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Щербата Анастасiя Вiтал iTB на < foi + rgques t-267 бз -852Ь4Ьа0
@dostup.pravda.com,ua >

13 октября 2017 г.18:26
FOI requests at Омбудсмен
Iнформацiйний запит - 63сЗ70-].7сист.еллистiвКУпАП ПI

прошу пiдтвердити отримання цього електронного листа за призначенням вiдповiдно до приписiв ст.7
роздiлу lll кпорядку роботи з електронними документами у дiловодствi та ii пiдготовки до передавання на
apxiBHe зберiгання>, затвердженого Наказом MiHicTepcTBa юстицiТУкраТни вiд 11.11.2014 Ng 1886/5.
NB! ОфiцiЙно повiдомляю, що цей письмовий електро нний лист пiдписаний мною простим електронним
пiдписом вiдповiдно до нормативних приписiв шляхом додавання до електронних даних, що складають текст
листа, даних в електроннiй формi, призначених для iдентифiкацiт мене як пiдписувача листа - а саме
власноручного пiдпису у виглядi мого власного та моеТ MaTepi прiзвищ та iнiцiалiв друкованими лiтерами
такогО вигляду: кА.В. Щербата)) та, вiдповiдно: кН.М. Щербата>. Р,ля особливо обдарованих: власне пiдпису
переду€ пiдказка у виглядi слова кпiдпис> з насryпною двокрапкою. Щоб зрозумiти, що це означа€, прошу
залучитИ до прочитання цьогО листа письМенниХ працiвникiВ ceKpeTapiary, якi ходили в школу i вчили правила
украТнськоТ пун кryа цiТ.
P,S, Роз'яснюю, lцо при пiдписуваннiцiеТскарги я керувалася приписами ст.].9,]. КонстиryцiТУкраТни, яка
дозволяе MeHi, якi i будь-якiй iншiй людинi, робити все, lцо прямо не заборонене законом. Форма та спосiб
мого електронного пiдпису пiд цiею скаргою вiльно обранi мною серед запроваджених в реальне життя
можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузi електронiки, в межах доступних опцiй
комп'ютерноТ технiки.
L{еЙ лист € запитом на досryп до публiчноТ iнформацiТ.
l-{еЙ лист € заявою на отримання iнформацil, необхiдноI MeHi для реалiзацiТ Moli прав людини,
L{ей лист е запитом на доступ до Molx персональних даних та ix захист.
L{ей лист € зверненням за захистом мотх порушених прав людини шляхом квазi-судовот процедури в порядку
законУ УкраТни кПро Уповноваженого ВерховноТ Ради УкраIни з прав людини>r| в сукупностi iз законом
УкраIни кПро звернення громадян).
У цьомулистi я об'еднала вимоги, право на якi передбачене законами УкраТни кПро iнформацiю>, кПро
звернення громадянD, кПро досryп до публiчноТ iнформацiТ>, кПро захист персональних даних)), а саме: а)
зАпиТ в порядкУ законУ УкраТнИ кПро досryп до публiЧноТ iнформацiТ>; б) 3Аяву, в порядку закону УкраТни
кПро iнформацiю> в сукупностi iз законом УкраТни кПро звернення громадян>; в) скдрry, в порядку квазi-
судовоi процедури, передбаченотзаконом Укратни <<про Уповноваженого Верховнот Ради Укратни з прав
людини>,, в сукупностi iз законом УкраТни <Про звернення громадян>; г) зАпиТ в порядку закону УкраТни
кПро захист персональних данихD.
При об'еднаннi кiлькох звернень в одному листi я керувалася приписами ст.19.1 КонстиryцiТУкраТни, яка
дозволя€ MeHi, якi i будь-якiй iншiй людинi, робити все, що прямо не заборонене законом. оскiльки жодним
3аконом Укратни Hi прямо, Hi опосередковано не заборонене об'еднання в одному документi кiлькох таких
вимог/ я скористалася своТм констиryцiЙним правом, i подаю Тх в одному листi.
l|. Факти
1, 18.06.17 через сайт,Щоступ до правди я звернулась до НацiональноТ полiцiТ УкраТни (далi - НПУ) з
iнфозапитОм к370дп17Система_еллистiвНПУ> . Лист вручений сервером вiдправника отримувачу 2О17-06-18
09:43:З9, Переписка оприлюднена ryт: https://dostup.pravda.com.ua/request/З7Odpl7sistiema_iellistivnpu. Лог
доставки такий:
KDelivery Status for Outgoing Message #246о8 This message has been delivered.

These logs show what happened to this message as it passed through очr Exim mail
to ап authority to help them diagnose problems receiving email frоm ,щосryп до прi
2017-06-18 09 :4З : 37 [2s7 49J 1d MTvt-0007Th-P2 <=

Д9ДЕl}fi Ir&-_aPK:

U=alaveteli P=local 5=8935 id=ogm-24608+594621


