
-----Original Message----- 

From: олександр із Роду матвій [mailto:foi+request-86845-c54370bb@dostup.pravda.com.ua]  

Sent: Friday, May 21, 2021 11:33 AM 

To: Publishinfo <publishinfo@kmu.gov.ua> 

Subject: Інформаційний запит - Вартість житлових чеків - КМУ 

 

Доброго дня! 
 

У міжнародних документах про права людини (ст. 6 Загальної декларації прав людини, ст.16 
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) записано, що кожна людина, де б вона не 
знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності. 
 

Згідно ст. 3 КУ Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 
Україні найвищою соціальною цінністю. 
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 
Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод 
людини є головним обов'язком держави. 
 

Згідно ст. 9 Конституції України Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана 
Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. 
 

Згідно ст. 19 Конституції України Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до 
яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. 
 

Згідно ст. 92 Конституції України Виключно законами України визначаються: 
1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки 
громадянина; 
 

Частиною другою cтaттi 2 Цивiльного кодексу України (далi - ЦК України) встановлено, що 
учасниками цивiльних вiдносин є: держава Україна, Автономна Республiка Крим, територiальнi 
громади, iноземнi держави та iншi суб'єкти публiчного права. 
 

Зауважую, що Людина в статусі Людина є субєктом міжнародного публічного права. 
 

На підставі Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів ст., ст., ст., ст., ст., 1, 2, 4, 6, 
9, 10; ст., ст. 10,17 Конвенції з прав людини і основоположних свобод, ст., ст. 5, 19 Міжнародного 
пакту про політичні і громадянські права,ст.ст.19, 30 Загальної декларації з прав людини, з метою 
особистого ознайомлення, публікації в ЗМІ та мережі інтернет, використанні при поребі в якості 
належного доказу в кримінальному та судовому провадженнях, 
 

Реалізуючи свої права Людини та враховуючи, що Держава відповідає перед Людиною за свою 
діяльність, хочу (проявляю своє Волевиявлення) як Людина за народженням Чоловік отримати 
наступну інформацію: 
 

1) Надати належним чином завірену фотокопію документу та/або документів, яким визначено 
вартість житлового чеку станом на травень 2021 року, так як "Відповідно до статті 4 Закону України 
“Про приватизацію державного житлового фонду” номінальна вартість житлового чеку 
визначається відновною вартістю наявного державного житлового фонду з урахуванням 
загального індексу зростання вартості майна - 10, прийнятого для розрахунків в Державній 
програмі приватизації державного майна (606 млрд. крб. за станом на 

01.07.1992 року), з розрахунку на кожного громадянина України - 12 тис. 
карбованців. Ця сума підлягає періодичній індексації відповідно до рішень Кабінету Міністрів 
України. " 

 



2) Всі утворені з використанням моєї Людини власності – зокрема імена – є моєю інтелектуальною 
власністю - тому збір, зберігання, передача третім особам, включаючи транскордонну передачу, та 
використання персональних даних не за призначенням ЗАБОРОНЯЮ ! Повідомити письмово щодо 
фіксації даної ЗАБОРОНИ. 
 

3) Реалізуючи свої права Людини в статусі Людини, Зобов’язую та вимагаю звертатися в листах, 
включаючи електронні, та адресувати на поштових конвертах до Мене так і тільки так: Людині в 
статусі Людина Олескандру Васильовичу з Роду Матвій,  і ніяк інше. Даний статус визнаний 
багатьма відповідями, про що можна пересвідчитися, наприклад, із відповіді ФІНАНСОВОГО 
УПРАВЛІННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від 08.04.2021 р. № 10/03-23/21, Укрпошти від 
19.04.2021 № 5.1-17-70 та інші та проявляючи Свою Волю забороняю понижати мій статус Людина 
в статусі Людина. 
 

4) Будь-яка відмова у виконанні наведених вище вимог означає, що уповноважена особа на 
виконання зобовязань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, 
ущемляє та порушує права Людини, нищить свободи та осквернює гідність Людини, відповідно за 
такі дії настає відповідальність. 
 

Відповідь із зазначенням номера вхідного документу-запита надати по суті та згідно хронології 
питань направити у законом встановлений строк. У випадку якщо не володієте інформацією, 
направити даний запит до Розпорядника Інформації і мене Людину в статусі Людина (запитувача) 
про це повідомити. 
 

Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження (UCC 1-308.4). Без 
акцепта. Без обороту на мене та мій Рід. Без обороту на власність. Без регресу. По боргах і 
зобов'язаннях персони не відповідаю. 
Право трактування змісту Мого (Людини в статусі Людина) Волевиявлення залишаю виключно за 
Собою. 
 

З повагою, 
Субєкт міжнародного публічного права, який знаходиться під міжнародним захистом, основний 
кредитор, Людина в статусі Людина, олександр син василя із Роду матвій 

 

------------------------------------------------------------------- 

 

Будь ласка, використовуйте цю електронну адресу для всіх відповідей на цей запит. 
foi+request-86845-c54370bb@dostup.pravda.com.ua 

 

Якщо publishinfo@kmu.gov.ua - неправильна адреса для розпорядника Кабінет Міністрів України, 
повідомте нас використовуючи форму: 
https://dostup.pravda.com.ua/change_request/new?body=kabiniet_ministriv_ukraini 

 

Увага! Це повідомлення та будь-яка відповідь на нього будуть опубліковані на сайті Доступу до 
Правди 

 

 

 

------------------------------------------------------------------- 
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