
 

 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ  

ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

РІШЕННЯ 

 

 м. Київ №  

 

 

 

Про удосконалення порядку складання та 

подання звітності учасниками Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб  

 

 Відповідно до пункту 12 частини першої, пункту 4 частини четвертої 

статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 

виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вирішила: 

 

 1. Затвердити Зміни у додатки до Правил надання звітності учасниками 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої 

дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року        

№ 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за         

№ 1269/21581, що додаються. 

 

 2. Внести до розділу ІІІ Інструкції про порядок складання звіту про 

вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – 

форма звітності № 1Ф, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 5, зареєстрованої 

в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2012 року за № 1314/21626, такі 

зміни: 

 

 1) абзац десятий пункту 3.4 викласти в такій редакції: 
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«2604 «Цільові кошти на вимогу суб’єктів господарювання» – у частині 

коштів фізичних осіб – підприємців;»;  

 

 2) абзац вісімнадцятий пункту 3.9 викласти в такій редакції: 

«2604 «Цільові кошти на вимогу суб’єктів господарювання» – у частині 

коштів фізичних осіб – підприємців;»; 

 

 3) абзац сьомий пункту 3.11 викласти в такій редакції: 

«2604 «Цільові кошти на вимогу суб’єктів господарювання» – у частині 

коштів фізичних осіб – підприємців;». 

 

 3. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з 

юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до 

Міністерства юстиції України для державної реєстрації. 

 

 4. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його 

офіційного опублікування.  

 

 5. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити 

розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації. 

 

 6. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-

розпорядником. 

 

Директор-розпорядник      К.М. Ворушилін 

 

Інд. 12 Протокол 

засідання виконавчої дирекції 

від «     » серпня 2018 року №        /18 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення виконавчої дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

 

«___» серпня 2018 року № _____ 

 

 

ЗМІНИ  

у додатки до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб 

 

 1. У додатку 1 у розділі ІІ позицію 18 викласти в такій редакції: 

«  
18 

 
Форма № 670 

(квартальна) 

 
Форма № 670 

(квартальна) «Звіт 

про двадцять 

найбільших 

учасників банку» 

 
Щокварталу – 

для всіх 

учасників 

Фонду 

 
Не пізніше 

десятого 

робочого 

дня після 

звітного 

періоду 

 

У вигляді файла (файл 48) 

відповідно до додатка 1 до 

Правил організації 

статистичної звітності та 

згідно з описом, наведеним у 

додатку 2 до Правил № 4, 

електронною поштою до 

Фонду безпосередньо (файл 

FHH) або електронною 

поштою через Національний 

банк України (файл FAA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 
» 

 

 2. У додатку 2: 

 

 1) абзац третій пункту 1 розділу І після цифр «26, » доповнити цифрами 

та літерою «48, А7,»; 

 

 2) абзац чотирнадцятий підпункту 2 пункту 1 розділу ІІ після цифр «26,» 

доповнити цифрами та літерою «48, А7,». 

 

 3. Пункт 3 приміток додатка 3 виключити. 

 У зв’язку з цим пункти 4, 5 вважати відповідно пунктами 3, 4. 
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 4. Пункт 3 ПРИМІТОК додатка 4 виключити. 

 У зв’язку з цим пункти 4, 5 вважати відповідно пунктами 3, 4. 

 

 5. У додатку 5: 

 

 1) абзац сорок третій викласти в такій редакції: 

 «IP1n – індикатор управління пасивами П1 (за вкладами в національній 

валюті) у відсотках;»; 

 

 2) після абзацу сорок третього доповнити новим абзацом сорок четвертим 

такого змісту: 

 «IP1i – індикатор управління пасивами П1 (за вкладами в іноземній 

валюті) у відсотках;». 

 У зв’язку з цим абзаци сорок четвертий – п’ятдесятий вважати відповідно 

абзацами сорок п’ятим – п’ятдесят першим; 

 

 3) після абзацу п’ятдесятого доповнити двома новими абзацами такого 

змісту: 

 «ZB – загальний бал. 

 Допускається похибка у значеннях показників кількісних індикаторів         

IK1 – IP1i, якщо вона не призводить до зміни діапазону значень для визначення 

балів за кількісними індикаторами відповідно до алгоритму розрахунку та 

порогових значень кількісних індикаторів, балів за якісними та кількісними 

індикаторами для визначення ступеню ризику банку при розрахунку 

регулярного збору у формі диференційованого збору до Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб».». 

 У зв’язку з цим абзац п’ятдесят перший вважати абзацом п’ятдесят 

третім; 

 

 4) пункт 3 ПРИМІТОК виключити.  
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 У зв’язку з цим пункти 4, 5 вважати відповідно пунктами 3, 4. 

 

 6. Пункт 3 приміток додатка 7 виключити. 

 У зв’язку з цим пункти 4, 5 вважати відповідно пунктами 3, 4. 

 

Начальник відділу стратегії та 

нормативно-методологічного 

забезпечення         Н.О. Лапаєва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


