Фізична особа-підприємець

59222, Україна,
 (096) 631-45-44
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ДОВІРЕНІСТЬ № 1/01-2018
Місто Вижиця, сімнадцятого січня, дві тисячі вісімнадцятого року

Цією довіреністю Фізична особа – підприємець Мойсей Олександр Тарасович (59222, Україна, вул
Л. Кобилці, 26Б, с. Іспас, Вижницький р-н.Чернівецька обл., код ЄДРПОУ 3163025837),”, що діє на
підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, далі – Довіритель, уповноважує Мойсея Олександра
Тарасовича, що мешкає за адресою вул Л. Кобилці, 26Б, с. Іспас, Вижницький р-н.Чернівецька обл
(паспорт КР № 758546, виданий 20.02.2003 р., Вижницьким РВ УМВС України в Чернівецькій області),

представляти інтереси Довірителя, укладати всі дозволені чинним законодавством України
угоди цивільно-правового характеру, в тому числі тендерні, кредитні, а також угоди про внесення
змін і доповнень до раніше укладених договорів та угод, усі дозволені законом угоди, договори з
приводу управління і розпорядження майном, зокрема, купувати, продавати, приймати в дар,
обмінювати, приймати в заставу, з метою забезпечення прав ФОП Мойсей О.Т. та зобов'язань,
передавати в оренду, будівлі (квартири) та інше майно, розраховуватись по укладеним
угодам; одержувати належні ФОП Мойсей О.Т. цінні папери та встановлені законодавством
проценти по них, документи (довідки) від усіх осіб, установ, підприємств та організацій, у тому
числі із банків та їх філій, судів, громадських об’єднань; органів державної влади та управління,
органів внутрішніх справ; відділень зв’язку з будь-яких підстав; вести справи в будь-яких
державних установах, підприємствах будь-яких форм власності, органах податкової інспекції
України, податкової міліції України, виконавчої служби України, органах прокуратури України
та органах МВС України, а також у нотаріальних конторах та судових установах з усіма
правами, наданими відчужувачу, набувачу, спадкоємцю, позивачу, відповідачу, третій особі та
потерпілому з правом повної чи часткової відмови від позову, визнання позову, зміни предмету
позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду, подання виконавчих документів до
стягнення, одержання присудженого мені майна та грошей.
З цією метою надаю Мойсею Олександру Тарасовичу право: укладати від імені ФОП
Мойсей О.Т. будь-які, дозволені чинним законодавством України угоди, розписуватись від імені
ФОП Мойсей О.Т., в тому числі підписувати документи, подавати документи, заяви будь-якого
змісту в зв'язку з наданими повноваженнями, приймати участь в тендерних торгах та аукціонах,
одержувати документи, які надійшли на адресу ФОП Мойсей О.Т., а також виконувати будьякі інші дії, які стосуються здійснення наданих цією довіреністю повноважень.
Довіреність видано без права передоручення і є дійсною по тридцять перше грудня дві тисячі
вісімнадцятого року.

ФОП Мойсей О.Т.

_________________ .

