
Для отримання дивідендів акціонер – фізична особа повинен надати до ПРАТ «ІНГЗК» наступні документи: 

 

1.  Заповнену заяву (зразок додається). 

2. Заповнену згоду на збір та обробку персональних даних (зразок додається). 

3. Довідку з банку про відкриття рахунку, завірену печаткою банка. 

4. Копію паспорта (1, 2 сторінки, сторінки із додатковою фотографією та місцем проживання), завірені підпи-

сом власника. 

5. Копію ідентифікаційного податкового номера, завірену підписом власника. 

 

Для отримання дивідендів акціонер - юридична особа повинен надати до ПРАТ «ІНГЗК» наступні докумен-

ти: 

1. Письмова заява про виплату дивідендів із вказанням банківських реквізитів, підписану керівником. 

2. Копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. 

3. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-

вань, що містить відомості про юридичну особу, сформований за допомогою он-лайн сервісу ЄДР, засвід-

чений підписом розпорядника рахунку та печаткою емітента.  

4. Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або єдиного податку. 

5. Копія окремих сторінок статуту – титульний аркуш, сторінки, де вказані найменування акціонера, повнова-

ження органів управління та розмір статутного капіталу. 

6. Довідку з банку про відкриття рахунку, завірену печаткою банка. 

7. Документ, що підтверджує повноваження особи, що підписала заяву. 

 



                  Генеральному директору  

       ПРАТ «ІНГЗК» 

50064, Україна, м.Кривий Ріг, вул. Рудна, 47 

акціонера _________________________________________ 

адреса ____________________________________________ 

телефон __________________________________________ 
 

З А Я В А 
(заповнювати розбірливо) 

 

Я, _____________________________________________________________________________________, 

ідентифікаційний номер платника податку _________________________________________________________ 

паспорт серія  _____ №_____________ виданий _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ дата видачі _______________р., 

мешкаю за адресою: ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________, 
як акціонер ПРАТ «ІНГЗК», який має ______________________________ штук простих іменних акцій, відповід-
но до прийнятого Загальними зборами акціонерів 22 грудня 2016р. рішення про виплату дивідендів акціонерам 
Товариства, прошу перерахувати дивіденди за 2014 році та частини нерозподіленого прибутку Товариства ми-
нулих років до 2014 року, пропорційно кількості належних мені акцій, банківським переказом за наступними 
реквізитами: 
1. Отримувач (наймен.банку)_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

2. Код ОКПО отримувача (банка)____________________________________________________________________ 

3. Банк отримувача ( наймен. банку)_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

4. МФО банку _________________5. Номер рахунку отримувача (банка)__________________________________  

особистий рахунок________________________________________________________________________________  

6. Призначення платежу Дивіденди ПРАТ «ІНГЗК» за результатами 2014 року на ім’я_______________________  

________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 
С персональним повідомленням акціонеру ознайомлений. 

Заява, яка  не відповідає указаним вимогам до розгляду не приймається. 

Додатки до заяви: 

1. Заповнена згода на збір та обробку персональних даних. 

2. Довідка з банку про відкриття рахунку, завірена печаткою банка. 

3. Копія паспорта та ідентифікаційного податкового номера, завірені підписом власника. 

 

«_____» _____________ 201__ р.                                               ___________________________  

                                                                                                                       /підпис/ 



ЗГОДА 
на збір та обробку персональних даних 

 
Я,                                                                                                              __________________                      , 

(народився «   »            19    року , паспорт серії     №                )  шляхом підписання цього документу, відпо-
відно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2207-VI надаю згоду     
ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»                                                   
на обробку і використання моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформа-
ційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних, які будуть отримані у зв’язку з укладенням та 
наступним виконанням господарських/цивільно-правових договорів, визначивши метою обробки і викорис-
тання персональних даних реалізацію відносин у сфері господарювання та податкових відносин відповідно до 
чинного законодавства, а також даю свою згоду на передачу моїх персональних даних третій особі – ТОВ 
«МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 34093721), з подальшим доступом до персональних даних підпри-
ємствами, пов’язаними з цією особою відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про за-
хист економічної конкуренції та виключно в межах Закону України «Про захист персональних даних» від 
01.06.2010 р. № 2297-VI. 
 Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін уточнену інформа-
цію та оригінали відповідних документів для внесення змінених персональних даних до відповідних баз    
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»                                                                
                                                                                              

 „_____”__________  201__ р., √ ________________ (                                                                    )  
 
 Особу та підпис                                                                                                            перевірено. 
 
 Відповідальна особа _______________________(підпис)______________________ ( П.І.Б.) 
                                                                    М.П. 
 
 
 
Я,                                              ,  
посвідчую, що отримав повідом-
лення про включення інформації 
про мене до бази персональних 
даних з метою забезпечення 
реалізації відносин у сфері гос-
подарювання та податкових від-
носин, а також відомості про мої 
права, визначені Законом Украї-
ни  
„Про захист персональних да-
них” та про осіб, яким мої дані 
надаються, для виконання зазна-
ченої мети. 
 
«___» ____________ 201__ р  
 
√ 

(підпис) 

Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»                             
з метою забезпечення реалізації відносин у сфері господарювання та податкових відносин.  

Відповідно до ст.8 Закону України „Про захист персональних даних” суб’єкт пер-
сональних даних має право: 
1) знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призна-

чення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника; 
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема 

інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі 
персональних даних; 
3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних 

даних; 
4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випа-

дків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у 
відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, 
що зберігаються; 
5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних 

даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх 
повноважень, передбачених законом; 
6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних 

будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно 
чи є недостовірними; 
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, 

знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчас-
ним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьб-
лять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 
8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захи-
сту персональних даних; 
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист 

персональних даних.  
Перелік персональних даних, що включені до бази персональних даних, зазначено 
на звороті. 

 

  


 


 


