
Для отримання дивідендів акціонер – фізична особа повинен надати до ПРАТ «ПІВНГЗК» 
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 - 5 сторінки, сторінки із додатковою фотографією та місцем реєстрації).  

5. Копію ідентифікаційного податкового номера. 

  

 

Для отримання дивідендів акціонер - юридична особа повинен надати до ПРАТ «ПІВНГЗК» 
наступні документи:  
1. Письмова заява про виплату дивідендів із вказанням банківських реквізитів, підписану 

керівником.  

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

формувань, що містить відомості про юридичну особу, сформований за допомогою он-лайн 

сервісу ЄДР, засвідчений підписом розпорядника рахунку та печаткою емітента.   

3. Витяг з реєстру платника ПДВ або єдиного податку.  

4. Копія окремих сторінок статуту – титульний аркуш, сторінки, де вказані найменування 

акціонера, повноваження органів управління та розмір статутного капіталу.  

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

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

  
                 



 

 Директору фінансовому 

        ПРАТ «ПІВНГЗК»  

 50079, Україна, м. Кривий Ріг, Тернівський р-н 

П.І.Б.  
Адреса:  

  
Телефон:  

  

 
 
 

З А Я В А  
 

Прошу перерахувати мені дивіденди, нараховані згідно з прийнятим 24 квітня 2017 р. 

рішенням  річними Загальними зборами акціонерів ПРАТ «ПІВНГЗК» про виплату 

дивідендів, на мій особистий рахунок / поштовим переказом. 

 

 
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 (стор. 1-5, реєстрація). 
4. Копія ідентифікаційного податкового номера. 

  
«_____» _____________ 201__ р.                                              ___________________________   
                                                                                                              /підпис/  

   



 

ЗГОДА 

на збір та обробку персональних даних 

 

Я, _____________________________________________________________________________________________  

(народився «_____» ___________19 _____ року, паспорт серії _________ № ____________ )  шляхом 

підписання цього документу, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 

червня 2010 року № 2207-VI надаю згоду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПІВНІЧНИЙ 

ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» на обробку і використання моїх особистих персональних даних 

у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних, 

які будуть отримані у зв’язку з укладенням та наступним виконанням господарських/цивільно-правових 

договорів, визначивши метою обробки і використання 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 підприємствами, пов’язаними з цією особою 

відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист 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 інформацію 

та оригінали відповідних документів для внесення змінених персональних даних до відповідних баз   
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»             

 
«_____»__________  201__ р., _________________ (___________________________________________ ) 
     (Підпис)     (Прізвище) 
 

Особу та підпис  _______________________________________________________________ перевірено. 

 

Відповідальна особа _______________(підпис)________________________________________ ( П.І.Б.) 

                                                                        М.П. 

 
Я,___________________________________________________________________________________________,  

посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних 

даних з метою забезпечення реалізації відносин у сфері безпеки та господарської діяльності 

Компанії, а також про перелік персональних даних, що включені до бази персональних даних, 

відомості про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» та про осіб, 

яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети. 

 
«_____» ____________ 201__ р       ________________ 

(підпис) 


