
                                                                         

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

інформатизації, повідомляє, що наказом Голови НКРЗІ від 11.01.2020 № 5/нк 

скасовано такі довіреності на представництво інтересів НКРЗІ: 

 
 

1. Довіреність від 17.10.2017 № 222 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» у справі про визнання 

права власності за НКРЗІ та/або вчинити певні дії щодо нерухомого майна, 

видану юрисконсульту Південної філії Державного підприємства 

«Український державний центр радіочастот» Калініній Сніжані Вікторівні. 

2. Довіреність від 21.03.2018 № 250 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 Рівненського обласного відділу 

Західної філії Державного підприємства «Український державний центр 

радіочастот» Кужелю Олександру Васильовичу. 

3. Довіреність від 21.03.2019 № 251 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 провідному інженеру зонального сектору 

департаменту РЕЗ та ВП Державного підприємства «Український державний 

центр радіочастот» Стрільку Володимиру Вікторовичу. 

4. Довіреність від 21.03.2018 № 252 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. 

5. Довіреність від 12.07.2018 № 262 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. 



6. Довіреність від 18.10.2018 № 263 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» у справі за позовом НКРЗІ 

до Виконавчого комітету Краматорської міської ради, видану Старченку 

Сергію Петровичу. 

7. Довіреність від 22.10.2018 № 265 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 Мажару Леоніду Сергійовичу, начальнику 

відділу судової роботи Департаменту правового забезпечення  Національної 

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

інформатизації. 

8. Довіреність від 01.11.2018 № 266 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. 

9. Довіреність від 16.01.2019 № 267 на отримання поштових відправлень, 

які надходять на адресу Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, видану Пасічник Людмилі 

Григорівні, начальнику Відділу документального забезпечення та Архіву 

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

інформатизації. 

10. Довіреність від 16.01.2019 № 268 на отримання поштових відправлень, 

які надходять на адресу Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, видану Проценко Ользі 

Миколаївні, заступнику начальника Відділу документального забезпечення 

та Архіву Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

зв’язку та інформатизації. 

11. Довіреність від 16.01.2019 № 269 на отримання поштових відправлень, 

які надходять на адресу Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, видану Мазур Галині 



Анатоліївні, провідному документознавцю Відділу документального 

забезпечення та Архіву Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 

12. Довіреність від 16.01.2019 № 270 на отримання поштових відправлень, 

які надходять на адресу Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, видану Лукас Світлані 

Олександрівні, провідному документознавцю Відділу документального 

забезпечення та Архіву Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. 

13. Довіреність від 16.01.2019 № 271 на отримання поштових відправлень, 

які надходять на адресу Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, видану Павлюк Дарії 

Володимирівні, головному спеціалісту Відділу документального 

забезпечення та Архіву Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. 

14. Довіреність від 16.01.2019 № 272 на отримання поштових відправлень, 

які надходять на адресу Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, видану Логвиненко Тамарі 

Іванівні, провідному документознавцю Відділу документального 

забезпечення та Архіву Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 

15. Довіреність від 25.01.2019 № 276 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 Клименку Олександру Васильовичу, 

начальнику управління державного нагляду Департаменту державного 

нагляду Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

зв’язку та інформатизації. 

16. Довіреність від 13.03.2019 № 277 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 заступнику директора департаменту 

господарського та ресурсного забезпечення державного підприємства 

«Український державний центр радіочастот» Агеєву Андрію Олексійовичу. 

17. Довіреність від 13.03.2019 № 278 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 провідному інженеру господарчого 



сектору господарського відділу департаменту господарського та ресурсного 

забезпечення державного підприємства «Український державний центр 

радіочастот» Карлашу Володимиру Вікторовичу. 

18. Довіреність від 13.03.2019 № 279 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 господарського відділу 

департаменту господарського та ресурсного забезпечення державного 

підприємства «Український державний центр радіочастот» Гуцману Юрію 

Михайловичу. 

19 Довіреність від 14.03.2019 № 280 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 Карпатської 

філії  державного підприємства «Український державний центр радіочастот» 

Скорому Сергію Васильовичу. 

20. Довіреність від 12.04.2019 № 284 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 провідному інженеру господарчого 

сектору господарського відділу департаменту господарського та ресурсного 

забезпечення Державного підприємства «Український державний центр 

радіочастот» Карлашу Володимиру Вікторовичу. 

21. Довіреність від 12.04.2019 № 286 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 Черкаського обласного 

відділу Центральної філії Державного підприємства «Український державний 

центр радіочастот» Ільяхову Олександру Васильовичу. 

22. Довіреність від 12.04.2019 № 291 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 Запорізького обласного 

відділу Центральної філії Державного підприємства «Український державний 

центр радіочастот» Арапіну Вячеславу Івановичу. 

23. Довіреність від 17.12.2019 № 302 на представництво інтересів 

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

інформатизації, на засіданні Постійно діючої адміністративної колегії 

Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення 



законодавства у сфері публічних закупівель, видану Овчаренку Олександру 

Михайловичу, директору Департаменту забезпечення діяльності 

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

інформатизації. 

24. Довіреність від 17.12.2019 № 303 на представництво інтересів 

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

інформатизації, на засіданні Постійно діючої адміністративної колегії 

Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення 

законодавства у сфері публічних закупівель, видану Тереховій Аллі 

Геннадіївні, головному спеціалісту відділу юридичної роботи Департаменту 

правового забезпечення  Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. 

 

 


