
                                                                        
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку 

та інформатизації, повідомляє, що наказом Голови НКРЗІ від 20.08.2020  
№ 63/нк скасовано такі довіреності на представництво інтересів НКРЗІ:  
 

1. Довіреність від 12.04.2019 № 282 на представництво інтересів 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 
інформатизації, перед органами технічної інвентаризації та органами 
державної реєстрації прав, видану начальнику Тернопільського обласного 
відділу Західної філії Державного підприємства «Український державний 
центр радіочастот» Мовчану Богдану Васильовичу. 

2. Довіреність від 12.04.2019 № 289 на представництво інтересів 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 
інформатизації, перед органами технічної інвентаризації та органами 
державної реєстрації прав, видану юрисконсульту 2-ї категорії Західної філії 
Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» Шпаку 
Віталію Володимировичу. 

3. Довіреність від 12.04.2019 № 290 на представництво інтересів 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 
інформатизації, перед органами технічної інвентаризації та органами 
державної реєстрації прав, видану начальнику Миколаївського обласного 
відділу Південної філії Державного підприємства «Український державний 
центр радіочастот» Палажченку Володимиру Івановичу. 

4. Довіреність від 06.08.2019 № 295 на представництво інтересів 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 
інформатизації, у судових органах, які визначені Конституцією України, 
Законом України «Про судоустрій і статус суддів», правоохоронних органах, 
органах, що провадять досудове слідство, органах, уповноважених на 
виконання судових рішень, видану Бакірову Євгену Олексійовичу, 
заступнику директора департаменту – начальнику відділу правового 
забезпечення регуляторної діяльності Департаменту правового забезпечення  
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 
інформатизації. 

5. Довіреність від 01.11.2019 № 300 на представництво інтересів 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 
інформатизації, у судових органах, які визначені Конституцією України, 
Законом України «Про судоустрій і статус суддів», правоохоронних органах, 
органах, що провадять досудове слідство, органах, уповноважених на 
виконання судових рішень, видану Сінгур Оксані Віталіївні, головному 
спеціалісту відділу судової роботи Департаменту правового забезпечення  



Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 
інформатизації. 

6. Довіреність від 22.11.2019 № 301 на представництво інтересів 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 
інформатизації, перед органами технічної інвентаризації та органами 
державної реєстрації прав, видану юрисконсульту Південної філії 
Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» 
Калініній Сніжані Вікторівні. 

7. Довіреність від 21.02.2020 № 319 на представництво інтересів 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 
інформатизації, у судових органах, які визначені Конституцією України, 
Законом України «Про судоустрій і статус суддів», органах, уповноважених 
на виконання судових рішень, видану Цеділіну Сергію Вікторовичу, 
уповноваженій Національною комісією, що здійснює державне регулювання 
у сфері зв’язку та інформатизації, посадовій особі для здійснення державного 
нагляду за ринком телекомунікацій та користування радіочастотним 
ресурсом України. 
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