
Офіційно опубліковано 08.03.2022 

Шаблон 

Шаблон 

 

 

 

 

  

Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 

07 березня 2022 року  Київ              № 41 
 

 

Про складання та подання фінансової звітності  в 

період запровадження воєнного стану  

Відповідно до статей 7, 15, 41 та 56 Закону України “Про Національний 

банк України”, статей 68, 69, 74 Закону України “Про банки і банківську 

діяльність”, статей 6, 11, 121, 14 Закону України “Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні”, Закону України від 24 лютого 2022 року № 2102-

ІХ «Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану 

в Україні”», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про 

введення воєнного стану в Україні”, з метою забезпечення надійності та 

стабільності функціонування банківської системи Правління Національного 

банку України постановляє:  

 

1. Банкам України, які не завершили роботу щодо складання річної 

фінансової звітності та консолідованої річної звітності за 2021 рік у зв’язку з 

уведенням воєнного стану в Україні через військову агресію Російської 

Федерації проти України, продовжити цю роботу після припинення чи 

скасування дії  воєнного стану.  

 

2. Банки України за можливості  подають та оприлюднюють на власному 

вебсайті річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2021 

рік разом з аудиторським звітом і подають фінансову звітність, складену на 

основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному 

електронному форматі, до центру збору фінансової звітності, операційне 

управління яким здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку.   

 

3. Національний банк України не застосовує до банків України заходів 

впливу за порушення ними строків подання річної фінансової звітності та 

консолідованої річної фінансової звітності за 2021 рік разом з аудиторським 

звітом, а також проміжної фінансової звітності та консолідованої проміжної 

фінансової звітності за I квартал 2022 року в період дії воєнного стану та 

протягом трьох місяців після його припинення чи скасування. 
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4.  Департаменту бухгалтерського обліку (Богдан Лукасевич) після 

офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про 

прийняття цієї постанови.  

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого 

заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.  

6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного 

опублікування.  

 

 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО 

 

 

Інд. 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


