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Iнформачiйний запит - 358ПенсiяПОВТОРНО

Доброю шя! l. Головне управлiння Пенсiйного фонлу Украiни у Вilrrrишькiй
йластi (ВопФУ)2. Керiвнику ВоПФУ 2ll00, м. Вiнниtlя, Хме.пьниllьке lltoce. 7

gu@vn.pfu.gov.ua Щербата Наталя Михайлiвна, лlодина з iнвалiдtliстrо 2 групи,
посвiдчення водiя ДДЩ Jю000548, видане 27,О4.|918р. ДАI мвс - увс
Вiнницькоi областi 2|03'7, м. Вiпниця, житло (квартира)Прошу пiдтвердити
(}тимання цього електронного листа за призначенням вiдповiдно ло lt1.1иписiв

ст.7 РоздiлУ III <ПорядкУ роботи з електронними док).ментами у лiловодствi та
Iх пiдготовки до передавання на apxiBHe зберiгання>, затвердженого Наказtlм
MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд l 1.1 1 .2014 Nsl886/5.Я вим:гаю застосчвання
та викона}lня, при розпIядi та вирiшеннi цього звернення, приписiв
€вропейськьi Конвенцii про захист прав людини та основних свобод (скпл) та
рiшень европейського Суду з прав людини (еспл) як нацiона.rьного закону га

джерел нацiонмьного права вiдповiдно.Щей письмовий елекгронний лист
пiдписаний мною електронним (цифровим) пiдписом вiдповiдно до приписiв
закону шляхом додаванtш до електронних даних, що складають текст листа.
даних (iнформаuii) в текстовiй елекгроннiй формi, _ а саме власноручного
пiдпису у виглядi мого власного прiзвища та iнiцiапiв друкованиN,rи лiтерами
такого вигляду: <Н.М. Щербата>. Власне пiдпису передус гliдказка у виг-rя,цi

слова <ПiдписD з насryптIою двокрапкою.Щей лист с звернснням з MeTolo

реалiзачii Mori праВ людини, I-{ей лисТ мiститЬ З запити на досryп .lto офiuiйних
документiв:публiчноi iнформашiт.щей лист мiстить 3 запити на досryп ло мотх
персональних даних та ix захист. Цей лист мiстить З заяви на отримання
iнформаuii, пеобхiдноi MeHi для реалiзаuiТ Moix прав людини.Вiдповiдно до
ст,ст.8, 1 0 европейськоi Конвенцii про захист прав людини, ст.ст. 1 , 2, 6
Конвенцii Ради европи про доступ до офiцiйних документiв, що дiс як
нацiональний закон з l1.0б.20, ст.ст.32, 34.2 Констиryчii Украiни, законiв
Украiни <Про iнформацiю>, <Про досryп до публiчrrоi iнформаlrii>. <[Тро захttс-t.
персональЕих даних)), кПро звернення громадян)), ВТРЕТс прошу IlallitTи lllclll
iнформаuiю, необхiдrrу для реалiзацii Moii прав людини; моi персональнi данi;
офiцiйнi документи:публiчну iнформацiю, включно про себе, що стАновить
суспIльний IHTBpBC (с суспiльно_необхiдноlо iнформачiсю), необхiлну
MeHi для виJIвлення порушень прав людини, зJIовживання вJIадою, ризикiв /rля
здоров'я людей, i яку я маю HaMip оприлюднити для суспiльства, а сапле:l. /_{arri

про ср{И HapaxoBaHoi та окремО виплаченоi MeHi пенсii за весь перiод
нарахування та виплати в розрiзi мiсяцiв та складових ycix пенсiйllих виrlлат,
включнО надбавоК та доплат. Запитанi данi прошУ надатИ в табличнiй формi в

форматаХ файлiВ pdfTa Excel. придатному для подальulоi обробки лаtrих.2,
вхiдний реестрачiйний номер та Дац вх.iдноi реестрачii в ВопФу lrьогrt
листа.3, НалежнО засвiдченУ факсимiльнУ копiю (фотокопiю оригiналу) uього
листа з реквiзитами його вхiдноi peccTpauii в ВоПФУ,4. При наданнi вiдrrовiдей
на цього листа та запитаноi ним iнформацii, для уникнення непорозумiнь та

рiзнопрочитань, прошу вказувати, на який саме номер запиry (заяви) в цьому
листi надастЬся кожна вiдповiдь та iнформаuiя.Мос пеrrсiйttе посвiлчсttttя ДД
Ns427988, видане l5.04,02 УСЗН в Замостянському p-Hi м. Вiнницr.Роз'ясIlк)к).
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до ст.7 закону Украiни кПро iнформацiю>, <2. HixTo не може
обiежl5и п fl ава о соб и, 

""u"o, 
ББ.ЙЙ;;;;;;;;' ;o*Н;:.

tзtlflя,гкdмЪипадкiв, перелбачених законом>>.Роз'яснюю, що вiдповiдно до cT.l
Указу Президii BepxoBHoi Ради СРСР вiд 4 серпня 1983 року JtЪ9779-Х ,,Про
поря/lок видачi та засвiдчення пiдприемствами, установами, оргапiзацiями копiй
лtlкушtентlв, що стосуються прав громадян.. (Вiдомостi BepxoBHoi Ради (ВВР),
l98з, Nз2, ст.492 ) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/shoйv9779400-83), який до
сьогоднi дiе в YKpaiHi вiдповiдно до cTaTTi 3 Закоку УкраiЪи,,Про
правонаступництво Украiни" як такий, що Ее суперечить законодавству Украiни,
<Презилiя ВерховноiРади СРСР п о ста н о вля е: l. Встановити, що'державнi
i ГРОМаДсЬКi пiДприсмства, установи й органiзацiТ видаютъ за заявами громадян
КОПii ДОКУМенТiв, якi виходять вiд цих пiдприемств, установ i органiзацiй, якщо
Taki копii необхiднi для вирiшення питань, що стосуються прав i законних
iHTepeciB громадян, якi звернулися до них. Копii документiв видаються на
бланках пiдприемств, установ i органiзацiй. У такому ж порядку пiдприемства,
установи й органiзачii моrqдь видавати копii наявних у них документiв, що
виходять вiд iнших пiдприемств, установ i органiзачiй, вiд яких одержати
безпосередньо копii Цих Докуrtrентiв важко або неможливо. У випадках, коли
,Ilокументи були виконанi на бланках, при виготовленнi копiй вiдтворюються
реквiзити бланкiв. Пцприсмства, установи й органiзацii висилають також копii
tJаявtlих у них докуlrентiв на запити iнших пiдприсмств, устаЕов i органiзацiй,
якшlо ktlttii таких документiв необхiднi дrи вирiшеннrl питань, що стосуються
прав i законних iHTepeciB громадян, якi звернулися до них. BipнicTb копii
документа засвiдчуеться пiдписом керiвпика або уповноваженоi на те службовоi
особи i печаткою, На копii зазнача€ться дата ii видачi i робиться вiдмiтка про те,
щ<.t tlригiнал документа зн:lходиться в даному пiдприемствi, ycTaHoBi,
орrанiзацiТ>.Порядок засвiдчення копiй документiв визначений пунктами 5,26,
5,27 Нацiонального стандарту Украiни .щержавнот унiфiкованоi системи
документацiТ, УнiфiкованоТ системи органiзаuiйво - розпорядчоi докугиентацii
"Вимоги до оформлювання доч/ментiв'' (!СТУ 4lбз-2003, затвердженою
н аказом .Щержспоживстандарту Украihи вiд 07. 04.200з Jъ5 5,
h*p://zakon.rada.gov.ua/rada./shoйv0055609-03).Зa вказаним нормативно-
ПРаВОВИМ аКТОМ, ВiДМiТКа ПРО ЗаСВiдчення копii докуN(ента складаеться:-зi слiв
"Згiдно з оригiналом",-назви посади,-особистого пiдпису особи, яка засвiдчуе
к.пilо, tf iнiцiалiв та прiзвища,-дати засвiдчення копii, яка проставляеться нижче
пiдпису.Приклад:Згiдно з оригiналомЮрисконсульт Пiдпис Iнiцiали,
прiзвище20.03.20l 4Пiдпис вiдповiдальноТ особи засвiдчують на документi
вiдбr,r t,KoM tlеttаткИ органiзацii. ВiдбитоК печаткИ ставлятЬ так, щоб BiH
охоплюваВ ocTaHHi кiлька лiтеР Еrввц посадИ особи, яка пiдписала доКуlr.tент.За
вищевказаним способом засвiдчуватись повинЕа кожна cTopiHKa
документа.Також у випадкУ, якщо документ складасться з кiлькох cTopiHoK, то
korIii знiмаються зi Bcix cTopiHok, якi потiм можна засвiдчити i у такий Ьпосiб:
проIlJити разом, напис "Копiя" ставиться на першiй iз прошитих cTopiHoK,
кiнчики ниток мае бути заклеено клаптиком паперу так, щоб нитки випIядали з-
пiд IIього паперу. обов'язково зверху цього паперу робиться напис:
"Пронумеровано i прошнуровано (кiлькiсть аркушiв чифрою i прописом)
аркушiв", вказустьсЯ посада особи, яка завiряе копiю, ii пiдгпас, прiзвище,
iнiцiали й дата. Все це скрiплюеться печаткою таким чином, щоб частина
вiдбитку була проставлена на приклееному клаптику паперу, а часмна - Еа



самому аркушi копii документа.ВiдIlовiдь та запитаIIу

чи в еJlеIсгронних факсrlмiльних копiях (фоr,сlкогliях з орr.rгi

засвiдчених вi,llповiдно ло приписiв cT.l Указу Презилii
вiд 4 серпня l983 року J\!9779-X ,,[lpo порядок вttда.li ,га

пiдприемствами, установами, органiзацiями копiй докумеll,гiв, tllo стOсчlо,l,ься

прав громадян", який дiс в YKpaiHi вiдповiдно J{o ст.3 Закону Украiни ,.I'lpo
правонасryпництвоУкраiни",пуtrrгiв 5.26,5.27 ДС'ГУ4l63-2003,затвсрджеrrогсl
наказом,Щержспоживстандарту Украiни вiд 07,04.2003 N9 55, прошу надати McHi

на електронну адресу, з якоi отриманий цей лист. Я не даю згоди на

використання буль-яких iнших Moix контактних даних для мети KtlMyHiKattil за

цим листом. Я не даю згоди на використання будь-якоТ iнформаttii с,госовно ]\,lclIc

та Moii персов:rльних даних, вкJIючно будь-яких контактних данlJх. лJIя буль-якоi
мети i в бУДь-якиЙ спосiб, включаючи i для комунiкацii зi MHoro, за викJllочеlltlям
мети, BKдtaHoi в чьому звервеннi.01.08,2l Пiдпис: Н.М. ЩербатаЗ

-:------Будь ласка, використовуйте цю електронну адресу для Bcix вiдповiдей
на цей заrпrт.fоi+rеqчеst-90343-ааO2еесе@dоstчр.рrачdа.соm.чаIs

gu@vn.pfu.gov.ua the wrong adФess fог Freedom of lnformation requests to Головне

управлiЕня Пенсiйноm фонду Украiни у Вiнницькiй областi? Ifso, please contact
us using this form:https://dostup.pravda.com.ua/change_requesУnew?

body:golovnie_upravlinnia piensiinogho_fondu_uktayini_u_vinnitskii_.oblastiyBaгal

це повiдомлення та будь-яка виповiдь на нього булуть опублiкованi на сай,гi

.Щостуrry до Правди---
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