Заявления
для
взрослых,
отстаивающих свои права жить
без номера
Статья 8 Конституции Украины гласит: «В Украине признается и действует
принцип верховенства права.
Конституция Украины имеет наивысшую юридическую силу. Законы и
другие нормативно правовые акты принимаются на основе
Конституции Украины и должны отвечать ей.
Нормы Конституции Украины являются нормами прямого действия».
Согласно статье 3 Конституции Украины «Человек, его жизнь и здоровье,
честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в
Украине наивысшей социальной ценностью.
Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и
направленность деятельности государства. Государство отвечает
перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение
прав и свобод человека является главной обязанностью государства».
Поэтому, когда нас заставляют получать номера, собирают в приказном
порядке согласие на обработку персональных данных, заставляют детей
получать только паспорта-карточки со сдачей биометрических данных, а
сейчас и за работающих взрослых и пенсионеров опять взялись, требуя у них,
повсеместно, если не номера, так штамп поменять, чтобы был «…по серии и
номеру паспорта», что по сути одно и тоже, не один номер, так другой, — мы
должны сами хорошо понимать, и другим уметь это донести, и в устной
форме и письменно, через подачу заявлений, что этими требованиями

нарушаются наши основополагающие, фундаментальные права, которые мы
имеем по Конституции, а именно право на труд (статья 43 Конституции),
право на социальную защиту и социальное обеспечение (статья 46
Конституции), право на образование (статья 53 Конституции) и т.д.
Теперь более детально о наших правах, как это прописано в Основном
Законе. Право на труд.
Согласно 43 статье Конституции «Каждый имеет право на труд, что
включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он
свободно избирает или на который свободно соглашается.
Государство создает условия для полного осуществления гражданами права
на труд».
Поэтому требования на работе поставить другой штамп в паспорт, «более
законный», на взгляд налоговиков, а именно «имеет право осуществлять
любые платежи по серии и номеру паспорта», — «иначе уволим с работы», —
являются более чем незаконными, противоречащими Конституции страны, в
которой нигде не связано право на труд с наличием или отсутствием у
человека номера, в том или ином его варианте.
В случае, если ведомственные акты не отвечают Основному Закону
государства, они должны быть приведены в соответствие с ним. Этот
принцип верховенства права является фундаментальным.
Право на социальную защиту и обеспечение.
46 статья Конституции гласит: «Граждане имеют право на социальную
защиту, включающую право на обеспечение их в случае полной, частичной
или временной потери трудоспособности, потери кормильца, безработицы по
независящим от них обстоятельствам, а также в старости и в иных случаях,
предусмотренных законом».
46 статья Конституции защищает права всех пенсионеров, инвалидов,
многодетных матерей, у которых тоже требуют последнее время наличие
номера, — или штампика, или согласия на обработку персональных данных,
или карточки, — для получения положенной им пенсии, или социальной
помощи. И эти требования тоже не законные.
Понимаете, что случилось с нами со всеми, жителями страны Украина, после
того как Верховная Рада приняла закон о Едином государственном реестре
(Закон 5492 от 20.11.2012 года)? — Мы все стали пострадавшими по этому
закону. Потому что он был принят с большими нарушениями прав и свобод
человека, гарантированными нам Конституцией страны, международными
договорами, которые Верховная Рада ратифицировала, и поэтому они

являются частью нашего внутреннего законодательства (согласно статье 9
Конституции Украины), и которые Украина обязана выполнять. Были
нарушения Конституции и по самой процедуре прохождения проекта этого
закона через Верховную Раду.
Если смотреть чуть глубже, с юридической точки зрения, то этот «закон» и
законом то вовсе не является, в понимании международных требований,
которые предъявляются к законам.
Поэтому не удивительно, что чиновники, пытаясь работать по этому
«закону», постоянно нарушают наши права, а мы, в свою очередь,
вынуждены бороться с этим и постоянно доказывать нарушение наших прав!
Но, как говорил один из наших президентов, имеем то, что имеем. И надо с
этим как-то жить, и не сдаваться, и продолжать работать, и детей растить, и
пенсии получать, и причитающиеся нам по закону социальные выплаты.
Поэтому, в помощь таким людям, не сдающимся, борющимся за свои права, и
подготовлена эта брошюра. Во второй ее части Вы найдете заявления,
которые помогут Вам отстаивать свои права в Фискальной службе,
Пенсионном фонде, на работе, в банках, при получении социальных пособий
и т.д
II. Заявления для взрослых, — на работу, в органы социальной защиты,
пенсионный фонд, в банки и т.д.
Здесь же приводим заявление государственного служащего насчёт
невозможности заполнения декларации о доходах в электронном виде.
1. Заяви, щодо неможливості поставити новий штамп до паспорту з
відміткою «по серії та номеру паспорту» до районного відділу
Фіскальної служби, та за місцем вимоги (на роботу, для соціальної
допомоги дітям, для оформлення та отримання пенсії, тощо) та інші
заяви до тих же установ.
Перші дві заяви заповнюються у разі вимоги від Вас на роботі (або за місцем
вимоги) проставити у паспорті новий штамп, а саме замість існуючого: «право
здійснювати усі платежі без ІПН», проставленого в Вашому паспорті за
рішенням суду, на новий: «право здійснювати усі платежі за серією та
номером паспорта».
Ці дві заяви оформлюються у тому випадку, коли Ви ще не звертались до
районного відділення Фіскальної служби з даною заявою.
Якщо ж Ви вже повідомляли ФС про це раніше, тоді достатньо однієї заяви до

роботи, чи за іншим місцем вимоги, яка йде далі, під номером 3.

1.1. Заява до районного відділу Фіскальної служби про незаконність
вимог змінити штамп у паспорті
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
адреса:_____________________
тел.________________________
ЗАЯВА
Я, _____________________________________________________________,
даною заявою повідомляю про неможливість нової відмітки у моєму паспорті
про право здійснювати усі платежі за серією та номером паспорта. Наявна
відмітка у моєму паспорті «має право здійснювати всі платежі без ІПН» є
дійсною.
Згідно абз. 6 п. 5 ст. 70 Податкового кодексу України я несу відповідальність
за достовірність поданої мною інформації. Я не можу підписати бланк
документа, запропонований мені для заповнення, а саме повідомлення за
формою №1П, оскільки він містить недостовірну для мене інформацію.
Вищевказана форма №1П передбачає повідомлення про мою відмову від
прийняття реєстраційного номера облікової картки. Але у мене немає такого
номера, про відмову від нього свідчить проставлена у моєму паспорті
відмітка від ___ _________ _____ р.
Жодний пункт жодної статті чинного ПКУ не зобов’язує мене реєструватись
повторно.
Обов’язок реєстрації згідно з абз.1, 2 п. 5 ст. 70 ПКУ покладається на особу,
«для якої раніше не формувалася облікова картка платника податків та яка
не включена до Державного реєстру», а стосовно мене така картка раніше
формувалась.
П. 1.1. Ст.1 Податкового кодексу України визначає, що «Податковий кодекс
України регулює відносини, що виникають (а не виникли раніше) у сфері

справляння податків і зборів…»
Згідно Cт. 19 Конституції України, Правовий порядок в Україні грунтується на
засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не
передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України.
Ст. 58 Конституції України ясно вказує, що «Закони та інші нормативноправові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони
пом’якшують або скасовують відповідальність особи».
Дана заява є зверненням, у розумінні Закону України «Про звернення
громадян» N393/96-ВР від 2 жовтня 1996 року.
Зважаючи на терміновість питання, прошу надати відповідь протягом 10 днів.
З повагою,
Підпис_________________________
ПІБ__________________________________
Дата ______________________

1.2. Заява на роботу про незаконність вимог змінити штамп у
паспорті
_________________________________
_________________________________
адреса:__________________________
тел._____________________________
ЗАЯВА
Я, ____________________________________________________________,
даною заявою повідомляю, що наявна відмітка у моєму паспорті «має право
здійснювати всі платежі без ІПН» є дійсною згідно ст. 70 Податкового кодексу
України.
Я інформувала фіскальну службу щодо відсутності обов’язку за
законодавством у отриманні нової відмітки у моєму паспорті про «право
здійснювати усі платежі за серією та номером паспорта».

Копія відповідної заяви від ___________ 201__ р. додається.
Дана заява є зверненням, у розумінні Закону України «Про звернення
громадян» N393/96-ВР від 2 жовтня 1996 року.
З повагою,
(підпис) __________________________
ПІБ_______________________________________
Дата_____________________

1.3. Заява на роботу про незаконність вимог змінити штамп у
паспорті, у разі, якщо до Фіскальної служби вже звертались
__________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
адреса:
_________________________________
тел._____________________________
ЗАЯВА
Я, __________________________________________________________________,
повідомляю про неможливість нової відмітки у моєму паспорті про право
здійснювати усі платежі за серією та номером паспорта.
В моєму паспорті рішенням ________суду _______________ від __________ (копія
додається) проставлено печатку про право здійснювати всі платежі без ІПН.
Ця печатка є дійсною.
Статтею 58 Конституції України передбачено, що закони та інші нормативноправові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони
пом’якшують або скасовують відповідальність особи.
Рішення суду щодо мого права здійснювати усі платежі без ІНН було
прийнято на підставі чинних законів України. Це судове рішення не має
зворотної дії в часі.

Згідно абз. 6 п. 5 ст. 70 Податкового кодексу України я несу відповідальність
за достовірність поданої мною інформації. Я не можу підписати бланк
документа, запропонований мені для заповнення, а саме повідомлення за
формою №1П, оскільки він містить недостовірну для мене інформацію.
Вищевказана форма №1П передбачає повідомлення про мою відмову від
прийняття реєстраційного номера облікової картки. Але у мене немає такого
номера, про відмову від нього свідчить проставлена у моєму паспорті
відмітка від ___ _________ _____ р.
Жодний пункт жодної статті чинного ПКУ не зобов’язує мене реєструватись
повторно.
Обов’язок реєстрації згідно з абз.1, 2 п. 5 ст. 70 ПКУ покладається на особу,
«для якої раніше не формувалася облікова картка платника податків та яка
не включена до Державного реєстру», а стосовно мене така картка раніше
формувалась.
П. 1.1. Ст.1 Податкового кодексу України визначає, що «Податковий кодекс
України регулює відносини, що виникають (а не виникли раніше) у сфері
справляння податків і зборів…»
Згідно Cт. 19 Конституції України, Правовий порядок в Україні грунтується на
засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не
передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України.
Дана заява є зверненням, у розумінні Закону України «Про звернення
громадян» N393/96-ВР від 2 жовтня 1996 року.
Зважаючи на терміновість питання, прошу надати відповідь протягом 10 днів.
З повагою,
Підпис _____________________
П.І.Б. _______________________________
Дата ________________________

1.4. Заява від багатодітної матері про незаконність вимог змінити
штамп у паспорті для соціальної допомоги
_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Багатодітна мати_________________________
___________________________________________
___________________________________________
адреса:___________________________________
___________________________________________
тел._______________________________________
ЗАЯВА
Я, багатодітна мати, ___________________________________________________
стосовно вимоги проставлення штампу «має право здійснювати усі платежі
за серією та номером паспорта» в моєму паспорті, заявляю наступне:
Згідно абз. 6 п. 5 ст. 70 Податкового кодексу України я несу відповідальність
за достовірність поданої мною інформації, і тому не можу підписати
запропоноване мені повідомлення за формою №1П, оскільки воно містить
недостовірну для мене інформацію.
Вищевказана форма №1П передбачає повідомлення про мою відмову від
прийняття реєстраційного номера облікової картки. Але у мене немає такого
номера, про відмову від нього свідчить проставлена у моєму паспорті
відмітка від ___ _________ _____ р.
Жодний пункт жодної статті чинного ПКУ не зобов’язує мене реєструватись
повторно.
Обов’язок реєстрації згідно з абз.1, 2 п. 5 ст. 70 ПКУ покладається на особу,
«для якої раніше не формувалася облікова картка платника податків та яка
не включена до Державного реєстру», а стосовно мене така картка раніше
формувалась.
П. 1.1. Ст.1 Податкового кодексу України визначає, що «Податковий кодекс
України регулює відносини, що виникають (а не виникли раніше) у сфері
справляння податків і зборів…»
Згідно Cт. 19 Конституції України, «Правовий порядок в Україні грунтується
на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що
не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України».
Ст. 58 Конституції України ясно вказує, що «Закони та інші нормативноправові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони
пом’якшують або скасовують відповідальність особи».
Як законослухняна громадянка, я стою за суворе дотримання принципів та
норм Конституції України.
Принцип верховенства права є фундаментальним. В разі, якщо підзаконні
відомчі акти не відповідають Основному Закону держави, вони мають бути
приведені у відповідність до нього.
Проставлення нової відмітки вимагають від мене з метою начислення мені
соціальних виплат на дітей. Наголошую, що згідно з Конституцією України
право моїх дітей на соціальний захист є нормою прямої дії, невідчужуваним
правом, яке не залежить від наявності чи відсутності штампу в моєму
паспорті.
З метою нарахування соціальної допомоги на дітей відповідній організації
мною надані усі необхідні дані.
Невиконання вимог законодавства є порушенням Конституції України,
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та чинного
законодавства України.
Прошу Вас дати детальне письмове роз’яснення:
1. Який КОНКРЕТНО пункт якої конкретно статті якого Закону України
зобов’язує мене отримати відмітку «має право здійснювати усі платежі за
серією та номером паспорта» при наявності відмітки про відмову від ІПН,
проставленої раніше, коли облікова картка щодо мене формувалась?
2. На підставі якого конкретно пункту якої конкретно статті якого Закону
України Ви, органи соціального захисту, тощо мають право вимагати від мене
проставлення такої відмітки?
3. Який конкретно пункт якої конкретно статті якого Закону України містить
припис про наявність відмітки у паспорті матері «має право здійснювати усі
платежі за серією та номером паспорта» як обов’язкову умову реалізації
конституційного права на соціальний захист неповнолітніх дітей та
нарахування їм матеріальної допомоги?
Дана заява є зверненням у розумінні Закону України «Про звернення
громадян» № 393/96-ВР від 2 жовтня 1996 р. Зважаючи на терміновість

питання, прошу відповісти протягом 10 днів.
З повагою,
Підпис_____________________
ПІБ ______________________________
__________________
Дата

1.6. Заява до Пенсійного фонду про незаконність вимог змінити
штамп у паспорті для отримання пенсії
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
адреса:__________________________________
_________________________________________
тел.______________________________________
ЗАЯВА
Я, ____________________________________________________________ ,
стосовно вимоги проставлення штампу «має право здійснювати усі платежі
за серією та номером паспорта» в моєму паспорті з метою начислення мені
заробленої мною пенсії за віком, інформую Вас, що згідно з Конституцією
України право на отримання заробленої мною пенсії є невідчужуваним і не
може залежати від наявності чи відсутності штампу в моєму паспорті.
В разі, якщо відомчі акти не відповідають Основному Закону держави, вони
мають бути приведені у відповідність до нього. Цей принцип верховенства
права є фундаментальним.
Крім того, pгідно абз. 6 п. 5 ст. 70 Податкового кодексу України я несу
відповідальність за достовірність поданої мною інформації. Я не можу
підписати бланк документа, запропонований мені для заповнення, а саме
повідомлення за формою №1П, оскільки він містить недостовірну для мене
інформацію.
Вищевказана форма №1П передбачає повідомлення про мою відмову від

прийняття реєстраційного номера облікової картки. Але у мене немає такого
номера, про відмову від нього свідчить проставлена у моєму паспорті
відмітка від ___ _________ _____ р.
Жодний пункт жодної статті чинного ПКУ не зобов’язує мене реєструватись
повторно.
Обов’язок реєстрації згідно з абз.1, 2 п. 5 ст. 70 ПКУ покладається на особу,
«для якої раніше не формувалася облікова картка платника податків та яка
не включена до Державного реєстру», а стосовно мене така картка раніше
формувалась.
П. 1.1. Ст.1 Податкового кодексу України визначає, що «Податковий кодекс
України регулює відносини, що виникають (а не виникли раніше) у сфері
справляння податків і зборів…»
Згідно Cт. 19 Конституції України, «Правовий порядок в Україні грунтується
на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що
не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України».
Ст. 58 Конституції України ясно вказує, що «Закони та інші нормативноправові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони
пом’якшують або скасовують відповідальність особи».
З метою виконання Ваших функціональних повноважень в рамках чинного
законодавства України, а саме нарахування пенсії за віком, мною надані усі
необхідні дані.
Проте я не надаю згоди на обробку моїх даних за серією та номером паспорта
(які за спеціальним алгоритмом переводяться в цифровий ідентифікатор
особи) замість мого імені. Це ображає мої релігійні почуття та взагалі гідність
мене як особистості.
Усвідомлюючи технологічну необхідність в автоматизації системи обліку, в
т.ч. в сфері соціального забезпечення, я виступаю категорично проти заміни
її на тотальну систему ідентифікації людей.
Зазначу, що на Нюрнберзькому процесі (20.11.1945 р. – 1.10.1946 р.)
Міжнародний військовий трибунал в числі інших злочинів нацизму визнав
практику присвоєння людям номерів і таврування цими номерами людей
злочином проти людяності, що не має терміну давності.
Як законослухняна громадянка, я стою за суворе дотримання принципів та
норм Конституції України.

Невиконання Вами вимог законодавства є порушенням Конституції України,
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та законодавства
України.
Залишаю за собою право за захистом порушених прав звернутися до
Уповноваженого ВРУ з прав людини для проведення перевірки та
відповідного реагування в рамках Адміністративного Кодексу України.
Дана заява є зверненням у розумінні Закону України «Про звернення
громадян» № 393/96-ВР від 2 жовтня 1996 р.
З повагою
Підпис_________________________
ПІБ _______________________________
Дата ___________________

1.7. Заява до Пенсійного фонду про начислення та отримання пенсії
за віком без номеру
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
адреса:___________________________________
__________________________________________
тел.______________________________________
ЗАЯВА
Я, _____________________________________________________________
стосовно вимоги від мене номеру з метою начислення мені заробленої мною
пенсії за віком, інформую Вас, що згідно з Конституцією України право на
отримання заробленої мною пенсії є невідчужуваним і не може залежати від
наявності чи відсутності у мене номеру.
В разі, якщо відомчі акти не відповідають Основному Закону держави, вони
мають бути приведені у відповідність до нього. Цей принцип верховенства
права є фундаментальним.
Також доводжу до вашого відома, що у мене в паспорті стоїть відмітка «може
здійснювати всі платежі без ІПН», яку мені ставили в податковій інспекції,
коли я відмовилась від номеру.

Жодний пункт жодної статті чинного ПКУ не зобов’язує мене реєструватись
повторно.
Обов’язок реєстрації згідно з абз.1, 2 п. 5 ст. 70 ПКУ покладається на особу,
«для якої раніше не формувалася облікова картка платника податків та яка
не включена до Державного реєстру», а стосовно мене така картка раніше
формувалась.
П. 1.1. Ст.1 Податкового кодексу України визначає, що «Податковий кодекс
України регулює відносини, що виникають (а не виникли раніше) у сфері
справляння податків і зборів…»
Згідно Cт. 19 Конституції України, «Правовий порядок в Україні грунтується
на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що
не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України».
Ст. 58 Конституції України ясно вказує, що «Закони та інші нормативноправові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони
пом’якшують або скасовують відповідальність особи».
З метою виконання Ваших функціональних повноважень в рамках чинного
законодавства України, а саме нарахування пенсії за віком, мною надані усі
необхідні дані.
Проте я не надаю згоди на обробку моїх даних за серією та номером паспорта
(які за спеціальним алгоритмом переводяться в цифровий ідентифікатор
особи) замість мого імені. Це ображає мої релігійні почуття та взагалі гідність
мене як особистості.
Усвідомлюючи технологічну необхідність в автоматизації системи обліку, в
т.ч. в сфері соціального забезпечення, я виступаю категорично проти заміни
її на тотальну систему ідентифікації людей.
Зазначу, що на Нюрнберзькому процесі (20.11.1945 р. – 1.10.1946 р.)
Міжнародний військовий трибунал в числі інших злочинів нацизму визнав
практику присвоєння людям номерів і таврування цими номерами людей
злочином проти людяності, що не має терміну давності.
Як законослухняна громадянка, я стою за суворе дотримання принципів та
норм Конституції України.
Невиконання Вами вимог законодавства є порушенням Конституції України,
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та законодавства
України.

Залишаю за собою право за захистом порушених прав звернутися до
Уповноваженого ВРУ з прав людини для проведення перевірки та
відповідного реагування в рамках Адміністративного Кодексу України.
Дана заява є зверненням у розумінні Закону України «Про звернення
громадян» № 393/96-ВР від 2 жовтня 1996 р.
З повагою
Підпис_____________________
ПІБ _____________________________
Дата ___________________

1.8. Заява до Пенсійного фонду про отримання пенсії за віком без
карточки, через поштове відділення
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
адреса:__________________________________
_________________________________________
тел.______________________________________
ЗАЯВА
Я, ___________________________________________________________ ,
стосовно вимоги від мене карточки з метою начислення мені заробленої мною
пенсії за віком, інформую Вас, що згідно з Конституцією України право на
отримання заробленої мною пенсії є невідчужуваним і не може залежати від
наявності чи відсутності у мене карточки.
В разі, якщо відомчі акти не відповідають Основному Закону держави, вони
мають бути приведені у відповідність до нього. Цей принцип верховенства
права є фундаментальним.
З метою виконання Ваших функціональних повноважень в рамках чинного
законодавства України, а саме нарахування пенсії за віком, мною надані усі
необхідні дані.
Прошу Вас начислену мені пенсію видавати через поштове відділення.
Обслуговування засобами банківської картки для мене неможливе з ряду
поважних причин.
Чинним законодавством України не передбачена обов’язкова виплата пенсій

чи інших платежів виключно через банківську картку.
Згідно з ст.19 Конституції України, «ніхто не може бути примушений робити
те, що не передбачено законодавством».
Прошу здійснювати виплату мені пенсії через поштове відділення
номер_____________ за адресою __________________________.
Дана заява є зверненням у розумінні Закону України «Про звернення
громадян» №393/96-ВР від 2 жовтня 1996 року.
З повагою,
Підпис_______________
ПІБ _______________________
Дата _______________

