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flоброго дняl

ПрошУпiдтвердитиотрИмаНняцЬогоелектронноголистазапризНаЧеннямвiдповiднодоприписiвсг'7
роздiлу lll кпорядку роботи з електронними документами у дiловодствi та Тх пiдготовки до передавання на

apxiBHe зберiгання>,3атвердженого Наказом Мiнiсгерства юстицiтУкраТни вiд 11,11,2014 N9 18s6/5,

NBl ОфiцiйНо повiдомЛrо, щО цей письмОвий електронний лист пiдписаний мною простим електронним

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

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

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

кМ.Ф. Щербатий>. flля особливо обдарованих: власне пiдпису переду€ пiдказка у виглядi слова кПiдпис>l 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 пункryацiТ,

P.S. Роз'ясНю}о, щО при пiдписУваннi цiеТ скаргИ я керувавсЯ приписами ст,19,1 КонстиryцiТ УкраТни, яка

дозволя€ MeHi, якi i будь-якiй iншiй людинi, робити все, tцо 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 досryпних опцiй

комп'ютерноТ технiки.

l-[ей лисг € запитом на досryп до публiчноТ iнформацil,

щей лист € заявою на отримання iнформацiт, необхiднот MeHi для реалiзацiт мотх прав людини,

Ltей лист е запитом на доступ до Moli персональних даних та ix захист,

L{ей лисТ € зверненнЯм за захисТом Mo]i порушених прав людиНи шляхом квазi-судовоТ процедури в порядку

закону Укратни кпро Уповноваженого Верховнот Ради Укратни з прав людини)), в сукупностi iз законом

УкраТни кПро звернення громадян),

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

зверненнЯ громадян), кПро досryп до публiЧноТ iнформацiТ>, кПрО захист персональних данихD, а саме: а)

здпиТ в порядкУ законУ УкраТнИ пПро досryп до публiЧноТ iнформацiТ>; б) зАяву, в порядку закону УкраТни

кПроiнформацiю>ВсУкУпностiiззакономУкраТникПрозвернеННягрОмадян>;в)скАРry,впорядкуквазi-
судовот процедури, передбаченоi законом Укратни кпро Уповноваженого Верховнот Ради Укратни з прав

людини)), в сукупносТi iз законоМ УкраТнИ кПро зверНення громадян>; г) здпиТ в порядку закону Украiни

кПро захист персональних даних),
При об'еднаннi кiлькох звернень в одному листiя керувався приписами ст,19,1 КонстиryцiТУкраТни, яка

дозволя€ MeHi, якi i будь_якiй iншiй людинi, робити все, цlо прямо не заборонене законом, оскiльки жодним

закономукратни Hi прямо, Hi опосередковано не заборонене об'еднання в одному документi кiлькохтаких

ВИМог,яскористаВся.своТмконстиryцiйНИмправом,iподаюlхводномУлистi.

to an аuйоritу to help them diagnose problems receiving еmаilfrоm,щосryп до правди,
llл
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ll. Факти
1. 05,о5.17 через сайт,Щосгуп до правди я звернувся до Мiнiсгерства охорони здоров'я (далi- МОЗ)з

iнфозапитом кЗO4дпl7Безопл.лiки>. Лист вручений сервером вiдправника отримувачу 2017-05-05 11:44:30,

Переписка оприлюднена туг: https://dostup.ir.uar..om.ua/request/304dp17biezoplliki. Лог доставки такий: -:}

KDeliveryStatusforoutgoingMessage#23253Thismessagehasbeendelivered.aarilrr
we've received а delivery status notification frоm the mailserver belonging to the authority,

These logs show what happened to this message as it passed through Оur Exim mail server. You СаП send these logs


