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За на:rежнiстюOб,09.2021 08: 1 0:05, foi* request

920229 с7Ь440d@dоstuр.рrачdа.соm.uа.Щоброго дня !

l. [Ъловне управлiння Пенсiйного фонду Украiни у
Вiнницькiй областi (ВОПФУ)2. Керiвнику ВОПФУ
21100, м. Вiнниця, Хмельницьке шосе, 7,

gu@vn.pfu. gоч.uа Щербата Наталя Михайлiвна,

людина з iнвалiднiстю 2 групи, посвiдчення волiя

ААЩ м000548, видане 2'7.04.1978p. ДдI  МВС _

УВС ВiнницькоI  областi 2l037, м. Вiнниця, житло

(квартира)Прошу пiдтвердити отримання цього

електронного листа за призначенням вiдповiлно до

приписiв ст.7 Розлiлу I I I  < Порядку роботи з

електронними доцrментами у дiловодствi та iх

пiдготовки до передавання на apxiBHe зберiгання> ,

затвердженого Наказом MiHicTepcTBa юстицii

Украiни вiд l1.1I .2014 JЪ1886/5.Я вимагаю

застосування та виконання, при розглядi та

вирiшеннi I { bol,o звернення, приписiв Свропейськоi

Конвенцii про захист прав JI Iодини та основних

свобод (€КПЛ) та рiшень Свропейського Сулу з прав

людини (еСПЛ) як нацiонального закону та джерел

нацiонального права вiдповiдно.Idей письмовий

електронний лист пiдписаний мною електронним

(чифровим) пiдписом вiдповiдно до приписiв закоI l.ч

шляхом додавання до електронних даних, що

склалаIоть текст листа, даних (iнформачii) в

текстовiй елеrгроннiй формi,  а саме власноручного

пiдпису у виглядi мого власного прiзвища та

iнiцiалiв друкованими лiтерами такого вигJIяду:

(Н.М. Щербата> . Власне пiдпису переду€ гliдказка у
виглядi слова < Пiдпис)) з наступноIо

двокрапкою.I_{ ей лист с зверненням з MeToIo

реапiзачii rtoix прав людини. L{ ей лист мiстить 4

залити на.] ,осryп до офiцiйrrих

.]ок.лtентiв:публi чноТ i нформацii.I ] ей лист Mi cTllTb 2

запиттl на Jосryп до моТх персональних даних та ix
захI lст. I_{ ей лист мiстить 4 заяви на отримаI Iня

iнфорпrацiТ, необхiдноТ MeHi для реалiзаuii Moii прав

; rюдltни.Вiдповiдно до ст.ст.8, l 0 Свропейськоi

КонвенцiТ про захист прав людини, ст.ст" | ,2, 6

KoHBeHTI ii Ради Свропи про досryп до офiцiйних

документiв, що дiе як нацiональний закон з 1 1.06.20.

ст.ст.32, 34.2 Констиryчii Украiни, законiв УкраТни
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< Про iнформацiю> , < Про досryп до публiчноТ

iнформатrii> , < < Про захист персональних даних)),

< < Про звернення громадян> l, ВЧЕТВЕРТЕ прошу

надати MeHi iнформацiю, необхiдну для реалiзацiТ
моТх прав людини; моi персональнi данi;  офiцiйнi

документи:публiчну iнформацiю, включно про себе,

що стАновить суспIльниЙ IHTBBBC 1е

суспiльноtlеобхiдною iнформаuiею), необхiдну MeHi

для виявлеFIня порушень прав лIодини, зловх{ ивання

владою, ризикiв для здоров'я людей, i яку я мато

HaMip оприлюднити для суспiльства, а саме: l.
Належно засвiдчену електронну (цифрову) копitо

пенсiйноi справи мосТ MaTepi ЩербатоТ Г,С. як

€диного документу, вклIочно ЧИТАБЕЛЪНI

факсимiльнi копii (фотокопii з оригiналiв) YCIX
наявних в нiй документiв.2, Належно засвiдчет:у

електронну (чифрову) копiю пенсiйноt справи моеi

MaTepi Щербатоi Г.С. як сдиного докуменry включно

ЧИТАБЕЛЬНI  вiльнi копii (виконанi машинописним

набором, включно комп'ютерним) YCIX наявних в

нiй документiв, з ПОВНИМ вiдображенням ycicT

BHeceHoi до оригiналу iнформацiТ.3. Вхiдний

ресстрацiйний номер та дату вхiдноi ресстрацiТ в

ВОПФУ цього листа.4. Належно засвiдчену

факсимiльну копiю (фотокопiю оригiналу) цього

листа з реквiзитами його вхiдноi ресстрацii в

ВОПФУ5. Щля уникнення непорозумiнь та

рiзнопрочитань прошу при наданнi вiлповiдей на

цього листа та запитаноi ним iнформацii вказувати,

на який саме номер запиry (заяви) в цьому : lистi

надасться кожна вiдповiдь та iнформаuiя.При

виготовленнi копiй Moci пенсiйноi справи прошу

вилучити з ycix документiв, де це релевантно,

домашню адресу як конфiденцiйну iнформацiю.При

наданнi вiдповiдей на цього листа та запитаноi ним

iнформачii, для уникнення непорозумiнь та

рiзнопрочитань, прошу вкiвувати, на якитi саме

HoNIep запиту чи заяви в цьому листi надасться

кожна вiдповiдь та iнформацiя.Роз'яснюю, що,

вiдповiдно до ст.7 закону УкраТни < Про

iнформачiю> , < 2, HixTo не може обмежувати права

особи у виборi ФОРМ i ДЖЕРЕЛ одержання

iнфорrлачiТ. за винятком випадкiв, передбачених

законом> .Роз'яснк)ю, що вiдповiдно до ст. l Указу

Президii ВерховноТ Ради СРСР вiд 4 серllня l9B3

року Nч9779Х ,,Про порядок видачi та засвiдчення

пiдприемствами, устаtIовами, органiзацiями копiй

документiв, що стосуються прав громадян"

(Вiдомостi Верховноi Рали (ВВР), 198з, N32, ст.492 )
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(https: / / zakon.rada.gov.ua/ laws/show/v977940083 ),

який до сьогоднi дiс в YKpaiHi вiдповiдно до cTaTTi 3

З акону Украiни,,Пр о пр ав онаступництв о Укр аilли"

як такий, що не суперечить законодавству УкраТни,

< Президiя ВерховноiРади СРСР п о с т а н о в л я е:

1. Встановити, Lцо державнi i громадськi

пiдприсмства, устаI { ови й органiзацiТ видають за

заявами громадян копii документiв, якi виходять вiд

цих пiдпри€мств, установ i органiзацiй, якщо TaKi

копiI  необхiдrri для вирiшення питань, що

стосуються прав i законних iHTepeciB громадян, якi

звернулися до них. Копii докрлентiв видаються на

бланках пiдприсмств, установ i оргатliзацiй. У
такому ж порядку пiдприемства, установи й

органiзацir можуть видавати копii наявних у них

документiв, що виходять вiд iнших пiдприемств,

установ i органiзацiй, вiд яких одержати

безпосередньо копii цих документiв важко або

неможливо. У випадках, коли документи були

виконанi на бланках, при виготовленнi копiй

вiдтворюються реквiзити бланкiв. Пiдприсмства,

установи й органiзацii висилають також копiТ

наявних у них документiв на запити iнших

пiдприсмств, установ i органiзачiй, якщо копii таких

документiв необхiднi для вирiшення питань, що

стосуються прав i законних iHTepeciB громадян, якi

звернулися до них. BipHicTb копii документа

засвiдчуеться пiдписом керiвника або уповноваженоl'

на те службовоi особи i печаткtrю, На копii

зазнача€ться дата if видачi i робиться вiдмiтка про те.

що оригiнал документа зFIаходиться в даному

пiдприемствi, ycTaHoBi, органiзацii> .Порядок

засвiдчення копiй документiв визначений пунктами

5.26, 5.27 Нацiонального стандарry УкраТни

{ ержавноi унiфiкованоi системи документацiТ.

УнiфiкованоI  системи органiзачiйно  розпорядчоI

документацiТ "Вимоги до оформлюват{ ня

документiв" (ДСТУ 4l 632003, затвердженого

накЕвом .Щержспоживстандарту УкраТни вiд

07.04.200з J\ъ55,

http :  / / zakon.rada. gov,ua/ rada/show/v005 5 6090З ). З а

вказаним нормативноправовим актом. вiдмiтка про

засвiдчення копiТ документа складаеться:зi слiв

"Згiдно з оригiналом",назви I1tlсади,особистtlго

пiдпису особи, яка засвiдчус копitо, i]  iнiцiалiв та

прiзвища,дати засвiдчення копiТ, яка проставля€ться

нижче пiдпису.Приклад:Згiдно з

оригiналомIОрисконсульт Пiдпис Iнiцiали,

прiзвиlце20.03.20l4Пiдпис вiдповiда:tьноТ особи
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засвiдчують на доц,ъ{ ентi вiдбитком печатки

органiзацii. Вiдбиток печатки ставлять так, щоб BiH

охоплював ocTaHHi кiлька лiтер назви посади особи,

яка пiдписала документ,За вищевказаним способом

засвiдчуватись повинна кожна cTopiHKa

документа.Також у випадку, якщо документ

склада€ться з кiлькох cTopiHoK, то KoTliT знiмаlоться зi

Bcix cTopiHoK, якi потiм можна засвiдчити i у такий

спосiб:  прошити разом, напис "Копiя" ставиться на

першiй iз прошитих cTopiHoK, кiнчики ниток мас

бути заклеено клаптиком паперу так, щоб нитки

виглядали зпiд цього паперу. Обов'язково зверху

цього паперу робиться напис: "Пронумеровано i

прошнуровано (кiлькiсть аркушiв чифрою i

прописом) аркушiв", вказуеться посада особи, яtса

завiряс копiю, ii пiдпис, прiзвище, iнiцiали й дата.

Все це скрiплюеться печаткою таким чином, щоб

частина вiдбитку була проставлена на прикле€ному

клаптику паперу, а частина  на самому аркушri копiТ

документа.Вiдповiдь та запLIтану iнформаuiю в

оригiналах чи в електронних факсимiльних копiях

(фотокопiях з оригiналiв), належно засвiдчених

вiдповiдно до приписiв ст. 1 Указу Президii

ВерховноТ Ради СРСР вiд 4 серпня 198З року
Ns9779X ,,Про порядок видачi та засвiдчення

пiдприемствами, установами, органiзацiями копiй

документiв, що стосуIоться прав громадян", який дiс
в Украiнi вiдповiдно до ст.3 Закону Украiни ,,Про

правонаступництво Украiни", пунктiв 5 "26, 5 .21

ДСТУ 4l63200З, затвердженого наказом

fержспоживстандарry Украiни вiд 07.04.2003 ЛЪ 55.

прошу надати MeHi на електронну адресу, з якоi

отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання

будьяких iнших моТх контактних даних для мети

комунiкацii за цим листOм. Я не даlо згоди на

використання будьякоi iнформаrrii стосовно MeI ]e та

моiх персональних даних, включно будьяких

контактних даних, для будьякоi мети i в будьякий

спосiб, включаючи i для комунiкацiТ зi мною, за

виключенням мети, вказаноТ в цьому

зверненнi.06.09.21 Пiдпис: Н.М. ЩербатаЗ

1]11l1т_llil: :1_1"михайлiвна__.Буд" ласка,

використовуйте цю електроI { ну адресу для Bcix

вiдповiдей на цей заttит.fоi* rеquеst92022

9 с1 b44)d@dostup.pravda.com.uals info@pfu . gov.ua

the wrong address fоr Frееdоm of Information requests

to Пенсiйний фонд УкраТни? I f so, please contact us

using this



form :  https : / / dostup.pravda. com.ualchan ge_request/n ew?

body:piensiinii_fond_ukrayiniУBaгa ! Це повiдомlrеlIня

та будьяка вiдповiдь на нього булуть опублiкованi

на сайтi.Щосryпу до Правди


