
Зразок довіреності, оформленої на основі довіреності за формою М-2

ТОВ "СВІТЛО", 04050, м. Київ, вул. Артема, буд. 53, офіс 56
Затверджена наказом Мінстату України

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ Код за УКУД

МФО

ПАТ "Укрсоцбанк" м . Києва

№ 1

Видано

Документ, що засвідчує особу

серія №

Виданий

На отримання від

цінностей за
(№ і дата наряду)

Перелік цінностей, які належить отримати:

№№ 
п/п

1

2

засвідчую

Керівник підприємства

Головний бухгалтер

Місце печатки (за наявності)

У зв'язку зі скасуванням з 01.01.2015 р. Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних
довіреностей на одержання цінностей, затвердженої наказом МФУ від 16.05.96 № 99, втрачає чинність й бланк
довіреності на одержання цінностей (типова форма № М-2), а повноваження особи, яка в інтересах юридичної особи
або фізичної особи - підприємця одержує товарно-матеріальні цінності, підтверджуються відповідно до
законодавства. 
До відпрацювання практики (включаючи судову) оформлення господарських операції за участі представника,
доцільно використовувати за основу форму довіреності на отримання ТМЦ за формою М-2, що містить всі необхідні
реквізити, але без зазначення "форма М-2, Додаток 1 до..." та з урахуванням, що термін дії довіреності вже не
обмежується 10 днями (зразок № 1). Можна також використувавати довільну форму довіреності (зразок № 2) з
зазначенням необхідних реквізитів (таблиця № 1).

підприємство - платник і його адреса

рахунок 26006000326536 300023

підприємство - одержувач і його адреса

29555952
ТОВ "СВІТЛО", 04050, м. Київ, вул. Артема, буд. 53, офіс 56

Дата видачі 12 січня 2015

менедеру з продажів Павленко Івану Степановичу
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Довіреність дійсна до 30 січня 2015 р.
(найменування банку)

ДОВІРЕНІСТЬ

паспорт

СО 85784 від 23 серпня 1999 р.

рахунком № 123 від 05.01.2015 р. 

Найменування цінностей Одиниця 
виміру Кількість (прописом)

Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві
(ким виданий документ)

ТОВ "ЛІФОТ"
(найменування організаціїї постачальника)

Комплект газоаналізатору testo 320 (O2, CO) з акумулятором 2400 мАг, 
блоком живлення, модульним зондом для відбору проби (700 мм, 
500°C), захисними ковпачками для зонду (10 шт.), USB інтерфейсом, 
боксом для транспортування

шт Дві

Комплект пірометру testo 830-Т2 з зондом для вимірювання 
температури нерівної поверхні (-60…+300°C, 115 мм) та захисним 
чохлом

шт Три

(зразок підпису особи, що одержала довіреність)
Підпис

бажано обмежити термін до 30 днів 

ЗРАЗОК № 1 


	доверенность

