
 Назва відділення Адреса Міський телефон Режим роботи відділеня

м. Київ 

1 Ватутінське відділення 
02217, м. Київ, 

просп.Маяковського, 8

(044)363-03-67

(044)363-03-68
Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

2 Виноградарське відділення 
04215, м. Київ, 

просп. Свободи, 15/1

(044)363-02-28

(044)363-02-29
Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

3 Відділення  „Героїв Дніпра”
04205, м. Київ, 

вул. Маршала Тимошенка, 21, корп.4

(044)363-07-58

(044)363-07-59
Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

4 Деміївське відділення
03039, м. Київ, 

Голосіївський просп., 48

(044)363-06-91

(044)363-06-92
Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

5 Залізничне відділення 
03186, м. Київ, 

бульв. Чоколівський, 9/13

(044)363-07-08

(044)363-07-09
Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

6 Індустріальне відділення 
01032, м. Київ, 

вул. Саксаганського, 120 

(044)363-02-56

(044)363-02-57

Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45, Сб.:10:00 -14:00,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви 

для клієнтів, перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – 

вихідні

7 Інститутське відділення 
01021, м. Київ, 

вул. Інститутська, 27/6

(044)363-02-36

(044)363-02-37
Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

8 Лівобережне відділення  
02100, м. Київ, 

вул. Попудренка, 18 

(044)363-02-78, 

(044)363-02-79
Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

9 Лук’янівське відділення 
04053, м. Київ, 

вул. Січових Стрільців, 7

(044)363-07-16

(044)363-07-17
Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

10 Либідське відділення 
03150, м. Київ,

вул. Антоновича (Горького), 155 

(044)363-07-01

(044)363-07-02
Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

11 Осокорківське відділення 
02095, м. Київ, 

вул. Княжий Затон, 4

(044)363-02-76

(044)363-02-77
Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

12 Саксаганське відділення 
01023, м. КиЇв, 

ул. Шота Руставелі, 40/10

(044)363-02-38

(044)363-02-39 Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

13 Подільське відділення  
04071, м. Київ, 

вул. Верхній Вал, 32

(044)363-07-18

(044)363-07-19
Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

14 Політехнічне відділення 
03055, м. Київ, 

просп. Перемоги, 28/1 

(044)363-06-93

(044)363-06-94
Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

15 Полярне відділення
04050, м. Київ,  

вул. Глибочицька, 29-31

(044)363-07-14

(044)363-07-15
Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

16 Пушкінське відділення 
01004, м. Київ, 

вул. Пушкінська, 24-А

(044)363-02-34

(044)363-02-35
Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

17 Святошинське відділення 

03062, м. Київ, 

просп. Перемоги/

вул. Кулібіна, 75/2

(044)363-06-95

(044)363-06-96
Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

18 "Сімейний банкінг" (Family Banking) 
01133, м. Київ, 

вул.Мечникова, 10/2

(044)363-02-72

(044)363-02-73
Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

19 Столичне відділення
01021, м. Київ, 

вул. Кловський узвіз, 9/2

(044)201-17-74,                   

(044)201-17-64,                  

(044)521-02-17,                    

(044)521-02-54,                     

(044)521-02-46

Пн. – Пт.: 8:45 – 18:25,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

Вінницька  область 

20 Відділення «Вінницька обласна дирекція»  
21018, м. Вінниця,  

вул. Гоголя 30

(043)250-42-56

(043)250-42-60

(043)250-42-61

(043)250-42-63

(043)250-42-64

Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

 Волинська область

21 Відділення «Волинська обласна дирекція»
43025, м. Луцьк, 

просп. Волі, 21

(0332)78-99-25

(0332)78-99-26

(0332)78-99-27

(0332)78-99-28

(0332)78-99-29

Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

Дніпропетровська область

22 Відділення «Дніпровська обласна дирекція»
49020, м. Дніпро, 

вул.  Шевченка, 59

(056) 787-30-45

(056) 787-30-46 

(056) 787-30-47 

(056) 787-30-48 

(056) 787-30-49 

Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

23 Криворізьке відділення 
50027, м. Кривий Ріг, 

пр-т. Гагаріна, 38 а.

(0564)70-12-59

(0564)70-12-60

(0564)70-12-63

(0564)70-12-65

(0564)70-12-67

Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

Донецька область

24 Азовське відділення
87500, м. Маріуполь, 

просп.  Миру (Леніна), 81

(0629) 41-10-40,

(0629) 41-10-33
Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

Житомирська область
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25 Відділення «Житомирська обласна дирекція»

10001,  м. Житомир, 

вул. Київська, 79

(412) 42-26-46,            

(412) 42-26-44,            

(412) 42-26-45,           

(412) 42-26-43,          

(412) 42-26-47,           

(412)42-26-48,          

(412)42-19-30

Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

Закарпатська область

26 Відділення «Закарпатська обласна дирекція» 
88000, м. Ужгород, 

вул. Київська набережна, 2

(0312) 63-06-10,

(0312) 63-06-11,

(0312) 63-06-12,

 (0312) 63-06-15,

(0312)  63-06-16

(0312) 63-06-18,

(0312) 63-06-19 

Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

Запорізька область

27 Відділення «Запорізька обласна дирекція»
69035, м. Запоріжжя,

пр-т. Соборний, 172

(061)280-55-40

(061)280-55-41

(061)280-55-42

(061)280-55-43

(061)280-55-44

Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

 Івано-Франківська область

28
Відділення «Івано-Франківська обласна 

дирекція»

76018, м. Івано-Франківськ, 

вул. Січових Стрільців, 48 

 

(0342) 55-91-83, 

(0342) 55-72-01

Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

Кіровоградська область

29 Відділення «Кіровоградська обласна дирекція»
25006, м. Кропивницький, 

вул. Шевченка, 3

(0522) 36-66-80,                                                                                                                                                                                                                                                                      

(0522) 36-66-81,

(0522) 36-66-82,

(0522) 35-11-02

Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

Львівська область

30 Відділення «Львівська обласна дирекція»
79000, м. Львів, 

вул. Січових Стрільців, 3

(032)226-76-08

(032)226-76-09

(032)226-76-10

(032)226-76-11

(032)226-76-12

Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

Миколаївська область 

31 Відділення «Миколаївська обласна дирекція»
54029, м. Миколаїв, 

вул. Пушкінська, 35

(0512)76-69-70

(0512)76-69-71

(0512)76-69-72

(0512)76-69-73

(0512)76-69-74

Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

 Одеська область

32 Відділення «Одеська обласна дирекція» 
65012, м. Одеса, 

вул. Пушкінська, 77

(048)7409345

(048)7409346

(048)7409347

(048)7409348

(048)7409349

Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

  Полтавська область

33 Відділення «Полтавська обласна дирекція»
36020, м. Полтава, 

вул. 1100 - річчя Полтави, 12

(0532) 516-970

(0532) 516-971

(0532) 516-972

(0532) 516-973

(0532) 516-974

(0532) 516-975

(0532) 516-976

Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

34 Молодіжне відділення 
39600, м. Кременчук, 

вул. Халаменюка, 4

(0536) 74-01-74,

(0536) 74-01-85
Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

Рівненська область

35 Відділення «Рівненська обласна дирекція»
33028, м. Рівне, 

вул. Соборна, 112

(0362)46-05-88

(0362)46-05-86

(0362)46-05-87

(0362)46-02-63

(0362)46-02-62

Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

Сумська область

36 Відділення «Сумська обласна дирекція» 
40004, м. Суми, 

вул. Горького,5-А

(0542)67-13-40, 

(0542)67-13-41, 

(0542)67-13-42, 

(0542)67-13-43, 

(0542)67-13-44, 

(0542)67-13-45, 

(0542)67-13-46

Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

Тернопільська область

37 Відділення «Тернопільська обласна дирекція» 
46000, м. Тернопіль, 

вул. Руська, 14

(0352) 52-70-49,  

(0352) 43-52-10;

(0352) 43-49-38;

(0352) 43-49-89

Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

Харківська область

38 Відділення "Харківська обласна дирекція" 

61057, м. Харків, 

вул. Сумська 17, 

вул. Сумська, 19

(057)766-55-61

(057)766-55-62

(057)766-55-63

(057)766-55-64

(057)766-55-65

Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

39 Відділення «Конституції» 
61003, м. Харків, 

майдан Конституції, 2/2

(057)766-58-62

(057)766-58-63
Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

40 Набережне відділення
61010, м. Харків, 

вул. Гімназійна Набережна, 18

(057)766-58-91

(057)766-58-92
Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

Херсонська область



41 Відділення «Херсонська обласна дирекція»
73000, м. Херсон,  

вул. Маяковського,16А

(0552) 43-57-00,             

(0552) 43-57-01,  

(0552) 43-57-02,          

(0552) 43-57-03,  

(0552) 43-57-04,           

(0552) 43-57-05,           

(0552) 43-57-06, 

(0552) 22-33-53, 

(0552) 49-85-95, 

(0552) 49-85-96, 

(0552)042-51-49

Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

Хмельницька область

42 Відділення «Хмельницька обласна дирекція» 
29000, м. Хмельницький,

 вул. Подільска, 21

(0382)72-47-95

(0382)72-47-96

(0382)72-47-97

(0382)72-47-98

(0382)72-47-99

Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

Черкаська область

43 Відділення «Черкаська обласна дирекція»  
18000, м. Черкаси, 

вул. Лазарєва, 4

(0472)52-02-03

(0472)52-02-04

(0472)52-02-05

(0472)52-02-06

(0472)52-02-07

Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

Чернівецька область

44 Відділення «Буковинська обласна дирекція» 
58002, м. Чернівці, 

вул. Івана Франка,1 

(0372) 58-44-36, 

(0372) 58-58-16,

Тел./факс 

Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні

Чернігівська область

45 Митне відділення 
14000 м. Чернігів 

пр-т. Миру 17

(0462)67-52-35,

(0462)67-52-25
Пн. – Пт.: 8:45 – 17:45,  в тому числі з клієнтами Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00,  без перерви для клієнтів, 

перерва для співробітників по гнучкому графіку 1 година; Сб., Нед., святкові дні – вихідні


