
 

Телефони Центру обслуговування клієнтів ПУМБ: 

0 800 500 490 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні);  

490 (дзвінки з мобільних телефонів абонентів MTC, Київстар, life:) за тарифами операторів). 
www.pumb.ua 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ 

УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" 

2. Код за ЄДРПОУ 14282829 

3. Місцезнаходження 04070, м.Київ, вул. Андрiївська, 4 

4. Міжміський код, телефон та факс +380 44 231-73-81 +380 44 231-73-45 

5. Електронна поштова адреса Elena.Shubina@fuib.com 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації 
http://pumb.ua 

7. Вид особливої інформації 
Рішення емітента про утворення, припинення його філій, 

представництв 

04 лютого 2015 року Спостережною радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ 

УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» (далi – Банк) прийнято рiшення про вiдкриття (створення) 16.03.2015 року 

ФIЛIЇ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» В 

МIСТI КИЇВ (далi – Фiлiя) (Протокол №219). 

Фiлiя створюється з метою сприяння економiчному розвитку регiону, надання всебiчної допомоги розвитку 

пiдприємств, установ, органiзацiй, фiзичних осiб, впровадження ринкових вiдносин та розвитку пiдприємництва, 

здiйснення на договiрних засадах кредитного, розрахунково-касового та iншого обслуговування юридичних та 

фiзичних осiб, забезпечення мобiлiзацiї i рацiонального розмiщення кредитних ресурсiв для бiльш повного 

задоволення потреб клiєнтiв регiону, забезпечення чiткого облiку банкiвських операцiй, а також з метою полiпшення 

обслуговування та розширення кола клiєнтури Банку. 

Повне найменування: ФIЛIЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МIЖНАРОДНИЙ БАНК» В МIСТI КИЇВ. 

Мiсцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, Печерський р-н, вул. Мечникова, буд. 10/2. 

Фiлiя надiлена правом надавати вiд iменi Банку банкiвськi та iншi фiнансовi послуги, здiйснювати валютнi операцiї, а 

також здiйснювати iншу дiяльнiсть, передбачену Положенням про ФIЛIЮ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» В МIСТI КИЇВ (затверджено рiшенням 

Спостережної ради Банку 04 лютого 2015 року, Протокол №219) та в межах, визначених чинним законодавством. 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона 

несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       
 

Голова Правлiння    
 

  Черненко Сергiй Павлович 

 

  

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

II. Текст повідомлення 

III. Підпис 


