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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА» 
 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
 

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Філіп Морріс 
Україна», ПрАТ «ФМУ». 

2. Код за ЄДРПОУ: 00383231 

3. Місцезнаходження: 62482, Харківська область, Харківський район, с. Комуніст, 
Польовий в’їзд, 1. 

4. Міжміський код, телефон та факс: 057 786-77-00, 057 786-74-39 

5. Електронна поштова адреса: Lydmila.Bondarevskaya@pmi.com 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: 
http://www.pmi.com/marketpages/Pages/market_uk_ua.aspx 

7. Вид особливої інформації: відомості про рішення емітента про утворення, 
припинення його філій, представництв. 

ІІ.  Текст повідомлення 

Дата прийняття рішення: 30.06.2015 року. 

1. Згідно з рішенням Дирекції Приватного акціонерного товариства "Філіп 
Морріс Україна", у зв'язку з економічною недоцільністю діяльності 
Дніпропетровської філії Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс 
Україна", припинити (закрити) Дніпропетровську філію Приватного акціонерного  
товариства "Філіп Морріс Україна", що виконувала функції з дослідження 
кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки. Адреса філії: 49127, 
Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Самарський район, вулиця 
Автопаркова,  будинок 6. 

2. Згідно з рішенням Дирекції Приватного акціонерного товариства "Філіп 
Морріс Україна", у зв'язку з економічною недоцільністю діяльності Львівської філії 
Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна", припинити (закрити) 
Львівську філію Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна", що 
виконувала функції з дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської 
думки. Адреса філії: 79039, Львівська обл., місто Львів, Шевченківський район, вул. 
Шевченка, будинок 335. 

3. Згідно з рішенням Дирекції Приватного акціонерного товариства "Філіп 
Морріс Україна", у зв'язку з економічною недоцільністю діяльності Одеської філії 
Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна", припинити (закрити) 
Одеську філію Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна", що 
виконувала функції з дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської 
думки. Адреса філії: 65033, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, 
Польський узвіз, будинок 11. 
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4. Згідно з рішенням Дирекції Приватного акціонерного товариства "Філіп 
Морріс Україна", у зв'язку з економічною недоцільністю діяльності Хмельницької  
філії Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна", припинити 
(закрити) Хмельницьку філію Приватного акціонерного  товариства "Філіп Морріс 
Україна", що виконувала функції з дослідження кон'юнктури ринку та виявлення 
громадської думки. Адреса філії: 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, 
вулиця Ватутіна, будинок 14. 

5. Згідно з рішенням Дирекції Приватного акціонерного товариства "Філіп 
Морріс Україна", у зв'язку з економічною недоцільністю діяльності Харківської   
філії Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна", припинити 
(закрити) Харківську філію Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс 
Україна", що виконувала функції з дослідження кон'юнктури ринку та виявлення 
громадської думки. Адреса філії: 61177, Харківська обл., місто Харків, Ленінський 
район, вулиця Щаслива, будинок 1. 

ІІІ.  Підпис 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

 
Заступник генерального директора 
ПрАТ «ФМУ»                                                                                Пьотр Анджей Церек 
 
01.07.2015 року  
    


