
          

 

 

                   
Шановні клієнти! 

 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК» засвідчує свою повагу та повідомляє про режим роботи Відділень АТ «ОТП 
Банк» у святкові та передсвяткові дні:  
 
наступний режим роботи для Регіональних відділень та відділень АТ «ОТП Банк» (окрім Відділу обслуговування 
приватних клієнтів м. Київ, відділень «Русанівське», «Дарницьке», «Оболонське, «Набережне» в м. Київ та 
відділення в м. Коломия): 
 

06.05.2019- 
07.05.2019 

Робочий день згідно режиму роботи відділення: 
- Операційний час денної каси з 09:15 до 17:30 
- Робота з клієнтами 09:00 до 18:00 

08.05.2019 
Робочий день згідно режиму роботи відділення у передсвяткові дні: 
- Операційний час денної каси з 09:15 до 16:30 
- Робота з клієнтами 09:00 до 17:00 

09.05.2019 Вихідний день 

10.05.2019 
Робочий день згідно режиму роботи відділення: 
- Операційний час денної каси з 09:15 до 17:30 
- Робота з клієнтами 09:00 до 18:00 

11.05.2019 
Робочий день згідно режиму роботи відділення у передсвяткові дні: 
- Операційний час денної каси з 09:15 до 16:30 
- Робота з клієнтами 09:00 до 17:00 

 
режим роботи для Відділу обслуговування приватних клієнтів у Головному офісі м. Київ: 
 

06.05.2019- 
07.05.2019 

Робочий день згідно режиму роботи відділення: 
- Операційний час денної каси з 09:15 до 17:30 
- Операційний час денної каси подовженого дня з 17:30 до 18:30 
- Робота з клієнтами 09:00 до 18:00 

08.05.2019 

Робочий день згідно режиму роботи відділення у передсвяткові дні: 
- Операційний час денної каси з 09:15 до 16:30 
- Операційний час денної каси подовженого дня з 16:30 до 17:30 
- Робота з клієнтами 09:00 до 17:00 

09.05.2019 Вихідний день 

10.05.2019 

Робочий день згідно режиму роботи відділення: 
- Операційний час денної каси з 09:15 до 17:30 
- Операційний час денної каси подовженого дня з 17:30 до 18:30 
- Робота з клієнтами 09:00 до 18:00 

11.05.2019 

Робочий день згідно режиму роботи відділення у передсвяткові дні: 
- Операційний час денної каси з 09:15 до 16:30 
- Операційний час денної каси подовженого дня з 16:30 до 17:30 
- Робота з клієнтами 09:00 до 17:00 

 
режим роботи для відділення «Русанівське» в м. Київ: 

 

06.05.2019- 
07.05.2019 

Робочий день згідно режиму роботи відділення: 
- Операційний час денної каси з 09:15 до 17:30 
- Операційний час денної каси подовженого дня з 17:30 до 19:00 
- Робота з клієнтами 09:00 до 18:00 

08.05.2019 

Робочий день згідно режиму роботи відділення у передсвяткові дні: 
- Операційний час денної каси з 09:15 до 16:30 
- Операційний час денної каси подовженого дня з 16:30 до 18:00 
- Робота з клієнтами 09:00 до 17:00 

09.05.2019 Вихідний день 

10.05.2019 

Робочий день згідно режиму роботи відділення: 
- Операційний час денної каси з 09:15 до 17:30 
- Операційний час денної каси подовженого дня з 17:30 до 19:00 
- Робота з клієнтами 09:00 до 18:00 

11.05.2019 

Робочий день згідно режиму роботи відділення у передсвяткові дні: 
- Операційний час денної каси з 09:15 до 16:30 
- Операційний час денної каси подовженого дня з 16:30 до 18:00 
- Робота з клієнтами 09:00 до 17:00 

 



          

 

 

режим роботи для Відділень «Дарницьке» та «Оболонське» в м. Київ 
 

06.05.2019- 
07.05.2019 

Робочий день згідно режиму роботи відділення: 
- Операційний час денної каси з 09:15 до 17:30 
- Операційний час денної каси подовженого дня з 17:30 до 19:00 
- Робота з клієнтами 09:00 до 18:00 

08.05.2019 

Робочий день згідно режиму роботи відділення у передсвяткові дні: 
- Операційний час денної каси з 09:15 до 16:30 
- Операційний час денної каси подовженого дня з 16:30 до 18:00 
- Робота з клієнтами 09:00 до 17:00 

09.05.2019 Вихідний день 

10.05.2019 

Робочий день згідно режиму роботи відділення: 
- Операційний час денної каси з 09:15 до 17:30 
- Операційний час денної каси подовженого дня з 17:30 до 19:00 
- Робота з клієнтами 09:00 до 18:00 

11.05.2019 

Робочий день згідно режиму роботи відділення у передсвяткові дні: 
- Операційний час денної каси з 09:15 до 16:30 
- Операційний час денної каси подовженого дня з 16:30 до 18:00 
- Робота з клієнтами 09:00 до 17:00 

 
режим роботи для відділення «Набережне» в м. Київ наб. Дніпровська, 16 
 

06.05.2019-08.05.2019 

Робочий день згідно стандартного режиму роботи відділення: 
- Операційний час денної каси з 09:00 до 17:30 
- Операційний час денної каси подовженого дня з 17:30 до 20:00 
- Робота з клієнтами 09:00 до 20:00 

09.05.2019 
Робочий день згідно стандартного режиму роботи відділення у вихідні дні: 
- Післяопераційний час післяопераційної] каси з 09:00 до 20:00 
- Робота з клієнтами з 09:00 до 20:00 

10.05.2019-11.05.2019 

Робочий день згідно стандартного режиму роботи відділення: 
- Операційний час денної каси з 09:00 до 17:30 
- Операційний час денної каси подовженого дня з 17:30 до 20:00 
- Робота з клієнтами 09:00 до 20:00 

 
режим роботи для відділення в м. Коломия вул. Івана Шарлая, 55 
 

06.05.2019- 
07.05.2019 

Робочий день згідно режиму роботи відділення: 
- Операційний час денної каси з 09:15 до 17:00 
- Робота з клієнтами 09:00 до 17:30 

08.05.2019 
Робочий день згідно режиму роботи відділення у передсвяткові дні: 
- Операційний час денної каси з 09:15 до 16:00 
- Робота з клієнтами 09:00 до 16:30 

09.05.2019 Вихідний день 

10.05.2019 
Робочий день згідно режиму роботи відділення: 
- Операційний час денної каси з 09:15 до 17:00 
- Робота з клієнтами 09:00 до 17:30 

11.05.2019 
Робочий день згідно режиму роботи відділення у передсвяткові дні: 
- Операційний час денної каси з 09:15 до 16:00 
- Робота з клієнтами 09:00 до 16:30 

 
Будь ласка, враховуйте цю інформацію при плануванні проведення операцій. 
 
Сподіваємось, що надана інформація буде корисною для Вас. 
Дякуємо за співпрацю з АТ «ОТП Банк». Ми високо цінуємо Вашу довіру та щодня  докладаємо максимум зусиль, щоб 
наша взаємодія була успішною. 
 
З повагою, 
АТ «ОТП Банк» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          

 

 

 

 
Dear Clients! 

 
JSC "OTP Bank" informs about the hours of service of the branches on holidays: 
 
Regional Offices and Offices of JSC OTP Bank (except for the Private Customer Service Department in Kyiv, 
Rusanivske, Obolonske, Darnytske, Naberezhne in Kiev and Kolomyia Branch) 
 

06.05.2019- 
07.05.2019 

Working day according to the hours of service: 
- The operating time of the daily cash desk 09:15 - 17:30 
- Work with customers 09:00 - 18:00 

08.05.2019 
Working day according to the hours of service: 
- The operating time of the daily cash desk 09:15 - 16:30 
- Work with customers 09:00 - 17:00 

09.05.2019 Day off 

10.05.2019 
Working day according to the hours of service: 
- The operating time of the daily cash desk 09:15 - 17:30 
- Work with customers 09:00 - 18:00 

11.05.2019 
Working day according to the hours of service: 
- The operating time of the daily cash desk 09:15 - 16:30 
- Work with customers 09:00 - 17:00 

 
Private Customer Service Department Head Oficce in Kiev 
 

06.05.2019- 
07.05.2019 

Working day according to the hours of service: 
- The operating time of the daily cash desk 09:15 - 17:30 
- An operating time for an extended day cashier 17:30 - 18:30 
- Work with customers 09:00 - 18:00 

08.05.2019 

Working day according to the hours of service: 
- The operating time of the daily cash desk 09:15 - 16:30 
- An operating time for an extended day cashier 16:30 - 17:30 
- Work with customers 09:00 - 17:00 

09.05.2019 Day off 

10.05.2019 

Working day according to the hours of service: 
- The operating time of the daily cash desk 09:15 - 17:30 
- An operating time for an extended day cashier 17:30 - 18:30 
- Work with customers 09:00 - 18:00 

11.05.2019 

Working day according to the hours of service: 
- The operating time of the daily cash desk 09:15 - 16:30 
- An operating time for an extended day cashier 16:30 - 17:30 
- Work with customers 09:00 - 17:00 

 
Rusanivske Outlet in Kiev 
 

06.05.2019- 
07.05.2019 

Working day according to the hours of service: 
- The operating time of the daily cash desk 09:15 - 17:30 
- An operating time for an extended day cashier 17:30 - 19:00 
- Work with customers 09:00 - 18:00 

08.05.2019 

Working day according to the hours of service: 
- The operating time of the daily cash desk 09:15 - 16:30 
- An operating time for an extended day cashier 16:30 - 18:00 
- Work with customers 09:00 - 17:00 

09.05.2019 Day off 

10.05.2019 

Working day according to the hours of service: 
- The operating time of the daily cash desk 09:15 - 17:30 
- An operating time for an extended day cashier 17:30 - 19:00 
- Work with customers 09:00 - 18:00 

11.05.2019 

Working day according to the hours of service: 
- The operating time of the daily cash desk 09:15 - 16:30 
- An operating time for an extended day cashier 16:30 - 18:00 
- Work with customers 09:00 - 17:00 



          

 

 

 
Obolonske and Darnytske Outlet in Kiev 
 

06.05.2019- 
07.05.2019 

Working day according to the hours of service: 
- The operating time of the daily cash desk 09:15 - 17:30 
- An operating time for an extended day cashier 17:30 - 19:00 
- Work with customers 09:00 - 18:00 

08.05.2019 

Working day according to the hours of service: 
- The operating time of the daily cash desk 09:15 - 16:30 
- An operating time for an extended day cashier 16:30 - 18:00 
- Work with customers 09:00 - 17:00 

09.05.2019 Day off 

10.05.2019 

Working day according to the hours of service: 
- The operating time of the daily cash desk 09:15 - 17:30 
- An operating time for an extended day cashier 17:30 - 19:00 
- Work with customers 09:00 - 18:00 

11.05.2019 

Working day according to the hours of service: 
- The operating time of the daily cash desk 09:15 - 16:30 
- An operating time for an extended day cashier 16:30 - 18:00 
- Work with customers 09:00 - 17:00 

 
Naberezhne Outlet in Kiev  
 

27.04.2019 
Working day according to the hours of service: 
- The operating time of the daily cash desk 09:00 - 20:00 
- Work with customers 09:00 - 20:00 

28.04.2019 Day off 

29.04.2019-01.05.2019 
Working day according to the hours of service: 
- The afteroperating time of the cash desk 09:00 - 20:00 
- Work with customers 09:00 - 20:00 

02.03.2019-03.05.2019 

Working day according to the hours of service: 
- The operating time of the daily cash desk 09:00 - 17:30 
- An operating time for an extended day cashier 17:30 - 20:00 
- Work with customers 09:00 - 20:00 

04.05.2019-05.05.2019 
Working day according to the hours of service: 
- The afteroperating time of the cash desk 09:00 - 20:00 
- Work with customers 09:00 - 20:00 

 
Outlet in Kolomyia   
 

06.05.2019- 
07.05.2019 

Working day according to the hours of service: 
- The operating time of the daily cash desk 09:15 - 17:00 
- Work with customers 09:00 - 17:30 

08.05.2019 
Working day according to the hours of service: 
- The operating time of the daily cash desk 09:15 - 16:00 
- Work with customers 09:00 - 16:30 

09.05.2019 Day off 

10.05.2019 
Working day according to the hours of service: 
- The operating time of the daily cash desk 09:15 - 17:00 
- Work with customers 09:00 - 17:30 

11.05.2019 
Working day according to the hours of service: 
- The operating time of the daily cash desk 09:15 - 16:00 
- Work with customers 09:00 - 16:30 

 
 
Please note this information for planning transactions.  
 
Thank you for your cooperation with JSC OTP Bank. We appreciate your trust and make every effort to ensure that our 
interaction is successful. 
 
Regards,  
OTP Bank JSC 


