
Вiл foi+request-92 l 02-85 e60444@dostup. рrачdа.соm. uа

Iнформацiйний запит - 4 l 3Похованlr;r

Копiя

Тема

1'екст
l 1"j:", j"я!1, MiHicTepcTBo соцiадьноi полiтики Украiни (МСП)2. Керiвнику

l 
мсП м. Киiв, вул. Еспланадна, 8/10, 01бOt, infozapit@mlsp.gov.ua,

l :l:T,.""{i@mlsp.gov.ua 
3, Пенсiйниii фонд украiъи (пФу)4. керiвнику пФу

l Зuоl: 
м,Киiв-l4, вул. Бастiонна, 9, irrfo@pfu.gov.ua 5. Головне управлitlня

l L,,1,]o""l". фонду Укра'tни у Вiнниць,кiй областi (ВОПФУ)6. Керiвнику ВОПФУ
l З] 'ОО: 

м. Вiнниця, Хмельтtицьке шосе, 7, gu@vn.pfu.gov.ua Щербата Наталя

l 
*"*u-]:1u: 

]:alr^ 
з iнвалiднiстю 2 групи, посвiдчення водiя ААщ м000548,

l ""ou"".zz,04, 
1978р, ДАI МВС - УВС Вiпницькоi областi 2lo37,M. Вiнllиця,

l 
житло (квартира)Прошу пiдтвердити отримання цього електронЕого листа за

l 
призначенням вiдповiдно до прltписiвl ст.7 Роздiлу III <Порядку роботи з

l 
електронними докуN{ентами у дiловод;ствi та ix пiдготовки до передавання на

l :i-j:11::.|]:11y,,затвердженого Наказом MiHicTepcTBa юстицii Украrни вiд

l 
l l ,1.1 ,20 l 4 N9 l 886/5.Я вимагаю застосування та викоЕання, при розглядi та

l 
вирlшеннl цього звернення, приписiв Свропейськоi Конвенцii про захис,г прав

l 
людинИ 

11:T:"""* свобоД (скпл) та рiшенЬ €вропейського Суду з прав

l ":о"r: (е:гIл) як нацiонального зак()ну та джерел нацiонального права

| 
вiлповiлно.I]ей письмовий електроннlлй лист пiдписаний мною електронним

| 
(uиФRовиМ) пiдписом вiдповiдно до п;rиписiв закону шляхом додавання до

l 
електронних даних, що скJIадають тексТ JIиста, даних (iнформацii) в текстовiй

1 
еЛеКТРОННiй формi, - а саме власноруч}Iого пiдпису у виглядi мого власпого

l 
пр,звища Та iнiцiалiВ друкованимИ лiтtlрами такого вигJIяду: <Н.М. Щербата>.

l 
бласне пlдпису передус пiдказка у виппядi слова <пiдпис)) з наступною

| 
лвокпапllю,Щей лист мiстить зверненIIя з метою реалiзацii Moix прав

| 
люлини.Цей лист мiстить 44 запитина доступ до офiцiйних

| 
локументiВ:публiчноТ iнформацii.Щей.пист мiстить 3 запити на досryп дrr Mo.ix

l :Iе|сональних 
даних та ii захист. Щей лrист мiстить 44 заявц на отримання

I 
iнформачiт, необхiдноi для реалiзацiт Moix прав людини.щей лист мiстить

l :ly:уjr."ня 
про порушення прав людиrrи.I. Факгиl. 06.09,2l я звернулась до

l 
вопФУ залотриманням допомоги на пOховання i просила видати ii через

| 
Укрпошry.2, однак, в.о. нач:цIьника управлiнrrя з питань виплат вопФу

| 
ПИЛЯВеuь Алла Стеланiвна, телефон +З80432504529, категорично вiдмовила в lвиплатl MeHt допомоги в такий спосiб. i повiдомила, що ВоПФу HIKOMY не I

виплачу€ грошових допомог через Укрrlошту - лише через банкiвськi уст.анови. l
на пiдставi постанови КМУ вiд lб грудrя 2020 p.Ng1279 <<!еякi ,r"runr" ' 

l
органiзацii виплати пенсiй та грошовоi,цопомоги)), (iз змiнами, внесенимlл lзгiдно з постановами КМУ ]ф277 вiд 29.0з.202l,J\Ъ546 вiд 26.05.202l) (далi - l
цостанова 1279). Причому i вона, i iншi причетнi працiвники ВОПФУ lвимАгАли вiдкривати рахунок в банку для отримаЕця допомоги, якщо.гакий lвiдсутнiй.2.1. Арryменти вiдмови Пилятlець А.С. були насryпними:2.1.1. l
Постанова l279 в абзацi 9 пункry 9 персдбачила, що (далi -цитата): <Органи lсоцiального захисту населsння можугь проводити виплату допомоги на l
поховання за разовиМ дорrrеrrням на ви]плаry допомоги на похованн" ,rio1,o , l
додатком 3 або за виплатною квитанцiскэ, сформованою на пiдставi додатк.ових l
спискiв>,2,1,2, HaToMicTb, такогодозволудля установ ПФУ постанова l279 не l
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мiстить,2,1,3, вопФУ виплачуе чеlrез Укрпошту лише пенсitо.3. На l IилявецьА.С. не справили враженшI арryмепти цро те, що: 3.1. постанова 127J)встаIIовила единий порядок виплат]и пенсiй та грошових допомогуповновАжЕнимИ орIъндмИ, пiд якими в абзацi 8 пункry 2вiдповiдальними за виплату визначIlла i головне управлiння Пенсiйного фондуукраiни в областi, м. Киевi, i струкгурний пiдроздiл з питань соцiаль[lогозахисry населення Micцевоl держадrrлiнiстрацiТ, i виконавчий орган сiльськоi,СеЛИЩНОi, MicbKoT, раЙонноТ у MicTi (у разi ii угворення) ради, i центр з

;"'#::::::_':l1'_*::я 
соцiальних виплат;з,2. бп";.";;; ,l-""пr,чrу .,"*,.;i

| :::"'"_""Т ДОПОМОГИ до }повноважiеного органу (додаток l до постаlтовиl279), тобто'до органiв i пФу' i соцзахисry мiстить однаковi пункти i щодопенсii i щодо грошовоi допомоги, 
"*.oa"no 

i право визЕаченЕя заявникl)мспособУ ви''латИ через обранУ ним у]повноважену органiзацiю - Укрпошry чибанкiвськУ установу;З.З, бланК Ра:tов()гО доручепня на виплату допомоIи Еапоховання (додаток 3 до постано вп 1279) передбачае оформлення йогоУпоВноВдЖЕниМ оРГдноМ, ,оо.о, 
"" 

о"-е органом соцзахисry а й ПФУ;3.4. в пунктi 12 постанови 1279, дiяякого поширю€ться на оргаЕи i пФч iСОЦЗаХИСry ПеРеДбаЧеНо, Що <<,Що кожного комплекry вiдомостей дода€.I.ьсяре€стр вiдомостей, разових доручень на виплату пенсiй, грошовоi допомоги

ffi;::::*,::::_::"]"r-м 5 у дlзох примiрниках)), що означае, що органие, що органи
| 
ПФУ СеРеД iНШОГо, Вицлачують пенсirГ та грошовi допомоги i за вiдомостями, i заразовими доручецнями - як обере заяtзник.всупереч наведеним арl)д\{ентам,Пилявець А.С. i надалi стверджуе, що постаЕов а l279нe дозволяе ВоПФУвиплачувати грошовi допомоги, вкJIючно i на поховання, через Укрпошr,у,включно i за разовими доручецнями.4. Моя заява до ВОПФУ (вхiдний ВОПФУJъl1629/8 вiд 06.09.2021) про виплаryдопомоги на поховання 06.09.2l залишенабез задоволення: 06,09,21 грошова допомога MeHi так i не виплачена,5, Слiддодати, що ВоПФУ Ее звертЕUIося за рOз'ясненнями приписiв постанови 1279, авитракtувало iT текст У вiдривi вiд змiсry та загальних принципiв прав лIOдини -як таку, що дозволяе виплати грошових допомог через Укрпошту, включно напоховання, вкJIючно за разовими дорученнями, лише органам соцзахисry,i ненадае таких повноваж

поцад5мiсяцiв,"о";]:;о-:Нi,::];:::r#ж;;:1",*#:,:iт:т,
допомоги через Укрпошry вкJIючно за ]Dtвовим дорученням, а ЗдСТдВЛlIе Bcixiти до банку, 5,1. Однак, таке пр.возастOсування € штучно створеною
дискримiнацiею за соцiапьною ознакою мiсця отримання допомоги i пряtчlосуперечить ст,ст,21 та 24 Констиryчii Исраihи. Таке правозастосування склада€кримiнальний злочип, передбачений ст. l61.3 кКУ I за весь цей час ВоПсУ тайого посадовi особи HaBiTb в потилицi не почух€шись, щоб в iHTepecax
ОбСЛУГОВУВаНОТ Громади оскаржити проr.иправнi дискримiнацiйнi, на ii д).мrry,приписи постанови 1279, а продовжува,'и викокувати злочиннi дискримiнацiйнiнакази,5.2. Бiльше того, прикриваючи C'loi здg"r"ri дii посилан";;;;;'""'
постановИ l 279, вопФУ та йогО посадовi особи фактично звинувачують
ПРеМ'еР-Мiнiстра !.Шмиг.lля та весь скJIад KMt посадових осiб МсП -розробникiв постанови 1279,y вчинсннi, шляхом розробки та ухваленняпостанови 727 9, антиконстиryцiйних диt;кримiнацiйних дiй такримiнальцOго
злочину, передбаченОго cT,161.3 ккуп. IIовiдомленНя 6, Про вказанi порушенняправа та факти зловживань я повiдомлпю, МСП, ПФУ та ВоПФУ для вжитlя, ЗдвлАсноЮ шIцIАтивОЮ вiдповiдно JIо наданих повноважень, релевантних



заходiв реагування з метою усуненпя цих зловживань та унеможливлiэння ii таподiбних в майбутньоплу.III. Вимоглt7. У зв'язку з тим, що я е людиноF0 зiнвалiднiстю 2 групи, i вопФУ вкрало у мене 83Оlо ПРИЗНаченоi пенсi' тавиплачу€ всього ii l7уо,я влiзпа в борги i вже здiйснила поховання ма:герi, япотребуЮ TepMiHoBoi виплатИ ДОпоIчtоги на поховання, а тому прошу негайно, непiзнiше 0'l .09.2l,здiйснити MeHi виплаry через Укрпошту призначеноi'закоцом
допомоги на поховання, яку я просила виплатити ще 06.09.21.8. Вiдповiдно дост.ст.8, 1 0 европейськоI Конвенцii п]оо захист прав людини, ст.ст. l, 2, (i
конвенцii Ради €вропи про досryп ло офiцiйних докуtчrентiв, Що Дiс яr:
нацiональний закон з l 1.0б.20, ст.ст..}2, 34.2 Копстиryuii Украiни, законiв
Украiни <Про iнформацiю>, <Про досryп до публiчноi iнформацii>, <fl[ро захистперсональних даних))' <Про звернен]ця громадян), прошУ кожного аДресата
надати iнформацiю, необхiдну для рtlалiзацii Moii прав людини; моi пqрсональнi
данi; офiцiйнi документи:публiчну irrформацiю, вкJIючно про себе, Щ()стАновиТь суспIлЬниЙ штвРВС (е суспiльно-необхiдною iнформацiсю),
необхiднУ для виявлеНня порушенЬ прав людинИ, зловживання владою, ризикiвдпя здоров'я людей, i яку я маю HaMipr оприлюднити для суспiльства, а K:aMe:8.'.Вжитi кожним адресатом, ЗА ВЛАСЕtОЮ ШIЦIДТИВОЮ, заходи реагуваннядля усунення та унеможJIивлен}UI в майбутньому наведених зловживань.8.2. ЧимаютЬ органИ ПФУ повцоВокенцЯ на виплатУ грошових допомог через
Укрпошry, вкJIючно за: а) вiдомостям.и (включЕо додатковими), б) виплiлтними
квитанцiями, в) виплатними спискамIл (включно додатковими), г) разовими
дорученцяМи, д) поштоВими перек.Цами?8.2.1. Якими nprnr"u"" npaBa органамПФУ наданi TaKi повноваження? 8.2.2. Прошу навести aBTopiB, назви,
ресстрацiйнi номери та дати ресстрацr,i, джерела iнтернет-оприлюдненн.п ycix
релевантних приписiв права.8.3. Що таке дискримiнац iя, i якимиприпиOаil{и
мiжнародного та нацiональЕого права вона визначена та заборонена?8.З.l.
прошу навести aBTopiB, нчвви, ресстрацiйнi номери та дати реестрацiт, джерелаiнтернет-оприлюднення ycix релевант*Iих приписiв права.8.4. Чи переслiду€ться,
за кримiнальним правом, дискримiнацiя в УкраiЪi? Якими приписами прrава?
8.4. l. Прошу навести aBTopiB, нrвви, ре€страцiйнi номери та дати реестр;лцii,
джорела iнтернет-оприлюдцення ycix 1tелевантних приписiв права. 8.5. Ёlхiдний
реестрацiйний номер та дату вхiдноi рtlестрацii цього листа кожним iз
адресатiв,8,6, Належно засвiдчену факlэимiльну копiю (фотокопiю оригirlалу)
цього листа з реквiзитами його вхiдноi реестрацii кожним iз адресатiв.IIl,.Д.
ВимогИ до МСП:8,7, Хто е розробнико.м постанови 1279 (уваrа!усiх 3х
постанов!)?8.8. Звернення МСП як iHiuliaTopa ухвiUIення постанови 1279 ,цоКМУ З поданняМ проектУ постанови l2179 з yciMa доданими докуrиентамлt.8.9.
Проекг постанови 1279, поданwй мсП як iнiцiатором ii ухвалення.8.10. }(то
погоджуваВ проект постанови l 279?8.1 0. l. Прiзвища, iMeHa та по-батьковi, назвипосад, фах та piBeHb освiти ycix посадових осiб, якi погодили (завiзували,l
проект постанови 1279.8.1l. Правову еriс',ертизу проекту постанови l279,
виконанУ Мiн'юстом.8.12. Висновок CeKpeTapiary КМУ щодо постанови ]L279,
8, 1 3, Проект постанови l 279, погоджевtий (завiзований) вiдповiдальними

посадовими особами КМУ 8,14. Належlrо засвiдчену цифрову (елекгронну)
факсимiльнУ копiю (фотОкопiю З оригiналу) постанови 1279 з рукописнимr(и)пiдписом(ами).8.15. Прiзвища, iMeHa та по-батьковi, нi}зви посад ycix посадових
осiб, якi бРали 1^racTb в розглядi та вирilленнi проекry постановц 1279.8.1rб. Хто
голосуваВ ((за)) yxBuUIeHHlI постанови l2.1g?8,17, Прiзвища, iMeHa та по-батьковi,



нЕrзви посад ycix посадових осiб, якi голосували ((за)) ухвtl"лення проекту
постанови 1279.8.18. Протокол засiданrrя KMt на якому прийнята постанова1279,8,19, Стенограму засiдання KMt наякому прийнята постанова 1.279,Ще
раз звертаю увагу, що вимоги стосовно постанови 1279 стосуються трьох
постанов КМУ: власне первинноi постанови кМУ M1279 та двох наступних
ПОСТаНОв КМУ про внесення змiн до неI.IIIБ. Вимоги до ПФУ:8,20. Чи надававПФУ вказiвки, роз'яснення тощо з приводу застосуванЕя постаIlови l2,7g,,l8.20.1 .Якщо надавав, прошу надати нtlлежно засвiдченi факсимiльнi копii (фотокопiТ зоригiналiв) ycix релеванТНИХ ДОКУI\,tеlrтiв (з додатками).IIIВ: Вимоги доВоПФУ:8.21. Чи зверталось ВоПФУ ДО Вищестоячих органiв за роз'ясtтеннями
ЩОДо ЗаСтосУвання на пракплцi постанови l27g?8.21.1.Якщо зверталось, прошу

l "uдu," 
нЕlJIежно засвiдченi факсимiльнi копii (фотокопii з оригiналiв) а) ycix

таких звернень (з додатками) та б) yciix отиманих вiдповiдей, роз'яснень тощо.
8,22, Чи о скаржувало в опФY в iHTeple c ax обслуговуваrоi,роruд", по станову
1279, зокрема, iT дискримiнацiйний, на думку фахiвцiв вопФу, харакгер?8.22. l.Якщо оскаржувало, прошу надати H.l'cжHo засвiдченi факсимiльнi копiii
(фотокопii з оригiналiв) ycix таких оскаржень (з додатками) та ix резулыгатiв.8,23, Належно засвiдчену факсимiльнlу копiю (фотокопiю з оригiналу) дrэговорувопФУ з Укрпоштою про виплату пе.псiй та грошових допомог. 8,24. lreHi прокiлькiсть виплачених в 202l роцi допомог на поховання загалом, в розрi:зiМIсяЦIВ та:8,24. 1. УпоВноВАЖЕЕtих оРГАнIЗАцIЙ 1в розрлiннiпостаЕови 1279);8,24,2. сПосоБIВ вIlплати, включно за; а) вiдомостями

(ВКЛЮЧНО ДОДатковими), б) виплатним]iл квитанцiями, в) виплатними списками

::::::::_i:lатковими), 
г) раз_овими д(Dрученнями, д) поштовими переказами,е)

банкiвсr,кими трансфертами. 8.25. а) Рiшення про прийняття Пилявець l..С. на
робоry в ВОПФУ та на займану посадr, б) докупrенти про yci if повноваж;ення, в)
документи про ocBiry та в) довiдку прс} доходи в ВоПФУ в 202l роцi в цrзрiзiскладових та мiсяцiв,9. .щля уникнення непорозуi!{iнь та рiзнопрочитань прошу
при наданнi вiдповiдей на цього листа та запитаноi ним iнформацii вказl,вати, на
який саме номер запиту (заяви) в цьомJ/ листi надаеться кожна вiдповiдь ,га
iнформацiя.Вiдповiдно до ст.7 закону }kраiни <Про iнформацiю>: <2, HixTo не
може обмеЖувати права особи У виборi форм i джерел одержання iнформацii, завинятком випадкiв, передбачених закоЕом)). Роз'яснюю, що вiдповiдно до cT.i
Указу ПрезИдii Верховноi Ради СРСР в'д 4 серпня 198З року }Ф9779-Х ,,Ilфопорядок Видачi та засвiдчення пiдприепrствами, установами, органiзацiям.и копiй

| 
локументiв, Що стосуються прав громадtян" (Вiдомостi BepxoBHoi Ради (ВВР),
1983, Nз2, ст.492) (https;//zakon.rada.go,v.ua/laws/show/v9779400-83), 

який досьогоднi дiе в YKpaiHi вiдповiдно до ста:ггi 3 Закону Украiни ,,Про
правонасryПництвО Украiни" як такий, що не суперечить закоцодавству УкраiЪи,
<Президiя BepxoBHoi Ради СРСР п о с т а н о вл я е; l. Встановити, Щодеlэжавнi
i громадськi пiдприсмства, установи й органiзацiт видають за заявами гроI\{адян
копiт док}ментiв, якi виходять вiд цих пiдприсмств, установ i органiзацiй, Якщо
Taki копiт необхiднi лля вирiшення питаI{ь, що стосуються прав i законних
iHTepeciB громадян, якi звернулися до них. Копii документiв видаються на
бланках пiдприемств, установ i органiзаIдiй. У такому ж порядку пiлприемrэтва,
установи й органiзацii можугь видавати копii наявних у них докрлентiв, щовиходять вiд iнших пiдприемств, ycTaHoI} i органiзацiй, вiд яких одержати
безпосередньо копii цих докуIиентiв важltо або неможливо. У випадках, коJIи
докумептИ були виконанi на бланках, прIl вигоТовленнi копiй вiдтворюють(]я
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реквiзити бланкiв. Пiдприемства, у()танови й органiзацii висилають такох копiiнаявIIих у них документiв на запитлt iнших пiдприсмств, установ i орr.анiзацiй,
якщо копii таких доч/ментiв необхi,цнi длд вирiшення питань, що стосуються
прав i законних i'Tepeci' громадян, якi звернулися до них. BipHicTb ксlпii
документа засвiдчуетьСя пiдписоМ керiвника або уповноваженоi на те службовоi
особи i печаткою. На копiт зазначаетъся дата ii видачi i робиться вiдмiтка про те,
що оригiнаЛ докрлен'а знаходиться в даному пiдприсмствi, ycTaHoBi,
органiзацiт>.порядок засвiдчення копiй доrсуплентiв визначений пунктам п 5.26,
5.27 Нацiонапьного стандарry УкраТни .Щержавноi унiфiкованоi системи
документацii, УнiфiкованоТ системи органiзацiйно - розпорядчоi докуrиентацiТ"ВимогИ до оформлЮванЕя докр{ен,гiв" (дстУ 4 l б3-2003, затверджеI]rого
Еаказом .ЩержспоживстаЕдарry Украiни вiд 07.04.2003 Nэ55,
httр://zаkоп.rаdа.gоч.uаlrаdаlshоw/чOСl55609-0З).За 

вка:}аним нормативно-
правовим актом, вiдмiтка про засвiдчення копiiдокуrиента скJIадасться;-зi слiв
"Згiдно з оригiналом",-назви посади,-особистого пiдпису особи, яка засвiдчуе
копiю, ij iнiцiалiв та прiзвища,-дати засвiдчення копii, яка проставляеться ни)l..,е
ПiДПИСУ.ПрИклад:Згiдно з оригiналомЮрисконсульт Пiдпис Iнiцiали,
прiзвище20.03.2014Пiдпис вiдповiдаrьноi особи засвiдчують на документi
вiдбитком печатки органiзацii. Вiдбиток печатки cTtlBJUlTb так, щоб BiH
охоплював ocTaHHi кiлька лiтер назви цосади особи, яка пiдписала доку,мент.За
вищевказаним способом засвiдчуватиIсь повинца кожна cTopiHKa
документа,також У випадку, якщо доliумент складасться з кiлькох сторillок, то
копii знiмаються зi Bcix cTopiHoK, якi lloTiM можна засвiдчити i у такий с,посiб;
прошитИ разом, напис "КопiЯ" ставитьсЯ на першiЙ iз прошитих cTopiHclK,
кiнчикrt ниток мас бути заклеено клаптиком паперу так, щоб нитки вигJIядаJIи з-пiд цього паперу. обов'язково зверху.цього паперу робиться напис:
"Пронумеровано i прошнуроваЕо (кiлlькiсть аркушiв цифрою i прописопr)
аркушiв", вказуетьсЯ посада особи, яка завiряе копiю, iT пiдпис, прiзвище,
iнiцiа,llи й дата. Все це скрiплюсться печаткою таким чином, щоб частиtlа
вiдбитку була проставлена на прикдееному кда,'тику паперу, а частина * на
самомУ аркушi копii документа.Вiдпоtliдь та запитану iнформацiю в оригiналах
чи в цифрових (електронних) факсимi;цьних копiях (фотокопiях з оригiналiв),
ц,lлежн,, засвiдчених вiдповiдно до пр.иписiв ст.1 Указу Прозидii Верховlrоi РадиСРСР вiд 4 серпня l983 року }lъ9779_х ,,Про порядо* 

"rдu"l 
та засвiдченtня

пiдприемствами, установами, органiзаt]iями копiй докуr'rентiв, що стосуються
прав |ромадян", який дiе в УкраiЪi вiдгrовiдно до ст.3 Закону Укра.lhи,,Про
правонаступництво УкраТни", пунктiв li.26,5.2,] дСту 4|6з-2003,затвер,цженого
нак€вом.Щержспоживстандарту yKpaiHla вiд 07.04.2003 N9 55, прошу надати MeHi
на елекгронну ацресу, з якоi отриманийi цей лист. Я не даю згоди на
використання будь-яких iнших Moii контактних даних для мети комунiкацii за
ЦИМ ЛИСТом. 07.09.2l Пiдпис: Н.М. Щер,бата З повагою,Щербата наталяМихайлiвна 

---Будь ласrlа,
використовуйте цю електроЕну адресу,цля Bcix вiдповiдсй на цей
запит.fоi*rеquоsь92l02-8 5e60444@dostup.pravda.com.uals 

сч@чп.рfu.соч. ца the
wrong address fоr Frсеdоm ofInformation requests to Головне управлiння
ПенсiйногО фондУ УкраiЪИ у Вiнницькilй областi? If so, please contact us us,ing this
fоrm : https ://dostup.pravda. com.ua/change_request/new?
body=golovnie_upravlinniaзiensiinogho__fondu_ukrayini_u_vinnitskii_oblastiYBaгa!





.Щоговiр M..27-1s-,fry
про закупiвлю послугп, 

'"пr,"й та доставкп пенсiй

м' Вiнниця o,gu 
, i'*r*t,* 2021р.

головпе управлiпня Пенсiйного фоццу Украihп у Вiпнпцькiй областi в особiЗаСТУПНИКа ПаЧаЛЬППКа ГОЛОВНОГО Управлiшшя €io-u",io й;;"" юлiiънп, яка дiе наПiдСТавi ПоложеннrI про головнi управлiнrrяr Пенсiйного фонду Украiни в ДвтономнiйРеСПУбЛiЦi КРИЧ: ОбЛЪСТях, ;i.Ь Киевi :га севастополi, затвердil(еного постановоюправлiнrrя Пенсiйного ооЫ Ущраihи ,itl- iz.l2.20l4 lлэ 
-lб-z, 

зареестрованого вЖtffi'rЁiffirех,lтЯъН1*;j"нiо";й;;;";";;riiпо",,о.оуправлiнrивiд

ИУ!:::" rфШ,,,У:О"Я,п,,.|, iу:u' заступника головп правлiпня
пtдставi положен""@ 

;ff?uffi.ТMiHicTpiB Ущраiни вlд }З.ОZ.ZОii-ЛЬ ZBO, 
"ч**i-iiЪ"111"ого фонду Уlgаihи вiд 1 7.12.2018лlЬ 198 (iз змiнами) (далi - "п"".мний фонд)), ,с другоi Сторон и) таАкцiонеРне товарпство (УкРпоШТА>> в особi дпректора Вiпницькоi дирекцii ДТ(УкРпоШТА">> Шало"i"""*о"о Волод",пра Петровича, який дii на пiдставi довiреностi вiд

i;i]r',iifi: rffi;I.fu'" - ВИЙНа"'Ц"), З TpeTboi С"орони]у**" цеii договiр (надалi _

I. Предмет договору

1, Виксlнавець*зобов'язуеться у 2021 роцi надати Замовниковi посrryги з виIUIати тадоставки пенсiй у Вiнницькiй облаЬтi ({K'Й,iotS - 6412000О-З Кур',эрськi послryги) заptlxy'o* коtrrгiв, профiнансованих П.".iйrr*drо"до". а Замовник - прlлйняти i оrr.[атrгипосJryгп.

2, Виконавець на пiдставi наданих Замовником вiдомостей, елекцронних виIшатнЕхспискiВ (далi - виIIпатнi документи; ,u .roary,--r*rru""ry у роздiлi IV цього .Щоговору,
fr.Т,ЁТ'r,"":НffiХ ffi 

ТаВ КУ ПеНС i й 
"Р 

О'".о"" 
" 
rnou.""x пер i одi в, з аз наче Еих у гrункгi 

- 

1

Пересилан," 
","'iй особам, якi мають uраво на пенсiйне забезпеченшI згiдно зЗаконом УlЕаiни 
"Про пенсiпнЬ забезпечення Ьсiб, ,riпrrйrх з вlись,ковоi служби, тадеяких iнших осiб> (rcpiM пенсiонерiв з числа вiйськойr;а;йi" .ц,оковоi служби iчленiв ik сiмей), може здiйсlповатись ВиконавrIем поштовими перекд}аIии вiдповiдно доПравил надашu посJryг поштового зв'язку, ,ч""Ьро*ених постановою Кеrбiнету MiHicTpiBУкраihи вiд 05.03.200б лЬ 270 С"чд-i - Прu"-;.--.

З, ТермiНи в цьому [оговорi застосовую]]ься у значенIUIх, наведеЕЕх у ПорядкувиплатИ i доставки пенсiй та грошовоi допоплоги з1. мiсцем факгичного проживаннrIОДеРЖУВаЧiВ У МеЖаХ УrgаiНИ ОРГаНiЗацiями, що здiйснюють 'i* 
"".rnury i доставку,

,ffi;iffiЁlЪ;d:*аНОВОЮ 
КабiНету MiHicTpiB ч,9чъ" вiд rй. l).zozo.пlb 1279 (далi _

F.у,*я

змеitшенi,



2

rr. Якiс:ть послуг

1, Виконавець нада€ ЗамовниrсУ ПrOСл}ги,.якiсть яких вiдповiдае вимогам ЗаконуУКРаihИ <'ПРО ЗаГаЛЬНООбОВ'ЯЗКОве державне пенсiйпе страхування>, порядку }lb |279 таПравшl.

;,:;fr н# #НЖ;у;;;;;"з'.";,;ffiЁНЪiНl,;ffi 'ТflЙТ-Нi

2, Порядок формуванIUI виплатник квитаЕцiй, передавання вiдомостей, спискiвта руху грошових коцrгiв дл,I виплати пенсiй мiж ВrпЬ"]"ц.м та його виплатнимиоб'еrстами, якi безпо"р,д""о'""поu,,уоть i доставляють додому пеlrсii (далi - виплатнiоб'еrсги), визначаеться вIrутрiшнiми'ооп.у".ilJr" Ви*о"u"й. Копii TaKLD( доrсументiв.засвiдченi в установленомУ законом ПОрядк)/, надаються Виконавцем Замовниковi пiд часffiЖ *ill"Hh;J,#rHeceHE'I до них ,ri" ]rр;";;;Ъьох 
робочих днiв з дru

у такому ж порядку Виконавцем надаються Замовниковi копii таruтх документiв, щовизначаЮть зазнаЧенi пrганrrя у Вiнницькiй оолlаЬ (у разi ix видання).

ПI. Щiна договору

1' ЩiНа ,ЩОГОВОРУ СТаНОВИть 10З 15б 900,00 (сто три мiльйони сто п,ятдесят шiстътисяtI дев'ятсот гривеIIь Iryль копiйок) б., ;чйii"о ПД.

ф.*,?**:Ъ#ШТir*:ý.ЖХr'#:НШеНа За взаемною згодою cTopiH з урахуванЕям

IV. Порядок здiйспенпя оплатп

1. Огrлата послуг Виконавця здiйснrсlетъся:за виплату та достЕlвку пенсiй за випла!гними документtlп,fи - за чинними тарифаrчrи,ЗаТВеРДЖеНИМИ ПОСТ.НОВОЮ КабiНеry MiHicTPiB 

'Й;;", 
яка дiе cT€lHoM на момент нqдаЕЕя Ttl*иxПОСJrЛ" ПОДеКаДНО - В ЗаJIеХ(НОСТi вiд .уЙr. прЬфi"ч"сованID( копrгiв дIя виплати пенсiйпротягом перших двох декад поточного мiсяця^та остаточнi розрахунки - у порядку iсц)оки, визначенi tryнкгом 3 цього_роздi.гry ,Щоговору, на поточний рахунок Виконавцяп/р UА1430207б000002б004зоrzЬвзоrl J --- !

за поцIтоВими переКа:}ами - за тарифами н:а пересиJIанн,I поIIIтових переказiв, дiючимина момент надання Замовником ВиконаЪцевi спискiв ..рупо"чЙ- поштових переказiв заФОРМОЮ 103-1 (НаДаЛi - СПИСКИ За формою- rОЗ-iJ, ,цо оrryблiкованi на веб_сайтi виконавцяЗа посиJIанн'Iм httPs://www"kPg:l9:чY]u- о*р.r"r" ппч"i*r"i;-;;й;й" н8поточний рахунок Виконавця пЧр ulzззоzоiообоЬоzоооz300288304.
2, Здавання посJIуг з 

"ипла,и та доставки пенсiй за виIшатн'ми докумоIIтамиВиконавцем та приймання p.ryoi"u.iB Замовн"*о' здiйсrшость"" -**olvt пiдписанЕrl нимиЗВеДеНИХ ЗВiТiВ ПРО ВИIIЛаry ПеНсiй. Пiсля Й;;;""* послуг замовttиком на пiдставj
Жi:ffi ;ч:хir."#"iт,1;1.:о, j.i:т1l1ilф9*i";;;;;;Ъу*.*..рськогооблiку

{/;+,-/ |
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J, w|JI,аl,Oчнl розрахунки мlж 3амовником та Виконавцем по omla1i наданих посJIуг з
шпап,r та достаВки пенсiЙ за виплаТнимИ докJ/менТами у звiтному мiсяцi цроводяться на
$iýTaBi пiдписанОго Акry звiрення розрахункilв з виплати пенсiй до 7-го числа мiсяцяо
штупного за звiтним, але не ранiше наступtlого робочого дня пiсля пiдписання Дкry
звiрlпrя розрахункiв з виIIлати пенсiй, якщо його пiдписано пiсля lji години 7 числа
шпповiдrого мiсяця.

якщо кiнець строку припадае на день неробочий, то за останнiй день строку
ввака€ться перший пiсля нього робочий день.

4. У разi виIIвленIIя помилок у виплатних документах, а також порушенъ порядку
впIUIати пенсii з вини працiвникiв Виконавщl Замовник письмово ,rс,"iдо*ля€ про це
Вш<онавця. Виконавець в день надходження такого повiдомленЕя з'ясовуе приtIини
BIIHиKHOHIUI помиЛок i розбiжностей у сумах, Вж]иВа€ заходiв до ix усунення.

V. Надання послуг

1. Строк наданIIя посJryг з виплати :га доставки пенсiй: щомiсяця протягом
виIшатного перiоду, якщо iнше не передбачено Порядком Ns 1279 або цим {оговором, а
ttри пересиланнi пенсiЙ поIIIтовиМи перека:tап,tИ - не пiзнiше одного мiсяця з дня ik
над(одження. Початок перебiry та закirrчення зЕrзначеного мiсячного стр()ку обчислюеться
За ПРаВИJIаМИ, Встановленими статтями 252-255I{ивiльного кодексу Украiirи.

виплата пенсiй, грошовоi допомоги цроводиться згiдно iз з{tзначеною у
вiдомост7списку датою виIUIати та до кiнця виIIлатного перiоду.

пенсii, грошова допомога можугь випдачуватися ранiше вiд визна.lеноi дати лише з
письмового дозволу Замовника.

Якщо встацовлена дата виплати пенсii, .грошовоi допомоги збiгаетьоя з вихiдним
або свягковим днем виIUIатного об'екта ВиконаЕця, виIUIата може проводитися достроково
без узгодження з Замовником, аJIе в межах виплатного перiоду.

Якщо початок виIUIатного перiоду припада€ на вихiдний або святковий день
виплатного об'екга Виконавця, виплатний перiод починаеться з дати, яка передуе
вихiдному або святковому дню.

У разi необхiдностi TepMiHoBoi виплати пенсiй, грошовоi допоil{оги у зв'язку з
прийнятгям законодавчих та iнших нормати:вно-правових акгiв строки виплати та
скJIадеЕIIя звiтностi за у3годженiстю мiж ЗамовнIком та Виконавцем можуть змirповатися.

2. Мiсце наданн.я посJryги: Вiпнпцька облаt:ть.

3. ЗВ'ЯЗОК вiд iMeHi Виконавця щодо наданЕя посJryг з виплати та доставки пенсiй,
органiзацii та проведення перевiрки цiльового використання коrrrгiв, lIризначених дJIя
виIUIати пенсiй, своечасностi виплати та доставки сум пенсiй одержувачам здiйсrпое
Вiнницька дирекцiя Виконавця (даrri - дирекцiя Вlиконавця).

4. ВНУГРiШнiй поrrrговий переказ не I,rоже буги прийнятий Виконавцем дJIя
пересилання за межi тери:горii Украiъи, на тимчiлсово окупованi територii та до населених
ГryНКГiВ, На територii яких органи державноi влаци Уrсраiни тимчасово не здiйсrшоють своi
повнов_аженця.

J. остагочнi розрахунки мiж замовником та Виконавцем

а/о'
ia' /

t

ffi
#
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VI. Права та обовrязки cTopiH

l. Замовник зобов'язаний:
1) надати Виконавцевi зразки печаток i пiдписiв працiвникiв, вiдповiдальних зформуваншI документiв дIя виплати пенсiй на початку кожного рок},(або протягом рокуразi змiни TaKI,D( працiвникiв), але не пiзнi,ше наданнrI виплатних докумеrrгiв, пiдписакицими працiвниками або скрiплених печаткою; 

- g"ДU'*fДД''

2) надавати ВикоНавцевi щомiсячно, .u З 1rр") робочi Днi до початку виIшатногперiоду оформленi вiдповiдЕо до вимог Пtорядку .lVs |ZZq вигrлатн,i докумеЕги разом iсупровiдНими докУмеЕгамИ у порядкУ, .rер.дбаОеномУ роздiлоМ vli;;;; it;;йy,3) надавати Виконавц."i ..rr.* ,u фор*ою 103-1 л* .r.р..иланЕrl пенсiй особам, яtМtlЮТЬ ПРаВО На ПеНСiЙНе Заб.еЗПеЧеНня- згiдно з Законом уrсраiни опро пенсiйнзабезпечення осiб, звiльнених з вiйськовоi.оуЙ", та деяких iнших осiб> (rqiM пенсiонерiз числа вiйськовосrryжбовцiв строковоi rэлужби i членiв iх сiмей), пiсля внесеннзамовником суми, призначецоi для переказу, та плати за його пересиJIання, на рахуноВиконавця п/р UА73302076000002б0O2ЗООZЙОД;
4) приймати наданi послуги згiдно звеДених звiтiв про виплаry пенсiй, Дкry звiреннрозрахунКiв з виIШати пенсiй; Акry прийм:ання-.r"р.дuй наданих посJIуг з пересиланнвкутрiшнiх поштових переказiв, офорйп.п.,.о .u ,р**ом, наведеним у Додатку ЛЬ 1 дЩоговору
5) своечаСно i В повному обсязi сшIачувirти за наданi послуги;б) надаватИ Виконавцевi виплатнi, сlупровiднi та ."bl' докумеЕги за зразко[передбаченим у Порядку ЛЬ 1279;
7) повертати Виконавцевi перевiренi та пiдписанi:_ зведений звiт цро виплату пенсiй з 4 по 25 числа поточного мiсяця - протягом дворобочш< днiв пiсля його отриманЕя вiд Виконавця;
- додатковий звiт про суму виIшат за додатковими вiдомостями 1у випадкаПеРеДбаЧеНИХ ПОРЯДКОМ ЛlЬ izigl - про'гоJ 

"u.ry.r"o.o робочого дш пiсля йоготримання вiд Виконавця;
8) погоджувати скгrаденi та надаЕIi Виконавцем графiки виплати пенсiй длкожного виIшатного об'екга не пiзнiше одного мiсяця вiд дати Ьдaр*чrrя tx Замовнико(ЗРаЗОК НаВеДеНО..у додатку 2), або ru ,Йr'остi обфу;;;lчу"ч*.rь _ надавати iВиконавцевi у той же строк.
узага,пьненi графiки виIuIати пенсiй в розрiзi виплатних об'екгiв та дат виIuIати пенсi(зразок наведено у_додатку 3), надати пенсiи:ному фонлу пiд час укJIаданЕ1I договорУ, таразi змiни - не пiзнiше нiж за три днi до початку й.ryп"ого мiсяця;9) забезпечlтти нерозголошеннrI посадовими особами Замовникао якi здiйснююткоЕIроль за цiльовим використанIUIм ксlштiв, призначених NIя виплати пенсijсвоечаснiстю виIшати та доставки сум пен,сiй одержувачам, iнформацii з обмежени

доступом, яка cTuUIa iM вiдома пiд час перевiрки.

розiрвати чей .Щоговiр у

2. Замовник мае цраво:

у строк 20 дцi"в;

невиконання зобов'язань Виконавцел

!

i,
ijb l|]
l,\ i

.-a,

]l



*",":}iiШ;Н,#;ТlТ:d;х;;##н":;н.нi".#:доумовцьOго{оговорута
3) зменШуватИ обся"u*упi"оl ,u rч.БЬ,BiapTicTb ч"й {оговору, зокрема заJIежно

вiд факгичногЬ обся';;;;;;;й;'#' 
с,Ёр"*" ,;;й вiдповiднi зйiни до цього

{оговору;
4) поверlryти дощумеЕги Влконавlцо у разi ik неналежногоюформленIuI (вiдсугнiстьпеЧатки' пiДписiв' локУментiв або i"фййriЪ" 

"iдпо"iд"о-оо пор*ку ль 1279 повиннi
буги наДанi разоМ iз- звiтами, 

"ar""i."" .,оr*()к у ""*йr* докумеffгtж, порушеIrь;,""tr;ЖННJffi'"'riхi" працiвникi" B,*,,"aBIц, розбiжностей у cy'.lx, зощрема,

,,,--:iй;;*наквар*rл*т:Щ.iiti";iЖ"fi'#Цх*#Н*t",Ё.*о.",о*цlльового використаЕIu оой", призначенш для виплати пенсiй, своечасностi виплати iДостаВки сУм пелсiЙ оДерЖУВаЧам 
' до,р"rч".о, o*..r.p"p"HocTi 

церiолу перевiркивiдповiдНо до графiн", ,йJд"i,*зu,nо"";Й 
"з,l,]fl."т з дирекцiею ВиконЬвця. Графiк

мае бугИ погоджеН,_t д,р,Йй Викона"Й о'.rl.ri,oе нiж за З робочих дrriв до початкуfrТiЩ:JlfiНi""Ж*:ТН"--;;;Й* Строк,ой."."о TaKoi перевiрки не

у"3 ХliJffi:Ж;:##'лО.,',::,l_чlс печев,iрки, передбаченоi пiдгry,,i"о, 5 цього

Ё-,ffi 
"#,,#*чhж;;;":i-#":i;ifr ;FiщTbixT:ffi ;ТТ#

ВП'IВЛеНШI ПОРУШеНЬ Вимог Порядку_J\ь,rrп,ОТfiоffi*Т'# 
ffi"J:#Х'"Ж *trперевiрlсу у вiдповiдноrу ""*brr Ъ.б'.юi, ,u Й*;;;;;."lii."*ч дирекцili Викопавця;7) У РаЗi НаДХОДЖення iнфоручii Й;Й;rе]rшI порядчу використання коштiв або

вимог Порядlсу лlь 1279 
"ро"одЬ поза графiкЙ пере"ЦЙуiriпоuоих об'ектах, з пит€lнь,

необхiднiстЬ перевiркИ 
"й-,"-Ч пцЪ"ч"й о- Г здiЙсн.;;. Дирекцiя Виконавця;нн:}#frт.:r-,зоl,д,"о ,uуi *р.",рй 

_ 
шл,гхом н€lправленн,I iй письмовогоs) за o.ru. 

ПlЗНlШе' ЯК За ТРИ РОбОЧИХ ДНi ДО .ro.ruroy перевiрки;

_1i".""i.-; 1oi#':"fu"ЖТff:;iН" Н:;j*-h;.Lт"ика* перший - дIя

ý:,fi:#ffiЖЖТ'ff ,-,Jро^'(осооою,уй""u"*еною,,"хi;"н#i#iз#";
9) отримувати за запитом до керiвника дирекцii Виконавця вiд посадових осiбЖ#:}:ff Тi,:Жffi :#ffi:;:fr #j^,.i;ъi,цо,о.,i,Ёй,,письмовi)зпитань,
З. Пенсiйний фонд зобов'язаний:

lýýХНffiЖ:Н *_::,",:,","у: 
обсязi фiнансl'аншI дIя виплати пенсiй _".r"rffi ",Iialilrffi 

ffi #r"r"Ё,iъ#;[#':.'liiffi ;;*
#1."f,*l:У;Т:fУ"Y;'.'J::.:trБi:i';.Ж;НЖТ#ХТ"ff ffi :;lHH"."ff#H}:i*o,_""""u""o.Tiffi rH;,X#ffi J:п:r#iробочшr днi дбвстtлно&пеноi дати виплати;

;'frЖ;Ж;ъЖiЖffi Y-:Т,']i:л":,y"РиконавцятаперекtlзуваншI{,лругоIчtу пункry 2,fРilI}lЧy пункту 2.роздiлу I цього fiоговору' 
"" йrм-"

r
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нiж за одиН робочиЙ день до HacTaHHrI сцlокiв, передбачених гryнктами l, 3 роздi.rryцього.Щоговору;
3) розглядати скарги Виконовця на рiшення про накJIаденЕя штрафiв вiдповiдно дсПорядку розгJUIду органами Пенсiйно.о бо,оду VrФuiЪ" ;Б; рiшення цро накJIаденшlпrграфу, нарахування пенi та зЕuIв страхувалl;никiв при узгодженнi ними вимоги про сплат}недоiмки iз сIuIати страхових BHeckiB на загальнообов'язкове державне пенсiйнеcTpaxyBaHH,I' затвердЖеного постановою правлiння Пенсiйного фоr,дУ УlЕаiни вiд|912200З М 2|-2, зареестрОваного в A4iHicTepcTBi юстицii Украihи 20.01 .20О4 заNs81/8б8O.дччдlДчIдJлРС.rгL|lz.v.vL.,

4. Пенсiйний фонд ма€ право:

._,__ лll_iОrrЦРОЛЮВаТИ 
ПЛаIтуванЕя, органiз,ацiю та проведенЕя замовником перевiрокцlльового використанн,I коштiв, призначеник дJIя виIIлати пенсiй, своечаснiстю виплати iдоставки сум пенсiй одержувачам;

2) отримувати вiд Замовника та Виконавця iнформацiю, необхiдну для виконання йогоповновФкень, передбачених Порядком Ns 1279.

5. Виконавець зобов'язаний:
1) вiдцрrги поточний рахунок iз спеr(iальним режимом використаншt для облiкукоштiв, призначених для виплати пенсiй;
2) забезПечитИ наданЕЯ посJryГ у строки, встановленi цим .Щоговором, за умовисво€часного та у повному розмiрi фiнансуванrrя;
3) забезпечIfги наданЕrI посJIуг, якiсть яких вiдповiда€ умовам, установленим роздiломII цього,Щоговору;
4) сшrадати та при необхiдностi вносити змiни ло графiкiв виплати пенсiй дJIя кожноговиплатного об'екта (залежно вiд 

. 
адреси фаlсичного проживання одержувачiв) тапогоджувати ik iз Замовником. Графiки виплiлти пенсiй складаються виходячи з цринципуpiBHoMipHoi виплати одержувачам пенсiй;

5) здiйсшовати розподiл коцrгiв, що надiйшли на рахунок Виконавця, зtlзначений уПiДПУНКГi 1 ЦЬОГО пунIсгу !оговору, мiж виплатни;;-;;r;;;^;' .ЙЪ]i."."*piBHoMipHoi вишtати вiдповiдно до 
"рчфi*u 

виплати пенсiй;
б) забезпечувати cxopoHHicr" .rе"сiЙних I(omTiB на 

"ai* 
."urru* технологiчного процесувиплати пенсiй, вживати заходiв щодо запобiганшI випадкiв втрат, 

"..r" "и"Ъ"йй""i.ruза незабезпеченЕrI збереження пенсiйних кошrгiв;
7) НаДаВаТИ ЗаМОВНИКОВi Оформленi вiдповiдно до Порядrсу JФ 1279 тацього rщоговору:- не rliзнiше 28 числа поточного мiсяця - зведении звii про виплаry пенсiй з 4 по25 числа поточЕого мiсяця. Якщо 28 число поточного мiсяця ,iрr.rчдч. на вш<iдний абосвятковиЙ день, звiтнi докумеIIти надаються у.в перший насryпний за ним робочий день;- не пiзнiше другого робочого дЕя Еаступного мiсяця - додатковий звiт про суму

вишIаТ 3а додатковими виIUIатними докуМеЕгЕ]ми пiсля завершеншI виплаТного пaрiоду докiнця звiтного мiряця;

мiсяця, наступнс)го за звiтним, - пiдписаний аю звiрення

l

Рhzz



7

- до 10 числа мiсяця, наступнОго за звiтtlим, - АкТ приймання-передачi наданю( посJryгз пересшIанIUI внугрiшнiх поштових переказiв.8) не пiзнirпе 29 црудrrя zбzt року повер[гуги Пеноiйному фонду сумипрофiнаНсованих Пенсiйни,'6о"до, та неоlриманих одержувачами пенсiй, якi надiйrшlина рахунки Виконавця дtя наданн,I послуги з виплати та доставки пенсiй за виIIлатнимидокумеtпами;
9) погодЖуватИ скJIаденi та наданi Замоlзником графiки перевiрок виплати пенсiй длякожного виIшатного об'екта протягом мiсяця вiд дати ix одержанЕя, aLле не пiзнiше нiж за 5робочиХ Днiв д9 початку *"uprarry, у якому бу;й" проводитись перевiрки;10) ДОrrУСКаТИ ПОСаДОВID( ОСiбЭамо";"*;;;;еревiрок цirr"о"Ь.о використ€lння коrrrгiв,цризначених дJUI виплати пенсiй, своечаснос'i виплати i доставки сум пенсiйних виплатодержувачам та надаватИ yci необХiд"i до,.у"";;;- ik проведеIIIUI, зоIýрема:- виплатнi доlсуменги, зазначенi 

" 
пiд.rун;;;;""rу 1 цього роздi.гry;- списки за формою 103-1;

- витяг iз касових звiтiв виплатного об'екта, зощрема щодо коштiв, призначених длявиIшати пенсiй;
- ловiреностi на отриманшt пенсiй та коlпii довiреностей на вчиненшt рiзноманiтнихлiй;
- ачи звiренrrя розрахункiв з виплати пенс:iй:
- звiти про виIшату пенсiй; )

- виписки банку з paxyHkiB, вiдlФитих банком для облiку кошrгiво призначених длявишIати пенсiй;
- регiстри бухгалтерського облiку з вiдпсlвiдними первинними документами, в яких

;rrТХЖЪЖ'#,;'rfr ;";ж;*rдii,iпчr".,.""iй,вiдповiднi-*ур"*"_ордери,
- розпорядженIUI (ф.45) на висилання готiвlки у вiддiлення зв'язrсу;

п.r.iП,Оовiдки 
про використання 

""*ч.rr"",-оь'.й"; а;;; коштiв на виплату

"rrr#Н#УЖtr ННХНЁ*:;1"" 2 рсrздi,гry II цього щоговору, що пiдгверджують
У РаЗi НеНаДаНILI Л" ""Р"ф*" докумевтiв, зtвначених у цьому пункпi .щоговору,надавати письмовi поясненIuI }цього приводу;
11) вжити 

_заходiв Цш нерозголошенIUI iнформацii з обмеженим доступом , якаотримана у зв'язrсу з виконанням .ЩогоРору й.Ъ"Ыьнi данi оо.йrччiв пенсiй, ik мiсцепроживанIUI, матерiальний стан тощо), Ъ'ur.йЁ,.rr" цIя надаЕня посJrуг за Щоговоромособами.

б. Виконавець ма€ право:

]]!]ХЪ-Ж;:.:J,":.ТУ_:9::,_"тримува:гиплатузанаданiпосJryги;

:]Jiнiж:н"*ж,;::.*:т_iщ:I;;f Ёъ"ffi#Т#ъх#"r?**о*о"о

ДокумеЕгiв вjлп9дiш9 до умо: до.Ь"оfr, ;;; ;;'J.#ffi;i



5) повертати Замовнику документи, оч)иманi вiд нього з помилками, зазначеними упiдгryнкгi 4 цього гryнкry.

7, СтороНа,_ яка одержуе iнформацiю з обмеженим доступом за цим {оговором,зобов'язусться обмежити коло ocio яс будуть мати доступ до такот iнформачii, та надати
ДОСТУП ДО Неi ВИКJIЮЧНО ТИМ ОСОбаМ, ЯКi беруlгь участь у наданнi послуr за цим .щоговором.

VII. Порядок обплiну документами

l, Виплатнi та звiтнi докумеЕги передаються Сторонами одночасно на паперових таолекtронНих носiях, Вiдомостi на елскцроннzгх носiях под€lються'вiдповiдно до ,*д*егiдьдомовленоi структури та повиннi вiдпо;вiдати паперовим носiям. У разi наявностi
розбiжностей в cyMi та кiлькостi одержувачirl мiж паперовими та елекгронними носiями -Виконавець повiдомJIя€ про цей фаlсг Замоlвника в письМовомУ виглядi. При цьому напiдставi письмового повiдомлення Виконавця Замовник скльае та повторlно надаевиправленi докумеrrги на елеюронних носiях, до отриманюt яких Виконавець не rлиaБaвиIIлатУ та достаВку пенсiй. Виплатнi документи надаються Замовником через йогоПiДРОЗДiЛИ ДО СТРУКryРНИх пiдроздiлiв Виконавця, зазначенLt< у додажу 4, або можутьбуги направленi iM по,*о"rr' вiдправленнями, вiдповiднЬ 

'оо 
вимог Правил, 9проведенням оIшати послуг за пересиланЕя IIоштових вiдправлень. Перелiк aтру*rур"*пiдроздiлiв, зазначених у додатку 4 до !оговlору, може буги змiнено шJIяхом надсиJIанЕявiдповiдного листа, аJIе не пiзнiше нiж за 1а днiвь початку виплатного перiоду.

2, За HMBHocTi техпiчних можJIивостей у CTopiH договору елекгроннi виплатнi списки
та супроВiднi докуМенти дО них, звiтИ.про виппату пенсiЙ,о*уr" подаватися в елекtроннiй
формi з викориСтанЕяМ засобiв квалiфiко"ur,r.о'.пекгронноrо ,riдЙ];,|-.,{;Й*о"ч"оi
елекгронноi печатки, якi мiстять вбудованi апаратно-про.рurнi засоби, що забеr.r."уrr"захист записаних на них даних вiд неоанкцiонованого достугry, безпосереднього
ознайомЛеншI iЗ значенняМ параметрiв осrэбистих кпючiв i ix копiювання (далi
елекгронний докумеIrгообiг). ЗапровалженЕя елекIронного документообiry здiйснюсться
на пiдстаВi оrqремого договору, укJIаденого Стrэронами у встановленому законом.порядtсу, i
не змirпое iнших зобов'язань CTopiH, передбач.п* цим,.Щоговором, lcpiM визначення формта змiсry виIIлатних документiв (вiдойостi на виплату пенсiй або елекгроннi виплатнi
списки, виплатнi квитанцii та супровiднi документи, звiти про виIlлаry пенсiй) та порядку
ix передачi Сторонами.

3, СпискИ за формОю 103-1 надаються одночасно на паперовому, згiдно з .Щодатком 5
до ,,щоговору, та елекцронному, згiдно з ,щодагком б ло .щогойру, носiях уповноваженимпредставНикаМ Виконавця пiд пiдпис або надсиJIаються на адрФ Виконавця, зtвначену в

насл
103-

з невiдповiднiстю даних у наданих Замовником списках за формою
елекцронних носiях, несс) Замовник.
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Списки за формою 103-1
*:пбаvи, з.lзначеними у пiдtryнктi

9

на паперових носiях пiдписуються з бо*у Замовника
1 гryнrсry I розд;iлу VI та сrФiЬються петIаткою.

. VIII. Вiдповiдальнiсть CTopiH

1, У разi невиконання або ненаJIежного виI(онанrrя cBoix зобов'язаЕь за .Щоговоромстороrш несуть вiдповiдапьнiстьо передбачену закOнами та цим .щоговором.
2, За несвоечасЕу оплату послуг з вини Замrовника у строки, передбаченi rrунmом Зрозлi,тrу IV цього .Щоговору Замовник сплачуе Викrэнавrцо пеню у розмiрi 0,1 вiдсотка сумиfuрI-у за кожен день простроченЕrt Takoi оплати (починаrо"й , наступного дня пiслявстапоВJIеного ДIUI оплати, ВкJIюч€lючи День оплатиг). 

J лсwrJllгrul ., л

3, У разi вигrлати пенсiй з порушеннrIм иryокiв та умов, з€вначенЕх у пункгi lроздiлУ V цього .Щоговору (пiсля закiнчення виппатного перiодУ, ранiше зазначеноi навiдомостi дати, lФiM випадкiв, передбачених Пор"дком }lb 1279) з вини Виконавця, останнiйсIIJIачу€ Замовнику штраф у розмфi r..rо..rч.rJви,плачених пенсiй.
4, У разi втратИ пенсiйнИх кошrгiв на будь-якому етапi технологiчного процесуВшtонавець 

,^^_"-i4glо49"r. ;- ".rоrо*""й 
рахунок ЗамовникаL,АЕ130207бш00025б003237jдооЗ *оlll* у .yri, шlо дорiвlпое втраченим.у разi використанrrя коцrгiв на цiлi, вrдмiннi вiд цiлей ""*ui" пенсiй, виплату коштiвЕеналежнiй особi таlабо в ненilIежномУ розмiрi, а також використанrrя коштiв з pa<yHKiB,вi"шрrпОr длЯ облiкУ коштiв, призначених дIя ви'лати пенсiй, на поIФи-гтя запуrених напенсiйlri виIIлати власних коштiв ВиконаЙ у _rrеоОцру""о"ч"* розмiрах, ВиконавецЬВi'ТrrК9Д93У' На ПОТОЧНИЙ рахунок Замовникч tцвriбzоzооооЬ025бO0з2з75400з сумикоштiв, використаних не за призначенням або в,иIuIачених неналежнiй особi, а такожсIшачуе ЗамовникУ поню у розмiрi 0,1 вiдсотка yciei суми, за кожний день такоговпкористання, але не бiльше l0 вiдсоткiв вiд Ъуr" *ой", використаних не зацрIвЕаченцям або виплачених ненаJIежнiй особi. IlapaxyBaH* n""l припинrIеться в деньповернеШц коlггiв на рахунок Замовника (вшючно по день поверненшI коштiв).

5, У разi повернення на рахунки Пенсiйного фонду суми коrrrгiв, невикористаних дIявпIшатИ пенсiй, з порушенням cTpoKiB, зtвначених у пiдгryнlсгi 8 тryнкry 5 роздilry VI цього
*Т,"#:J#ff""ЦЬ 

СШIаЧУе Пенсiйному фондуштраф у розмiрiЪвоечасно неповернених

6, У разi втрати суми поштового переказу цри пересиланнi пенсii поштовимиперекц}амИ Виконавець повертае Замовниковi су,му переказу з ypaxyBaHH,IM BapTocTi
::::r*. ПОСJryГ Та сПлачуе шrграф у розмiрi ZS 

"iд.оr*i" "uprocTi 
послуг поштового3В К}КУ. ---r.-

У разi порушенШI Виконавцем строку поверн()нЕrI поштового пере*чaу, ВиконавецьсЕ'ачу€ Замовниковi починаючи з четвертого робочого дIи i, оо закirrчепня строкузберiгаlшrя поIптового_перекrrзу пеню у розмiрi 0,i вiдсотка суми перек.}зу за кожЕий деньцросцроченtUI, tUIe не бiльше 10 вiдсоткi" су*й ПоШТоrВого перекЕ}зу.
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:ffi ;ff *fiза збереженttя i не розголошеншI iнформацii з обмеженим доступом, що стане iM вiдочас виконання !оговору.

IX. Обставппи непереборно.i силц

1, Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконанЕя або неналежневиконанНя зобов'Язань за цим .Щоговором у разi виникЕеIIтrя обставин непереборноi сиJIи,якi не iснувагlИ 
лпiД чаС укJIаданШI До.о",rру та виникJIи поза волею Сюрiн (аварiя,катастрофа, стихiйне лихо, епiдемiя, е.riзооrЙl вiйна, вiйськовi дii та iншi обставини, якiвизначенi як форс-мажорнi в регламентi засвiдчення Торгово-гlромисловою паJIатоюУкраihи та регiона,пьними торгово-промисловими паJIатами форс-мажорних обставин(обставин непереборноi сили)).

2, Стороно, Що не може виконувати зобов'язанIUI за цим .Щоговором унаслiдок дii.обставин непереборноi сили, повинна не пiзнiше нiж протягом трьох днiв з момеrrry ikвиникнення повiдомити про це iH-y Сторону у письмовiйформi.
3, ,Щоказом виникненIUI обставин непе;Oеборноi сили та строкУ ik дii е вiдповiднiдокумеЕги Виданi регiональною Торгово-пlrоr""оо"о. палатою чи докумекти iншlо<компетекtниХ органiв, що уповноваженi посвiдчувати обставини непереборноi силивiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи,
4, У разi колИ строК дii обставин непереборноi сили продовжу€ться бiльше нiж30 днiв, кожна iз CTopiH в установленому порядку мае право розiрвати чей ,Щоговiр. У разiПОПеРеДНЬОТ ОПЛаТИ ВИКОНаВеЦЬ ПОВертае Замовниковi *о*" ,rfror".o, трьох днiв з дня

розiрвання цього .Щоговору.

Х. Вирiшення спорiв

1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностейвирiшувати ix шляхом взаемних переговорiв та консультацiй.
2, У разi недосягнення Сторонами згоди (эпори фозбiхностi) вирiшrуrоться у судовому

порядку.

XI. Строк лil.Щоговору

1, Щей !оговiр набирае чинностi з дня його пiдписання Сторонами i дiе до з1 ФУдня2021 року.

2. У випадку розiрваншI цього договору
повиннi в TepMiH 10-ти банкiвськrтх днiв
взаеморозрахунки i платежi. ,Щоговiр не буде

Сторони зобов'язуються

з пршIин невиконання зобов'язань Сторони
:] дати розiрвання повнiстrо провести Bci
вв€Dкатися припиненим до проведення Bcix

?'Ф'о I
в мiж Сторонами.
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ХII. Iншi умови договору

1, Цей !оговiр укJIадаеться. при повному розумiннi Сторонами його умов татермiнологii украihською мовою i пйпису.r,r""'у трьох автентичних примiрниках, щомtlютЬ однаковУ юридичrrу силу, - по одному д.Ilя кожноi iз CTopiH.
2' ЦеЙ ,ЩоговiР складений .на 14. арщушах, кожний з яких мiстить пiдписиyпoBHoBuDKeHIo( представЦикiв CTopiH, засвiдчъuЬ.r"очr*ами, на сторiнцi з текстом.
3, ВигlравленшI у TeKcTi даного !оговору не догryск€lються, а у випадках ik внесенняце мають юридиtlноi сили.

4, ЗмiнИ та допоВIlенн,I до даноГо .ЩоговОру, офоРмлюються з урахуванЕям цормЗакоrrу Ущраiни пПро публiчнi закупiвлiD додаlковою угодою CTopiH i е його невiд'емноючастиЕою.

5, Сторони зобов'язанi вчасно повiдомJUпи 
!дна одЕу про змiну мiсцезнаходження,фаmИЧНе МiОЦе ЗН'ХОДЖеНrш органiв управлi";;, банкiвськi реквiзи,ги, номери коЕтакгнихтелефонiв, та iншi змiни, що можуть вплиЕути на реапiзацiю .щоговору та виконаншIзобовrязань за ним. 

J - ---,---,^J д.д ддФ l/wq"/lrJ(tцlt(J

6, ПрИ виконанНi cBoik зобов'язань за !оговором Сторони, ix працiвники невиплачlють, не цропоЕують виплат,rти i не дЬr"о*rоть виплату будь-якlтх грошовихкоштiв або передачу цiнностей та будь-якого ru.й"u, прямо або опосередковано, будь-якимособам за вчиненшI чи не вчине"о ,чпой'rrоооr"'буд"-"*r*-оiП . метою отриманняОбiЦЯНКИ НеПРаВОМiРНОi ВИГОДИ або отримч*о 
".rrравомфноi 

вигоди вiд такrд< осiб.7, ПрИ виконанНi cBoik зобов'язань за .Щоговором, Сторони, ix працiвники нездiйсrшоють дii, що квалiфiкуються застосовни]чr для цiлеи Догоъору законодавством, якдавання/одержання хабара, комерцiйний пiд|j,", а також дii; що порушують вимогичинного законодавства та мiжнародних акгiв про протидiю легалiзацii (вiдмиванlшо)доходiв, отриманих злочинним шлlIхом та законсцавства про боротьбу з корупцiею.
8, У разi виникненш У Сторони пiдозри .про ]е' що вiдбулося чи може вiдбугисяпорушенпя умов rryнlсгiв 6, 7 цього роздi.гry, вi,llповiдна CTopo"'u Ъобо"'язана повiдомитиiншi Сторони в письмовiй формi. 

-у 
.rrь"rо,rоrу повiдойленнi Сторона зобов'язана

::_'З1_'" "u фаrСТИ абО ПОДаТИ МаТеРiали, що достовiрно пiдтверджують або даютьпlдстави приrryскати, що вiдбулося чи може вi.дбугися 
"opyп,.i* будь-яких положеньвкtr}аних гryнктiв 6, 7 цього роздiлу iншою Стороною, iT працiвниками.

9, У разi вчиненн,I однiею iз CTopiH дiй, забороненЕх у гryнкгtlх б, 7 цього роздi.тry,таlабО неотримання iншими Сторонами пiдгвердженнrl, що порушенЕя умов цID( пункгiв невiдбулося або не вiдбудеть"", дi закiнчення r+-го кtшендарного дшI з момеЕry отримашUIПОВiДОМЛеННЯ, ЗаЗНаЧеНОГО У Гryнктi. 8 цього роздiлу, iнiцlююча сторона_мае праводостроково розiрвати цей.щоговiр' повiдомивши rьо ц. iншi Сторони у строк 20 днiв.
,^-^]9:*вiд'емною частиною.Щоговору € наступнi додатки до нього:
I:у:*Дз_Дог9в oqy о Зрчз о* д*.уЪ,;;;;;:;ffi ;;;Ж*rД:J::3:_1У]]]пазокАкгуприймання-п.Й;;;Еаданихпослуг

vlaтr

До,
rIоштових переказiв>.
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Додчrо* Ns 3 до,Щоговору <<Узагатlьнений графiк виплати пенсiй>>

{олаток & 4 до.Щоговору <Перелiк.rру*rу1,"их пiдроздiлiв Виконавrц, до яких
вiдомостi на виппату пенсiй>

надаються

.Щодаток М5 <Зразок форми М
додаток Ль б до !оговору
поIцтових переказiв за формою

l 03- l <<Списо,к згрупованих поштових переказiв>.
<<Вимоги до електронного вигJIяду Спискiв згрупованш(
103-1>.

хпI. МiсцезпаходжепЕЯ та бапкiвськi реквiзптц CTopiH:

Замовпик

Головше управлiппя Пепсif, пого
фошду

УкраIпп у Вiпппцькifi областi

21100, Вirшlщька обл., м. Вiнниця,
вул. ХмельIlшФке шосе, 7
едрпоу 1зз2240з
UA8 1 3020760000025 б003 23 754003
ВОУ АТ к,Щержавшй Ощаднrдi
баlк Украi'rш) МФО 3О207 6
E-mail: gu@vn.pfu.gov.ua

Пенсiйний фонд

Пепсiйппй фопд Украiiпп
0l60l, м. Киi'в,
вул. Бастiонна,9
Код е,ЩПОУ 0003:5323
UАO4з 004б500000000256003055б8
в АТ <,Щержавшай Ощадrппt
банк Украi'ни>, м. КиiЪ
телефон: (044) 284 В9 3З
E-mail: info@pfu. gov.ua

/l'y''й,oou*i\

Виконавець

Акцiоперпе товарпство
(УкРпоШIтЬ>

в особi дпректора
Вiпппцькоiдпрекцif
едрпоу 2011б650
вул. вул. Соборна"59,
м. Вiшшrця,21050
тел. (04З2) 5З-1,4-74
U А1 4зо2о7 б000002б00430 1 28830 1

в ВоУ АТ <ошадбашо>
код-башсу*(МФо) 3 0207 6

аловiпськийWl'n оs-l
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