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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 

22 червня 2021 року м. Київ  № 56 
 

 

Про перенесення робочих днів банківської системи 

України 

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

України” та з метою визначення порядку роботи банківської системи України у 

зв’язку з перенесенням робочих днів у серпні і жовтні 2021 року згідно з 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року  

№ 1191-р “Про перенесення робочих днів у 2021 році” Правління 

Національного банку України постановляє: 

1. Перенести у 2021 році робочі дні банківської системи України з:  

понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня;   

п’ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня.  

 

2. Міжбанківські перекази через систему електронних платежів 

Національного банку України (далі – СЕП) 28 серпня і 23 жовтня 2021 року 

здійснюються датою банківського дня 28 серпня і 23 жовтня 

2021 року відповідно. 

У періоди з 21 до 24 серпня 2021 року і з 14 до 17 жовтня 2021 року 

міжбанківські перекази через СЕП здійснюються датою банківського дня 

25 серпня і 18 жовтня 2021 року відповідно. 

 

3. Банкам організувати роботу щодо своєчасної виплати пенсій, 

соціальних доплат, інших грошових виплат і забезпечити безперебійну роботу 

банкоматів, обмінних пунктів та організувати їх підкріплення готівкою різних 

номіналів.  

23 серпня і 15 жовтня 2021 року банки можуть здійснювати касові 

операції з клієнтами без відкриття операційного дня банку (за потреби).   

Здійснені банком операції мають бути зареєстровані та відображені в 

бухгалтерському обліку згідно з пунктом 15 розділу І Положення про 

організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час 

здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою 

Правління Національного банку України від 04 липня 2018 року № 75. 
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Банкам повідомити клієнтів про режим роботи в дні, зазначені в пункті 1 

цієї постанови.  

 

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови 

Національного банку України Олексія Шабана. 

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

опублікування, та діє до 31 жовтня 2021 року. 

 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО 

 

 

Інд. 57 


