Перевод с русского языка на украинский
Переклад з російської мови на українську

ДОВIРЕНIСТЬ
Місто i дата
Я, _________________
маючи у власності транспортний засіб марки __________________________
справжньою довiренiстю уповноважую громадянина _______________________
володіти, користуватися (управляти) і розпоряджатися приналежним мені на праві
власності ТЗ і із цією метою надаю йому право надавати ТЗ від мого імені у всіх органах
державної й муніципальної влади РФ і закордоном, організаціях і установах усіх форм власності,
інших компетентних органах із усіх питань експлуатації й схоронності ТЗ, здійснювати захист
моїх прав і інтересів, як власника даного ТЗ, у судових і адміністративних органах РФ і
закордоном.
Йому надається право зняття ТЗ із обліку й постановки на постійний і тимчасовий облік у
ДIБДР, у тому числі у зв'язку зі зміною місця проживання власника ТЗ, оцінки, продажу ТЗ за ціну
й на умовах за своїм розсудом, із правом одержання грошей за проданий ТЗ, міни, застави, здачі в
оренду й одержання орендної плати, із правом заміни й відновлення реєстраційних документів і їх
дублікатів, внесення в них змін, страхування по всіх видах ризику й одержання страхового
відшкодування, у тому числі за фактом втрати ТЗ, представництва в суді від мого імені із приводу
відшкодування збитку при дорожно-транспортних подіях і одержання грошової компенсації, із
правом розірвання укладених угод, с правом виїзду за кордон, заповнення декларації й інших
виїзних документів на виїзд на зазначеному ТЗ за кордон.
ІЗ правом проходження технічного й інструментального огляду, здійснення необхідного
ремонту, зміни кольору кузова, заміни, вибракування й продажу номерних вузлів і агрегатів,
утилізації, здачі, заміни й одержання державних номерних знаків.
Для реалізації вищевказаних дій уповноважую його від мого імені подавати заяви, у тому
числі позовні, одержувати й представляти необхідні довідки й документи, розписуватися за мене й
робити всі необхідні, достатні дії й формальності, пов'язані із цим дорученням.
Повноваження за справжньою довiренiстю повірений може повністю або частково
передоручити іншим особам за своїм розсудом, сповістивши про це в обов'язковому порядку
власника автомобіля.
Довiренiсть видана строком до першого вересня дві тисячі восьмого року з покладанням на
повірника обов'язку по сплаті податку на ТЗ.

Пiдпис
Місто i дата.
Справжня довiренiсть засвідчена мною ________________. Довiренiсть підписане
гр. _______________ у моїй присутності.
Особистість його встановлена, дієздатність перевірена.
Зареєстроване в реєстрі за № _______________
Стягнене по тарифу: __________ у т.ч.за прав. й тех. роботу
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