
Від foi+request-89447-2cb1ec03@dostup.pravda.com.ua 

Копія  

Тема Re: Дроздов С. В. на 2800-030101-8/34361 виплата 

заборгованості 

Текст Доброго дня!14 липня та 27 липня 2021 року через сайт 

https://dostup.pravda.com.ua/ мною до Пенсійного фонду 

України  були направлені запити щодо публічної 

інформації:- «чи здійснювалися Головним управлінням 

Пенсійного фонду України у Київській області виплати в 

рамках погашення заборгованості з пенсійних виплат за 

рішеннями суду фізичним особам, на користь яких були 

винесені ці судові рішення, за період часу з 10.06.2021 по 

теперішній час.- якщо так, то яку суму коштів було при 

цьому сплачено».Мною були отримані відповіді 

Пенсійного фонду України, надані листами від 19 липня 

2021 року  № 2800-030101-8/34361 та від 02 серпня 2021 

року № 2800-030101-8/37140, виходячи зі змісту яких 

вбачається, що Головним управлінням Пенсійного фонду 

України у Київській області за ІІ квартал 2021 року 

виплачено на погашення заборгованості з пенсійних 

виплат за рішеннями суду 15,3 млн. грн.Водночас відповіді 

на запитувану мною публічну інформацію, наведену вище, 

досі так і не надано.Зважаючи на це, на підставі статей 34 

Конституції України, статті 5 Закону України «Про 

інформацію»  та статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які 

надають право звертатись із запитами до розпорядників 

інформації щодо надання публічної інформації, та з метою 

захисту моїх законних інтересів вкотре прошу надати мені 

наступну інформацію:- чи здійснювалися Головним 

управлінням Пенсійного фонду України у Київській 

області виплати в рамках погашення заборгованості з 

пенсійних виплат за рішеннями суду фізичним особам, на 

користь яких були винесені ці судові рішення, за період 

часу з 10.06.2021 по теперішній час;- якщо так, то яку суму 

коштів було при цьому сплачено.За відсутності такої 



інформації у Пенсійному фонді України прошу запитати 

цю інформацію в Головному управлінні Пенсійного фонду 

України у Київській області та надати її мені.Принагідно 

інформую, що 14 липня 2021 року через сторінку 

«Електронний запит на публічну інформацію» сайту 

Головного управління Пенсійного фонду України у 

Київській області (https://www.pfu.gov.ua/ko/83-elektronnyj-

zapyt/) мною було направлено запит на публічну 

інформацію з наведених вище питань. Проте станом на 04 

серпня 2021 року (протягом вже 21 дня) всупереч Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 

2011 року мені відповідь Головним управлінням 

Пенсійного фонду України у Київській області досі не 

надана.З повагою,Дроздов Сергій-----Original Message-----[ 

Email has no body, please see attachments ]-----------------------

--------------------------------------------Будь ласка, 

використовуйте цю електронну адресу для всіх відповідей 

на цей запит.foi+request-89447-

2cb1ec03@dostup.pravda.com.uaУвага! Це повідомлення та 

будь-яка відповідь на нього будуть опубліковані на сайті 

Доступу до Правди---------------------------------------------------

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

 


