
ДОВІРЕНІСТЬ
Місто Маріуполь Донецької області, Україна,

П’ятнадцяте лютого дві тисячі двадцятого року.
Я,  гр.  XXXXXXXX,  XXXXXXXX року народження,  реєстраційний  номер  облікової  картки
платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків  XXXXX,
паспорт  XXXXX,  виданий  XXXXXX,  який  зареєстрований  за  адресою:  XXXXXXXX,
попередньо ознайомлений нотаріусом із загальними вимогами, додержання яких є необхідними
для чинності правочину, усвідомлюючи значення моїх дій та згідно з вільним волевиявленням,
яке повністю відповідає моїй внутрішній волі, відповідно до вимог ст.ст. 244, 1007 Цивільного
кодексу України, на підставі договору доручення укладеного в усній формі, уповноважую 
гр.  XXXXXXXXXX,  XXXXXXX року  народження,  реєстраційний  номер  облікової  картки
платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків XXXXXX,
паспорт XXXXXXX, виданий XXXXXXX, який зареєстрований за адресою: XXXXXXX,

ПРЕДСТАВЛЯТИ МОЇ ІНТЕРЕСИ та ВЕСТИ ВІД МОГО ІМЕНІ СПРАВИ:
У судах усіх інстанцій, передбачених Законом України «Про судоустрій та статус суддів» (в
тому  числі  в  окружних  судах,  окружних  адміністративних  судах,  окружних  господарських
судах,  в  судах  апеляційної  інстанції,  Касаційному  господарському  суді  Верховного  суду,
Касаційному цивільному суді Верховного суду,  Касаційному адміністративному суді у складі
Верховного суду, Касаційному кримінальному суді Верховного суду, Великій Палаті Верховного
суду, Вищому суді з питань інтелектуальної власності та інших спеціалізованих судах), в тому
числі  місцевих,  місцевих  адміністративних,  апеляційних,  апеляційних  адміністративних,
Вищому адміністративному суді  України,  Верховному Суді  України в  Європейському суді  з
усіма процесуальними правами та обов’язками, які надано законом позивачу, відповідачу, третій
особі,  суб’єкту оскарження в процесі,  в тому числі  з правом пред’явлення позову,  визнання
позову повністю або частково, подання заперечень проти позову, відмови від позову в будь-який
час до закінчення судового розгляду (в тому числі в суді апеляційної чи касаційної інстанції),
зміни підстав або предмета позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, відмови
від позову, подання зустрічного позову, укладення мирової угоди (досягнення примирення на
будь-якій стадії процесу), а також без права отримання присудженого майна або грошей;
в органах державної виконавчої служби з питань, пов’язаних з виконанням судових та інших
рішень, поданням від мого імені виконавчих документів; 
отримувати належні мені платежі, поштову кореспонденцію (поштові перекази, посилки тощо)
у будь-якому поштовому відділенні України; 
в Департаменті (центрі) надання адміністративних послуг з питань отримання довідок, Витягів
та інших документів та з будь-яких інших питань; 
в  тому числі  бути поїм представником у  правовідносинах перед  компанією  XXXXXXXXX,
зареєстрованої  у  XXXXXXXXX,  по  Угоді  №2  про  сплату  заробітної  платі,  укладеної
XXXXXXXXX року, з питань стягнення заборгованості по сплаті заробітної плати, а також з
будь-яких інших питань, що мене стосуватимуться; 
в усіх державних, громадських, господарських та інших органах, установах, підприємствах і
організаціях (в т.ч. правоохоронних), незалежно від підпорядкування, форм власності, галузевої
належності,  виду  діяльності  та  господарювання,  в  органах  державної  виконавчої  влади  та
місцевого самоврядування (їх структурних підрозділах); 
у будь-яких інших органах, в тому числі в центральних та місцевих органах виконавчої влади, в
органах  місцевого  самоврядування,  їх  структурних  підрозділах,  в  правоохоронних  органах
(органах внутрішніх справ, прокуратури, юстиції, антикорупційних органах, Державтоінспекції,

POWER OF ATTORNEY
Mariupol, Donetsk region, Ukraine,

The fifteens of February, two thousand and twenty
I, Mr.  XXXXXXXX, born on XXXXXXX, registration number of the taxpayer's registration
card  according  to  the  State  Register  of  Individual  Taxpayers  XXXXXXXXXX,  passport
XXXXXXX  issued  by  XXXXXXXXXX,  registered  at:  XXXXXXXXXX,  previously
acquainted by the notary with the general requirements, compliance with which is necessary for
the validity of the juristic act,  aware of the importance of my actions and as  my free and
voluntary act and deed, in accordance with the requirements of Articles 244, 1007 of the Civil
Code of Ukraine, on the basis of contract of agency concluded in oral form, authorize
Mr. XXXXXXXX, born XXXXXXXX, registration number of the taxpayer's registration card
according to the State Register of Individual Taxpayers XXXXXXXX, passport XXXXXXX
issued by XXXXXXXXX, registered at: XXXXXXXXXXX, to

REPRESENT MY INTERESTS and ACT ON MY BEHALF:
in courts of all degrees provided by the Law of Ukraine "On the Judiciary and the Status of
Judges"  (including  district  courts,  district  administrative  courts,  district  commercial  courts,
appellate courts, the Commercial Cassation Court of the Supreme Court, the Civil Cassation
Court of the Supreme Court, the Administrative Cassation Court within the Supreme Court, the
Criminal Cassation Court of the Supreme Court, the Grand Chamber of the Supreme Court, the
High  Intellectual  Property   Court  and  other  specialized  courts),  including  local,  local
administrative, appellate, appellate administrative, the High Administrative Court of Ukraine,
the Supreme Court of Ukraine in the European Court with all procedural rights and obligations
granted by law to the plaintiff, defendant, third party, appealer in the lawsuit, including with the
right of filing of a claim, recognition of the claim in whole or in part, filing of objections to the
claim, waiver of the claim at any time before the end of the court proceedings (including in the
appellate  or  cassation  courts),  change  in  the  grounds  or  subject  of  the  claim,  increase  or
decrease of the amount of claims, filing of a counterclaim, conclusion of an amicable agreement
(achieving reconciliation at any stage of the lawsuit), and with no right to obtain the property
or funds adjudged;
in the bodies of the state executive service on issues related to the execution of court and other
judgements, by submission of writs of execution on my behalf;
receive my due payments, postal  correspondence (postal transfers,  parcels,  etc.)  in any post
office of Ukraine;
in  the Department  (center)  for  providing administrative services  on the issues of obtaining
certificates, extracts and other documents and on any other issues;
including  being  a  representative  in  legal  relationships  with  XXXXXXXX  registered  in
XXXXXXXX, under the Agreement No 2 on the payment of wages, signed on XXXXXXXXX,
on the collection of arrears of wages, as well as on any other issues that will concern me;
in all  state,  public,  commercial  and other  bodies,  institutions,  enterprises  and organizations
(including  law  enforcement),  regardless  of  subordination,  forms  of  ownership,  industry
affiliation, type of activity and business profile, in state executive and local self-government
bodies (their structural units);
in any other bodies, including central and local executive bodies, local self-government bodies,
their  structural  units,  law  enforcement  bodies  (internal  affairs  bodies,  public  prosecutor's
department,  justice,  anti-corruption  bodies,  State  Traffic  Inspectorate,  driver  and  vehicle
licensing  office,  Territorial  Service  Center,  National  Police,  etc.),  in  the  bodies  of  state



МРЕВ, Територіальному сервісному центрі, Національній поліції, тощо), в органах Державної
реєстрації актів цивільного стану, в архівних установах, Державній фіскальній службі України
та  інших  податкових  органах  усіх  рівнів,  на  підприємствах,  установах  та  організаціях
незалежно  від  підпорядкування  та  форм  власності,  перед  страховиками,  перед  фізичними
особами-підприємцями, фізичними особами з правом узгодження та вирішення всіх питань, що
мене стосуватимуться, подання та підпису від мого імені необхідних документів, заяв, скарг,
клопотань,  отримання  виписаних  або  оформлених  на  моє  ім’я  або  щодо  мене  документів,
рішень, дозволів, актів, повторних документів та дублікатів документів, довідок тощо.
За  цією  довіреністю  представник  має  право:  подавати  від  мого  імені  будь-які  заяви  та
клопотання  (як  письмові,  так  і  усні),  що  стосуються  виконання  цієї  довіреності,  та
обґрунтовувати прохання,  викладені  в них;  подавати будь-які  інші документи, необхідні  для
вирішення питань, про які йдеться у цій довіреності; одержувати документи, довідки, технічну
документацію,  витяги,  дублікати  документів,  рішення,  дозволи,  узгодження  (погодження)
компетентних  органів,  а  також будь-які  інші  документі  –  в  разі  виникнення  такої  потреби;
прописуватись  за  мене  на  всіх  документах,  та  підписувати  договори  цивільно-правового
характеру, які видаються, подаються, складаються, оформлюються у зв’язку з цією довіреністю,
крім договорів  відчуження,  здійснювати оплату наданих послуг  та виконаних для мене дій;
виконувати будь-які інші дії в межах та обсязі, передбачених чинним законодавством України
для такого роду уповноважень, які б мав вчиняти я при особистому вирішенні зазначених вище
питань, та які будуть необхідними для правильного ведення моїх справ; вчиняти від мого імені
будь-які дії, знати про дату, час і місце судового розгляду, брати участь у судових засіданнях,
знати  про  всі  судові  рішення,  які  ухвалюватимуться  у  справах  та  стосуватимуться  моїх
інтересів;  знайомитися  з  матеріалами  справ,  заявляти  клопотання  і  відводи,  давати  усні  та
письмові  пояснення,  доводи  та  заперечення;  подавати  докази,  брати  участь  у  дослідженні
доказів;  висловлювати  думку  з  питань,  які  виникатимуть  під  час  розгляду справ,  задавати
питання  іншим  особам,  які  беруть  участь  у  справі,  свідкам,  експертам,  спеціалістам,
перекладачам;  подавати  заперечення  проти  клопотань,  доводів,  міркувань  інших  осіб;
знайомитися  з  технічним  записом  та  журналом  судового  засідання  і  подавати  письмові
зауваження на них, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами,
робити з нього копії; робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи,
одержувати копії судових рішень; оскаржувати судові рішення у частині, що стосується моїх
інтересів;  знайомитися  з  матеріалами  виконавчого  проводження,  давати  усні  або  письмові
пояснення,  заявляти  відводи,  оскаржувати  дії  (бездіяльність)  державного  виконавця,
отримувати виконавчі документи (їх дублікати), порушувати питання про поновлення строку
пред’явлення  виконавчого  документа  до  виконання,  оспорювати  оцінку  майна  та  ін.,
одержувати документи, що стосуватимуться моїх прав та законних інтересів;  знайомитися з
матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, подавати додаткові
матеріали,  заявляти  клопотання;  брати  участь  у  провадженні  виконавчих  дій,  давати  усні  і
письмові  пояснення в процесі  виконавчих дій,  висловлювати свої  доводи, міркування з усіх
питань,  що  виникають  у  ході  виконавчого  провадження,  у  тому  числі  при  проведенні
експертизи, заперечувати проти клопотань, доводів та міркувань інших учасників виконавчого
провадження, заявляти відводи у випадках, передбачених чинних законодавством, оскаржувати
дії (бездіяльність) державного виконавця з питань виконавчого провадження, подати заяву про
видачу дубліката  виконавчого  документа,  про  поновлення  строку пред’явлення  виконавчого
документа  до  виконання,  про  відмову  від  стягнення  і  повернення  виконавчого  документа,
укласти мирову угоду про закінчення виконавчого провадження, оспорювати належність майна

registration of acts of civil status, in archival institutions, the State Fiscal Service of Ukraine
and other tax authorities of all levels, at enterprises, institutions and organizations regardless of
subordination and forms of ownership, before insurers, before self-employed individual, private
individuals with the right to agree and resolve all issues that concern me, to submit and sign on
my behalf  the  necessary  documents,  applications,  appeals,  motions,  to  receive  documents,

judgements, permits, acts, repeated documents and duplicates of documents, certificates, etc.,
drawn up or titled in my name or in relation to me.
Under this power of attorney,  the representative has the right  to:  submit  on my behalf any
statements and requests (both written and oral) relating to the implementation of this power of
attorney, and substantiate the requests set out therein; submit any other documents necessary to
resolve the issues referred to in this power of attorney; receive documents, certificates, technical
documentation,  extracts,  duplicates  of  documents,  judgements,  permits,  approvals  of  the
competent  authorities,  as  well  as  any  other  documents  –  in  case  of  such  need;  sign  all
documents on my behalf, and sign civil law contracts, which are issued, submitted, drawn up,
executed  in  connection  with  this  power  of  attorney,  except  alienation  agreements;  pay for
services rendered and actions performed for me; perform any other actions within the limits and
to the extent stipulated by the current legislation of Ukraine for such powers, which should have
been performed by me in case of personal decision of the above issues,  and which will  be
required to properly conduct my affairs; take any action on my behalf, know about the date,
time and place of the lawsuit, participate in court sessions, to know about all court judgements
that will  be resolved in cases and will  be related to my interests;  get  acquainted with case
materials, file motions and judgements, provide oral and written explanations, arguments and
objections; submit evidence, participate in the examination of evidence; express an opinion on
issues that will arise during case proceedings, ask questions to other individuals involved in the
case, witnesses, experts, specialists, translators; submit objections against motions, arguments,
considerations of other individuals; get acquainted with the court session technical record and
minute book,  and submit written remarks on them, listen to the record of the court  session
recorded by technical means, make copies of it; make extracts from the case materials, make
copies  of  the  case  materials,  receive  copies  of  court  judgements;  appeal  against  court
judgements in the part concerning my interests; get acquainted with the materials of the court
enforcement  proceedings,  provide  oral  or  written  explanations,  submit  challenges,  appeal
against  the  actions  (failure  to  act)  of  the  state  executor,  receive  writs  of  execution  (their
duplicates), bring up a question of renewing the submission period for the writ of execution,
litigate asset valuation, etc., receive documents concerning my rights and legitimate interests;
get acquainted with the materials of the court enforcement proceedings, make extracts from
them, make copies, submit additional materials, file motions; participate in enforcement process
proceedings,  provide  oral  and  written  explanations  in  the  course  of  enforcement  process,
express  arguments,  considerations  on  all  issues  arising  during  enforcement  proceedings,
including  during  the  expert  examination,  object  against  the  motions,  arguments  and
considerations of other parties in the enforcement proceedings,  file challenges in the events
stipulated by the current legislation, appeal against actions (failure to act) of the state executor
concerning enforcement proceedings, submit the application for issuance of the duplicate of
writ of execution, renewal of the submission period for writ of execution, debt remission and
return of the writ of execution, enter into an amicable agreement on termination of enforcement
proceedings, litigate asset ownership and valuation, file written objections to the calculation of



і його оцінку,  подавати письмові заперечення проти розрахунку державного виконавця щодо
розподілу  коштів  між  стягувачами  та  користуватися  іншими  правами,  наданими
законодавством; подавати та підписувати позовні заяви, заяви про апеляційне оскарження, про
перегляд заочного рішення та інші заяви, касаційні скарги на рішення, ухвали, постанови будь-
яких судів, у тому числі загальних, адміністративних та господарчих судів, скарги у зв’язку з
винятковими  обставинами,  а  також  будь-які  інші  скарги,  одержувати  документи,  що
стосуватимуться моїх прав та законних інтересів, в тому числі виконавчі, сплачувати за мене у
разі потреби судові витрати та інші платежі; подавати від мого імені заяви, та інші документи,
розписуватися  за  мене,  в  тому  числі  на  договорах  цивільно-правового  характеру,  що
укладатимуться (окрім договорів відчуження), одержувати належні мені документі, сплачувати
в разі необхідності платежі, а також виконувати всі інші дії в межах та в обсязі, передбачених
чинним законодавством Україні для такого роду повноважень, а також виконувати будь-які інші
дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності.
Довіреність видана строком на три роки, з правом передоручення повноважень третім особам
та дійсна до п’ятнадцятого лютого дві тисячі двадцять третього року.
Зміст ст. 58-64 ЦПК України, ст.ст. 237-241, 244, 245, 247-250, 1000-1010, Цивільного кодексу
України мені відомий.
Підпис XXXXXXXX
Місто Маріуполь, Донецька область, Україна,
П’ятнадцяте лютого дві тисячі двадцятого року.
Ця  довіреність  посвідчена  мною,  XXXXXXXX,  приватним  нотаріусом  Маріупольського
міського нотаріального округу Донецької області.
Довіреність підписана XXXXXXXX у моїй присутності.
Особу його встановлено, дієздатність перевірено.
Усний  переклад  тексту  довіреності  з  української  мови  на  російську  мові  зроблено  мною
нотаріусом.

Зареєстровано в реєстрі за №XXX
Стягнуто платі в гривнях у розмірі відповідно до

ст.31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус  (підпис, печатка) XXXXXXXXX

the state executor on the distribution of funds between debt collectors, and exercise other rights
granted by law; file and sign statements of claim, statements of appeal, applications to review a
default  judgment  and  other  applications,  cassation  appeals  against  judgements,  resolutions,
rulings  of  any courts,  including  general,  administrative  and  commercial  courts,  appeals  in
connection with exceptional circumstances, as well as any other appeals; receive documents
relating to my rights and legitimate interests, including writs of execution, pay court fees and
other payments on my behalf if necessary; submit applications and other documents on my
behalf; sign on my behalf, including civil law contracts, which will be concluded (except for
alienation agreements); receive the documents assigned to me, pay payments if necessary, as
well as perform any other actions within the limits and to the extent stipulated by the current
legislation of Ukraine for  such powers,  as well  as perform any other actions related to the
implementation of this power of attorney.
The power of attorney has been issued for a period of three years, with the right to delegate
powers to third parties and is valid until the fifteenth of February, two thousand and twenty-
third.
I have been acquainted with the contents of Articles 58-64 of the Code of Civil Procedure of
Ukraine, Articles 237-241, 244, 245, 247-250, 1000-1010, of the Civil Code of Ukraine.
Signature of XXXXXXX
Donetsk region, Ukraine,
The fifteens of February, two thousand and twenty.
This  power  of  attorney  has  been  certified  by  me,  XXXXXXXX,  a  private  notary  of  the
Mariupol city notarial district of Donetsk region.
The power of attorney has been signed by XXXXXXXXX in my presence.
His identity has been established, his legal capacity has been checked.
An oral translation of the text of the power of attorney from Ukrainian into Russian has been
made by me as a notary.

Registered under register number XXX
Fees in hryvnias in the amount according to 

Art. 31 of the Law of Ukraine "About notary" have been collected

Private notary (signature, stamp) XXXXXXXX


