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Ilrформацiйний запит - З_57] IепсiйI]а спl)ава
lloBToPHo

Текст
.Щоброго дня! l. Пенсiйний фоrlд Украiни (I IФУ)2.
Керiвнику пФу 0l60l, м.Киi.в-l4. Byr Бастiоtтrtа, 9л
info@pfu.gov.ua Щербата I.Iата.пя Mllxail.пiBlta.
ЛЮДина з iнвалiднiстю 2 груlrи. lt<lcBi;1,.1g1111:r |-}(),]ttrI
ААЩ л!000548, Вида[rе 27.0,1,19781l. ,l(лI i\4I}(.
УВС Вiнницькоi областi 210З7,м. Вiнниця, житло
(квартира)Прошу пiдтвердити отримання цього
електронного листа за призначеттгlям вiдповiлнtl доприписiв ст.7 Роздiлу III <J-Iорялку Jlобот.l.t з
електронними документами у дi.llоводствi та lх
пiдготовкИ до rтередаВанl{я Ila apxiBllc збсllit-аttltяt>.
затвердженого Наказом Milric l.epc t ва кlс 1.1ltltl'
Украiни вiд l1 .11.20l4Jъlti86/5.я вимагак)
застосування та виконання. при розгтtядi та
вирiшеннi цього звернення, приписiв Свроrrейськоi
Конвенцii про захисТ прав Jllоjlиllи та ос}I()вIIих
свобоД (екпл) та рiшень Свропейського Сулу з rll)ulf]
людини (еспл) як наt{iонального закоЁlч та ,l(жсрс.]I
нацiонального права вiдповiJrн о. I {сй r l исьмtllзи li
елекгронний лист пiдписанlлй мною електронним
(чифровим) пiдписом вiдповiдлtо ло rrригtисiв закону
шляхом додавання до електl]0llних l{аI{их, IIl()
складають текст листа, даних (iH(lopMauii.) в
текстовiй електроннiй формi, * а саме вJlасноручног()
пiдпису у виглядi мого власl1ого прiзвиlца та
iнiцiалi в друкова}rимtr л iTe1.1a Mrl TilK()1-o в l l l .il я.,l \..
кН.М. Щербаr.а>. Власне tliлllt.rcy I]cpc.,ly( ,,,.,n,, 'ln,, ,
ВИГЛЯДi СЛоВа <<Пiдпис)) з rlпg,ryllпо,r,
двокрапкою.Щей лист е звернеIlIIям з ]vre1.0Io

реалiзацii моIх прав людини. [iой -пист Mic,1,1.r.l.b 4
запити на доступ до офiцiйних
документiв:публi чноi' i нфорrutаrt I i.. [{cl:i .;r lt c.t. п,l I с,t.и r-t, -,l

запити на доступ до Moix персонаJIьt]их даttих та iх
захист. I_{сй лист Mi<

iнформацiт, 
".оолiо#ТJ;;',]j:,:l:,l,:'ir::li,,, -

людини.Вiдповiдно до ст.с.г.lJ. l () (.врогrсйськоi'
КонвенцiТ про захист IIрав Jllоl(игlи, ст.ст, l. 2, 6
конвенцiт Ради Свропи про Jlocryrl до ocbiltii,iHlrx
документiв, Що дiс як ltаt]iоltа.rtьttиii ,закrllr з i 1,06 20.
ст.ст. 3 2, З4.2 КонстИryчli. Уrtl;а.itlи, закоlt i в \/t<lliri.t t l l
<Про iнформацiю>. <Про .ltocryrl JIо rlубпi,rlrtit.
iНфОРМаЦii>>, КПРО Зах ист Ilcl)c()llil,,,,,r,, *,,,,,,,, *,,.
<Про звернення громадяlt>>, I]TPI:1.C tllltllll_y lIa;(al l1
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MeHi irrформацiю, необх iдl,rу lt.rlя 1,1ca.ll r за ltri' п,lt.li.\ l tt)lt ll
ЛЮДИПИ; Moi персональнi /tar{i; othiltiйlri
докУМенТи:пУблiчну iнформапiю, BKJIlotl}lo tlpo ссбс,
ЩО СТАНОВИТЬ СУСПIЛЬt-IИЙ IHTtlpllс (с]
суспiльно-НеобхiдноlО iнформацiсю), необхi:tну ivtetti
для виявлення порушень лl]ав лIодини, :1.Il ()Bxi}-l IJa l I lI я
ВлаДою, ризикiв Для здоров'я _rlю.llеi.i. i яку я ltalrl
HaMip оприлюднити для сl,спiльс,rп, ,, a,,n,.,l.
Належно засвiдчену електрtr1.1 Ily ( rtи фрову ) Ktl lt i to
мосi пенсiйноi' справИ як C;'lrlIIOI-о,:l()Ky\tcl1,1.\/.
включно читАБЕJIЬIII фа,кс ll п,r i.l t bt t i t<tl r t i i' ( r|lriTrl Ktl l r i i.
з оригiналiв) УCIX наявI{их в t.tiй дtlкумсtlтiв.2.
Належно засвiдчену електроr-ll{у (ltlлфрову) коtliю
мосТ пенсiйноi справИ як едlIlt()г() л()кумсII.1.у.
включно читАБЕлЪНI вiльнi Koltii. (виконаtli
машинописним набором. BKJllolI l IO lсtiпtl l'ttli.c;lt t l l r,t 1УCIX наявних в нiй докумсllт.iв, ,l I I()t]Il1,I\4
вiдображенням ycieT BHecel loT дсl t-l1-1u,,-1,,nлu
iнформацiТ. 3. Вх iдний Реесr.ра r 1 i 1:|1T1.1 ii ttoпlc1-1 l-a,]ta.I.\,
вхiдноi реестрацii в ПФУ цього ,пистit.4. 1,Ia.ltc>Ktrrl
засвiдченУ факсимiльну коltiю ((loToKortiKr

домашнк) адресу як ktlHtlli;tcrrltiiirry 
r

оригiналу) цього листа з реквiзитами йок) BxillHoi
реестрачiТ в ПФУ5. При наданнi вiдповiдеri rla rIього
листа та запитаноi ним ilr(lclllMa t tii. .,t.Ilя vl l l l lil lcl l ll я
непорозумi нь та рiзноr lpoI l Il,гi] l l L.,,,..l,.l,,,,: I] кll.t},t-};l.гl l.
на який саме номер запиту (заяви) в llbtlb.ty.llиcr i
надаеться кожна вiдловiдь та illформаttiя.мос
пенсiйне посвiдчення дд ЛЪ.427988, видане I5.04.02
УСЗН в Замостянському p-Hi м. tsiнницi.IIри
виготовленнi копiй Moci пенсiйноi справлt проlцу
ВИЛУЧИТИ З ycix ltОкУментilз.,tс Itc 1.1lj-lc,li] II,1.11(). II()l1)

iнформаuiю.Роз'яснюlо, lцо, в iл t ltlB iJIl t o,,lrl с:,г, 7
закону УкраIни <Про iнформаllit<l>>. r<f . Iltx.r-Ll ttс
може обмежувати права особи у виборi ФОРМ j

ДЖЕРЕЛ одержання iнформацiТ, за винятком
випадкiв, передбачених закоIiом>.Роз'ясttroю. пItl
вiдповiдно до ст. l Указу Г[резилii. [Зсрхtlвtltli. Раллr
СРСР вiд 4 серпня I983 1ltlKy ,Yll')779-X .,l [1lti
порядок видачi Та засвiд,lеllltя tri.,1trllиt NlcTt-lai\1Il.

установами, органiзаltiямlt Krltliii л()кумсlI l Itt. lIl()
стосуються прав громадян'. (I]iломtlс,гi [}ellxtlBrtoi
Ради (ВВР), l983, N32, ст,492 )

(https ://zakon.rada. gov. uallaws/s how l v97 7 9 4О0 -8З ),
який до сьогоднi лiе в ykpaiiti вiдпtlвiднсl до с.гат,гi .J
ЗаконУ УкраТнИ,.Про правОIIа c.ryIll IIII ITBrr \/цl.rlli.1 

1 1,,.
як такий, шIо не суперсчtlть зali()Il(),IlilBL]ltl\, \'t;lllt ttttt.
<ПреЗидiя BepxoBHoi Ради СРС'Р Il () с] 

.г il lI () l.} _l я (

l, Встановити, Iцо державнi i громадськi

Копi



Копiя
пiдприемства, установи ii органiзатiii видають за
з€UIВаМи Громадян копii :loKyMcltT.iH. якi вtlхtljlя t.l, Bt,.l
ЧИХ ПiДПРЦ€мств, установ i оргаrriзаltiй. якltltl ,гitкi
когlii необхiднi для вирirпення питаrть. IIIo
стосуютьсЯ прав i зак()ннJzХ irlr.cpcciB грt-lьtа:lяtt. яtсi
звернулися до них. Копi'i' ;ttlкумеrl,гiв виjlаtr)ться tlil
бланках пiдприсмств, ycTarroв i tlргаrliзаrtiii, \'
такому ж порядку пiдприсмсl ва, ycl attoBtt ii
органiзацiт можуть Видавати lttlпii. ttаявtlих v IIllx
документiв, Що вихоляТь пill ilrrrl,.,t, ,.i ,,,,.

установ i органiзацiffil ;:l,::fi ;:;ll' "C 
N'l Cl' ]'

безпосередньо копil' IIих JlокумеIl.гiв гзая^кtl ;tбtl
неможливО. У випадках, кс)ли докумсlrти бу;tи
виконанi на бланках, прI.1 вlIг(),г()IJ.,lсlllti Krltliii
вiдтворюються 

рекв iзити б:tа l r tc i rз, Г [ i J l t t 
I.,, 

l.r r. rl с,гв;t.
установи й оргагтiзаllii висl.t.llаltl-гl, .гако;к 

Ktlt t il'
НаЯВНИХ У Них Докумсrtтiв tta .titlIll lll ittltlltx
пiДприемств, установ i органiзаrtiй, якll1tl tttlrlii. .гаltt,rх

документiв необхiднi для BltpillTeнr{я I]итаIlь. IIlO
стосуються прав i законних ilrrepcciB гlrошlаляtt. яt<i
ЗВеРНУЛИся до них. BipHicTb копii докумеtl.гд
засвlдчусться пiдписом ke;ri Btr l l ка :,trltl yt ttlBt ttllзlt ыct l tll
на те службовоi особи i llc,tal,t.Ktlttl. IIа Krlrtri
зЕвнача€ться дата if видзq j i 1lобlrться Bi,,]br i гкtr lI|)() ,l.c.
ЩО ОРИГiНаЛ ДокуМеIIта зIIах()лl{тr,ся tl ,.tilII()i\,\
пiдприсмствi, ycTaHoBi, opгatli,tattii.>,.l Itlря;ltlr;
засвiдчення копiй документi в визнач ений l lylt к.гамлt
5,26, 5.27 НацiональнОГг.) стян г!,hп, \/,.._^..

ffержавноi, r"iфi-"",:;;".;:i:iiН :::1lll,
УНiфiКОВаНОТ СИС.геп.ttl ()l)I.1lIli.lilltlii,,,, _ 

,r,,.,,,,,,-'1u_,,,,,,,
документаЦii "Випtоги /Io or|iopпt,,lr()ваIIt{я
ДОКУМеНТiВ" (ДСТУ 4 I бЗ-200З. "ta,| Bcl)jlжcll()| ()

наказом .Щержспожи встаI.1даl),гу YKllai.r r и в r;i
07.04.2003 Jъ55,
http : / / zako п. rа d а. g о v, u а/rа rl а /s h о ц, /v 0 0.5 _5 (l 0 9 - () ] ) . _j а
вка3аниМ нормативно-правов}лМ aKTol\4, Bi/IMiTtta tlllti
засвiдчення копiТ дrlкуп'rсtil.а cK.]lil,tit( ILc,l , lt с titl
"ЗгiДно з оригiна.ltом''.-гlаl.J tзl.t I I ()ciljil l.- ( )( ( lil l I i,. I t l l t i

ПiдписУ особи. яка засвiлчус Ktlllittl" 'l-t. illitIl;t ltlr l;t
прiзвища,-дати засвiдчення Korlii.. яка lIр()сl-аttJlя( 1 ься
нижче пiдпису.приклад: Згiлно з
оригlналомЮрисконсуllьт Пi/(ltис It l i ll i а,, l l.t.
прiзвище2O, о3. 20 l 4П iлпис в i JIr to B i]la_rt r, tltll tlctl[j lr
засвiдчують на докумснтi вi:(бrлтком IlсtIа.I.ки
ОРГаНiЗаЦii'. ВiДбИr-Ок Ilсllа.гк1,1 Ll.гil l].Ilя,гь г;t к. tt ttlil н t t l
охоплював ocTatTHi кi.lrька ll t-t.c1l l tllзв tt I | ()c;-l,,t ll llt]r lil Il.
яКа ПiДписала докуме}lт, За в и t,l.tcB t{азаtI lJ l\,l с t l tl ctl бtlьt
засвiдчуватись повинна кожllа cTollitlKa
ДОКУМеНТа.ТаКож у випадку, якlцо докумен.г



складаеться з кiлькох cTopi}Io*. то копii.знlмаIоться 
з|Bcix cTopiHoK, якi потiм м()ж,lа .ru."ir""..,, 

i у r.аrсийспосiб: прошити разом, напис ''Копiя'' с.гавllтt,ся Ilitпершiй iз прошитих cTopil,toK. tсiltчllкtl tIlJ.г()к N,laC
бути заклеено клаптикоN., паrIсру r.aK, lll<lб llli.l KI{
виглядаJIи з-пiд цього rIаперу. обов'язl,ов() звеl]ху
Цього паперУ робиться наItиt]: ..I 

lJltlttyпlclltltзittttl 
i

ПРОШНУРоВанtl (кi.ltькiс.гt, ltlrц1 111 jlз l1l1rIl;rlr11, 
1

прописом) аркушiв'', вказу(]ться посала tlс:<lби. яка
ЗаВiряс копiю, iT пiдпис, прiзвlrltlе, iTTiltia.ilrr й лата,Все це скрiплtосться печатк()ttl Tzlкl.ll\{ ,tl.ttttlпt. ttttlб
ЧасТина вiдбитку була про с.гавл cI Ia lla t tp и l{,,Icc}l ol\lyклаптикУ паперу, а частиrIа - llll саN,I()]\{у a1llt\,lllr ltortii
ДокУМенТа.Вiдповiдь та зап ита ну i гl r|loprrr а r t i ltl в
оригiналах чи в електронIlих с]lаксипri:rьttttх kclltiях
(фОТОКОПiях з оригiналi в), lra;rcx,; t ro зас г] i,,(, l с l t }l х
вiдповiдно до приписiв ст. l Указу lIрсзrt,llIi
Верховноi Ради СРСР вiд 4 с,ерlrня l9llЗ 1ltlKyNs9779-Х,,Про порядок видачi та засвiд1,1gрlтlд
пiДприемствами, 

уста r{о Ba]\.1tl. tlp га ll i за l J i я ll lt lto гl i й
документiВ, цiо стосуIОться Ill)a В 1.1)()\,lit,,Iя | |''. я li t l ii ..t i r

в YKpaTHi вiдповiдно до ст.3 Заксltrу YKpairllr ,.Ilptl
правонасryпництво УкраТни'., llyllK.t.iB,j.2б, .5,27
ДСТУ 41 63-2003, затвер/IжеIIого наказом
,Щержспоживстандарry УкраТни вiд 07.04.2003 Ла 55.
прошУ надати MeHi на електр()tIнУ адресу, з якоi'
отриманий цей лист. Я не даtо згоди 1.1a ]]икорис гання
бУДЬ-яких iнших Moix KortтaKl ll|J\ ,,(lllIи\ i t. lя \lc I|.l
комуrliкацii за цим лист()м. JJ lrc,цattl .tI.();11,1 

}l2t
використання будь-якоi i Hc[ropMa 11 i l. cTcl cll в l; tl ]vr cl l с l-it
моТх персоНальниХ даних, BKJ]}t.lr1 }lo бу,,l l,-я к lr х
контактних даних, для будь-якоТ мети i в буль-який
спосiб, вкJIючаючи i для комунiкацii.зi M.lOIo, за
виключенням мети, вказаноi. в rtboмy
зверненнi.0l .08.2l Пiдгlltс; I I I\4. lI.{србаl.аЗ
повагою,Щербата Наталя Михаii.lliBllit----------- - -----

БуrIь;lаска.
використовуйте цю елек,гронtlу адрссу Jl"llя Bcix
вiдповiдей на цей запит.Гоi| гесluеst-90342-
l 7 З 67 d40 @dosfup.pravda. со пr. u;r l s i n fo@)p 11. gov, ua
the wrопg address fоr Frееdоm oi. Iпfоrmаtlоп гссluсStS
to Пенсiйний фонд УкраТни'? If so, pleasc c()lltacl tjs
using this

fornl:https://dostup.pгavcia.ctltll.rta clliltlgc li.]{.lL]t,!l ll!.\\ '

body:piensiini i_fond_ukrayi п i YBal-a ! t_{c r l cl в i;loNl j I с l I I I rl
та будь-яка вiдповiдь на нього будуr" опублiковат;i
на сайтi {осryпу до Правди-

'4-


