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Текст .Щоброго дня!l. Головне управлiлlня Пенсiйного фоrrду Укрдigи у Вiнниuькiй
областi (ВОПФУ)2. Керiвнику ВОПФУ 2l l00, м. Вiнниtlя, Хмельнl,rllькс ttttlcc, 7.

gu@vn,pfu.gov.ua Щербата Наталя Михайлiвна, людина з iнвалiднiстrо 2 груrlи,

посвiдчення водiя ААЩ Ns000548, видане 27.04.1918р, ДАI МВС - УВС
Вiнницькоi областi 2l037, м. Вiнниця, житло (квартира)Прошу пiдтвердити

отримання цього електронного листа за призначенням вiдповiдно,llо п11ипttсtв

ст.7 Роздiлу III <Порялrсу роботи з електронними документами у liловолствi та

ix пiдготовки до передавання на apxiBHe зберiгання>>, затвердженого Наказом

MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд 11.11.20l4 }l!l886/5.Я вимагаю застосуванl-tя

та виконання, при розглядi та вирiшеннi цього звернення, приписiв

€вропейськоi КонвенцiТ про захист прав людини та осllовних свобод (СКПЛ) та

рiшень европейського Сулу з прав людини (еСПЛ) як нацiонального закоI{у ,га

джерел нацiонального права вiдповiдно.Цей письмовий електронний ли ст

пiдписаний мною електронним (uифровим) пiдписом вiдповiдно до приписiв

закону шляхом додавання до електрнних даних, що складають текст листа,

даних (iнформачii) в текстовiй елекгроннiй формi, - а саме власноручного

пiдпису у виглядi мого впасного прiзвища та iнiцiалiв друкованими лiтерами

такого вишяду: <Н.М. Щербата>. Власне пiлпису передус пiдказка у виглялi

слова <Пiдпис)) з наст)пrною двокрапкою.I]ей лист с зверненням з MeToIo

решriзачii Moii прав людини. Щей лист мiстить 4 залити на досryп до офiцiйних

локуr*еrrгiв:гryблiчноi iнформацiТ.Щей лист мiстить 4 запити }Ia досryп лсr пtt,liх

персонrrльних даню( та ix захист. Цей лист мiстить 4 заяви на отримання

iнформачii, необхiдноi мепi для реа-тliзачii Moix прав лтодини.Вiдповiдно до
ст.ст.8, l0 европейськоi Конвенцii про захист прав людини, ст.ст. l, 2, 6

Конвенцii Ради европи про доступ до офiцiйних документiв, що дiс як

нацiональний закон з l1.06.20, ст.ст.32, 34.2 Констиryчii Украiни, законiв

Украiни кПро iнформацiю)), (Про досryп до публiчноi iнформаuii>, <Про захист

персонrшьпих данихD, <<Про звернення громадян)), ВТРЕТС прошу надати MeHi

iнформачiю, необхiдну для реалiзацii моiх прав людини; моТ пepcotra:tt,lti .talti:

офiцiйнi докуIlrентитублiчlry iнформаuiю, включно про себе, Що СтАновить
СУСПIJЬНИЙ IHTEPEC (е суспiльно-необхiдною iнформачiсю), необхiлrlу

MeHi д.rrя виявлепItя порушень прав людини, зловживання владою, ризикiв для

здоров'я rподей, i яку я маю HaMip оприлюлнити для суспiльства. а саме: l.

належно засвiдчену електронну (цифрову) копiю Moci пенсiйноi cllpaBll як

едиЕого докуиенry включно ЧИТАБЕЛЬНI факсимiльнi копii (фотокопii з

оригiналiв) yclx наявних в нiй документiв.2. Належно засвiдчену електронну
(цифрову) копiю мосi пепсiйноI справи як сдиного докуменry включI|о

ЧИТАБЕПЬНI Birrbнi копii (виконанi машиногtисним набором, вкJIюl{но

комп'tотерним) YCIX наявних в Hi1-1 документiв, з ПОВНИМ вiдображеrtrtям

yciei впесеноi до оригiна;rу iнформачii.3. Вхiдний реестраuiйний номер та даry
вхiдноi реестрацii в ВОПФУ цьоm листа.4. Належно засвiдчену факсимiльну
копiю (фотокопiю оригiналу) цього листа з реквiзитами його вхiдноi peccTpartii в

ВОПФУ5. При наданrri вiдповiдей на цього листа та запитаноТ ним iнформаrrii.

дJul уникненнJl непорозумiнь та рiзнопрочитань, прошу вказувати. tla який citMc
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(заяви) в цьому листi надаеться кожна вiдповiдь та iнформацiя.Мое

Коп i.При виготовленнi копiй Moci пепсiйноi справи прошу вил)плити з

поlсвiдчення АА ]\!427988t видане l5.04.02 УСЗН в Замостянському р-

yclx ,цокументlв, де це релевантно, мою домашню адресу як конфiденцiйну
irIформачiю.Роз'яснюю, що, вiдповiдно до ст.7 закону Украiни <Про
iнформачiю>, <2. HixTo не може обмежувати права особи у виборi Форм i
джЕрЕЛ одержання iнформачii, за винятком випадкiв, передбачених
закtrном>>.Роз'яснюю, що вiдповiдно до cT.l Указу Президii BepxoBHoi Ради СРСР
вiд 4 серпня l98З року Ns9779-Х,,Про порядок видачi та засвiдчення
пiдприсмствами, установами, оргапiзацiями копiй документiв, що стосуються
прав громадЯн" (ВiдомосТi BepxoBHoi Ради (ВВР), l98з, N32, ст.492)
( https ://zakon. rаdа. gov. ua/laws/shoйv9779400-8з), який до сьогоднi дiе в YKpaiнi
вiдltовiдно до cTaTTi 3 Закону Украiни ,,Про правонаступництво Украiни.. як
такий, що не суперечить законодавству Украiни, <Президiя BepxoBHoi Ради
СРСР п о с та н о вл я е: 1. Встановити, щодержавнi iгромадськi пiдприемства,
усl,анови й органiзачii видають за зirявами громадян копii докуrиентiв, якi
виходять вiд цих пiдприсмств, установ i органiзацiй, якщо TaKi копii необхiднi
для вирiшення питань, шо стосуються прав i законних iHTepeciB громадян, якi
звернулися до них. Копiтдокументiв видаються на бланках пiдприемств, установ
i органiзацiй. У такому ж порядку пiдприемства, установи й органiзачii можуть
вилавати копiт наявних у них документiв, що виходятъ вiд iнших пiдприемств,
устаноВ i органiзачiй' вiд якиХ одержатИ безпосереднЬо копii ЦИХ доýментiв
Baxtko або неможливо. У випадках, коли доцrменти були виконанi на бланках,
llp}l виготовJlеннi копiй вiдтворюються реквiзити бланкiв. Пiдприемства,

устаllови й органiзачii висилають також копii н€швних У Еих Докуt!,lентiв на
заIIитИ iнших пiдпрИсмств, устанОв i органiзацiй, якщо копii таких документiв
необхiднi для вирiшення питань, що стосуються прав i законних iнTepeciB
громадян, якi зверну:tися до них. BipHicTb копii документа засвiдчуеться
пiдrtисом керiвника або уповноваженоi на те службовоi особи i печаткою. На
Kollii зазначасться дата ii видачi i робиться вiдмiтка про те, що оригiнал
документа знаходитьсЯ в даномУ пiдприсмствi, ycTaHoBi, органiзачii>.Порядок
засвiдчення копiй докрtентiв визначений пунктами 5.26, 5.2'| Нацiонального
стандарry Украiни.Щержавноi унiфiкованоi системи докуlиептацii, Унiфiкованоi
системи органiзачiйно - розпорядчоi докуtлtентацii ''Вимоги до оформлювання
документiв" (дстУ 4 l 63-200з, затвердженого наказом,Щержспоживстандарry
УкраiнИ вiд 07.04.2003 J\ъ55, htg://zаkоп.rаdа.gоч.uа./rаdаlshойч0055609-0З).За
вказаl{им нормативно-правовим акгом, вiдмiтка про засвiдчення копii док)rN,rента
скJIала€ться:-зi слiв "Згiдно з оригiналом",-назви посади,-особистого пiдпису
особи, яка засвiдчуе копiю, ii iнiцiалiв та прiзвища,-дати засвiдчевня копii, яка
llроставllясться нижче пiдпису.Приклад:Згiдно з оригiналомЮрисконсульт
Пiдпис Iнiцiали, прiзвище20.03.20l4Пiдпис вiдповiдальноi особи засвiдч5rють на
документi вiдбитком печажи органiзачii. Вiдбиток печатки ставлятъ так, щоб BiH
охоплював ocTaHHi кiлька лiтер на:}ви посади особи, яка пiдписала докуlчлент.За
вишсвказаним способом засвiдчуватись повинна кожна cTopiHKa
докумеttта.Також у випадку, якщо документ складасться з кiлькох cTopiHoK, то
kolrii зtliмаються зi Bcix cTopiHok, якi потiм мохна засвiдчити i у такий спосiб:
проlllитИ разом, напис "Копiя" ставиться на першiй iз прошитих cTopiHoK,
кitlчики ниток ма€ бути заклеено клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-
пiд цього паперу. обов'язково зверху цьоrо паперу робиться напис:

t:



"Пронуплеровано i прошtlуровано (Ki;rbKicTb аркуrшiв

аркушiв", вказуеться посада особи, яка завiряе копiю,
iнiцiали й дата. Все це скрiплюеться печаткою таким
вiдбитку була проставлена tla приклееному клаптику
самому аркушi копiТ документа.Вiдповiдь та запитану iнформацiю в оригitlалах
чи в електроЕних факсимiльних копiях (фотокопiях з оригiналiв). належlJо
засвiдчених вiдповiдно до приписiв ст.1 Указу ПрезидiI ВерховноТ Ради СРСР
вiд 4 серпня i983 року }lb9779-X ,,Про порядок видачi та засвiд.lgцнq

пiдприсмствами, установами, органiзацiями копiй документiв, tцо стосуlоться
прав громадян", який дiс в yKpaiHi вiдповiдно до ст.3 Закону yKpailllr ,,Ilpo
правонаступництво Украiни", пункгiв 5.26,5.27 ДСТУ 4l63-200З. затверJtжсногtl
наказом,Щержспоживстандарту Украiни вiд 07.04,200З Nс 55, прошу надати MeHi

на електронЕу адресу, з якоi отриманий цей лист. Я не даю зголи }Ia

використання будь-яких iнших Moix контактних даних для мсти KcrMyгriKat_tiT за

цим листом. Я не даю згоди на використання будь-якоТ iнформаltii cTocoвIlo N{сIIс

та Moix персонiшьЕих даних, вкJIючно буль-яких контактних даних, лля буJ.tь-якоJ

мети i в будь-який спосiб, включаючи i для комунiкацii зi мною, за виключенtIям
мети, вкzц!аtlоi в чьому зверненнi.01.08.2l Пiдпис: Н.М. ЩербатаЗ
повагою,Щербата Наталя Михайлiвна-
---------Будь ласка, використовуйте цю електронну адресу для Bcix вiлlrовiдсй
на цей запит.fоi+rеquеst-9034 1 -aeabf42c@dosfup.pravda.conr.uals

gu@vn.pfu.gov.ua the wrопg address fоr Freedom of Information requests to Го;tовне

управлiння Пенсiйного фонду Украiни у Вiннишькiй областi? Ifso, pIease contact
us using this form:https://dostup.pravda.com.ua/change_request/new?

body:golovnie_upravlinniaзiensiinogho_fondu*ukгayini_tr_vinn itskii_oblastiyBaгa !

Ще повiдомлення та будь-яка вiдповiдь на нього булуть опублiкованi на сайr-i

Достугry до Правди---


