ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«АВТОМОБІЛЬ! II ДОРОГИ УКРЛЇЇІН»
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО
ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР”
бульвар Шевченка, 389, м.Черкаси, 18006, :ел./факе (0472) 71-45-32. кодЄРПОУ 31141625
К-таіІ:
сЬа^а$$Уоа<Шцкг,пеі

Д О В ІР Е Н ІС Т Ь № 2 3 / 1 0
т

03

с іч н я _ 2 0 1 8 р.

м. Ч ер к аси

Дочірнє підприємство „Черкаський облавтодор” відкритого акціонерного
товариства „Державна акціонерна компанія „Автомобільні дороги України'*
(надалі - Підприємство^ цією довіреністю уповноважує
начальника філії
Бондарчука Олександра Григоровича (надалі - представник) представляти від
імені Підприємства інтереси філії “Звенигородська дорожньо-експлуатаційна
дільниця*" дочірнього підприємства “Черкаський облавтодор” відкритого
акціонерного товариства „Державна акціонерна компанія „Автомобільні дороги
України” (надалі - Філія) з питань, пов'язаних з господарською діяльністю Філії.
Для виконання повноважень, наданих цією довіреністю, представник має право
від імені Підприємства:
* представляти інтереси Філії в органах державної влади, місцевого
самоврядування, установах, організаціях і підприємствах незалежно від
форм власності і підпорядкування, банках та фінансових установах, перед
фізичними особами з питань безпосередньої діяльності Філії, отримання
дозвільних документів з метою здійснення визначеної статутом
Підприємства і положенням Філії діяльності т правом полива ти документ,
підписувати заяви, отримувати документи та вчиняти інші необхідні дії з
визначеного питання виключно в інтересах Підприємства.
* відкривати та закривати рахунки у банківських установах , розпоряджатись
грошовими коштами, що знаходяться на них;
* приймати на роботу і звільняти працівників Філії, якщо це не суперечить
встановленим статутним вимогам чи положенню про Філію;
* складати і підписувати документи, які згідно чинного законодавства та/або
умов укладених договорів повинні складати і підписувати особи, які
безпосередньо беруть участь у здійсненні господарської операції;
* підписувати та узгоджувати з уповноваженими орган
необхідні для отримання спеціальних дозволів (ліцензій)

подавати податкові розрахунки (декларації) в органи державної фіскальної
служби за місцем знаходження Філії та сплачувати податок з доходів
фізичних осіб, з власників транспортних засобів та інших самохідних машин
і механізмів, земельний податок та Інші державні і місцеві податки та збори,
представляти інтереси Підприємства у компетентних органах з питань
постановки та зняття з обліку транспорту І техніки;
видавати довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей
працівникам Філії;
представляти інтереси Підприємства у місцевих загальних, господарських,
адміністративних судах з усіма правами, які надаються законом позивачу,
відповідачу та третій особі, у тому числі з правом:
- підписання позовних заяв, відповідей (відзивів, заперечень) на
позовні заяви, брати участь в засіданнях суду, користуючись
усіма процесуальними правами, передбаченими законодавством
України;
- ознайомитись з матеріалами справ та виконавчих проваджень, *
робити з них витяги, знімати копії;
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- подавати виконавчі документи до стягнення, одержувати
присуджене майна та гроші;
Ця довіреність дійсна до тридцять першого грудня 2018 року.
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