
 

21.04.2021 

2 ТРАВНЯ – Великдень - ВИХІДНИЙ 

у ломбарді та ломбардних відділеннях 

 

30.03.2021 

ГРАФІК РОБОТИ 

на 

КВІТЕНЬ 2021 

 

 ЛОМБАРД  

м. Київ, Велика Васильківська, 80  

 

 ЛОМБАРДНЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 

 м. Київ, Велика Васильківська, 143/2  

 

 

 

 

 

 

 ЛОМБАРДНЕ ВІДДІЛЕННЯ №5 

м. Київ, проспект Маяковського, 73 

 

 

ВИХІДНІ ДНІ: 

07.04 (середа) 

10.04 (субота) 

11.04 (неділя) 

14.04 (середа) 

18.04 (неділя) 

25.04 (неділя) 

ВИХІДНІ ДНІ: 

вівторок, четвер, неділя 

ВИХІДНІ ДНІ: 

12.04 (понеділок) 

25.04 (неділя) 

Понеділок –Субота 

з 10:00 до 19:00 

+38 (097) 017-72-76 

Понеділок, середа, п’ятниця 

з 10:00 до 19:00 

+38 (068) 830-78-30 

Понеділок – Неділя 

з 10:00 до 19:00 

+38 (098) 891-17-56 



28.02.2021 

ЛОМБАРДНЕ ВІДДІЛЕННЯ №2 ПТ "ЛОМБАРД "ААА ФІНАНСИ", м.Київ, вулиця Героїв 

Дніпра, 34 

 

ПРИПИНЯЄ СВОЮ РОБОТУ 

 

Усі діючі договори перенесено за адресою: 

 

м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 143/2 

Режим роботи з 10:00 до 19:00, без вихідних 

тел 068-830-78-30 

тел 098-592-94-16 

 

 

29.05.2020 

 

Тимчасово, на період карантину, з 01.06.2020 року Ломбардні відділення ПТ «ЛОМБАРД «ААА 

ФІНАНСИ» працюють із клієнтами за таким графіком: 

 

 ЛОМБАРД за адресою: м. Київ, вулиця Велика Васильківська,80  

 

понеділок –неділя з 10:00 до 19:00 

 

без вихідних 

 

+38-(097)-017-72-76 

 

 

 Ломбардне відділення №1 за адресою: м. Київ, вул Велика Васильківська, 143/2  

 

понеділок –неділя з 10:00 до 19:00 

 

без вихідних 

 



+38-(068)-830-78-30 

 

 

 Ломбардне відділення №2 за адресою: м. Київ, вулиця Героїв Дніпра, 34 

 

понеділок –неділя з 10:00 до 19:00 

 

без вихідних 

 

+38-(098)-592-94-16 

 

 

 

 Ломбардне відділення №5 за адресою: м. Київ, проспект Маяковського, 73 

 

понеділок –неділя з 10:00 до 19:00 

 

без вихідних 

 

+38-(098)-891-17-56 

 



22.05.2020 

 

Тимчасово, на період карантину, з 25.05.2020 року Ломбардні відділення ПТ «ЛОМБАРД «ААА 

ФІНАНСИ» працюють із клієнтами за таким графіком: 

 

 ЛОМБАРД за адресою: м. Київ, вулиця Велика Васильківська,80  

 

понеділок –неділя з 10:00 до 18:00 

 

без вихідних 

 

+38-(097)-017-72-76 

 

 

 Ломбардне відділення №1 за адресою: м. Київ, вул Велика Васильківська, 143/2  

ВІДНОВЛЮЄ РОБОТУ з 26.05.2020 року 

 

понеділок –неділя з 10:00 до 18:00 

 

без вихідних 

 

+38-(068)-830-78-30 

 

 

 Ломбардне відділення №2 за адресою: м. Київ, вулиця Героїв Дніпра, 34 

 

понеділок – субота   з 10:00 до 18:00 

неділя - вихідний 

 

+38-(098)-592-94-16 

 

 

 

 Ломбардне відділення №5 за адресою: м. Київ, проспект Маяковського, 73 

 



понеділок –неділя з 10:00 до 18:00 

 

без вихідних 

 

+38-(098)-891-17-56 

 

 

 



02.04.2020 

Постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2020 р. № 255 внесено зміни до постанови 

КМУ № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», які розширюють перелік дозволеної під час карантину 

господарської діяльності. 

Так, під час карантину ДОЗВОЛЕНО також провадження діяльності з надання фінансових послуг, 

у тому числі діяльність ЛОМБАРДІВ. 

 

Тимчасово, на період карантину, з 03.04.2020 року Ломбардні відділення ПТ «ЛОМБАРД «ААА 

ФІНАНСИ» працюють із клієнтами за таким графіком: 

 

 ЛОМБАРД за адресою: м. Київ, вулиця Велика Васильківська,80 (в т.ч. інформація 

для клієнтів відділення №1 за адресою: м. Київ, вул Велика Васильківська, 143/2)  

 

понеділок –субота з 10:00 до 17:00 

неділя - вихідний 

субота 11.04.2020 – відділення працює дистанційно, без прийому клієнтів. 

 

+38-(097)-017-72-76 

+38-(068)-830-78-30 

 

 

 Ломбардне відділення №1 за адресою: м. Київ, вул Велика Васильківська, 143/2 – 

тимчасово, у зв’язку із закриттям торговельного центру на карантин – НЕ ПРАЦЮЄ, 

обслуговування клієнтів здійснюється за адресою ломбарду: м. Київ, вулиця Велика 

Васильківська, 80 

 

+38-(068)-830-78-30 

 

 

 Ломбардне відділення №2 за адресою: м. Київ, вулиця Героїв Дніпра, 34 

 

понеділок, середа, п’ятниця  з 11:00 до 16:00 

вівторок, четвер, субота, неділя - вихідні 

 



+38-(098)-592-94-16 

 

 

 

 Ломбардне відділення №5 за адресою: м. Київ, проспект Маяковського, 73 

 

понеділок –субота з 10:00 до 17:00 

неділя –вихідний 

 

+38-(098)-891-17-56 

 

 

 

 

 

 



18.03.2020 

          У зв'язку з набранням чинності 17.03.2020 р.  постановою Кабінету Міністрів України №215 від 

16.03.2020 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 

«Щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та відповідно до інформаційного повідомлення 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Щодо 

роботи фінансових установ в умовах дії обмежувальних заходів» (опублікованого 18.03.2020) 

повідомляємо про тимчасове, на період дії карантину до 3 квітня 2020 р., ЗАКРИТТЯ ломбардних 

відділень ПТ «ЛОМБАРД «ААА ФІНАНСИ», які приймають відвідувачів. 

 

З усіх питань звертайтесь за телефонами: 

- якщо Ви клієнт відділення за адресою: м. Київ, вулиця Велика Васильківська,80 

+38-(097)-017-72-76 

 

- якщо Ви клієнт відділення за адресою: м. Київ, проспект Маяковського, 73 

+38-(098)-891-17-56 

 

- якщо Ви клієнт відділення за адресою: м. Київ, вул Велика Васильківська, 143/2  

+38-(068)-830-78-30 

 

- якщо Ви клієнт відділення за адресою м. Київ, вулиця Героїв Дніпра, 34 

+38-(098)-592-94-16 

 

Усі предмети застави Клієнтів надійно зберігаються у сховищах із дотриманням максимальних 

заходів безпеки. 

Про подальші зміни у роботі ломбардних відділень буде повідомлено додатково. 

 


