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Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 

24 травня 2022 року Київ № №105 
 

 

Про внесення змін до постанови  

Правління Національного банку України  

від 07 березня 2022 року № 41 

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 “Про захист інтересів суб’єктів подання 

звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни”, Указу 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного 

стану в Україні”, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року 

№ 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України “Про введення 

воєнного стану в Україні”», з метою забезпечення надійності та стабільності 

функціонування банківської системи Правління Національного банку України 

постановляє: 

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 

07 березня 2022 року № 41 “Про складання та подання фінансової звітності в 

період запровадження воєнного стану” такі зміни: 

1) пункт 2 після слів “аудиторським звітом” доповнити словами та цифрами 

“, а також проміжну фінансову звітність та консолідовану проміжну фінансову 

звітність за 2022 рік”; 

2) постанову після пункту 2 доповнити новим пунктом 21 такого змісту: 

“21. Банки України в період дії воєнного стану та протягом трьох місяців 

після його припинення чи скасування подають до Національного банку України 

фінансову звітність (річну фінансову звітність, річну консолідовану фінансову 

звітність разом з відповідними аудиторськими звітами, звіт про управління, 

консолідований звіт про управління, проміжну фінансову звітність, 

консолідовану фінансову звітність) на паперових носіях відповідно до Інструкції 

про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, 

затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24 жовтня 

2011 року № 373, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 листопада 

2011 року за № 1288/20026 (зі змінами), або скановану копію вищезазначеної 
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фінансової звітності за умови розміщення її на власному вебсайті банку, яка 

надсилається разом із супровідним листом в електронній формі, підписаним 

кваліфікованим електронним підписом керівника банку, засобами системи 

електронної пошти Національного банку України – якщо немає можливості її 

подання на паперових носіях.”;  

 

3) пункт 3 викласти в такій редакції:  

“3. Національний банк України не застосовує до банків України заходів 

впливу за порушення ними строків подання та оприлюднення фінансової 

звітності в період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його 

припинення чи скасування.”. 

2. Департаменту бухгалтерського обліку (Богдан Лукасевич) після 

офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про 

прийняття цієї постанови. 

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника 

Голови Національного банку України Катерину Рожкову. 

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

опублікування. 

 

 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО 

 

 

Інд. 60 


