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Прошу пiдтвердити отримання цього електронного листа за призначенням вiдповiдно до приписiв сг,7
роздiлу lll <Порядку роботи з електронними документами у дiловодствiта Тх пiдготовки до передавання на
apxiBHe зберiгання>, затвердженого Наказом MiHicTepcTBa юстицiТУкраТни вiд 11,11.2014 N9 1886/5.
NBl офiцiйно повiдомляю, що цей письмовиЙ електронний лист пiдписаниЙ мною простим електронним
пiдписом вiдповiдно до нормативних приписiв шляхом додавання до електронних даних, lдо складаЮть текСт
листа, даних в електроннiй формi, призначених для iдентифiкацiТ мене як пiдписувача листа - а саме
власноручного пiдпису у виглядi моТх власних прiзвища, iMeHi та по-батьковi друкованими лiтерами такого
вигляду: кГалина СергiТвна lJ.[ербата>.
P.S, Роз'яснюю, lц0 при пiдписуваннiцього листа я керувалася приписами сг,].9.1КонстиryцiТУкраТни, яка
дозволяе MeHi, якi i будь-якiй iншiй людинi, робити все, tцо прямо не заборонене законом. Форма та спосiб
мого електронного пiдпису пiд цим листом вiльно обранi мною серед запроваджених в реальне життя
можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузi електронiки, в межах доступних опцiй

комп'ютерноТ технiки,
[.tей лист е запитом на досryп до публiчноТ iнформацiТ,
L{ей лист € заявою на отримання iнформацi1, необхiдноТ MeHi для реалiзацiТ Moii прав людини.
ЩеЙ лист е запитом на доступ до моТх персональних даних та ii захист.
[{ей лист е зверненням за захистом моТх порушених прав людини щляхом квазi-судовоТ процедури в порядку
закону УкраТни кПро Уповноваженого ВерховноТ Ради УкраТни з прав людини), в сукупностi iз законом
УкраТни кПро звернення

громадянD.

У цьомулистi я об'еднала вимоги, право на якi передбачене законами УкраТни кПро iнформацiюll, кПро
звернення громадян)), кПро досryп до публiчноТ iнформацiТ>, кПро захист персональних даних)), а саме: а)
ЗАПИТ в порядку закону УкраТни кПро досryп до публiчноI iнформацiТ>; б) 3АЯВУ, в порядку закону УкраТни
кПро iнформацiю>l в сyкупностi iз законом УкраТни (Про звернення громадян>l; в) СКАРry, в порядку квазiсудовоТ процедури, передбаченоТзаконом Украiни кПро Уповноваженого ВерховноТ Ради УкраТни з прав
людини)), в сукупностi iз законом УкраТни кПро звернення громадян>; г) ЗАПИТ в порядку закону УкраТни

кПро захист персональних даних)),
При об'еднаннi кiлькохзвернень в одномулистiя керувалася приписами ст.]-9.1 КонституцiТУкраТни, яка
дозволяе MeHi, якi i будь-якiй iншiй людинi, робити все, ч.{о прямо не заборонене законом. Оскiльки жодним
законом Украiни Hi прямо, Hi опосередковано не заборонене об'еднання в одному документi кiлькох таких
вимог. я скористалася своТм констиryцiЙним правом, i подаю ii в одному листi.
l. Резюме: Невiдомi MeHi посадовiособи ГенеральноТ Прокуратури УкраТни (далi- ГПУ) вiдмовили MeHi в
досryпiдо публiчноТ iнформацiТ, в тому числi iнформацiТ про мене/ вчинивци щонайменше два факти
j
адмiнiстративних правопорушень, а саме:
1) Порушення ст,ст.20.]. ,,24,! 3акону УкраТни "Про досryп до публiчноТ iнформацiТ", а саме: ненадання
вiдповiдi на запит на iнформацiю, ст.212-З.2 (8) КУпАП;
2) Порушення ст.24.]. Закону УкраТни "Про доступ до публiчноТ iнформацiТ", а саме: ненадання iнформацiТ на
запит на iнформацiю , ст.212-3,2 (В) КУпАП.
ll. Факти
t.2t.а7.П о 16-59 через саЙtт Щоступ до правди я подала до ГПУ електро ни
публ iч ноТ i нформа цii' <413дп 17 Щодо_зая ви_злоч и н 1 к17_13.07. 17 >. За п и оформ
улньому:
до приписiв ст,19.5 закону УкраТни кПро доступ до публiчноТ iнформацiТ> аса
ьни
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