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Прошу пiдтвердити отримання цього електронного листа за призначенням вiдповiдно до приписiв сг,7

роздiлу lll кпорядку роботи з електронними документами у дiловодствi та Тх пiдготовки до передавання на

apxiBHe зберiгання>, затвердженого Наказом Мiнiсгерства юстицiтУкраiни вiд 11,11,2014 N9l8s6/5,

NBl ОФiцiЙНо повiдомЛrо, щО цей письмОвий електрОнний лисТ пiдписаниЙ мною простим електронним

пiдписом вiдповiдно до нормативних приписiв шляхом додавання до електронних даних, шо складають текст

листа, даних в електроннiй формi, призначених ддlя iдентифiкацiт мене як пiдписувача листа - а саме

власноручного пiдпису у виглядi мого власного прiзвич4а та iнiцiалiв друкованими лiтерами такого вигляду:

кГ.С. lJ.[ербата>. ,Щля особливо обдарованих: власне пiдпису переду€ пiдказка у виглядi слова кПiдпис> з

наступною двокрапкою,щоб зрозумiти, шо це означа€, прошу залучити до прочитання цього листа

письменних працiвникiв ceKpeTapiary, якi ходили в школу i вчили правила украТнськоТ пункryацiТ,

P.S. Роз'яснюю, ц{о при пiдписуваннiцiеiскарги я керувалася приписами ст,19,1 КонстиryцiТУкраТни, яка

дозволя€ 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 досягнення*" , .rnyri електронiки, в межах досгупних опцiй

комп'ютерноТ технiки.

Щей лист е запитом на досryп до публiчноТ iнформацiТ,

1{ей лист € заявою 11u ф"*rrня iнформацii, необхiдноТ MeHi для реалiзацiТ моlх прав людини,

L{ей лист € запитом на досryп до мотх персональних даних та Тх захист,

щей лисг € зверненням за захистом моiх порушених прав людини шляхом квазi-судовоi процедури в порядкy

закону УкраТни кПро Уповноваженого BepxbBHoi Ради УкраТни з прав людиниD, в сукупноfii iз законом

УкраТни кПро звернення громадян)),

У цьому листi я об'еднала вимоги, право на якi передбачене законами УкраТни кПро iнформацiю>, кПро

зверненнЯ громадян)), кПро досryп до публiЧноТ iнформацiТ>, кПрО захисТ персональНих даних)), а саме: а)

здпиТ в порядкY законУ УкраТнИ оПро достУп до публiЧноi iнформацii>; 6) 3Аяву, в порядку закону УкраТни

кпро iнформацiю> в сукупностi iз законом Укратни кпро звернення громадян)); в) скдрry, в порядку квазi-

сУдовоТпроцедУрИ,передбаченоТзакономУкраТникПроУповноважеНогоВерховноТРадиУкраТнизпраВ
людини), в сукупносГi iз законоМ УкраТни кПро звернення громадян>; г) здпиТ в порядку закону УкраТни

(Про захист персональних даних)),

При об'еднаннi кiлькох звернень в одному листiя керувалася приписами ст,19,1 КонстиryцiТУкраТни, яка

дозволя€менi,якiiбУдь-якiЙiншiйлюдинi,робитиВсе,lцопряМонезабороненезакоНом.оскiлькижадНИм
закономукраiни Hi прямо, Hi опосередковано не заборонене об'еднання в одному документi кiлькохтаких

вимог, я скористалася свотм констиryцiйним правом, i подаю Тх в одному листi,
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