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Прошу пiдтвердити отримання цього електронного листа за призначенням вiдповiдно до приписiв ст.7
роздiлу lll кпорядку роботи з електронними документами у дiловодствiта ii пiдготовки до передавання на
apxiBHe зберiгання>, затвердженого Наказом MiHicTepcTBa юстицiТУкраТни вiд 11.11.2014 Ns 1886/5.
NBl ОфiцiЙНо повiдомЛяю, щО цей письмОвий електронний 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: кД.В. LЩербатаD та, вiдповiдно: кН.М. tЩербата>...Щля особливо обдарованих: власне пiдпису
переду€ пiдказка у виглядiслова кпiдпис> з насryпною двокрапкою. Щоб зрозумiти, що це означа€, прошу
прочитання цього листа письменних працiвникiв ceKpeTapiary, якi ходили в школу i вчили правила
залучити

до

украТнськоТ пун кryа цiТ.
P.S. Роз'яснюю, що при пiдписУваннiцiеТскарги я керувалася приписами ст.19.1 КонстиryцiТУкраТни, яка
Форма та спосiб
дозволяе MeHi, якi i будь-якiй iншiЙ людинi, робити все, що прямо не заборонене 3аконом.
мого електронного пiдпису пiд цiсю 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 iнформацiт, необхiднот MeHi для реалiзацiт мотх прав людини.
ix захист.
щей лист € запитом на досryп до мотх персональних даних та
шляхом квазi-судовот процедури в порядку
прав
людини
порушених
l_{ей лисг € зверненням за захистом мотх
закону Укратни кпро Уповноваженого Верховнот Ради Укратни з прав людини), в сукупностi iз законом
УкраТни кПро звернення громадян)).

Уцьому листiяоб'едналавимоги,правонаякi передбаченезаконамиУкраТникПроiнфоРмацiю>,кПрО

зверненнЯ громадянD, кПро досryп до публiчноТ iнформацiТ>, кПро захист персональних даних)), а саме: а)
здпиТ в порядку закону УкраТни кПро досryп до публiчноТ iнформацiТ>; б) 3Аяву, в порядку закону УкраТни
<Про iнфоРмацiю> в сукупносТi iз законоМУкраТнИ кПро звернення громадян>; в)скАрry, в порядку квазiсудовот процедури, передбаченот законом Укратни кпро Уповноваженого Верховнот Ради Укратни з прав
людини), в сукупносТi iз законоМ УкраТнИ кПро зверНення громадян>; г) 3АпиТ в порядку закону УкраТни
<Про захист персональних даних).

При об'еднаннi кiлькох звернень в одному листi я керувалася приписами ст.19.1 КонституцiТУкраТни, яка
3аконом. оскiльки жодним
дозволя€ MeHi, якi i будь-якiй iншiй людинi, робити все, lцо прямо не заборонене
в
одному
об'сднання
документi кiлькох таких
законом Укратни Hi прямо, Hi опосередковано не заборонене
вимог, я скористалася свотм констиryцiйним правом, i подаю ii в одному листi.
l. Факти
t,2t.IO.t7 о 9-28 через сайт flосryп до правди я звернулась до ВiнницькоТ MicbKoT радИ з iнфозапитоМ
к458дп17ВитратиJцрук>. Лист вручений сервером вiдправника отримувачу 2О17-1О-21 О9:28:О9, Переписка
Лог доставки такий:
https://dostup.pravda.com.ua/request/458dpl7vitrati_druk.

оприлюднена ryг:
KDelivery Status fоr Outgoing Message #3о046 This message has been delivered.
We've received а delivery Status notification frоm the mailserver belonging to the authority.
send these logs
These logs show what happened to this message as it passed through очr Exim mail sеrvеr. You can
правди,
to an authority to help them diagnose problems receiving emailfrom flосryп до
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