
ДОГОВІР ПОСТАВКИ №
м. Жидачів                                                                                                                  «____» ___________202_року

Публічне  акціонерне  товариство «ЖИДАЧІВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ»,  в  особі
Директора виконавчого Римашевського Дмитра Вікторовича, який діє на підставі Довіреності №21 К/С від
4.01.2021р, іменоване надалі Покупець, з одного боку,  та  ______ в особі директора __________________ ,
що діє на підставі Статуту, іменоване надалі Постачальник, а спільно іменовані  - Сторони, а кожна окремо
Сторона, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Постачальник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим договором, поставити  Товар, а
Покупець прийняти та оплатити його.
1.2. Ціна кожної одиниці Товару та загальна вартість кожної партії Товару, його найменування, марка, вид, 
сорт, одиниця виміру, а також обсяг та строки поставки Товару вказуються в додатках (специфікаціях) 
та/або додаткових угодах до цього Договору.
1.3. Загальна ціна Договору становить суму усіх партій Товару по всіх специфікаціях (додатках) до даного 
Договору.

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ
2.1. Підтвердженням належної якості Товару, що поставляється є :Сертифікат відповідності. 
Товар, що поставляється за даним договором  повинен бути придатним для мети, з якою товар такого роду
звичайно використовується.
2.2. Документація на підтвердження якості товару: сертифікат.

3. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ
3.1. Постачальник зобов'язується поставити Покупцеві Товар на умовах :  DDP відділення служби експрес
доставки вантажів м. Жидачів.
3.2. Разом з поставкою Товару Постачальник зобов'язаний надати Покупцю оригінали документів:

- рахунок-фактура;
- акт приймання-передачі Товару;
- товарно-транспортна накладна; 
- видаткова накладна.

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Постачальник зобов'язаний: 
4.1.1. Своєчасно поставити Товар належної якості. 
4.1.2. Разом з поставкою Товару надати Покупцеві оригінали документів передбачені п.п. 2.2., 3.2. Договору,
оформлені державною мовою, із відображенням повних реквізитів, які характеризують Товар, відповідно до
умов цього Договору. 
4.1.3.  Своєчасно  і  в  повному  обсязі  декларувати  свої  податкові  зобов'язання,  що  випливають  з  даного
Договору, шляхом подання до податкових органів податкової звітності, складеної і заповненої відповідно до
вимог чинного законодавства України.
4.1.4. В день виникнення у Постачальника податкових зобов’язань з ПДВ за операціями, які здійснюються
на виконання укладених договірних відносин:
а) виписати  та зареєструвати податкову накладну у відповідності до вимог Податкового кодексу України та
Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого Наказом Міністерства Фінансів від 31.12.2015  №
1307 та зареєстрованого в Міністерстві Юстиції України 26 січня 2016 р. за № 137/28267;
4.2. Покупець зобов'язаний:
4.2.1. Своєчасно оплатити за поставлений Товар належної якості.

5. ЦІНА ТОВАРУ, ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Загальна вартість Товару вказана у п. 1.3. даного Договору. 
5.2. Покупець оплачує товар на наступних умовах: _____________
5.3. Датою оплати вважається дата списання грошових коштів з рахунку Покупця .
5.4.   У  разі  отримання  передоплати  та  невиконання  зобов'язань  з  поставки  Товару,  Постачальник
зобов'язаний протягом 3-х банківських днів з моменту отримання від Покупця вимоги/листа повернути на
поточний рахунок Покупця отримані в якості попередньої оплати грошові кошти в повному обсязі.

6. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ
6.1.  Право  власності  на  Товар  ,  усі  ризики  його  псування,  пошкодження  та  знищення  переходять  від
Постачальника  Покупцю  в  момент  передачі  товару  від  Постачальника  Покупцю,  що  підтверджується
підписаним актом приймання – передачі товару та/або видатковою накладною.
6.2.  Приймання  Товару  за  кількістю  здійснюється  відповідно  до  Інструкції  про  порядок  приймання
продукції виробничо-технічного призначення і  товарів народного споживання за кількістю, затвердженої
Постановою Держарбітражу при Раді міністрів СРСР від 15.06.1965 р. № П-6 із змінами і доповненнями.



6.3. Приймання Товару за якістю здійснюється відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції
виробничо-технічного призначення і  товарів народного споживання за якістю, затвердженої Постановою
Держарбітражу при Раді міністрів СРСР від 25.04.1966 р. № П-7 із змінами та доповненнями. 
6.4. У разі виявлення Покупцем під час приймання Товару невідповідності фактично поставленого Товару
по  кількості  та/або  якості  та/або  асортименту  та/або  у  випадку  його  невідповідності  будь-яким  іншим
умовам Договору Покупець на власний розсуд:
1) має право без відшкодування будь-яких збитків в т.ч. втраченої вигоди Постачальнику, відмовитися від
прийняття  Товару  та  розірвати  даний  Договір  в  односторонньому  порядку  повідомивши  про  це
Постачальника за 5 (п’ять) робочих днів  до дати фактичного розірвання Договору;
2) має право письмово повідомити Постачальника про виявлені недоліки Товару і вказати термін протягом
якого уповноважений представник Постачальника  повинен прибути до Покупця  для посвідчення  факту
невідповідності Товару умовам Договору шляхом підписання відповідного акту передбаченого вимогами
Інструкцій П-6, П-7 (пп. 6.2.-6.3. Договору). У разі невідповідності кількості, якості, асортименту та інших
характеристик поставленого Товару умовам Договору, Постачальник зобов'язується своїми силами, і за свій
рахунок замінити неякісний, невідповідний за асортиментом чи іншими характеристиками Товар на Товар
належної  якості,  відповідний за  асортиментом та/або за  іншими характеристиками та/або  допоставити
відсутню кількість  Товару,  або  у  випадку  отримання  письмової  згоди  Покупця  власними силами  та  за
власний  рахунок  відремонтувати  Товар  на  протязі  20  (двадцяти)  календарних  днів  з  дати  підписання
Сторонами  акту.  Усі  витрати  по  заміні,  ремонту  та  у  випадку  необхідності  допоставки  товару  в  т.ч.
транспортні витрати несе Постачальник. 

7. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ
7.1.Постачальник гарантує  високу якість поставленого Товару протягом 12 місяців від дати підписання
Сторонами  акту  приймання  –  передачі  Товару  якщо  інше  не  встановлено  Сторонами  у  додатках
(специфікаціях). 
7.2. Якщо протягом гарантійного строку виявляться недоліки Товару або будь – яка інша невідповідність
Товару повністю або частково умовам Договору, Постачальник зобов'язується за свій рахунок усунути всі
виявлені  недоліки  шляхом ремонту  або заміни дефектного  Товару  новим Товаром,  відповідним умовам
даного Договору протягом 20 (двадцяти) календарних днів після отримання Постачальником письмового
повідомлення  від  Покупця  або  від  дати  отримання  Постачальником  та/або  його  уповноваженим
представником Висновку незалежної компетентної організації про невідповідність Товару умовам даного
Договору. 
7.3. Якість Товару, має відповідати вимогам, що зазвичай ставляться до такого виду Товару. Товар в межах
гарантійного строку має бути придатним до використання відповідно до його цільового призначення .
7.4. Постачальник не пізніше 12 годин після отримання письмового повідомлення від Покупця про виявлені
протягом  гарантійного  строку  недоліки  письмово  сповіщає  Замовника  про  дату  прибуття  свого
уповноваженого  представника  для  погодження  питань,  пов‘язаних  з  їх  усуненням  силами  і  за  рахунок
Постачальника. Дата  прибуття  уповноваженого  представника  Постачальника  до  Покупця  не  повинна
перевищувати  10  (десяти)  календарних  днів  з  моменту  отримання  Постачальником  повідомлення  від
Покупця.
У випадку неприбуття уповноваженого представника Постачальника у вказаний строк та /або відсутності
будь-якої відповіді від Виконавця на письмове повідомлення Покупця протягом 7 (семи) робочих днів від
дати отримання повідомлення Постачальником, або заперечення Постачальника проти усунення виявлених
недоліків  з  будь-яких  причин,  Покупець  має  право  звернутися  в  будь-яку  незалежну  компетентну
організацію  на  свій  вибір  для  підтвердження  факту  наявності  виявлених  недоліків.  Висновок  такої
організації вважатиметься достатнім доказом порушення Постачальником умов Договору в частині вимог
щодо якості Товару. Витрати по залученню незалежної компетентної організації несе Постачальник.
7.5. Якщо протягом гарантійного строку будуть виявлені приховані істотні недоліки Товару , які роблять
Товар непридатним для  подальшого використання,  Покупець має  право за  своїм вибором вимагати від
Постачальника:
1) безоплатної заміни Товару в строк до 30 календарних днів від дати отримання письмового повідомлення
від Покупця;
2) усунути виявлені недоліки власними чи залученими силами та засобами і вимагати від Постачальника
відшкодування витрат понесених на усунення недоліків.
3) відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків.
7.6. У випадку якщо протягом гарантійного строку Постачальником буде здійснено повну та/або часткову
заміну  Товару  перебіг  гарантійного  строку  починається  заново від  дати  підписання  Акту  приймання  –
передачі Товару.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
8.1. 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".



8.2. 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.
8.3. 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. 
8.4.  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.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
9.1.  За  поставку  неякісного,  некомплектного  Товару,  а  також  Товару,  не  передбаченого  умовами  цього
Договору  та/  або  такого  що  не  відповідає  умовам  даного  Договору  по  тим  чи  іншим  показникам,
Постачальник сплачує Покупцеві штраф у розмірі 10% від суми поставки зазначеного Товару.
9.2.  У  разі  порушення  строків  поставки  Товару  згідно  умов  даного  Договору  Постачальник  сплачує
Покупцю  штраф  в  розмірі  0,5%  від  суми  не  поставленого  (недопоставленого)  Товару  за  кожен  день
прострочення.  У  разі  якщо  прострочення  триватиме  більше  10-ти  календарних  днів  Постачальник
додатково сплачує Покупцю штраф у розмірі 10% від суми не поставленого (недопоставленого) Товару.
9.3.  Відповідальність  за  невиконання  або неналежне  виконання  Сторонами зобов'язань,  не  встановлена
даним Договором, регламентується чинним законодавством України. 
9.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за даним Договором.
9.5  У  разі,  якщо  Постачальник  не  зареєстрував  податкову  накладну  в  Єдиному  реєстрі  податкових
накладних  або  не  вжив  заходів  (оскарження  в  судовому  порядку  рішення  про  відмову  у  реєстрації
податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних) для її реєстрації
після зупинення реєстрації такої податкової накладної контролюючим органом протягом 365 днів з дати
виникнення у нього податкових зобов’язань з ПДВ, Постачальник сплачує на користь Покупця штраф у
розмірі 20% від вартості поставленого Товару, податкова накладна по яким не була зареєстрована в Єдиному
реєстрі  податкових накладних.  При цьому оплата  Покупцем,  за  дані  Товари  здійснюється  після  сплати
Постачальником штрафу, зазначеному в цьому пункті.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1.  Даний  Договір  набуває  чинності  з  моменту  його  підписання  обома  Сторонами  та  скріплення
печатками Сторін (за наявності).  Строк дії Договору закінчується 31.12.2021 року. Закінчення строку дії
цього  Договору  не  звільняє  Сторони  від  необхідності  належного  виконання  своїх  обов’язків  за  даним
Договором та не звільняє від відповідальності за їх неналежне виконання. Сторони можуть продовжити
строк дії даного Договору підписавши додаткову угоду до цього Договору.

11. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
11.1.  Усі  розбіжності  та  суперечки  по  даному  Договору  будуть,  по  можливості,  вирішуватися  шляхом
переговорів між Сторонами у досудовому порядку.
11.2.  У  разі  неможливості  досягти  угоди  між  Сторонами,  спори  підлягають  розгляду  господарськими
судами за місцем знаходження Відповідача і до них застосовується матеріальне  право України.

12. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
12.1. Сторони, у зв’язку з цим Договором, підтверджують свої повноваження на передачу персональних
даних своїх представників або інших осіб - суб’єктів персональних даних.
12.2. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», підписуючи даний Договір,
уповноважені  представники  Сторін  повідомлені,  як  суб’єкти  персональних  даних  та/або  уповноважені
представники суб’єктів персональних даних, про факт збору персональних даних стосовно особи суб’єкта
персональних  даних,  який  здійснюється  з  метою  реалізації  господарсько  –  правових  відносин  Сторін
відповідно до цього Договору,  забезпечення реалізації  адміністративно-правових і  податкових відносин,
відносин  у  сфері  бухгалтерського  обліку,  а  також  для  забезпечення  реалізації  інших  передбачених
Договором та чинним законодавством України відносин.

13. ІНШІ УМОВИ
13.1. Даний Договір складений українською мовою у двох автентичних примірниках, що мають однакову
юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
13.2.  Після  підписання  даного  Сторонами  Договору,  всі  попередні  переговори  за  ним,  листування,
попередні договори, протоколи про наміри та інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, які так
чи  інакше  стосуються  цього  Договору,  втрачають  юридичну  силу,  але  можуть  братися  до  уваги  при
тлумаченні його умов.



13.3. Всі зміни та доповнення до даного Договору будуть вважатися дійсними тільки в тому випадку, якщо
вони вчинені в письмовій формі у вигляді додаткових угод до Договору, підписані Сторонами та скріплені їх
печатками.
13.4. 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.

14. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
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