Директор ЦДАМЛМ України
___________О.В. Чижова
Фото

«___» _______20___р

Директору Центрального державного
архіву-музею літератури і мистецтва
України
Чижовій О.В.

громадянина

України

Петренка Петра Петровича

(країна)

(прізвище, ім'я, по батькові користувача)

________________________________________________________________________,
місце проживання (місцезнаходження) 01001, Київська обл., Києво-Святошинський
р-н, м. Вишневе, вул. Незалежності, 15
документ, що посвідчує особу або підтверджує повноваження
Паспорт АА 111111 Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській обл.
(серія, номер, яким органом і коли виданий / офіційний лист (доручення))

ЗАЯВА

Прошу оформити мене як користувача документами Національного архівного фонду, що
зберігаються у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України
Рік народження _1980_______________________________________________________________
Місце роботи, посада ___доцент кафедри новітньої історії України Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Освіта, науковий ступінь, вчене звання __вища, канд. іст. наук, доцент
______________________________________________________________________________________

Мета роботи ____підготовка дисертації
(підготовка статті, монографії, дисертації, інші дослідження)

Тема (теми) роботи, хронологічні межі
«Театральне мистецтво України ІІ половини ХХ ст.»

Використання інформації архівних документів з комерційною метою ___ні_____
(так/ні)

Контактна інформація _______________________________________________________________
N телефону _____050-000-00-00__________________________________________________________
Факс ________________________________________________________________________________
E-mail __p.petrenko@ukr.net__________________________________________________________
Із Порядком користування документами Національного архівного фонду, що належать
державі, територіальним громадам, затвердженим наказом Міністерства юстиції України
від 19 листопада 2013 року N 2438/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21
листопада 2013 року за N 1983/24515, ознайомився(лась) і зобов'язуюсь його
додержуватися.
Я даю згоду Центральному державному архіву-музею літератури і мистецтва України на
обробку моїх персональних даних з метою оброблення та внесення до бази даних
користувачів читальним залом, доступ до якої третіх осіб здійснюватиметься відповідно
до вимог Закону України "Про захист персональних даних".
Одночасно із заявою користувача я, Петренко Петро Петрович
поінформований та не заперечую щодо ведення відео спостереження у читальному
залі ЦДАМЛМ України (секторі користування документами та автоматизованою
інформаційно-пошуковою системою відділу використання інформації документів) та
у фойє першого поверху біля посту охорони ЦДАМЛМ України відповідно до статті
307 «Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та
відеозйомок» Цивільного кодексу України

_____________

___Петренко П. П._______

(підпис користувача)

(ініціали (ініціал імені), прізвище)

"_19_" __січня______ 2019___року

