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Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 

19 серпня 2021 року м. Київ № № 89 
 

 

Про внесення змін до Правил роботи банків України 

у зв’язку з установленням карантину та 

запровадженням обмежувальних протиепідемічних 

заходів із метою запобігання поширенню 

коронавірусної хвороби COVID-19 

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

України”, статті 66 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, у зв’язку 

з продовженням дії карантину, установленого постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2020 року № 211 “Про запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами), згідно з постановою Кабінету 

Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 “Про встановлення карантину 

та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами),  та постановою Кабінету Міністрів 

України від 09 грудня 2020 року № 1236 “Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами), для мінімізації 

негативного впливу карантинних обмежень на банківську систему, фінансову 

стабільність та економіку України Правління Національного банку України 

постановляє:   

1. Пункт 8 Правил роботи банків України у зв’язку з установленням 

карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів із 

метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, 

затверджених постановою Правління Національного банку України від 

21 грудня 2020 року № 160 (зі змінами), доповнити двома новими підпунктами 

такого змісту: 

“4) не пізніше 31 грудня 2021 року подають до Національного банку 

України плани відновлення діяльності, розроблені в 2021 році з урахуванням 



2 

 

здійсненого стрес-тестування відповідно до вимог розділу V Положення № 95 із 

застосуванням: 

для банків, які набули статусу системно важливого банку, – двох стрес-

сценаріїв: комбінованого (найбільш жорсткого) стрес-сценарію та стрес-

сценарію, визначеного Національним банком України; 

для банків, які не набули статусу системно важливого банку, –

комбінованого (найбільш жорсткого) стрес-сценарію; 

 

5) у разі отримання від Національного банку України листа із зазначенням 

переліку недоліків, виявлених за результатами розгляду планів відновлення 

діяльності, поданих згідно з підпунктом 4 пункту 8 цих Правил, уживають 

заходів щодо недопущення таких недоліків під час розроблення планів 

відновлення діяльності в 2022 році.”. 

2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія 

Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України 

інформацію про прийняття цієї постанови. 

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

опублікування. 
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