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Тема Iнформачiйний запит - 17Пенсiя

Текст .Щоброго дня!l. Пенсiйний фонд Украiни (ПФУ)2. Керiвнику ПФУ0160l, м.КиТв-14, вул.

Бастiонна, 9, info@pfu.gov.ua Щербата Наталя Михайлiвна, людина з iнвалiднiстю 2

групи, посвiдчення водiя ААЩ М000548, видане 27.04.1978p. ДАI МВС - УВС
ВiнницькоТ областi2l037, м. Вiнниця, житло (квартира)Прошу пiдтвердити отримання

цього електронного листа за призначенням вiдповiдно до приписiв ст.7 Роздiлу lII

<Порядку роботи з електронними документами у дiловодствi та ik пiдготовки до

передавання на apxiBHe зберiгання), затвердженого Наказом MiHicTepcTBa юстицii

Украihи вiд 1 1 ,|1 .Z0l4 Ns l 886/5.Я вимагаю застосування та виконання, при розглядi та

вирiшеннi цього звернення, приписiв европейськоi Конвенцii про захист прав людини та

основних свобод (СКПЛ) та рiшень европейського Суду з прав людини (еСПЛ) як

нацiона.льного закону та джерел нацiонального права вiдповiдно.I_\ей письмовий

електронний лист пiдписаний мною електронним (цифровим) пiдписом вiдповiдно до

приписiв закону шляхом додавання до електронних даних, що скJIадають текст листа,

даних (iнформацiТ) в текстовiй електроннiй формi, - а саме власноручного пiдпису у
виглядi luого власного прiзвища та iнiцiалiв друкованими лiтерами такого вигляду: ((Н,М.

щербатa>. Власне пiдпису переду€ пiдказка у виглядi слова <пiдпис> з наступною

ДВОкРаПкою.Мiсцем мого проживання е житло (квартира) в м.Вiнницi.Щей лист вкJIючае

запити на доступ до гrублiчноi iнформачii. Щей лист вкпючае запити на доступ до моТх

ПеРСОНarЛЬНИХ Даних та ix захист.ЩеЙ лист вкJIючае заяви на отримання iнформацii,

необхiдноТ MeHi для реалiзацii Moix прав людини.I_{ей лист вкJIючае звернення з метою

реалiзацiТ Moix прав людини в порядку закону Украihи кПро звернення громадян>.У

ЦЬОму листi я об'еднала вимоги, право на якi передбачене законами УкраiЪи кПро досryп

ло гryблiчноТ iнформацii)>, кПро захист персон{шьних даних), кПро iнформацiю>, <Про

звернення громадян), а саме: а) ЗАЯВИ, в порядку Закону УкраТни <Про звернення

громадян) та iнших ролевантних законiв з метою реаrriзацiТ Moix прав людини; б)

ЗАПИТИ в порядку Закоrry Украiни кПро досryп до публiчноТ iнформацiТ>; в) ЗАПИТИ в

ПОРяДкУ Закону Украiни кПро захист персональних даних); г) ЗАЯВИ, в порядку Закону

Украiни кПро iнформацiю> в сукупностi iз Законом Украiни кПро звернення

ГРОМаДян).При об'еднаннi кiлькох звернень в одному листi я керувirлася приписами

cT.l9.1 Констиryчii Украiни, яка дозволяе буль-якiй людинi робити все, що прямо не

ЗабОРОнене законом. Оскiльки жодним законом УкраiЪи Hi прямо, Hi опосередковано не

ЗабОРОнене об'сднання в одному документi кiлькох таких вимог, я користуIося своiм

конституцiйним правом, i подаю ix в одному листi. Вiдповiдно до ст.ст.8, l0



европейськоТ КонвенцiТ про захист прав людини, ст.ст.32, з42 кон"r"туцi','У*ра','"ц

законiв Украiъи <про iнформацiю>, <про досryп до публiчнот iнформацiь>, кпро захист

персональних даних)), кПро звернення громадянD прошу надати MeHi iнформацiю,

необхiдну для реалiзацiТ Moix прав людини; моТ персональнi данi; гryблiчну iнформачiю.

вкJIючно про себе, що е прЕдмЕТом сусШльногО IHTEPECY, необхiдну MeHi для

виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризикiв дtя здоров'я людей, i

яку я маю HaMip оприлюднити для суспiльства, а саме:1. .Щанi про суми нарахованоТ та

окремо виплаченоi MeHi пенсiТ за весь перiод нарахування та виплати в розрiзi мiсяцiв та

скJIадових ycix пенсiйних виплат, вкJIючно надбавок та доплат. Запитанi данi прошу

надатИ в табличнiЙ формi в форматаХ файлiВ pdfTa Excel, придатному для подальшоТ

обробки даних.2. Вхiдний реестрацiйний номер та даry вхiднот реестрацiт в ПФу цього
листа.з. Належно засвiдчену факсимiльну копiю (фотокопiю оригiналу) цього листа з

Реквiзитами Його вхiдноТ peecTpauii в ПФУ.Мое пенсiйне посвiдчення ДД J\b427988,

ВИДаНе l5.04.02 УСЗН в Замостянському p-Hi м. Вiнницi.Роз'яснюю, що, вiдповiдно до
ст.7 закону УкраiЪи <Про iнформацiю>, <2. HixTo не може обмежувати права особи у
виборi ФорМ i джЕрЕЛ одержання iнформацii, за винятком випадкiв, передбачених

законом>>.Вiдповiдь та запитану iнформацiю в оригiналах чи в цифрових (електронних)

факсимiльних копiях (фотокопiях з оригiналiв), належно засвiдчених вiдповiдно до

приписiв cT.l Указу Президii Верховноi Ради СРСР вiд 4 серпня l983 року Nэ9779-Х

,,про порядок видачi та засвiдчення пiдприемствами, установами, органiзацiями копiй

документiв, що стосуються прав громадян" (Вiдомостi Верховнот Ради (ВВР), 1983, Nз2,
ст,492), який дiе в YKpaTHi вiдповiдно до ст.3 Закону Украiни ,,Про правонаступництво

УкраТни", гryнктiв 5.26, 5.27 Нацiонального стандарry УкраТни Щержавноi унiфiкованоТ
системи документацii, Унiфiкованоi системи органiзацiйно-розпорядчоТ документацiТ

'ОВИмОги до оформлювання документiв" (ДСТУ 4163-200З,затвердженого нак{вом

,Щержспоживстандарту УкраiЪи вiд 07.04.2003 м 55), прошу надати MeHi в установлений
законом строк на електронну адресу, з якот отриманий цей лист.я не даю згоди на

ВИКОРИСтання будь-якоТ iнформачiТ стосовно мене та Moik персон€tльних даних, вкJIючно

будь-яких контактних даних, для будь-якоТ мети i в будь-який спосiб, включаючи i для

комунiкацiТ зi мною, за викJIюченням мети, вказаноТ в цьому зверненнi.l 1.01.21З

пoвагoю,Пiдпис:H.М.Щepбатa_HаталяМихaйлiвнaЩepбaтa-

вiдповiдей на цей запит.fоi*rеquеst-80596-690Ь6875@dоstuр.рrачdа.соm.uаЯкщо

info@pfu.gov.ua - неправильна адреса для розпорядника Пенсiйний фонд Укратни,

повiдомте нас використовуючи

фopMy:http://dostup.pravda.com.ualclrange_request/new?body:piensiin ii_fопd_ukrауiпiУвага!

I-(e повiдомлення та будь-яка вiдповiдь на нього булуть опублiкованi на сайтi !оступу ло

Правди-----


