власності на Товар та ризики його випадкового знищення або пошкодження
переходить від Постачальника до Покупця в момент отримання Товару на складі Покупця.

3.4. На кожну партію Товару Постачальник зобов’язується надати Покупцеві  
оригінали наступних документів: видаткова накладна, товарно-транспортна накладна, 
рахунок тощо. Документами, що підтверджують фактичне передання товару від 
Постачальника до Покупця є підписані уповноваженими представниками Сторін: видаткова 
накладна та товарно-транспортна накладна.

3.5. Строки поставки Товару та порядок його транспортування визначаються у 
Специфікації. 

3.6. Завантаження Товару на транспортний засіб здійснюється Постачальником до 
повної місткості у відповідності до граничних меж передбачених чинним законодавством. 
України.

3.7. Місце поставки товару: склад Покупця м. Жидачів, вул.. Фабрична, 4.

4. УМОВИ ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ
4.1. Приймання Товару по кількості й якості проводиться Покупцем відповідно до 

Інструкцій №П-6 і П-7, затвердженими постановами Держарбітражу 15.06.65 р. і 25.04.66 р. 
відповідно(з наступними змінами та доповненнями).

4.2. Приймання Товару по кількості робиться на підставі товаро-супровідних 
документів і даних ваг, встановлених на ПАТ "ЖЦПК". Приймання Товару  за якістю 
здійснюється - на підставі результатів випробувань Товару лабораторією ПАТ "ЖЦПК". За 
результатами   приймання товару по кількості та якості відділом технічного контролю (ВТК) 
Покупця складається Акт  приймання макулатури по кількості і якості. Акт підписується в 
односторонньому Порядку Покупцем та слугує підставою для проведення Покупцем 
остаточних розрахунків за поставлений Товар. 

4.3. У разі виявлення невідповідності Товару умовам Договору або  або у випадку 
відсутності та/або неналежного оформлення документів передбаченим п. 3.6 даного Договору
усі виявлені розбіжності фіксуються Покупцем в Акті приймання макулатури по кількості і 
якості. Акт підписується в односторонньому Порядку Покупцем та слугує підставою для 
відмови у проведенні Покупцем розрахунків за поставлений Товар.

4.4. При наявності в кіпах поставленого Товару макулатури двох і більше марок така 
макулатура класифікується як марка МС-11В (змішана). У випадку виявлення Покупцем 
серед поставленого товару макулатури даної марки Постачальник зобов’язаний, протягом 5-
ти робочих днів з дати отримання повідомлення від Покупця, здійснити її вивезення зі складу
Покупця власними силами та за власний рахунок і допоставити замість неї необхідну 
кількість товару у відповідності до маркування зазначеного у п. 1.1. даного Договору. У 
випадку якщо Постачальник з будь - яких причин не здійснить вивезення неприйнятого 
покупцем товару та /або його частини протягом вказаного у даному пункті строку Покупець 
має право утилізувати такий товар поклавши на Постачальника понесені ним витрати. 

4.5. У випадку поставки макулатури марки 6Б-3 без письмового погодження із 
Покупцем (п. 1.2. Договору), Постачальник зобов’язаний протягом 5-ти робочих днів з дати 
отримання повідомлення від Покупця здійснити її вивезення зі складу Покупця власними 
силами та за власний рахунок та допоставити замість неї необхідну кількість товару у 
відповідності до маркування зазначеного у п. 1.1. даного Договору. У випадку якщо 
Постачальник з будь - яких причин не здійснить вивезення макулатури марки 6Б-3 протягом 
вказаного у даному пункті строку Покупець має право розпорядитись даною макулатурою на 
власний розсуд : використати у виробництві, утилізувати тощо. Використана в такому 
випадку макулатура не підлягає оплаті та/ або компенсації Покупцем. Витрати на утилізацію 
підлягають компенсації Постачальником протягом 3-х робочих днів від дати отримання 
повідомлення від Покупця.

4.6. Покупець має право відмовитися від приймання Товару, що не відповідає вимогам
п.2.1 і п.2.2 цього Договору. У випадку відмови Покупця від прийняття всієї партії товару та/ 
або її частини Постачальник зобов’язується протягом 5-ти робочих днів від дати отримання 
повідомлення від Покупця здійснити вивезення неприйнятого Покупцем товару власними 
силами та за власний рахунок. У випадку якщо Постачальник з будь - яких причин не 



здійснить вивезення неприйнятого Покупцем товару та /або його частини протягом вказаного
у даному пункті строку Продавець має право утилізувати такий товар поклавши на 
Постачальника понесені ним витрати. 

5. ЦІНА ТОВАРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Ціна Товару, що поставляється, вказується в Специфікації. Остаточна вартість 

кожної поставленої партії товару формується згідно розрахункової ваги на підставі Акту 
приймання макулатури по кількості і якості. Розрахункова вага товару – чиста вага після 
зняття вологості та засміченості. Датою оплати за товар вважається дата списання грошових 
коштів з поточного рахунку Покупця.

5.2. Порядок розрахунків: 
- Покупець оплачує повну вартість поставленої партії товару на протязі 10 (десяти) робочих 
днів з дати приймання Товару на складі Покупця (п. 4.2 Договору), при наданні 
Постачальником оригіналів документів передбачених п. 3.4. Договору виписаних на підставі 
акту приймання макулатури по кількості і якості (п.4.2. Договору).

5.3. У разі виникнення необхідності зміни вартості Товару та/або об'ємів постачання, 
Сторони оформляють зміни шляхом підписання Специфікацій, які є додатками до даного 
Договору та невід’ємними його частинами. У випадку необхідності зміни порядку 
розрахунків Постачальника за поставлений товар Сторони укладають додаткову угоду, яка є 
додатком до даного Договору та невід’ємною його частиною.

5.4. Сторони підтверджують, що ознайомлені з вимогами чинного законодавства та у 
взаєморозрахунках будуть керуватися положеннями п. 23 підрозділу 2 розділу ХХ 
Податкового кодексу України " Тимчасово до 1 січня 2022р. від оподаткування податком на 
додану вартість звільняються операції з постачання відходів та брухту чорних і кольорових 
металів, а також паперу та картону для утилізації (макулатури і відходів) товарної позиції 
4707 згідно з УКТ ЗЕД"

5.5.Постачальник зобов’язується надсилати Покупцю податкові накладні/розрахунки
коригування, згідно діючого законодавства України в електронному вигляді:
Податкові накладні/розрахунки коригування повинні відповідати таким вимогам:
а) бути оформленими в порядку, встановленому чинним законодавством України;
б) містити цифровий підпис уповноваженої особи Сторони;
в) бути зареєстрованими у Єдиному реєстрі податкових накладних.

5.6.У разі не надання Постачальником Покупцеві податкової накладної та/або у разі 
порушення умов її реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних Покупець має право 
припинити оплату Товару до моменту виконання Постачальником свого зобов’язання з 
реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або вимагати 
повернення вже оплаченої за Товар суми.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за даним Договором 

винна Сторона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні заподіяні збитки.
6.2. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть 

відповідальність, передбачену цим Договором і діючим законодавством України.

Порушенням зобов’язання є його невиконання або не належне виконання, тобто виконання з 
порушеннями умов, встановлених змістом зобов’язання.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне 

виконання своїх зобов'язань за Договором, якщо це стало наслідком дії обставин 
непереборної сили (форс-мажорних обставин). Форс-мажорними вважаються обставини 
перелічені в ч. 2 ст. 14-1 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні".

7.2. Дія обставин непереборної сили має бути підтверджена сертифікатом, виданим 
Торгово-промисловою Палатою України або регіональною Торгово-промисловою палатою за 



місцем виникнення форс-мажорних обставин, або довідкою виданою державною 
організацією, на яку покладені обов'язки по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 
Термін виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором відтерміновується 
пропорційно часу, впродовж якого діятимуть форс-мажорні обставини.

7.3. Сторона, яка не в змозі належним чином виконувати свої зобов'язання за 
Договором внаслідок дії форс - мажорних обставин, повинна негайно, але не пізніше 10 днів 
від початку їх дії, повідомити про це іншу Сторону. Не повідомлення або несвоєчасне 
повідомлення про настання форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права в подальшому
посилатися на зазначені обставини, як на підставу, що звільняє від відповідальності за 
невиконання зобов'язань за цим Договором. 

7.4. Якщо форс - мажорні обставини триватимуть понад 3 (три) місяці підряд та/або 
одразу після припинення їх дії. Сторони зобов'язані провести переговори щодо подальшого 
виконання ними умов даного Договору та викласти спільні домовленості у вигляді додаткової
угоди до даного Договору, яка вважатиметься його невід'ємною частиною.

8. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
8.1. Умови даного Договору є конфіденційними і не підлягають розголошенню третім 

особам без письмової згоди на це Сторін.
8.2. Сторони визнають, що вся інформація, яка прямо або опосередковано відноситься 

до даного Договору, так само як і інформація про діяльність кожної із Сторін або про 
діяльність будь-якої третьої сторони, яка має відношення до Сторін, яка не є 
загальнодоступною і яка стала відомою Сторонам в результаті укладення та/або виконання 
даного Договору, вважається конфіденційною. Також, до конфіденційної інформації 
відноситься інша інформація, яка не становить комерційну таємницю відповідно до 
законодавства України, однак, у відношенні якої Сторонами було заявлено про те, що вона є 
конфіденційною.

8.3. Якщо Сторони не домовилися про інше, то вони зобов'язується не розголошувати і
не розкривати використовувану інформацію третім особам і не використовувати її в будь-
яких цілях інакше, ніж з метою належного виконання цього Договору, як протягом терміну 
його дії, так і після його припинення. Сторони зобов'язуються обмежити коло осіб, які 
матимуть доступ до такої інформації, кількістю, необхідною для належного виконання умов 
Договору.

8.4. Сторона, яка приймає умови Договору, щодо розкриття конфіденційної 
інформації, несе відповідальність згідно з Договором і чинним законодавством України, а 
також зобов'язана відшкодувати збитки, які були нанесені внаслідок розкриття 
конфіденційної інформації.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
9.1. Усі спори і розбіжності, що виникають в ході виконання умов цього Договору, 

Сторони намагатимуться  вирішити шляхом переговорів.
9.2. У разі, якщо Сторони не досягнуть згоди шляхом переговорів, то спори і 

розбіжності підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства 
України.

10. СТРОК ДІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
10.1. Даний Договір набуває чинності з моменту підписання Сторонами. Договір 

укладено строком на 1 календарний рік і він діє до «____»____20____ року, включно. У разі 
відсутності письмової заяви однієї із Сторін про зміну умов Договору або припинення його 
дії протягом 30 (тридцяти) календарних днів до дати закінчення строку дії Договору , Договір
вважається продовженим на той самий термін (на кожен наступний календарний рік) і на тих 
самих умовах, які були передбачені Договором.

10.2. Будь-які зміни й доповнення до даного Договору дійсні лише за умови, що вони 
викладені в письмовій формі , підписані і скріплені печатками (за їх наявності) 
уповноважених представників Сторін. До моменту обміну Сторонами оригіналами 
письмових документів, документи оформлені Сторонами з використанням засобів 



телеграфного й факсимільного зв'язку а також направлені в сканованому вигляді на вказані у 
даному Договорі електронні адреси Сторін, належним чином відтворюючі підписи 
повноважних представників Сторін мають силу оригіналу.

10.3. Кожна Сторона має право достроково розірвати даний Договір, письмово 
сповістивши про це іншу Сторону за 30 (тридцять) календарних днів, до запланованої дати 
розірвання Договору. Протягом цього періоду Сторони проводять звірку взаєморозрахунків за
Договором та остаточні  розрахунки.

Припинення (розірвання) Договору не звільняє Сторони від виконання всіх своїх 
зобов'язань передбачених даним Договором а також, від відповідальності за невиконання 
таких зобов'язань.

11. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ
11.1. Будь-які документи, роздруківка електронного листування, (включаючи 

замовлення, повідомлення, інші), які згідно з положеннями цього Договору, відправляються 
будь-якою із Сторін по електронній пошті, яка зазначена в цьому Договорі, іншій Стороні, 
мають повну юридичну силу, породжують права та обов'язки для Сторін, можуть бути 
представлені до судових інстанцій в якості належних доказів.

11.2. Належним підтвердженням направлення документу та його отримання 
відповідною Стороною є звичайне технічне підтвердження відповідного обладнання 
Сторони, що відправляє документ/повідомлення, про відправлення документу/повідомлення 
(звіт серверу про відправлення електронного повідомлення, та інше). 

11.3. Кожна зі Сторін зобов'язана надати іншій Стороні спеціальну електронну 
адресу/перелік електронних адрес, призначену для отримання 
кореспонденції/документів/повідомлень в рамках цього Договору, та гарантує наявність 
постійного доступу до неї осіб, уповноважених працювати з інформацією в рамках цього 
Договору (в т.ч. з фінансовою інформацією) від імені відповідної Сторони:

Покупець – електронні адреси Покупця з використанням 
доменного імені

secretar@zhkpaper.com

Постачальник – електронні адреси Постачальника з 
використанням доменного імені

« ____@________.____ »

11.4. Кожна зі Сторін протягом дії цього Договору бере на себе відповідальність за 
підтримання електронної адреси/переліку електронних адрес, призначеної для отримання 
кореспонденції/документів/повідомлень від іншої Сторони, в робочому стані та наявність 
постійного доступу до них, та особисто несе будь-який ризик,  пов'язаний з перервами в їх 
діяльності та несвоєчасності отримання повідомлень від іншої Сторони.

11.5. У випадку будь-яких поломок та зміни електронної адреси, що можуть призвести
до неможливості отримання електронних повідомлень, відповідна Сторона зобов'язана 
негайно повідомити про це іншу Сторону. Невиконання зазначеного позбавляє відповідну 
Сторону права заявляти про неотримання електронних повідомлень іншої Сторони через 
поломки в електронній системі.

11.6. У разі зміни електронної адреси (в тому числі, але не обмежуючись у випадку 
передбаченому п.11.5) Сторони укладають додаткову угоду до цього Договору. Також 
Сторони можуть вказати адресу електронної пошти у Специфікації (Додатку).

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Після підписання цього Договору усі попередні переговори, пов'язані з ним, 
листування, попередні угоди і протоколи про наміри з питань, які так чи інакше торкаються 
предмета цього Договору, втрачають юридичну силу.

12.2. Жодна із Сторін не має права в односторонньому порядку відмовитися від 
виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

12.3. Постачальник не має права передавати свої права і обов'язки за цим Договором 
третім особам без письмової згоди на це Покупця.



12.4. Взаємовідносини Сторін, не передбачені цим Договором, регулюються чинним 
законодавством України.

12.5. У разі використання Сторонами умов постачання, прийнятих в міжнародній 
практиці, тлумачення цих умов здійснюється відповідно до Міжнародних правил 
інтерпретації комерційних термінів «Інкотермс» в редакції 2010 року.

12.6. Відповідно до Податкового кодексу України Покупець є платником податку на 
прибуток на загальних підставах. Постачальник є платником податку на прибуток на 
_______________________________________________________________________________. 
Сторона, для якої змінений статус податку, повинна в дводенний термін, після настання таких
змін, повідомити іншу Сторону Договору про це. Сторона, яка не повідомила про це, несе 
повну відповідальність згідно з податковим законодавством України, а також зобов'язана 
відшкодувати інші Стороні понесені у зв'язку з цим збитки, протягом 7-ми банківських днів з 
дня отримання відповідної вимоги Сторони.
Постачальник підтверджує, що одним із основних видів діяльності внесених ним як 
суб’єктом господарської діяльності в ЄДРЮО та ФОП  є  КВЕД 46.77: Оптова торгівля 
відходами та брухтом (Класифікація видів економічної діяльності).
12.7. Сторони підтверджують, що на момент укладення Договору вони є суб'єктами 
господарської діяльності, які створені і діють згідно із законодавством України, особи, які 
підписують цей Договір від імені Сторін мають достатні повноваження для підписання цього 
Договору. На підтвердження вищевикладеного, Сторони при підписанні Договору 
зобов'язуються передати одна одній наступні документи (завірені печаткою, з підписом і 
зазначенням П.І.Б. посадової особи і написом «Згідно з оригіналом»):

- копія Виписки (Витягу) або інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- копія Витягу з реєстру платників ПДВ (за наявності);
- копія Статуту та /або витягу зі Статуту із зазначенням загальних положень (повна і 

скорочена назва, адреса, і т.д.) і переліком повноважень керівника підприємства, або іншої 
особи, яка підписує Договір, або  код доступу до таких документів в електронному варіанті 
на сайті міністерства юстиції України;

- копія Наказу та Протоколу зборів учасників/акціонерів про призначення особи на 
посаду керівника/ заступника керівника підприємства;

- у разі, якщо Договір підписує особа за дорученням, то додатково подається 
належним чином завірена копія такого доручення.

12.8. Сторона зобов'язується направити іншій стороні оригінал документу відразу 
після його підписання.

12.9. Усі документи, мова про які йде в цьому Договорі, є його невід'ємною частиною.
12.10. Договір складений українською мовою в двох автентичних примірниках, що 

мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
12.11. Кожна із Сторін зобов'язується письмово повідомити іншу Сторону про зміну 

місця свого розташування, банківських реквізитів або найменування не пізніше 3 (трьох) 
робочих днів після настання таких змін.

12.12. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані 
особи, працівники та інші особи, залучені до виконання обов’язків за цим Договором 
зобов’язуються:

- суворо дотримуватися вимог чинного законодавства, що застосовується до Сторін, 
включаючи, але не обмежуючись вимогами законодавства, спрямованого на протидію 
корупції, боротьбу з відмиванням грошей, а також дотримуватися принципів прозорості та 
відкритості;

- не виплачувати, не пропонувати виплатити і не дозволяти виплату будь-яких 
грошових коштів або передачу цінностей, не здійснювати прояви гостинності, прямо або 
опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати 
будь-які неправомірні вигоди або переваги чи з метою досягнення інших неправомірних 
цілей;



- не здійснювати дії, що кваліфікуються законодавством, як неправомірна вигода 
(дача /отримання хабара, комерційний підкуп), а також дії, що порушують вимоги 
законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом.

Зазначене у цьому розділі  антикорупційне застереження є істотною умовою цього 
Договору. Сторони погоджуються, що будь-яке порушення, навіть часткове, вищезазначених 
умов Сторонами, яке з обґрунтованої точки зору Сторони може призвести до несприятливих 
наслідків, надаватиме Стороні право в односторонньому порядку розірвати Договір шляхом 
направлення повідомлення рекомендованим листом. Таке повідомлення має містити короткий
виклад обставин або юридичних фактів, що демонструють таке порушення, і має бути 
відправлене Стороні не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до дати фактичного 
розірвання Договору.

12.13. Сторони визнають, що податкова накладна та/або розрахунок коригування 
податкових накладних, виписані, зареєстровані і відправлені Покупцеві в установленому 
даним Договором порядком, є оригіналами, мають повну юридичну силу, повинні зберігатися
протягом встановленого законодавством строку та можуть бути використані як доказ у суді.

12.14. Представники Сторін, уповноваженні на підписання цього Договору, 
погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв’язку з укладанням цього 
Договору включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи даний Договір 
уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з 
метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну, виконання та розірвання 
Договору, забезпечення реалізації ділових, господарських і податкових відносин, відносин у 
сфері бухгалтерського обліку, а також для забезпечення реалізації інших передбачених 
законодавством відносин між Сторонами. Представники сторін підписанням цього договору 
підтверджують, що вони повідомлені та ознайомлені про свої права відповідно до ст.8 Закону
України «Про захист персональних даних».

13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
13.1. ПОКУПЕЦЬ

 "   ПАТ ЖИДАЧІВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО

  "ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ

  : 81700,    .,Юридична адреса Львівська обл

  ,    ,Жидачівський район місто Жидачів

.  ,   4вул Фабрична будинок

UA773057490000002600031282501

   «     »в АТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО

 305749, МФО

   00278801Код ЄДРПОУ

 002788013187ІПН

l. Те +38 (03239) 24077,

email: secretar@zhkpaper.com

ПОКУПЕЦЬ

________________________ ( )Підпис

. .М П

13.2. ПОСТАЧАЛЬНИК

:ПІДПРИЄМСТВО  _______________

___________________________________

      : Юридична та фактична адреса
____________________________________

____________________________________

  :  Платіжні реквізити
____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

l. Те  _____________________________

email: ______________________________

ПОСТАЧАЛЬНИК

________________________ ( )Підпис

. .М П

tel:+380323924077

