
 

Генеральному директору ПрАТ «Артвайнері»  

Толкачову І.Е.  

84500,  Донецька область, м. Бахмут,  

вул. П.Лумумби, буд. 87. 

     акціонера (юридичної особи- резидента України)  
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

адреса _________________________________________ 

_______________________________________________ 

телефон _______________________________________ 

е-mail: (у разі наявності)_________________________ 

 
З А Я В А 

(заповнювати  розбірливо) 

 

Я, ________________________________________________________________________________________,  
(ПІБ уповноваженої особи) 

що діє на підставі ___________________________________________________________________________ 

від імені ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
(назва юридичної особи) 

Код за ЄДРПОУ _____________________________________________________________, 

місцезнаходження: __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 

як акціонера ПрАТ «Артвайнері», відповідно до прийнятого Загальними зборами акціонерів  від 

18.12.2020 р. рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства, прошу перерахувати нараховані 

дивіденди, пропорційно кількості належних акцій банківським переказом за наступними  реквізитами: 

1. Отримувач _______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. Код ЄДРПОУ отримувача (банка)____________________________________________________________ 

3. Банк отримувача (найменування банку)_______________________________________________________ 

4. МФО банку _________________ 

5. Номер рахунку отримувача (банка)____________________________________ 

особистий рахунок___________________________________________________________________________ 

6. Призначення платежу: Дивіденди ПрАТ «Артвайнері» на ім’я ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(назва юридичної особи) 

 

С персональним повідомленням акціонеру ознайомлений.  

Додатки до заяви:  
1. 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. 

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

3. Копія окремих сторінок статуту – титульний аркуш, сторінки, де вказані найменування акціонера, повноваження органів 

управління та розмір статутного капіталу. 

4. Довідка з банку про реквізити для перерахування, засвідчену печаткою банку. 

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

 

 

«_____» _____________ 202___ р. _____________________________________ 

/підпис, печатка у разі наявності/ 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 



 

Генеральному директору ПрАТ «Артвайнері»  

Толкачову І.Е.  

84500,  Донецька область, м. Бахмут,  

вул. П.Лумумби, буд. 87. 

акціонера (юридичної особи - нерезидента України)  
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

адреса _________________________________________ 

_______________________________________________ 

телефон _______________________________________ 

е-mail: (у разі наявності)_________________________ 

 
З А Я В А 

(заповнювати  розбірливо) 

 

Я, ________________________________________________________________________________________,  
(ПІБ уповноваженої особи) 

що діє на підставі ___________________________________________________________________________ 

від імені ___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(назва юридичної особи) 

Реєстраційний номер нерезидента _____________________________________________________________, 

місцезнаходження: __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 

як акціонера ПрАТ «Артвайнері», відповідно до прийнятого Загальними зборами акціонерів  від 

18.12.2020 р. рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства, прошу перерахувати нараховані 

дивіденди, пропорційно кількості належних акцій банківським переказом в гривнах/іноземній валюті 

(потрібне підкреслити, для іноземної валюти вказати її найменування) _____________за наступними  

реквізитами: 

1. Отримувач _______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. Код ЄДРПОУ отримувача (банка)____________________________________________________________ 

3. Банк отримувача (найменування банку)_______________________________________________________ 

4. МФО банку _________________ 

5. Номер рахунку отримувача (банка)____________________________________ 

особистий рахунок___________________________________________________________________________ 

6. Призначення платежу: Дивіденди ПрАТ «Артвайнері» на ім’я ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(назва юридичної особи) 

 

С персональним повідомленням акціонеру ознайомлений.  

Додатки до заяви:  
1. Довідка з банку про реквізити для перерахування, завірену печаткою банку. 

2. Документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву.  

3. Довідка про статус нерезидента, легалізована та переведена на українську мову. 

 

 

«_____» _____________ 202___ р. _____________________________________ 

/підпис, печатка у разі наявності/ 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Генеральному директору ПрАТ «Артвайнері»  

Толкачову І.Е.  

84500,  Донецька область, м. Бахмут,  

вул. П.Лумумби, буд. 87. 

П.І.Б. акціонера (фізичної особи- резидента України)  
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

адреса _________________________________________ 

_______________________________________________ 

телефон _______________________________________ 

е-mail: (у разі наявності)_________________________ 

З А Я В А 
(заповнювати  розбірливо) 

 

Я, ________________________________________________________________________________________, 

ідентифікаційний номер платника податку ______________________________________________________ 

паспорт серія ______ №______________ виданий ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

дата видачі ______________________р., 

зареєстрований  за адресою: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 

як акціонер ПрАТ «Артвайнері», відповідно до прийнятого Загальними зборами акціонерів  від 

18.12.2020р. рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства, прошу перерахувати нараховані 

дивіденди, пропорційно кількості належних акцій,  наступним чином (заповнити необхідне): 

Банківським переказом за наступними  реквізитами: 

1. Отримувач _______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. Код ЄДРПОУ отримувача (банка)____________________________________________________________ 

3. Банк отримувача (найменування банку)_______________________________________________________ 

4. МФО банку _________________ 

5. Номер рахунку отримувача (банка)____________________________________ 

особистий рахунок___________________________________________________________________________ 

6. Призначення платежу: Дивіденди ПрАТ «Артвайнері» на ім’я____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

або 

Поштовим переказом на поштову адресу: 

___________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                    (поштовий індекс, поштова адреса, № поштового відділення)  

 

С персональним повідомленням акціонеру ознайомлений.  

Додатки до заяви:  
1. Згода на збір та обробку персональних даних (зразок додається). 

2. Довідка з банку про відкриття рахунку, засвідчена печаткою банку. 

3. Копії окремих сторінок паспорта, засвідчені підписом власника (1, 2 сторінка, у разі наявності сторінка із додатковою 

фотографією та її оборотна сторона, а також сторінка з інформацією про актуальне місце проживання). 

4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків 

та інших обов'язкових платежів, засвідчена підписом власника. 

5. Інші документи (для осіб, у яких змінилися особисті данні (прізвище, адреса та інше), або цінні папери  перейшли у 

спадщину, необхідно  додатково надати   належним чином засвідчені  копії відповідних документів (свідоцтво  про шлюб, 

свідоцтво про право на спадщину  та інше). 

 

«_____» _____________ 202___ р. ___________________________ 

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

 
  

УВАГА! У разі обрання  способу виплати дивіденді «перерахування на банківські реквізити», акціонеру необхідно уважно 

перевіряти  повноту вказаних у заяві відповідних реквізитів банку, та уточнювати  у банківський установі про можливість їх 

зарахування на власний рахунок, для  запобігання повернення Товариству коштів, перерахованих акціонеру згідно його 

заяви на грошовий рахунок. 
 

 

 

 

 



 

Згода-повідомлення  

суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних 

 

1. Даним документом ____________________________________________________________________, 

(далі - акціонер), як суб’єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про 

захист персональних даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним ПрАТ «Артвайнері» 

власних персональних даних до бази персональних даних акціонерів ПрАТ «Артвайнері», які мають право на 

отримання дивідендів. 

Підписуючи даний документ акціонер, як суб’єкт персональних даних, дає свій добровільний та 

однозначний дозвіл на вчинення ПрАТ «Артвайнері», як володільцем персональних даних, всіх дій, які, 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у 

відповідності до сформульованої мети їх обробки. 

2. Метою обробки добровільно наданих акціонером персональних даних є забезпечення розрахунку, 

організації та виплати дивідендів ПрАТ «Артвайнері». 

3. Для досягнення мети обробки до бази персональних даних акціонерів ПрАТ «Артвайнері», які мають 

право на отримання дивідендів, можуть бути включені наступні персональні дані (прізвище, ім’я, по батькові; 

громадянство; дата і місце народження; ідентифікаційний номер; серія і номер паспорта або іншого документа, 

що посвідчує особу, дата видачі та орган, що видав документ; місце проживання; поштова адреса; телефони; 

електронна пошта; банківські реквізити). 

4. У зв’язку з внесенням до бази персональних даних акціонерів ПрАТ «Артвайнері», які мають право на 

отримання дивідендів, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» акціонер має 

право:  

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, 

місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або 

дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, 

встановлених законом;  

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх 

осіб, яким передаються його персональні дані; 

3) на доступ до своїх персональних даних;  

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, 

передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст 

таких персональних даних;  

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх 

персональних даних; 

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем 

та розпорядником персональних даних, 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 несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання 

відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;  

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини або до суду; 

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;  

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання 

згоди; 

11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. 

5. Цим документом даю свою добровільну та однозначну згоду, без будь-яких застережень, на обробку 

моїх персональних даних, визначених в письмовій  Заяві на отримання дивідендів та документах, які додаються 

до цієї Заяви, для включення до бази персональних даних акціонерів ПрАТ «Артвайнері», які мають право на 

отримання дивідендів. 

6. Цим документом даю свою згоду на передачу моїх персональних даних з метою забезпечення 

розрахунку, організації та виплати дивідендів ПрАТ «Артвайнері», банківським та депозитарним установам, та 

іншим організаціям та підприємствам, через які буде проводитись виплата дивідендів. 

7. Акціонер дає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, визначеного діючим 

законодавством України. 

8. Доступ до персональних даних акціонера, що включені до бази персональних даних акціонерів ПрАТ 

«Артвайнері», які мають право на отримання дивідендів, третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, 

передбаченому законодавством України. 

9. Акціонер не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, 

що включені до бази персональних даних акціонерів ПрАТ «Артвайнері», які мають право на отримання 

дивідендів, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою, зазначеною в цьому документі.  

10. Даний документ складено в 2 (двох) примірниках, один з яких отримано акціонером. 

    

           ___________             ____________________ 
      Дата                      Підпис 



 

 

Генеральному директору ПрАТ «Артвайнері»  

Толкачову І.Е.  

84500,  Донецька область, м. Бахмут,  

вул. П.Лумумби, буд. 87. 

П.І.Б. акціонера (фізичної особи- нерезидента України)  
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

адреса _________________________________________ 

_______________________________________________ 

телефон _______________________________________ 

е-mail: (у разі наявності)_________________________ 

З А Я В А 
(заповнювати  розбірливо) 

Я, ________________________________________________________________________________________, 

ідентифікаційний номер платника податку ______________________________________________________ 

паспорт серія ______ №______________ виданий ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

дата видачі ______________________р., 

зареєстрований  за адресою: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 

як акціонер ПрАТ «Артвайнері», відповідно до прийнятого Загальними зборами акціонерів  від 

18.12.2020р. рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства, прошу перерахувати нараховані на 

моє ім’я дивіденди, пропорційно кількості належних акцій, в гривнах/ іноземній  валюті (потрібне 

підкреслити, для іноземної валюти вказати її найменування) _____________ банківським переказом за 

наступними  реквізитами: 

1. Отримувач _______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. Код ЄДРПОУ отримувача (банка)____________________________________________________________ 

3. Банк отримувача (найменування банку)_______________________________________________________ 

4. МФО банку _________________ 

5. Номер рахунку отримувача (банка)____________________________________ 

особистий рахунок___________________________________________________________________________ 

6. Призначення платежу: Дивіденди ПрАТ «Артвайнері» на ім’я____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

С персональним повідомленням акціонеру ознайомлений.  

Додатки до заяви:  
1. Згода на збір та обробку персональних даних (зразок додається). 

2. Довідка з банку з вказанням банківських реквізитів гривневого/валютного рахунку, завірену печаткою банку. 

3. Копія паспорта (1, 2 сторінки, у разі наявності сторінки із додатковою фотографією та місцем проживання), завірені 

підписом власника. 

4. Копія ідентифікаційного податкового номера, завірена підписом власника. 

5. Інші документи (для осіб, у яких змінилися особисті дані (прізвище, адреса та інше), або цінні папери  перейшли у 

спадщину, необхідно  додатково надати   належним чином засвідчені  копії відповідних документів (свідоцтво  про шлюб, 

свідоцтво про право на спадщину,  та інше). 

 

«_____» _____________ 202___ р. ___________________________ 

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

УВАГА! У разі обрання  способу виплати дивіденді «перерахування на банківські реквізити», акціонеру необхідно уважно 

перевіряти  повноту вказаних у заяві відповідних реквізитів банку, та уточнювати  у банківський установі про можливість їх 

зарахування на власний рахунок, для  запобігання повернення Товариству коштів, перерахованих акціонеру згідно його 

заяви на грошовий рахунок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Згода-повідомлення  

суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних 

 

1. Даним документом ____________________________________________________________________, 

(далі - акціонер), як суб’єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про 

захист персональних даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним ПрАТ «Артвайнері» 

власних персональних даних до бази персональних даних акціонерів ПрАТ «Артвайнері», які мають право на 

отримання дивідендів. 

Підписуючи даний документ акціонер, як суб’єкт персональних даних, дає свій добровільний та 

однозначний дозвіл на вчинення ПрАТ «Артвайнері», як володільцем персональних даних, всіх дій, які, 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у 

відповідності до сформульованої мети їх обробки. 

2. Метою обробки добровільно наданих акціонером персональних даних є забезпечення розрахунку, 

організації та виплати дивідендів ПрАТ «Артвайнері». 

3. Для досягнення мети обробки до бази персональних даних акціонерів ПрАТ «Артвайнері», які мають 

право на отримання дивідендів, можуть бути включені наступні персональні дані (прізвище, ім’я, по батькові; 

громадянство; дата і місце народження; ідентифікаційний номер; серія і номер паспорта або іншого документа, 

що посвідчує особу, дата видачі та орган, що видав документ; місце проживання; поштова адреса; телефони; 

електронна пошта; банківські реквізити). 

4. У зв’язку з внесенням до бази персональних даних акціонерів ПрАТ «Артвайнері», які мають право на 

отримання дивідендів, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» акціонер має 

право:  

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, 

місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або 

дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, 

встановлених законом;  

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх 

осіб, яким передаються його персональні дані; 

3) на доступ до своїх персональних даних;  

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, 

передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст 

таких персональних даних;  

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх 

персональних даних; 

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем 

та розпорядником персональних даних, 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 несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання 

відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;  

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини або до суду; 

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;  

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання 

згоди; 

11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. 

5. Цим документом даю свою добровільну та однозначну згоду, без будь-яких застережень, на обробку 

моїх персональних даних, визначених в письмовій  Заяві на отримання дивідендів та документах, які додаються 

до цієї Заяви, для включення до бази персональних даних акціонерів ПрАТ «Артвайнері», які мають право на 

отримання дивідендів. 

6. Цим документом даю свою згоду на передачу моїх персональних даних з метою забезпечення 

розрахунку, організації та виплати дивідендів ПрАТ «Артвайнері», банківським та депозитарним установам, та 

іншим організаціям та підприємствам, через які буде проводитись виплата дивідендів. 

7. Акціонер дає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, визначеного діючим 

законодавством України. 

8. Доступ до персональних даних акціонера, що включені до бази персональних даних акціонерів ПрАТ 

«Артвайнері», які мають право на отримання дивідендів, третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, 

передбаченому законодавством України. 

9. Акціонер не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, 

що включені до бази персональних даних акціонерів ПрАТ «Артвайнері», які мають право на отримання 

дивідендів, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою, зазначеною в цьому документі.  

10. Даний документ складено в 2 (двох) примірниках, один з яких отримано акціонером. 

    

           ___________             ____________________ 
      Дата                      Підпис 


