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Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 

Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на 

архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/ 5.

Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим] підписом відповідно до 

приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складаю ть тек ст листа, даних (інформації] в 

текстовій електронній формі, -  а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів 
друкованими літерами такого вигляду: «Г.С. Щербата».

Місцем мого проживання є житло (квартира] в м. Вінниці.

10.06.21 я подала скаргу на відмову в обстеженні та лікуванні ХЛВН у мене лікарем Савицьким А.В. і 

просила провести додатковий огляд незаангажованим хірургом.

Медичний директор Чорна Л.В. 16.06.21 через секретаря в телефонному режимі повідомила, що 

додатковий огляд проведе направлений хірург 17.06.21 о 14-00 у мене вдома. Він же надасть мені засвідчену 

копію пояснення хірурга Савицького А.В.

17.06.21 о 14-00 ніхто не прийшов. Намагання додзвонитись на телефон приймальні 560317 невдалі усю 

другу половину дня 16.06.21 і весь день 17.06.21. Реєстратура нічого про це не знає. Складається враження, 

що або телефон не працює, або просто ніхто не бере трубку.

Прошу оперативно повідомити на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, причини непроведения 

обіцяного додаткового огляду' хірургом та коли він все-таки буде проведений. Прошу також  повідомити 

альтернативний телефон, за яким я можу додзвонитись за інформацією до МКЛ1.

Повідомляю, що на даний час у нашому під'їзді не працює домофон, тому ми просимо або завчасно 

повідомити точний час візиту, або про прибуття лікаря зателефонувати на домашній телефон -  тоді ми 

зможемо відкрити вхід.

Вдруге прошу надати УСІ матеріали з перевірки скарги в належно засвідчених факсимільних копіях 

завчасно до розгляду скарги, включно пояснення Савицького А.В.

Вдруге прошу розглянути та вирішити скаргу в моїй присутності, для чого прошу завчасно повідомити 

місце та час розгляду.
17.06.21

Підпис: Г.С. Щ ербата -  Галина Сергіївна Щ ербата
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Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 

Розділу ПІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на 

архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.

Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до 

приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складаю ть тек ст листа, даних (інформації') в 

текстовій електронній формі, -  а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів 
друкованими літерами такого вигляду: «Г.С. Щербата».

Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської 

Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини 

(ЄСПЛ) як  національного закону та джерел національного права відповідно.
Цей лист включає запити на доступ до офіційних документів= публічної інформації.

Цей лист включає запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.

Цей лист включає звернення з метою отримання доступу та інформації матеріалів моєї судової справи.

Цей лист включає заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.

Цей лист включає звернення з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про 
звернення громадян».

Цей лист включає звернення в порядку квазі-судової процедури з метою оскарження та захисту моїх 

порушених прав людини за приписами закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних 
законів.

При об'єднанні к ількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка 
дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України 

ні прямо, ні опосередковано не заборонене об'єднання в одному документі к ількох таких вимог, я 
користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.

Місцем мого проживання є житло (квартира) в м.Вінниці.

Я є лежачим протягом понад 21 року інвалідом 1А групи в віці 82 роки і, за висновком МСЕК, потребую 
постійної сторонньої допомоги та догляду.

07.06.21 МКЛ1 надала мені медичну допомогу у формі огляду вдома фахівцями МКЛ1 ендокринологом 

Трухачовою А.О. та хірургом Савицьким А.В. Транспортування фахівців забезпечив ЦПМСД №2.

Коли хірург Савицький А.В. обстежував мої ноги, я кричала від болю навіть від дотику до них, особливо до 
правої по всій її довжині. Лікар бачив, яка синя була права нога в литці збоку, хоча синяк тоді вже йшов на 
спад. Він бачив також , що обидві ступні були надуті як подушки.

Хірург Савицький А.В. відмовився, в порушення принципу процесуальної справедливості, надавати 

рекомендації з лікування в моїй присутності, хоча раніше, протягом багатьох років, він сумлінно лікував мене, 

і ніколи не відмовляв. На цей раз повідомив, що все надасть в письмовій формі.

08.06.21 хірург Савицький А.В. подав в мою електронну картку консультативний висновок, в якому 

поставив мені так і клінічні діагнози: «Пролежні в ділянці куприка т а поверхнева рана в ділянці лівоїягодиці. 
Множинні попрілост і. Хронічний лімфост ал н\кінцівок. ХЛВН 11-ІII cm. Нет римання сечі. Чужерідне т іло 

черевної порожнини. Ожиріння III ст .» При цьому лікар надав детальні рекомендації з приводу лікування 
пролежнів і не надав жодних рекомендацій з лікування ХЛВН 11-111 ст. та хронічного лімфостазу н\ к інцівок, і 

навіть не описав показників мого здоров'я, що дали підстави виставити такий діагноз. Жодного пільгового 
рецепту для придбання безоплатно призначених лік ів та виробів медичного призначення лікар Савицький 

А.В. мені не виписав та не вручив до сьогодні.

10.06.21 моя донька та законна представниця Щербата Н.М. звернулась до лікаря Савицького А.В. з 

проханням дописати у висновку забуті ним обстеження та лікування від ХЛВН ІІ- ІІІ ст. та лімфостазу. На що 

лікар відповів, що він нічого не забув, що всі претензії -  до адміністрації ЦПМСД №2, він нічого додатково не 

буде писати, тому що мій лімфостаз лікувати взагалі не потрібно. І це -  відкритим текстом, в присутності 

свідка медсестри, у власному кабінеті. Не справили на нього враження навіть пояснення доньки, що від 

загострення нелікованого лімфостазу я злягла ще 15.03.21 і не можу рухатись до сьогодні, тобто, протягом 

більше Зх місяців. Тоді, за записом лікаря, моя ліва нога мала набряк синюшно-багряного кольору, і була 

вдвічі більшою за праву, а через місяць з'явились перші пролежні, яких вже 13, права нога догнала ліву, обидві 

стали як стовпи, тому треба терміново відновити рухливість ніг. Савицький А.В. просто грубо вигнав доньку з 

кабінету.
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У зв'язку з наведеним я 11.06.21 звернулась до МКЛ1 зі скаргою на діі лікаря Савицького А.Ь

провести додатковий огляд мене фахівцем на предмет виправлення помилки МКЛ1, діагностики та л г  - и  ..

ХЛВН ІІ-ІП ст. та лімфостазу.

На жаль, поки-що питання так  і не вирішене, а мій стан погіршується.

15.06.21 медичний директор МКЛ1 Чорна Л.В. повідомила, що Савицький А.В. є працівником МКЛ1, од- 

в питаннях якості надання медичної допомоги підпорядкований медичному директору ЦПМСД №2, і том . 

мою скаргу має вирішувати саме медичний директор ЦПМСД № 2. Саме по собі це дивно, але багато що 

пояснює.
15.06.21 медичний директор МКЛ1 Чорна Л.В. повідомила також , що МКЛ1 та її вузькі фахівці 

консультують не пацієнта, а сімейного лікаря, і консультативний висновок видають саме сімейному лікарю, а 

не пацієнту.
15.06.21 медичний директор МКЛ1 Чорна Л.В. повідомила, іцо в будь-якому разі вона залучатиме до 

перевірки моєї скарги мого сімейного лікаря, завідувачку лабораторії та інших фахівців ЦПМСД №2. Однак, 

такий підхід є дискримінацією за ознакою інвалідності, оскільки пацієнту, який своїми ногами іде на 

консультацію до вузького фахівця, МКЛ1 не залучає сімейного лікаря та сімейної лікарні. Повідомляю, що 

дискримінація за ознакою інвалідності є кримінальним злочином в Україні.

Повідомляю МКЛ1, що я не надаю своєї згоди і категорично заперечую проти намагань МКЛ1 передати 

мою скаргу і будь-які дотичні документи до ЦПМСД № 2 та в будь-якій формі долучати ЦПМСД №2 та її 

посадових осіб до перевірки моєї скарги.
У зв'язку з наведеним прошу:

1. Негайно поновити мої порушені права, а саме:

1.1. терміново провести мій додатковий огляд незаангажованим і непідпорядкованим нікому в ЦПМСД №2 

хірургом МКЛ1;
1.2. задокументувати об'єктивні характеристики встановленого мені діагнозу ХЛВН 11-1II ст. та лімфостаз;

1.3. надати медичні рекомендації з діагностики та лікування цих моїх хвороб;

1.4. видати мені зразу ж по закінченню огляду додатковий консультативний висновок незаангажованого 

хірурга МКЛ1 в паперовій формі.

2. Негайно виписати та вручити мені як людині з інвалідністю 1А групи безоплатні рецепти на усі 

рекомендовані ліки та вироби медичного призначення та уможливити розпочати моє реальне лікування.
3. На час перевірки моєї скарги відсторонити лікаря Савицького А.В. від виконання службових обов'язків, 

про що ухвалити управлінське рішення.

4. Завчасно ознайомити мене з УСІМА матеріалами з перевірки моєї скарги шляхом негайного надсилання 

їх належно засвідчених факсимільних копій на надану МКЛ1 мою домашню адресу та на електронну адресу, з 

якої отриманий цей лист.

5. Розгляд та вирішення моєї скарги провести в моїй присутності та за моєї участі в порядку квазі-судової 

процедури за приписами та з гарантіями ЄКПЛ.

6. Притягти до встановленої законом дисциплінарної відповідальності лікаря Савицького А.В. з 

ухваленням відповідного управлінського рішення, належно засвідчену факсимільну копію якого прошу
Н ЗД ЗТИ  М еН І.

7. Унеможливити в майбутньому оскаржувані та виявлені порушення прав людини в діяльності МКЛ1.

8. Надати мені паперовий оригінал ухваленого за скаргою рішення та письмову паперову відповідь на неї. 

Належно засвідчені факсимільні копії цих документів прошу надати мені на електронну адресу, з якої 

отриманий цей лист.

9. Оприлюднити на сайті МКЛ1 ухвалене за скаргою рішення та відповідь мені як  акти індивідуальної дії 
щодо мене.

9.1. Надати мені джерело офіційного оприлюднення на сайті МКЛ1 (прямі інтернет-лінки) ухваленого за 

скаргою рішення та відповіді мені.

Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи 
про доступ до офіційних документів, що діє як  національний закон з 11.06.20, ст.ст.32, 34.2 Конституції 

України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних 

даних», «Про звернення громадян», прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації моїх прав 

людини; мої персональні дані; офіційні документи= публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ 

СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну мені для виявлення порушень прав 

людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і як у я маю намір оприлюднити для суспільства, а
саме:

10. Якими приписами права керується МКЛ1, коли її фахівці консультують не пацієнта, а його сімейного 

лікаря? Та видають консультативний висновок з приводу здоров'я пацієнта не йому, а його сімейному лікарю?

10.1. Прошу навести повні назви, авторів, дати ухвалення, реєстраційні номери, джерела офіційного 
оприлюднення усіх застосованих МКЛ1 релевантних приписів права, а також  надати прямі інтернет-лінки на 

їх оприлюднення в інтернеті.

10.2. Прошу надіслати мені належно засвідчені факсимільні копії усіх застосованих МКЛ1 релевантних 

приписів права на надану МКЛ1 мою домашню адресу та на електронну адресу, з яко ї отриманий цей лист.

11. Як і клінічні протоколи, інші релевантні документи застосовує МКЛ1 для діагностики та лікування 

лімфо-венозної недостатності та лімфостазу?

11.1. Прошу навести повні назви, авторів, дати ухвалення, реєстраційні номери, джерела офіційного 

оприлюднення усіх застосованих МКЛ1 релевантних приписів права, а також  надати прямі інтернет-лінки на 

їх оприлюднення в інтернеті.
11.2. Прошу надіслати мені належно засвідчені факсимільні копії усіх застосованих МКЛ 1 релевантних 

приписів права на надану МКЛ1 моюдомашню адресута на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.

12. Які клінічні протоколи, інші релевантні документи фактично застосувала МКЛ1 07-08.06.21 для 

діагностики та лікування у мене лімфо-венозної недостатності та лімфостазу?
12.1. Прошу навести повні назви, авторів, дати ухвалення, реєстраційні номери, джерела офіційного 

оприлюднення усіх застосованих МКЛ1 релевантних приписів права, а також  надати прямі інтернет-лінки на 

їх оприлюднення в інтернеті.

12.2. Прошу надіслати мені належно засвідчені факсимільні копії усіх застосованих МКЛ1 релевантних 

приписів права на надану МКЛ1 мою домашню адресу та на електронну адресу, з яко ї отриманий цей лист.

13. Документальне підтвердження (управлінські рішення, угоди тощо) факту, строку та умов 
підпорядкування лікаря Савицького А.В., з питань якості надання ним медичної допомоги, медичному



директору ЦПМСД N“ 2.

14. Наказ про прийняття на роботу та на займану посаду в МКЛ1 лікаря-хірурга Савицького А.В.

15. Документи про освіту лікаря-хірурга Савицького А.В., наявні в його особовій справі МКЛ1.

16. Довідку про факт та розміри отриманої лікарем-хірургом Савицьким А.В. в МКЛ1 оплати праці в 2021

році, в розрізі місяців.
17. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.

18. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної

реєстрації.
Повторно прошу надати:

19. Загальну к ільк ість угод, договорів тощо, укладених МКЛ1 з ЦПМСД №2.
19.1. Належно засвідчені цифрові (електронні) факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх угод, 

договорів тощо, укладених МКЛ1 з ЦПМСД №2.

19.2. Джерела офіційного оприлюднення на сайті лікарні (прямі лінки) на усі угоди, договори тощо, 

укладені МКЛ1 з ЦПМСД №2.

19.3. Чи виписують лікарі-вузькі фахівці МКЛ1 пільгові рецепти людям з інвалідністю для безоплатного 

придбання рекомендованих цими фахівцями медичних засобів? Так чи ні?

19.3.1. Якщо так  (виписують), хто і в який спосіб забезпечує їх бланками рецептів встановленої форми?
19.3.2. Якщо ні, (не виписують),

19.3.2.1. з яких фактичних причин?

19.3.2.2. з яких правових підстав?

19.3.3. Прошу надати точні назви, авторів, дати ухвалення, реєстраційні номери (якщо є) та прямі 
інтернет-лінки на офіційне оприлюднення застосовуваних лікарнею релевантних приписів права, а також  
номери їх статей (пунктів), що регулюють запитані проблеми.

19.4. Чи скасовані встановлені нормативно повноваження лікарів -  вузьких фахівців виписувати пільгові 

рецепти людям з інвалідністю для безоплатного придбання рекомендованих цими фахівцями медичних 
засобів? Так чи ні?

19.4.1. Якщо так , прошу

19.4.1.1. повідомити точні назви, авторів, дати ухвалення, реєстраційні номери (якщо є) та прямі інтернет- 

лінки на офіційне оприлюднення застосовуваних лікарнею релевантних приписів права, а також  номери їх 

статей (пунктів), що регулюють запитані проблеми:

19.4.1.2. надати тексти застосовуваних лікарнею релевантних приписів права, що регулюють запитані 
проблеми.

Роз'яснюю, що, відповідно до ст.З закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні», «...місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно- 

територіальної одиниці, в якому особа проживає...». Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці.

Роз'яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права 
особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».

Роз'яснюю, що, відповідно де С7.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-Х 
..Про порядок видачі та засвідчення ііідіірисмствами. установами, організаціями копій документів, що 

стосуються прав громадян" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492 )
fht tps:/ /zakon.rada.gov.ua/ laws/ show ,'т9 7 ~9 4 00-831, який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті З 

Закону України „Про правонаступництво України" як такий, що не суперечить законодавству України,

«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в  л я  є: 1. Вст ановит и, що державні і громадські підприємст ва, 

уст анови й організації видают ь за заявами громадян копії документ ів, які виходят ь від цих підприємст в, 
уст анов і організацій, якщо т акі копії необхідні для вирішення пит ань, що ст осуют ься прав і законних інт ересів 

громадян, які звернулися до них. Копії документ ів видают ься на бланках підприємст в, уст анов і організацій.
У т акому ж  порядку підприємст ва, уст анови й організації можут ь видават и копії наявних у  них 

документ ів, що виходят ь від інших підприємст в, уст анов і організацій, від яких одержат и безпосередньо копії 
цих документ ів важко або неможливо. У випадках, коли документ и були виконані на бланках, при вигот овленні 
копій відт ворюют ься реквізит и бланків.

Підприємст ва, уст анови 0 організації висилают ь т акож копії наявних у  них документ ів на запит и інших 

підприємст в, уст анов і організацій, якщо копії т аких документ ів необхідні для вирішення пит ань, що 

ст осуют ься прав і законних інт ересів громадян, які звернулися до них.

Вірніст ь копії документ а засвідчуєт ься підписом керівника або уповноваженої на т е службової особи і 
печат кою. На копії зазначаєт ься дат а її видачі і робит ься відміт ка про т е, що оригінал документ а 

знаходит ься в даному підприємст ві,уст анові, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України 

Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації 

"Вимоги до оформлювання документів" (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту 

України від 07.04,2003 №55. http:/ / zakon.rada.gov.ua/ rada/ show/ v0055609-031.

За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається:
-зі слів "Згідно з оригіналом",

-назви посади,

-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища,
-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.

Приклад:

Згідно з оригіналом

Юрисконсульт  Підпис Ініціали, прізвище 

20 .03.2014

Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки 

ставлять так , щоб він охоплював останні к ілька літер назви посади особи, яка підписала документ.

За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.

Також у випадку, якщо документ складається з к ількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, як і 

потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис "Копія” ставиться на першій із прошитих 

сторінок, к інчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так , щоб нитки виглядали з-під цього паперу. 

Обов'язково зверху цього паперу робиться напис: "Пронумеровано і прошнуровано (к ільк ість аркушів 

цифрою і прописом) аркушів", вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата.

https://zakon.rada
http://zakon.rada


Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєк 

клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), 

належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-Х „Про порядок 

видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосую ться прав громадян" (Відомості 

Верховної Ради (ВВР). 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.З Закону України „Про правонаступництво України", 

пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи 

організаційно-розпорядчої документації 'Вимоги до оформлювання документів" (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом 

Держспожи в стандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на електронну адресу, з якої 

отриманий цей лист.

16.06.21

Підпис: Г.С. Щ ербата -  Галина Сергіївна Щ ербата

Відповісти Переслати Видалити В спам! Перенести до інші дії Попер . Наст
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Шукати розширений пошук

до Б х і д н і  Від^ ов^ ги Переслати Видалити В спам! Перенести до інші дії 

Г алина Щ е р б іт е /—  ЗЗЗЛікарі

Попер • Наст 

22 червня 2021, 11:04:15 

Докладніш е

п  а -

1. К омунальне некомерційне під при ємство " Вінницька 

міська клінічна лік арня № і»  (М К Л1)

2. Керівнику М КЛ1 п. Лівак овськ ому К.С.
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 96, Г0432) 560317. E-mail vin m kll@ukr.net 

Щ ербата Галина Сергіївна, лю дина з інвалід ністю  1А 

групи, пенсійне посвідчення № 156758, видане 15.05.87 Піщанським 

рай соцзабез ом

21037, м. Вінниця, житло (квартира)

ЗЗЗЛ ік ар і

Пpoll!у підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 

Розділу III «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на 

архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11,11.2014 №1886/5.

Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до 

приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають тек ст листа, даних (інформації] в 

текстовій електронній формі, -  а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів 
друкованими літерами такого вигляду: «Г.С. Щербата».

Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської 

Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини 

(ЄСПЛ) як  національного закону та джерел національного права відповідно.

Цей лист включає запити на доступ до офіційних документш= публічної інформації.

Цей лист включає запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.

Цей лист включає заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.

Цей лист включає звернення з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про 

звернення громадян».
Цей лист включає звернення в порядку квазі-судової процедури з метою оскарження та захисту моїх 

порушених прав людини за приписами закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних 

законів.

При об'єднанні к ількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка 

дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України 

ні прямо, ні опосередковано не заборонене об'єднання в одному документі к ількох таких вимог, я 
користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.

10.06.21 я подала скаргу на відмову в обстеженні та лікуванні ХЛВН у мене лікарем Савицьким А.В. і 

просила провести додатковий огляд незаангажованим хірургом.

Медичний директор Чорна Л.В. 16.06.21 через секретаря в телефонному режимі повідомила, що 

додатковий огляд проведе направлений хірург (прізвища не назвала) 17.06.21 о 14-00 у мене вдома. Він же 

надасть мені засвідчену копію пояснення хірурга Савицького А.В.

17.06.21 о 14-00 ніхто не прийшов.

18.06.21 медичний директор Чорна Л.В. через секретаря в телефонному режимі повідомила, що до мене 
додому приходили зразу четверо лікарів, але їх до квартири не впустили. Прізвищ знову не назвала.

МКЛ1 надала мені цифрову сканкопію пояснення Савицького А.В. Наскільки я змогла розібрати його 

нерозбірливий почерк, Савицький А.В. не підтвердив власних слів, як і я оскаржую.

У зв'язку з наведеним ПОВТОРНО прошу:

1. Негайно поновити мої порушені права, а саме:
1.1. терміново провести мій додатковий огляд незаангажованим і непідпорядкованим нікому в ЦПМСД №2 

хірургом МКЛ1, обіцяним ще на 17.06.21;

1.2. завчасно повідомити прізвище, ім'я та по-батькові лікаря МКЛ1, який проведе мій додатковий огляд, 

та дату та час його майбутнього візиту;
1.3. задокументувати об'єктивні характеристики встановленого мені діагнозу ХЛВН ІІ-Ш ст. та лімфостаз;

1.4. надати медичні рекомендації з діагностики та лікування цих моїх хвороб;

1.5. видати мені зразу ж по закінченню огляду додатковий консультативний висновок незаангажованого 

хірурга МКЛ1 в паперовій формі.

2. Негайно виписати та вручити мені як  людині з інвалідністю 1А групи безоплатні рецепти на усі 

рекомендовані ліки та вироби медичного призначення та уможливити розпочати моє реальне лікування.

3. На час перевірки моєї скарги відсторонити лікаря Савицького А.В. від виконання службових обов'язків, 

про що ухвалити управлінське рішення.

4. Прошу відібрати пояснення від медсестри Савицького А.В., яка працювала з ним 09.06.21, і була свідком 

оскаржуваних слів.

.......5. Прощу повідомити мені прізвище, ім'я та по-батькові медсестри Савицького А.В., яка працювала з ним

09.06.21І
6. Вдруге прошу надати УСІ матеріали з перевірки скарги в належно засвідчених факсимільних копіях на 

надану МКЛ1 мою домашню адресу та на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, завчасно до розгляду 

скарги.
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7. Вдруге прошу розглянути та вирішити скаргу в моїй присутності та за моєї участі в порядку квазі- 

судової процедури за приписами та з гарантіями ЄКПЛ, для чого прошу завчасно повідомити місце та час 

розгляду. Я прошу також  надати мені можливість задати питання Савицькому Л.В. та його медсестрі, яка

працювала з ним 09.06.21.

8. Прошу притягти до встановленої законом дисциплінарної відповідальності лікаря Савицького А.В. з 

ухваленням відповідного управлінського рішення, належно засвідчену факсимільну копію якого прошу 
надати мені.

9. Прошу унеможливити в майбутньому оскаржувані та виявлені порушення прав людини в діяльності 
МКЛ1.

10. Прошу надати мені паперовий оригінал ухваленого за скаргою рішення та письмову паперову 

відповідь на неї. Належно засвідчені факсимільні копії цих документів прошу надати мені на електронну 
адресу, з якої отриманий цей лист.

11. Прошу оприлюднити на сайті МКЛ1 ухвалене за скаргою рішення та відповідь мені як  акти 
індивідуальної дії щодо мене.

11.1. Прошу надати мені джерело офіційного оприлюднення на сайті МКЛ1 (прямі інтернет-лінки) 

ухваленого за скаргою рішення та відповіді мені.

Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи 

про доступ до офіційних документів, що діє як  національний закон з 11.06.20, ст.ст.32, 34.2 Конституції 

України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних 

даних», «Про звернення громадян», прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації моїх прав 

людини; мої персональні дані; офіційні документи= публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ 

СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну мені для виявлення порушень прав 

людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а 
саме:

12. Прізвище, ім'я та по-батькові медсестри Савицького А.В., яка працювала з ним 09.06.21.

13. Вдруге прошу надати УСІ матеріали з перевірки скарги в належно засвідчених факсимільних копіях на 

надану МКЛ1 мою домашню адресу та на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, завчасно до розгляду 

скарги.

14. Прізвища, імена та по-батькові, посади чотирьох лікарів МКЛ1, як і начебто приїжджали до мене 
17.06.21.

14.1. О котрій годині ці четверо лікарів МКЛ1 начебто приїжджали до мене 17.06.21?

14.2. Хто і з якої причини начебто не впустив до моєї квартири цих чотирьох лікарів МКЛ1?

15. Чи надавала мені МКЛ1 інформаційний доступ до мого права на приватне ж иття у формі завчасного 
інформування мене про візит 4х лікарів МКЛ1?

15.1. Якщо так , надавала, прошу надати належно засвідчені факсимільні копії усіх документів на 

підтвердження факту, часу та способу такого інформування.

15.2. Якщо ні, не надавала, прошу повідомити фактичні причини і правові підстави такої бездіяльності та 

посадових осіб, відповідальних за цю бездіяльність.

16. Джерела інформації про те, що цих чотирьох лікарів МКЛ1 начебто не впустили до моєї квартири 

17.0621. Прошу надати оригінали чи належно засвідчені факсимільні копії усіх наявних документів про 

джерела такої інформації.

17. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.

18. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної 

реєстрації.

Роз’яснюю, що, відповідно до ст.З закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні», «...місце проживання -  житло, розташоване на території адміністративно- 

територіальної одиниці, в якому особа проживає...». Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах ми в паперових та цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з 

оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-Х „Про 

порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосую ться прав громадян" 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.З Закону України „Про правонастулництво 

України", пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи 

організаційно-розпорядчої документації “Вимоги до оформлювання документів" (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом 

Дєржспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк мою домашню адресу, надану 

раніше, та на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.

22.06.21

Підпис: Г.С. Щ ербата -  Галина Сергіївна Щ ербата
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