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Про надання інформації щодо 
Відділення № 1 АТ “ПУМБ” 

в м. Полтава 

Шановний Юрію Євгенійовичу! 

Національний банк України (далі – Національний банк) розглянув Ваш лист1 стосовно 

надання інформації щодо наявності статусу відокремленого підрозділу у ВІДДЛЕННЯ №1 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК” В 

М. ПОЛТАВА, дати його реєстрації, внесення змін до відомостей щодо нього, його адреси 
місцезнаходження, засобів зв’язку і повідомляє таке. 

Відповідно до статті 23 Закону України “Про банки і банківську діяльність” банк має 

право відкривати відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо) на 
території України у разі його відповідності вимогам щодо відкриття відокремлених 

підрозділів, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку. 
Банк зобов’язаний повідомити Національний банк про відкриття відокремленого 

підрозділу. 

Національний банк включає/уносить зміни/виключає відомості про відокремлені 
підрозділи банку до Державного реєстру банків на підставі письмового повідомлення банку та 

у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національного банку. 
Відповідно до відомостей, що містяться у Державному реєстрі банків ВІДДЛЕННЯ №1 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК” В 

М. ПОЛТАВА (далі – Відділення № 1) було включене до Державного реєстру банків 
16.11.2007 та мало назву Відділення №1 в м. Полтава Філії Закритого акціонерного товариства 

“Перший Український Міжнародний банк” в м. Дніпропетровську2 (місцезнаходження: 
м. Полтава, вул. Артема, 3; номер телефону: (0532) 60-67-54). 

                                                 
1 Лист від 25.03.2021 б/н (зареєстровано у Національному банку 26.03.2021 № ЗП/526/560) 
2 Дата відкриття 17.11.2007 
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Відповідно до повідомлень банку щодо змін у діяльності Відділення №1 до Державного 

реєстру банків неодноразово вносились зміни до відомостей щодо Відділення № 1, а саме: 
17.06.2008 –у зв’язку зі зміною окремих пунктів положення про Відділення №1; 

11.09.2009 – у зв’язку зі зміною назви з Відділення №1 в м. Полтава Філії Закритого 
акціонерного товариства “Перший Український Міжнародний банк” в м. Дніпропетровську на 
Відділення №1 в м. Полтава Філії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

“ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК” в м. Дніпропетровську; 
06.07.2010 – у зв’язку зі зміною переліку операцій Відділення №1; 

18.07.2011 – у зв’язку зі зміною окремих пунктів положення Відділення №1; 
23.04.2012 – у зв’язку із перепідпорядкуванням Відділення №1 з балансу філії на баланс 

головного банку, зміною назви з Відділення №1 в м. Полтава Філії ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК” в м. 
Дніпропетровську на ВІДДІЛЕННЯ №1 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

“ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК” В М. ПОЛТАВА та зміною переліку 
операцій з 21.04.2012; 

27.08.2012 – у зв’язку із затвердженням нової редакції положення Відділення №1; 

10.10.2016 – у зв’язку зі зміною назви вулиці з “Артема” на “Семена Петлюри”; 
02.01.2020 – у зв’язку зі зміною найменування Відділення №1 (зміна типу акціонерного 

товариства з публічного на приватне акціонерне товариство та назви банку на АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК”) з 01.01.2020. 

27.11.2020 Національний банк виключив ВІДДЛЕННЯ №1 АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК” В М. ПОЛТАВА з 
Державного реєстру банків у зв’язку із припинення його діяльності. 

 
 

 

З повагою 
Начальник управління ліцензування кредитних  

установ Департаменту ліцензування 
Національного банку України  Дмитро ТКАЧУК 
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