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слiдчоi перевiрки та притягнення вин

областi (ВопФУ)2, Керiвнику ВоI]ФУ 
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l0;,;:;t"""i;lHЖfi;ý;:., 
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gu@vn.pfu.gov.ua 
Щербата Наталя Михайлiв

посвiдчення водiя дАщ м000548, видане ri]J;]ТiХili^],Жý2 ГРУПИ'

ВiнницькоТ област,i 2 1 0З7,м, Вiнrtиця, *r* (квартира)Прошу пiдтвердитl.rотримання цього елек
ст 7 Роздiлу llr ппоро,}iЖ;Жff:#ffi H"#l:;: ilffi'' 11ii пiдготовки до передава}пIя на apxiBrTe зберiгання>, затверлженого НаказсlмMiHicTepcTBa юстицiТ Укlrаiiти вiд l l .I 1.20l; лъ l 886/5.Я вимагаIо зtютосування

:i:::::::,::j J|:_o"'T."o 
i та Bt,tP i шеннi цього звернення, припис i вевропейськоiКонвенl 

v JDwул'пп)l, llриписlв

рiшеньевропейсько. j-?;;;ilTff ;#Ш;];жж"#:::"Т'#
джерел нацiонального права вiдrrовiдко.щей письмовий елекr,ронн пй листпiдпl,tсаний MHoIo електронIIим (цифровим) цiдписом вiдповiдно до приписiвзакону шляхом додilвання до електронних даних, що складають текст листа,ланих (iнформацii) в текстовiй електроннiй формi, - а саме власноручногопiдпису у виглядi мого власного прiзвища та iнiцiалiв друкованими лiтерамитакого вигJиду: <Н.М. Щербата>. Власне пiдп

словя zzпiпп rису передус пiдказка у вигдядiслова кПiдписD з настчпЕIоIп пплrffоп,,л.л 
'rл-" 

-, '|-^," rrrл^dJКа у вигдядl

реалiзацiтмоiiправ,Ж;i:;Т;ЖТ;ilТ]ЖЖ:l""Т"#::1Ёffi:"-
Документiв=публiчноi iпформацii.Щей лист MicTltTb l0 запитiв на досryп до Moiiперсональних даних та ix захист. Щей лист мiстить l б заяв 

"u 
o|inu"n"iНфОРМаЦiТ, rТеОбХiдпоi для реалiзацii Moix прав людини.щей лист мiститьповiдомлення про зловживан}Iя владоIо та порушення прав людини,I. Фактиl.ВоПФУ призЕачило мегti пенсiто по itлвалiдностi з 21.0з.2002 року - з дативидачi довiдки мсЕк про iнва.rliдкiсть. Пенс.

грн., Iцо вiдпов iдало l 5, 66 Mi н iMan""," n.""i?, ;ЖiЖ;::""rо-";;}:;''"
i::::::::л"._y"'.i " 

poryo1l29 грн. з обмеженнями, якi на даний час
1 визнанi некоцс'иlуцiйпипrи.2. однак, за приписами црава, пенсiя поiнвалiдностi признача€ться з дати встановлення iнвалiдностi, якою для мене сl5,02.02. З. В РеЗУЛЬТаТi ВОПФУ та I-Iого посадовi особи вкрали у мене пенсiю,бiльше як за мiсяць - за З4днi, lцсl в HoMiHa.ttbHoMy розмiрi на час призначеннясклiшо 771,15 грн. На даний час сума крадiжки в паритетному перерахунку,сКл8Да€: на мiнiмальну пенсiю 29 0ЗЗ,64 грн., на мiнiмальну зарплаry - 28i8бOгрн,3,1, На протязi майже 20 poKiB 

""nou* MeHi пенсii по iнвалiдrrостi]ЗоПФУ та жодЕа з I-лого посадових осiб не Bl
l,reHi вкрадену пенсitо.II. повiдомленн"о ,r".Tli::":Y]Y 

Та Не ПОВеРНУЛИ

срактизловж""uп"оп"вжиття,зАвлАсно;Жffi 
ir"J"1J,:o":;:'^.r'

tr)еаryвання з метою усунення цих порушень та унеможливлення ix та подiбних впtайбутньому.III. Випrогrt5. Вимагаю:5. l. Негi -
розслiдування Еаведеного факry зловжr""r",Т:;;:ЖЖr"u,Ждальних 

за

;Ж::T":",:,j_::l1j]on'u 
Та передати зiбранi матерiали слiдчим органам Hi.--:-а

l//ъ,bu#,
1""@4"Ж""по"**'о";;;;;;#";#Ж::;::ТЖr::iiо"'-о*u*l

{,[ч-f.- 'ЁЁ,bor- -i-
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MeHi майнову шкоду з урахуванIrям практики еспл, а caмe;5.2.1.MeHi yci вкраденt кошти в llяllитдтDлr:,, .-л_ 
- 

-

пiпп^oi-'.^_...^^^^1вlIаpитeтнoМyпеpepаxyнкy.йвiдповiдно в cy'i 29 0зз,64грн. 
; 5,2,2. сп";.#;; :ЩК;ё]i;Пгрiшми в розмiрi I00 свро за коrкний повний чи н.повнтtйпiпыlж-мolмигpiшми,щoнaданиliчаcсклaдaе'o,,;;;;;;.;:;ffi

:"жx:"JJ::T:::l,:::]:i факг крадiжки в мене пенсii а 34 днi в cyMi 1 000

з вiльненпя, якщо релевантно); 7.5.4. довiдки .о; ;;, ;;"#';#Т;:.
{'.ffi}K-HoMY РОЦi, в розрiзi складових та мiсяцiв; 7.5.5. службовi фото з

| евро.5.4. Yci витребуванi кошти noor, 
"n,uJ# J""ir.".]il; ;Н;1:;;''(обрахованi В еВро - в гривlli по курсу НБУ на день сплати) з урахуваЕЕям будь-якого податКу, якиЙ мох<е бути стягнутиЙ iз зазначених сум, а також BapTocTiдоставки koпrTiB додо:lу чи банкiвських витрат на зарахування коштiв нарахунок отримувача. 5.4,1. При прострочцi 

"nnu." 
прошудодатково сплатитипростий вiдсоток (simple interest) за кожен день прострочки у розмiрi граничноТпозичковоi ставки европейського центрально.о ou"*f "*;iil;;; цей перiод,плюс три вiдсотки, вiд простроченоi суми.5.5. Сплатити yci присудженi коштипротягом трьох мiсячiв з момеЕту набуття рiшенням чинностi, а при прострочцi

,#}::::;::::::::i:]]]i tslmnrelnterest) за кожен день прострочки урозмiрiграничноiпозичковоiставкис"роп.ий;;;;;;:;ъ'"}i,'"-.
дiятиме в цей перiсц, плюс три вiдсотки, вiд простроченоi суми.б. Irозгляд тавирiшення цього лIлста потребус звичайноi i не вимагае додатковоi перевiрк.и. Заприписами права, звернеЕня осiб, якi мають пiльги, розглядаються позачергово.у зв'язку з наведенипr прошу розглянути та вирiшити цього листа в частинiзвернення вiд людини з iнвалiднiстю 2 групи, за приписами права, негайно iпозачергово тобто, протягом однiеi до би 7. Bi

Свропейськот конвенцii про захист nou" *оо#r]:Ж i"r::?"';"'.o"u'r r"o"свропи про доступ цо офiцiйних документiв, що дiе як нацiональний закон з

l];ll iЖli';jj:|l:i:::]*'' Укга r1l, **o*i 
" 

украiни кпро i нформац j ю >,<Про до ступ до пубпi чноi i нформацii>, .n; .;;;., ;;;" J;'i"liлIil]iir;зверненЕя громадян', прошу надати iнформацiю, необхiдну для реалiзацii McliiПРаВ ЛЮДИНИ; Moi ПеРСОНалЬнi данi; офiцiйнi докр{енти:публiчну iнформацiю,включно про себе, Il{o стАFIовить суспIльниЙ штврiсi. .y.oiorno-необхiдною iнформацiею), необхiдну для виявлення порушень прав дюдиЕи,зловживання владою, ризикiв для здоров'я Людей, i яку я маю HaMipоприлюднити для суспiльства, а caMe:7.1. Вжитi ВоПФУ, ЗА ВлАСноюIнIцIАтивоЮ, захсци реаryвання для усун9ння та унеможливлеtlня вмайбутньому наведецих порушень права.? .2.Матерiали службовою
розслiдування, проведенi за цим листом. 7. 3. ;";;;;;;;*И.r."' О.-.""'"""'копiТ (фотокопiТ з оригiналiв) ycix документiв, поданих ВоПФУ доправоохоронних органiв за наслiдками розгляду цього листа. '7.4. ЯкiприписиtIрава, що передбачають призначення пенсii:
вопФу при призначеннi MeHi пенсii по ,""#ЖirТIхrЧ!il;;;;::*''
Прошу навести aBTopiB, назви, ре€страцiйнi номери та дати реестрацii, джерелаLнтернет-оприлюдненI rя yclx релевантних приписiв права, застосованих вопФуlтри призначеннi MeHi пенсiТ по iнвалiдноотi з дати довiдки МСЕК,7,5.I]срсональнi ланi ycix посадових осiб ВопФt вiдповiдальних за призначення

r::1;:..,::.T"::'I.*i 
з дати довiдки МСЕК, а caMe:7.5.1. прiзвища, iMeHa

я|



домашнi адреси,Цi данi необхiднi MeHi 
" 
;;Ё;"'r#;,oж}:ё,",hПepсoнaльнiлaнiyсixпoсадoвI{xoсiбBoПФtвiдпoвiй

помилки в датi призна.rення MeHi пенсii по irt;
якi на даний .r"" 

-rrrrr,,л,л_r 
h Dппдr, 1алtдностi 

з дати довiдки МСЕК,якi на даний час црацюIоть в ВОПФy, ...r.,;:;,;. ;;;ffiЖff#:*'батьковi; 7.6.2. ltазви посап тя ".л,,,,*,:...__.,_
про прийняття 

", o"uJo } Hr#Ж,#]j :: " 
О1']: 7, 6, 3. рiшення

ВИДИ ДОХОДiВ, oTpllMaHi вiд вопФу 
" 
no,o"rJ,}rl;il;:Ж.: :#ж 

про yci
мiсяцiв; 7.6.5. слукбовi фото . о.ооо"оi:.прuви (з вiдображенням обличь); 7.б.6.

;Н. ff ;H'""iI"""' 
7,6, 7, слркбо"i .o"-po"ri адреси; 7. 6. 8. ocBiT1,;

н:,;:j:т::::;l-;;"J;жж;"1,jж;:,#.1ъжi*:-оригi налiв документiв, якi вiдпов iдаr;,,r* r;;;;;; ;;Т;rТ;;;'"'сприйняття ii змiсry - мають мiстити чiтке зображa"r" no"ro.o складу та тексryдокумеЕта, його рсквiзитiв) ycix документiв на пiдтвердження запитаних данихпро вiдповiдадьних lrосадових осiб.7.8, Письмове рiшення, ухвалене за цимMoiM зверненням,7,9, Письмову вiдповiдь 
"u 

u",о. звернення.7.10. !жерелаофiцiйного оприлюднення ца сайтi вопФУ (прямi iнтернет-лiнки) рiшення тавiдповiдi на це мо€ зве

.T**r1**j:rij?ffi ;й"fil,НffilТi"Жfi ;1;:_*,. гlалежнозасвlдчену факсимi,тьну^копiю (фотокопilо оригiналу) цього листа з реквiзитlемийого вхiдноi ресстрацii.8. Дп" y*nn."*" n"i
при наданнi вiдповi.цей на цього листа Ta run'ooo""''b 

та рiзнопрочиТань прошУ

який саме номер запиry (заяви) в цьому """#;:;};:1::H;"1;lT.'' ".
iнформацiя,Вiдповiдно 

до ст.7 закону УкраiЪи <Про iнформацiю>: <2. HixTo гrеможе обмежувати права особи у виборi форм i джерел одсржа}rня iнформацiТ. заВИНяткоМ випадкiв, гlередбачених законом)), Роз'яснюю, що вiдповiдно до ст. lУказу Президii BepxrэBHoi Ради СРСР вiд 4 серпня 1983 року Nч9779-Х ,Дро

ilffi:н:^::: ::::,1,:":ня 
лiдприсмствами, установами, органiзацiями копiйдокументiв, що сто с1,1915ся прав громадянl {,";;;;;;;;;1;|#iЖ 

;;"''l98з, NЗ2, ст,492) (https://zakon..udu.gorr.uullaws/show/v9779400-83), 
який досьогоднi лiе в YKpaihi вiдповiдно до cTaTTi 3 Закону Украiни ,,ПроIIравоЕаступпицтво }kраiни" як такий, що не суперечить законодавству Украiни,<ПрезидiЯ BepxoBHoi Ради СРСР п о с Т а н о В л я е; 1, Встановити, що державнii громадськi пiдприемства, установи й оргаtriзацii видають ,u ,-rur" громадянкопiт документiв, якi виходять вiд цих пiдприсмств, Установ i органiзацiй, якщ.,,гакi копii необхiднi длlя вирiшення питань, що стосуються прав i законних

#:::'_:::::1]Н,ЯКi 
зВернулися до них. К]пiтдокументiв видаються набланках пiдприсмств, установ i орган i зацi й ; ;;;; ;;1"^-., :;il:;",".,)/станови й органiзацii можуть видавати копi..l наявних у них докуlчfентiв, щов|иходять вiд iнших пiдlприемств, устаЕов i органiзацiй, вiд яких одержатибiезпосередньо копii цлIх док)rментiв важко аг

документи були виконанi на бланках, 
"о, ";;;:;:fiЖ'; "##;lillреквiзити бланкiв, Пiдrриемства, установи й органiзачii висилають також копiiнаявних у них документiв rla запI{ти iнших пiдltрисмств, установ i органiзачiй,яl<що копii таких документiв необхiднi для вирiшеЕIlя питань, що стосуютьсяП;ЭаВ i ЗаКОННИХ iHTepeciB громадян, якi звернулися до них. BipHicTb копii

1;:::*" 
засвiДчуеться пiдписом *"piunrnu *" ;;;;;;;-#;;;.',l'*u""",.ztlil*:ъ.
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особи i печаткою. На копii зазIIачаеться дата ij видачi iЩо ориГiнал Док}мента зI{дхопитrп- - -*-.*' .

оDгярirqrу.i.J.. пл_ 
а зI{аходиться в даЕому пIдпри€л

докумептацii, Унiфiкованоi системи op*rlrua 
.1''lrYrnuua'ol системи

;:Жffi:*:}:,:""::::::1у*:,"",о.iТi];;;ъ",';"ýlilЖ::J""

lкrних дани)iдJrя мети комунiкацii за цим листом. 16.09.2lПiдцис; Н.М. Щербата Зпtlвагою,Щербата Наталя Михайлiвна-
---------*-Будь ласка, використовуйте цю елек
HaL цей 1апитfпi_t__^л llлла ^^Е_^ _ ,^^, _ 

ТРоннУ адресу для Bcix вiдповiдей

l наказом .ЩеРжспоживстанпяhп, V,.лл"--_ _t: 
-_, " - \ w J,,v zv, затвердженого

l ,. _.__-стандарryУкраiни вiд01.07.2020Лsl44,
I https://zakon.rada.gov.ualrada/shoйv 

0l44.?74-20/conv#Text За вказанимНОРМаТИВно-правовим ёктом пiппri-
с кладаеть с я з та K,lx #;I;:};it:жтт-,жж' 

iA:-#T;:найменуванвя посади, особистого пiдпису особи, яка засвiдчуе копiю, iTвласного iMeHi та rтрiзвища, - дати засвiдчення копii.у випадках, визначенихзаконодавсТвом, копii дОкуiчtентiВ засвiдчуютЬ вiдбитком печатки юридичноТособи, стрУкryрно.го пiдроздiлу 1служби oriouor""o" спrrч6,, f.^*-:_ -тощо ) юриди",от о. о #lffi ;ffil;ЖЖйi;JJil::т в, бухга;гтер i i
ОРИГiНаЛОММеНеД)(ер iз персоналу О."О""""о пiдпис Власне iм,яПРIЗВИЩЕДата Вiдб
пр о.ставляють нижIl е frЖ;":Н^ТЖ 

ПР О З а СВiДЧ ення копi i д окум eцTil
копii документа.пiлпис вiдповiдально, о.оu"']]л"_О,"_]_Y.1 

бОЦi ОСТаННЬОГО арк]rша

вiдбитком печатки оргацiзацii. Вiдбиток n"uu''u'"'о"ують 
на документi

охоплював остапнi кiл 
ки ставлять так, щоб BiH

il_т"#:н:::::#т;:",:#;тн"т:"#;ffi ;""документЗадокумента, Також у в ипадку, я кщо докуl!{еr, ;;;;;;;; Н:::" стор i нок, r.oкопii знiмаються зi Bcix cTopiHoK, якi потiм м
прошити разом, папис ,,копiя,,ставиться 

," fi;;Т ;:ffii:ilL:::.''''кiнчики ниток ма€ бути заклеено *лunr"*or,
пiд цього паперу. обов,язково зверху,,""." ;:;'/ffi,;rЖ ВиГJIядал}I з-

"Пронут,rеровано i проrtrнуровано (кiлькiсть а
аРкушiв ", 

"*u.r.r".u ;Ж.]l"t "_:'::::_iiКrШ 1 

В ulФryЮ i ПРописом)

**i::IЖЖ'ii#:Жl"1i;ff i"# ;i J.,l, I; JХ'-#?вiдбитку була проставлена на приклееному -;;й #;T::;1'#:l"самому аркушi копii документа.вiдповiдь та запитану iнформацiю в оригiнал'хчи в цифрових (електронних) 
факсимiльних ;

сканованих копiях доtсуtиентiв, якi вiдповiда#:J"lжЖ:i;"#1:Т*' -
ПРИДаТНi ДЛЯ СПРИЙНЯТтя ii змiсry (мають мiстити чiтке зображення повногоскладу тексry документа та його реквiзитiв), належно засвiдчених вiдповiдно .utolприписiв ст.1 Указу Президii BepxoBHoi рй срсР вiд 4 серпня tЯВЗ року-Yg9779-X ,,Про порядtrк видачi та засвiдчення ПiлппигпlетDаi,t,

tlp га н i з а ц i я ми ко п й 
^., 

*-л;, ;; .",".;JJ' ;;:J Ж1}}.]illiTlT'l/KpaiHi вiдповiдно до ст,3 Закону vкратrrи ,,Про правопч"опr"r..r"о украiяи',,
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