{3 BB

tUt\
ДокументообiРН8У]]ДВ1|,уrur,

1З,

"

"*

Т;

З' n б О *

0 7 9- 8 5 d б 7

*,*.

- Вхiднi

ii.J

*--,

Iнформацiйний запит
- 283!ата_iнвалiдност,i
l-eKcT

|ДoбRoгoДня!l.Гoлoвнеyпpавлilrн"n.".*".й*

Обласгi (ВОПdiУ.12.
Керiвнику ВОПФr;ilOr],
м. вiнниця, хмел ЬНИЦЬКе
Шосс. 7.
Bu(c)vn.nfu.gov,ua U-{ербата наталя
I
групи посв iдч, вод
i я А А tц
|
M0O0s+ B,,"ouil'.li.
|

михай

l ]:::::noТ
ОТРИМаЕНЯ

I

областi 2lОЗ7,r'', Вi"ниц".
III кПорядкУ

l ]х

MiHi.TeR"T"u

l

#."й

та виконання,

роботи

' 'п'пrоо"п,lми
ло передавання на apxiBHe
зб

'",..,u,, укратни вiд

п'и розглялi

I

]iTiHrlui

(квартира)прошу

ЦЬОlЮ еЛеКТРОННОГО
ЛИСТа За tIРИЗ]]аЧеI{НЯМ

l .iJ],i:]::"Y
пIлl,о гоВки

I

;"

l l, r;]1Т

та вирiшеннi
u"o,.',,

Свпопеiiськоi Конвенцii
npo ,u*".,

пiдтвердити
вiдповiдно ло trриrlисiв

/{окументаNtи

у дiловодсr Bi та

.,,i);ЖrJЖ"il}Ь1l}"

.,"'"rr".";-""::::

(скпл) та
"r.;;;;;:;;ЖlТ#JЖ;Суду. npuu о.оrпи
(€спл)
n u,rio"uo"]
l джереЛ
::'"::: |_вlопейського
llацiоналlьllого права
*
"n
вiдповiдно.Цей письмовиО
l
*.-o",,j,];;:",
|

l

;::ТНlН;";'*'ОННим

(rlифровим) пi.,Iписtlм

"iдпо"iл* до

"

приписiв

:т:ilй;";;ffi "ТЖ;;..#frН;фН ::;:ННН::::::i

l
l

l n'on"Y'Y виглядi
Мого власного прiзвища
та irliцiarliB oor*o"un"r,|'#;"r"
в!IгJlяду: <Н.М. LЩербата>.
Власне пiдпrIсу передуе
l
пiдказка

l такого

слова <<Г[iдпис> з насryпною
|
лвокрапкото.Мiсllt:м мого

l

/

/

у виглялi
проживuппr'^

l

r-T#ll:;i,l*';;ilH;i;i*ж:,ъi**j**H'"i

;ffiffi, ;:ffi;:ffi",Т;*;;;iт

:}:,:":;;tЁi:

|

/

отриманл{я

;.":J
ji9 звернеrrь
з метOю реалiзацii Moix
прав
звернення громадян>>.У
цьомУ листi я об'елнала вимоглI,
право на
п,ередбачене закоt]:ами
Украiъи <про досryп
до rrублiчноi iнформацii>,
З,:iхисТ ПеРСОНаЛЬIr'их
ДанихD. <Про iнформацiюi,. uПро

l

"#iTШ#i.TlJfiЖ]i;"
якi

С'аМе: а)

Зz\ЯВИ'

В ПОРЯДКУ ЗаКОНУ

У*раi",

,u.pn"nro

кпро
iooruurnu, о

<Прrэ звернеIlня громадян>>

рlЭлеванТн,tlх законiв з метою
реалiзацii моiх тIpaB людитIи; б)
пlэп,Iпk\/ Закону
?,r7л,,,, \I_._лл!
пlэрядку
Украiни

та

ЗАПИТИ

iнulих

<про лосryп ло публiчrlоi
"
iнформацii>; в) зАпити
Ц()РЯДКУ ЗаКонУ Украiни
<Про захист n.o.uror"rrux
даних)); г) ЗдЯвИ. в
п()рядку Закону Украiни
<Про iнформацiю> в суll:упностi
iз Закоцом Украiни
<ITpo звер нення гр0]\{адяrr>.При
об' еднагtнi к .
керувалася приписilми
ст.19.

l констиryчiт

dffi

;1Ж;""J;##;'

I
l
l

l
l

l

в

"

лнэдинi робити все, пIо
прямо Ее заборонене законом.
оскiльки жодним законом
Ул:раiни rri rrрямо, Hi о.
не заборонс,,не об'еднання

документi кiлькох ,unrno"O"OnoBaHo

в одному

ii в rэд ному,, ;]
"
призначасться на весь
час iнвалiдностi, встаtlовленоi
органами меликоМеликосоI{iальноi експертизи, тобто,
почиl{аючи з
iнвалiдносr,,i,Пенсiя по
iнвалiдностi призначена
MeHi з 2l.ОЗ.2002року,
тобто, з
дат,и iT прl{значення, а не
встановлення. Вiдповiдн:о
ст.ст.8, l0 Свропейськоi
до
КоtrвенцiТ про захист прав
людини, ст.ст. l, 2, б KoHBeHrlii
Ради Сврсlпи про
досryп ло осРiцiйних документiв,
Що дiс як нацiон:лльний закоtt
з l I.06.20.
пqцаю

;il"; ;""';ffi;:r

Ж ЖТ:

TJ:,;};;,

^;;;;;.;;,:l;'

Гопо..|_ч.Yl_?g-'ння ПФУ
в Вiнницькiй областi
"

httP:ll172,1,4,152/docflow/Documents/Docuпlent?docld=

lllllllllillllllllllllill lilшliilll lli
з1722448&dостуре=4&еlеmld=225

280/11 вiд 05.05.2021

1з.05,2021

flокументообiг ПФУ: .QoKyMeHT - Вхiднi

l ст,ст,32, 34,2 Коrrстиryцii
Украr'ни, законiВ УкраlЪИ <Про
iнформацi}о>, (Про
достуII
до публi.rноi.iнформацii>r, ,,Про
захист lrерсональних даних>.
<Про
звернення громадян)), КАСУ
прошу наджименi iнсРормацiю,
необхirlну для
1lеаrtiзацii Moii прав людини, Moi персональнi
,цанi; офiцiйнi

доку\{енl.и=публiчну iнформацiю, включно
про себе,
СТАНОВИТЬ
суспIльнИй нтврвС (е суспiльнО-необхiдною ЩО
iнформацiсю), необхiдrrу
MeHi Дrrя виявлеЕня порушень
прав людини, зловживання владоIо,
ризикiв д.liя
]]дороВ'я людей, i яку я маю
HaMip оприлюднитрт для суспiльства,
а саме: l. З якоi
,цати призначена MeHi пенсiя по iнвалiдностi
З l.рупи?2. Чи призначена пtенi
tIенсiя по iнвалiдlrостi з
дати встдновЛЕннЯ iнвалiдностi 3 групи'/
Так чи Hi'?
]Z,1, Якщо так, призначена
з дати встановлення iнвалiдностi
З групи. т.о2.1. i. З
докУменry IзоПФУ (правопопередник)
'tкоГо
вI{значило oury п.rur,оu.пення MeHi
iнвалiлностi 3 групи 2l ,0З.2002
l
року?2. .2. Прсlшу надати MeHi налсжно
засвiдченi факсимi:rьнi копii (фотсlкопii
з оригiналiв) ycix
рiшень lrpo

гIризЕаченця MeHi певсiТ по iнва.пiдностi
3 груплt,2.1..3. Прошу повiдомити
пtенi
п:рiзвища, iпletra та по-батьковi,
назви посад посадових осiб ВоПФУ,
вiдповiдаrlьНих за призначення
MeHi пенсii по iнвалiдностi З
групи.2.1 .4. Прошу
вадати меlri належно засвiдченi
копii
(фотокопiт
факсимiльнi
з оригiналiв)
докупtентiв, з яких ВоПФУ визначило
дату встановлення MeHi iнваrriдl-rостi 3
гlэуtlи 21,0З,2002
року.2. 1.5. Чи запиryвало

ВоПФУ

в уповноважених органiв, за

права' висновок про строк }Iастання,
встаIIовлення MeHi itlвалiднсlсr.i
',рI.писамIl
3 групи'?2, 1,6, l1ропlу надати
MeHi належно засвi,цченi

((эотокопiТ з оригiналiв) ycix
звернень

факсимiльнi копii

ВоПФУ до уповноважених органiв

rrpo

вlлтребування висновкiв про строк
настаItня моеi'iнвалiдностi 3 групи.2.1.7.
Прошу надати MeHi належно засвiдченi
факсимi:l,ьнi копii (фотокогrii з

оltигiналiв) ycix наявних в ВопФу
висновкiв пр0 строк цастання ltoct
iнвалiдтrостi З rрупи.2.2.Якщо rTi,
призначена HIi з дати встановлення
tнвалiдн<rстi З групи, то2.2.|. Прошу
вибачитись передi мною за порушlетtня
Moi'x
t.tlав людици
у формi порушення строку призначенrul MeHi пснсii rlo
iнва,tiдносr.i
3 групи та IJ недогt;Iати.2,2.2. З якоi
причини пенс:iя псl iнвалiдностi 3 груlrи
пр,изначена MeHi не з дати встановлення
iнвалiдностi, а з iншоi дати',2.2,З, На
яких правоIlих пiдставах пенсiя по iнвалiдностi
призначена MeHi }Ie з дати
вс,ганов,чеIjIня iнвалiдностi з групи,
а з iншоiдати'?2.З.
Щанirцо суми налеiкноi
MeHi до призначення пенсii по iнвалiдностi
3 груtти за перiод з дати
вс,гановJIення MeHi iHB алlдностl по
дату if призначення, обрахованi за закоttом
украiни <про пенсiйне забезпечення)) в
розмiрах а) станом на час лризнаtlепня
MeHi пенсiТ га б) станопl наданий час.2.4.flанi
про суми належноi менlдо

ви]lлатИ IIедоплаченОТ MeHi пенсiТ по
iнвалiлностi З групи за перiод з
даr.и
всl,ановJiсння MeHi iHB алlдностl по
даry ii призначення, обрахованi за заl<оrrом
ук;эаiни <про пенсiйне забезпечення) В
розмiрах а) станом на час недоIrлати
Melri пенсii т,а б) станом на даний час.2.4-1.
Прiзвища, iMeHa та по-батькtlвi,
назви посаД посадових осiб ВОПФ!
вiдповiдальтIих за порушення призначенIIя
мепi пенсii по iнвалiдrтостi 3 групи з
дати встановJ]ення iнвалiдностi 3
ТРУпи.2.4.2. Прiзвища, iMeHa та по-батьковi,
назви tlосад тrосалових осiб
вопФу, вiлtrовiда-тlьних за здiйсненнJI контроJIю :Ja
правильнiстю ttризначення
MeHi пенсii по iнвалiднОстi З групИ з
дати встанов.пення iнвалiдностi З групи,
ПрацIоючих на вiдповiдних посадах
з часу призна'ення MeHi пенсil.по
дантlй час,
iз зазначенням перiодiв займання вiдповiдних
посад кожною вiдповiдальното
посадовою особою.З. З якоi дати призначена
MeHi пенсiя по iнвалiдностi 2
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групи'/4. Чи призначеtrа
MeHi пенсiя по iнвалiдностi
з дати встдновлЕння
iнвалiДltостi 2 групп? Так
чи Hi?4. I. Якщо так, призначена
з дати встаIlовленIlя
iнвалi.цностi 2 групи,то4.1.1.
З якого локуменl.у вопФу (правопоrrередник)
ВИЗНаЧИЛО ДаlУ ВСТаIlОВЛеttНЯ
MeHi iнвалiДностл 2 грули?4,|
2. Проruу надати
MeHi належно засвiдченi
факсипriльнi копii (фо,гокопii з оригiналiв) ycix

рiшень
про приз}rаЧення MeHi пенсiТ
пО iнвалiдностi 2
ryупи.4.1,З, Прошу повiдомити
пtенi прiзвица, iMeHa та по-батьковi,
назви посад посадових осiб ВоIТФУ,
вiдповiдапьНих за призначення
MeHi пенсii пО iнвалiдностi 2
групи.4.' 4. Протllу
надати мсцi належно засвiдченi
факсимiльнi kolrii (diотокопii з оригiналiв)
докуttlентiв, з яких вопФУ визначило
встанов.lIення
tрупи,4, l ,5, Чи запиryвало

ВоПФУ

дату
MeHi
в уповновакеrIих органiв, за
'*-,'*".r'
приписами '

rIрава, висновок про строк
настання, встановленtrя MeHi iнвалiдностi

2 групи?
засвiдченi факсипtiльнi копiТ (фотокогrii.з
оригiналiв) ycix звернень ВоПФУ
до уповноваr(ених органiв про витребування
висцовкiВ l'po строК настаннЯ
мосi iнвалiдНостi 2 групи.4. 1.7.
Прошу надати
MeHi належно засвiдченi
факсимiльнi копiТ (фотсlкопii з оригiналiв) ycix }IаJIвних
в ВоПФУ BltcHoBKiB про строк
настання моеi iнвалiдностi 2 групи.4.2.
Якщо Hi,
призначена НЕ з дати встановлення
iнвалiдностi 2 групи, то4..2,|. Проrлу
вибачитись rrередi мною за порушення
моiх праtз люлини у формi IlорушенЕя
строку прлlзначення MeHi пенсii
по iнвалiдностi 2 групи та ij недоп.llа
ти.4,2,2. З
яl<оi причlлнИ пенсiЯ по iнвалiдностi
2 групи призначсна Merri не з
дати
встановJIеIIня ilrвалiдностi, а
з iншоi дати?4.2.З.1-1а яких правових
пiдставах
пенсiя по iнвалiдтrостi призначена
MeHi не з дати встановленЕя iнвалiдностi
2
групи, а з iншоi дати?4.З..Щанi про
суми належноi Metri до призначення
пегlсii по
iнвалiднос,гi 2 lрупи за перiод з
лати встацовлення MeHi iнвалiдностi 2 груIIи
по
лаry ii призначення, обрахованi за законом
Украiни <IIро пенсiйне
забезпечеtrня> в
розмiрах а) станом на час призначенrIя MeHi пенсiТ та
б) станом
на даний час.4.4. laHi про суми
належноi MetTi до виплати недоплаченоТ
пепсiТ
по iнвалiдностi 2 lрупи за перiод
з дати встановлення MeHi iнвалiдностi
2 lруIrи
по дату ii ullизначення, обрахованi
за законом Украiни кПро пенсiйне
забезпе.rення> в
розмiрах а) станом на час недоплати MeHi пенсii по iнвалiлностr
2 групИ та б) станоМ на
даниЙ час.4.5. .Щанi про с}rми належноi MeHi
до
призначення пенсiт по iнвалiдностi
2 rрупи за перiод з дати встаrIовлення пrerli
iнвалiдностi 2 rрутu по дату ti призначення,
обрахованi за законом Украiни <Про
загальнообОв'язкове державне пенсiйне
страхувацня> в розптiрах а) станом на
час призначення MeHi пенсii та б)
станом на даниii час.4.6..Щанi прil суми
на;rежноi MeHi до виплати недоплаченоi
пенсiТ по iнвалiдностi 2 групи за перiод
з дати встанОвленнЯ п,rенi iнвалiДностi
2 групи по лаry ii призначення. обрахованi
за закоцом Украiни <про загальнообов'язкове
державне пенсiйне сl.рахування)) в
розмiрах а) станом на час недоплатI.1 MeHi пенсii по iнвалiдностi
2 груrrи та б)
станоМ на даний час.4.6.1 . Прiзвища, iMeHa
та по-батьковi, назви посад
4. I.6. 11рошУ надатИ MeHi
належно

ВОПФY ВiДПОВiдальних за порушення призначенлtя
MeHi пенсii
по iнвалiдностi 2 групи з дати встановлення
iнвалiдностi 2 групw.4,6.2.
Прiзвиrца, iMeHa та по-батьковi, назtsи Ilосад
посадових осiб ВоПФУ,
вiдtlовiлальних за здiйснення контролю
за правильнiстю лризначення MeHi
пенсiТ по iнвалiдностi 2 групи з
дати встановленнr{ iнвалiдностi 2 групи,
працюючих на вiдповiдних посадах з часу
призначення MeHi пенсii по
tнвалiдностi 2 групи по даний час, iз
зазначенням rrерiодiв займаltня вiдловiд1.1их
посад кожнОrо вiдповiдаЛьною посадОвою
особою.5. ВхiдниЙ
ПОСаДОВИХ ОСiб

реес.r-рацiйний
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ном9р та даry вхiдноi
реестрацii в ВоПФУ цього ллIста.б. Належно
засвiдчену
фа.ксимiльпу копiю (фотокоrliю оригiналУ)
llього листа з реквiзитами його
вхiдноi реестрацiТ в ВоПФУРОз'ясн}ою,
ЩО, uiдr,о"iдно ло сr7 закону
УкраТни
<Про iнформацiю)), <2, HixTo
це може обмеж
Ф ОРМ l
джI]рЕл 0держапня iнформацii, rч
:lаконом>,Роз'ясllюtо' rr{o вiдповiдно
до ст. l УказУ Президii ВерховноТ Р:ци
СРСР
вiд 4 серпrrя l983
Л99779-Х
року
,,Про порядок видачi та засвiдчеrтня

",nu,*or'jЖ;ll:]Н;T;.H"o'

lliдцrисмствами, установами,
органiзацiями коrтiй докlrчrентiв,
що стосуються
IIРаВ ГРОМаДян" (Вiдомостi
Верховноi Ради (ВВР), l98з, Nз2,
ст.492 )

(https://zakon.гada.gov.uallaws/show/v9779400-SЗ),

який до сьогоднi дiс, в YKpaiHi
вiдповiднО до cTaTTi З ЗаконУ УкраIни
,,Про правонасryпництво Украiпи.'.яrк
такиii, Що не суперечить законодавству
Украiни, <Презилiя ВерховноТ Ради
CPCI' п о с т а н о в л я е: ]. Встановити,
що державнi i громадськi пiдприсмства.
УСТаНОВИ ir ОРганiзаuii видають за заявами
громirдян копii документiв, якi
ВИхоДяТь вiД цих пiдприемств,
i
органiзацiЙ,
установ
якщо TaKi копii необхiднi
для вирiшення пI,Iтань, що стосуються
гIрав i законцих iHTepeciB громадян,
якi
звернулися до них. Копii
документiв видаються на бланках пiдприемсl,в,
установ
i органiзаuiй, У такому ж порядку
пiдприсмства, установи й органiзаuiт
можуть
видаватIl копii наявних них
документiв, що ви.кодять вiд iнших гliлприсмств,
у
устаноВ i орl,анiзацiЙ, вiд якиХ одержатИ безпосередНьо
копii ЦИХ !оlуцаgцr1,
важко або llеможJIиво. У випадках,
коли докумеtrти були виконацi rrа
б-таrrках,

при вllготовленнi копiй вiдтворюються
реквiзитlл бланкiв. Пiдприсмства,
установи й органiзацii висилають також копii наявних
у t{их докуNrентiв на
*rих пiдIIрисмств, установ i органiзацiй, якщо
копiт таких документiв
' :11:]i'
неоохlднr дrIя вирiшення питань,
що стосуються прав i законних iHTepeciB
громалян, якi звернулися
до них. BipHicTb копii докул,tента засвiдчуt,ться
пiдписом керiвника або
уповноваженоi на те службовот особи i печаткоrо. На
копii зазнача€ться дата if видачi i
робиться вiдмiт,ка про те, що оригiнал
докуменl,а JнаходltтьсЯ в даномУ пiдприсмстВi.
ycTaHoBi. органiзацii>.Порялок
засвiд'lgцнд копiй документiв визначений
пунктам п 5.26,5.27 НацiонаJIьного
стандарту Украiни {ержавноi
унiфiкованоi систеN{и документачii, Унiфiкованоi
системи оргаrliзацiйно розпорядчоТ докl,rчrентацii ''Вимоги до оформлюванlтя
докуrvентiв" (дстУ 4l63-2003, затвердженОго наказоМ
.ЩерrкспоживстаЕrдарry
УкраТни вiд 07.04.200з Jф55, http://zakon.rada.gov.r.ralradalshow/vO055609-0З).Зa
вказанIлм нOрмативно-правовим

актом, вiдмiтка про засвiдчення korIii
документа

скJIада(,,ться:-зi слiв ''Згiдно з оригiналом''.-назви
ltосади.-особистого пi.шгtrtсу
особи, яка засвiдчу€ копiю, iT iнiцiалiв та
прiзвища,-дати

проставля€Ться

засвiдчення копii. яка

ниiкче пiдпису.Приклад:Згiдтrо з оригiналомЮрисконсуrrьт

ПiлпиС Iнiцiали, прiзвиrце20.03.2014Пiдпис
вiдповiдальноi особи засвiдчують на
документi вiлбитком печатки органiзацii, Вiдбиток
печатки ставлять так, щоб BiH
охоплював ocTaHHi кiлька лiтер назви rrосади
особи, яка пiдписала документ.за
вищевказанlлм способом засвiдчуватись
повинна tсожна cTopiHKa
док},мента,Також у випадку, якщо документ склада€ться
з кiлькох cTopiTtoK. то
копiт знiмаються зi Bcix cTopiHok, якi потiм
можна засвiдчити i у такий сrтосiб:
прошитИ разом, rтапис "КопiЯ" ставрtтьсЯ на
першiЙ iз прошитих cTopiHoK,
кiнчики ниток мае бути заклеено кJIаптиком паперу
так, щоб нитки вигJlrtдaши зпiд цьоrо паперу. обов'язково зверху
цього пагrеру робиться напис;
"Пронупrеровано i прошнуровано (кiлькiсть
аркушiв цифроlо i проrrисом)
аркушiв", вказусться посада особи, яка завiряс
копiю, iT пiдпис, прiзвище,

http://'1 72,1 ,4,1

52/docfloWDocuments/Document?docId=З

1722448&docType=4&elemld=225
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Все це скрiплюеться печаткою
таким чином, Щоб части}Iа
вiдбитку ,дата.проставлеIrа на приклеецому
.

клаптику паперу, а частина - на
докр,rента.Вiдповiдь та запита"у ir6орruцiю
в оригiналах

самому

i KorTii

,l,il

(елекгронних,1

в ци
належно

СРСР вiд
пi

прав

факсимiльних копiях ( фотсlкопiях з оригi налi в).
эвiдчениХ вiдповiднО до приписiв
ст.1 Указу Президii Верховноi Ради
серпIIЯ l983 рокУ Jъ9779-X
,,Про порядОк видачi Та засвiд,lgццд
tами, установами, органiзацiями
копiй документiв, що стосуIоться

ян" (Вiдомостi Верховноi Ради (ВВР),
l98З, N32, ст.492),який дiс в
YKpaiHi Bi овlдно до ст.3 Закону Украiни
,,Про правонасryпництвo Украiни.',
пунктiв 5, , 5.27 Нацiонального стандарту
Украiни !ержавноi унiфiкованоi
системи
(ументацiТ, УнiфiкованоТ
системи органiзацiйно-розпорядчоТ
ii "Вимоги ло оформлювання документiв', (дсту
41бз-200з,
|

прошу

наказом.Щержспоживстандарту

Украiни вiд 07.04.2003 .]\lb 55),
MeHi В установлений законом строк
Еа мою домашню адресу та на
адресу, з якоi отриманий цей лист.Я
Ее

даю згоди на використання
буль-якоi i Рормацiт стосовно мене
та Moii персонаJIьних даних, включно
будьяких ко
тних lIаних, для будь-якоi мети i в будь-який
спосiб, включаю.lи i для
KoMyHiKa
зi мною, за виключенням мети, вказанот
в цьому зверненнi,03,05,21 з
повагою,
адресу для
85d673 1

лля
областi,

рrаvdа.соm.uаЯкщо gu@vn.pfu.gov.ua - неправильна аДреса
Головне управлiння Пенсiйного
фонду Украiни у Вiнницькiй
iдомте нас використовуючи

форму;

://dosfu p.pravda.

соm.uаlсhапgе_геquеst/пеw?

Цс,

!осryпу

htIp:ll172.1 .4,1

31

722448&docType=4&elemld=225
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