ДОВІРЕНІСТЬ
____________________,

«____» _________ дві тисячі сімнадцятого року

Я, __________________________________________________________________,
паспорт
серії
______
№
__________________,
виданий
_______________________________________________ «___» __________ року, який(а)
зареєстрований(а) за адресою: м. ___________________________________________,
вул. ______________________________________________________, буд. ____, кв. ____,
ідентифікаційний номер _______________________,---------------------------------------------попередньо ознайомлений(а) нотаріусом із загальними вимогами, додержання яких є
необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та
згідно зі своїм вільним волевиявленням, яке відповідає моїй внутрішній волі як
учасника цього правочину, відповідно до вимог статей 244, 1007 Цивільного кодексу
України, за попередньо досягнутою усною домовленістю сторін
уповноважую:
гр. Котія Андрія Павловича, ідентифікаційний номер 2718309572, паспорт
серії МК № 855886, виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській
області 27 квітня 1998 року; адреса реєстрації: м. Харків, вул. Тимурівців, буд. 29 - В,
кв. 26,
Громадську організацію «Всеукраїнське об’єднання ветеранів та інвалідів
Чорнобиля» (Код ЄДРПОУ 39589200, зареєстровану за адресою: вул. Лаврська, буд. 9,
корп. 19, м. Київ, 01015)
представляти мої законні права та інтереси в усіх органах державної та
виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, а також інших підприємствах,
установах, організаціях незалежно від їх форми власності, підпорядкування та галузевої
належності, перед їх посадовими і службовими особами, а також іншими юридичними
та фізичними особами, Зокрема,
– в органах праці та соціального захисту населення, органах Пенсійного фонду
України, їх територіальних управліннях, відділах чи інших структурних підрозділах, а
також центрах по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат;
– в органах державної виконавчої служби України;
– в установах охорони здоров’я та фінансових установах;
– в громадських та благодійних організаціях;
– в судах України, а також у Конституційному Суді України,
обробляти мої, захищені Законом України «Про захист персональних даних» від
01.06.2010 року № 2297-VI, персональні данні в зв’язку з підготовкою різних
документів для представлення та захисту моїх законних прав та інтересів у сферах,
зазначених у цій Довіреності, у тому числі й відповідно до положень частин третьою та
четвертою статті 29 цього Закону.
За цією Довіреністю представник наділений усіма правами, які надані мені
законодавством України як заявнику, скаржнику, стягувачу, позивачу,
відповідачу, третій особі та суб’єкту права на конституційне звернення, в тому
числі правами подавати позов, відкликати його та залишати без розгляду, збільшувати
або зменшувати розмір позовних вимог, повністю або частково відмовлятися від
позовних вимог, повністю або частково визнавати позов, змінювати предмет або
підставу позову, подавати заперечення, укладати мирову угоду, знайомитися з
матеріалами справ, робити з них витяги, знімати копії, оскаржувати рішення, ухвали чи
постанови суду, одержувати виконавчі листи та пред’являти їх до виконання,
вчинювати інші процесуальні дії, передбачені законами, в тому числі, і пов’язані з
виконанням судових рішень та виконавчими діями, звертатися до Конституційного

Суду України з конституційним зверненням, а також подавати до усіх органів
державної та виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ, організацій від мого імені будь – які заяви і клопотання (як письмові, так і
усні), інші документи, підписувати їх, отримувати інформацію стосовно мене та
документи, видані і адресовані на моє ім’я, замовляти та отримувати для передачі мені
благодійну допомогу, здійснювати необхідні розрахунки, а також вчинювати інші дії,
передбачені чинним законодавством України для такого роду повноважень, та які на
думку представників будуть доцільними для правильного і ефективного ведення моїх
справ за довіреністю.-------------------------------------------------------------------------------------Довіреність видана З ПРАВОМ ПЕРЕДОВІРИ третім особам строком на
п’ять років та дійсна по «____» _________ дві тисячі двадцять другого року.--------Зміст статей 237-241, 244, 247-250, 1000-1008 Цивільного Кодексу України, мені
нотаріусом роз‘яснено.----------------------------------------------------------------------------------ПІДПИС:________________________________________________________
місто _____________, Україна, «___» __________ дві тисячі сімнадцятого року.
Ця довіреність посвідчена мною, ________________, Державним (Приватним)
нотаріусом _______________________ міського нотаріального округу.
Довіреність підписана ________________________________ у моїй присутності.
Особу його (її) встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №________.
Стягнуто плати за домовленістю.
Державний (Приватний) нотаріус

