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Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 

18 травня 2021 року м. Київ № № 40 
 

 

Про внесення змін до постанови  

Правління Національного банку України  

від 04 червня 2020 року № 73 

Відповідно до статей 6, 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний 

банк України”, статей 9, 66, 67, 73 Закону України “Про банки і банківську 

діяльність”, у зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України рішення щодо 

продовження карантину на території України та обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, з метою мінімізації негативного впливу таких обмежень на банківську 

систему, фінансову стабільність та економіку України Правління Національного 

банку України постановляє: 

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 

04 червня 2020 року № 73 “Про деякі питання діяльності банків та банківських 

груп” (далі – Постанова № 73) такі зміни:  

1) пункт 1 після цифр та слова “2019 рік” доповнити словами та цифрами 

“та/або за 2020 рік”;  

2) у пункті 10 цифри та слово “01 червня” замінити цифрами та словом “31 

грудня”. 

2. Банки/відповідальні особи банківських груп мають право подати до 

01 червня 2021 року оновлений план заходів щодо усунення допущених 

порушень (далі – План заходів)/план заходів для підтримки або відновлення 

рівня капіталу (далі – Програма капіталізації) за наявності обґрунтованого 

судження про ймовірність невиконання показників, передбачених погодженим з 

Національним банком України Планом заходів/Програмою капіталізації, через 

негативний вплив продовження карантину та обмежувальних протиепідемічних 

заходів на показники діяльності банку/банківської групи та/або 

боржників/контрагентів банку/учасників банківської групи. 
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3. Національний банк України не застосовує заходи впливу до 

банку/відповідальної особи банківської групи за порушення, зазначені в пунктах 

1, 2 Постанови № 73, у разі невиконання банком/відповідальною особою 

банківської групи показників, передбачених Планом заходів/Програмою 

капіталізації станом на 01 червня 2021 року, за умови подання 

банком/відповідальною особою банківської групи оновленого Плану 

заходів/Програми капіталізації згідно з пунктом 2 цієї постанови. 

4. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія 

Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України 

інформацію про прийняття цієї постанови. 

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

опублікування. 

 

 

 

 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО 

 

 

Інд. 22 

 


