
 

 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ  

ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

РІШЕННЯ 

 

23.01.2020 

 

м. Київ                               № 148 

 

Про затвердження Змін до деяких 

нормативно-правових актів Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  

18 лютого 2020 року за №181/34464 

 

 

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 4 частини четвертої 

статті 12, частини першої статті 31 Закону України «Про систему гарантування 

вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб вирішила: 

 

 1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб, що додаються. 

  

2. Відділу методології, стратегічного планування та євроінтеграції разом з 

юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до 

Міністерства юстиції України для державної реєстрації. 

 

3. Це рішення набирає чинності 01 березня 2020 року, але не раніше дня, 

наступного за днем його офіційного опублікування.  
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4. 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. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-

розпорядником.  

 

 

Директор-розпорядник Світлана РЕКРУТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Інд. 53 Протокол 

засідання виконавчої дирекції 

від «23» січня 2020 року № 009/20 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення виконавчої дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

 

23 січня 2020 року № 148 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 18 лютого 2020 року за 

№181/34464 

 

 

 

 

  

 

 

ЗМІНИ 

до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб  

 

1. У додатках 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: 

 

1) у додатку 3: 

абзац п’ятдесят шостий пункту 3 розділу І виключити. 

У зв’язку з цим абзаци п’ятдесят сьомий – шістдесят восьмий вважати 

відповідно абзацами п’ятдесят шостим – шістдесят сьомим; 

абзаци шістдесят дев’ятий, сімдесятий пункту 2 глави 4 розділу ІІ 

виключити; 
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абзаци шістдесят дев’ятий, сімдесятий глави 4 розділу ІІІ виключити; 

 

2) у додатку 6: 

у позиції «2462» у графі «Значення помилки» цифри «+19014» 

виключити; 

позицію «2493» виключити; 

 

3) у додатку 7: 

абзац п’ятдесят шостий пункту 6 розділу І виключити. 

У зв’язку з цим абзаци п’ятдесят сьомий – шістдесят восьмий вважати 

відповідно абзацами п’ятдесят шостим – шістдесят сьомим; 

абзаци шістдесят дев’ятий, сімдесятий пункту 2 глави 4 розділу ІІ 

виключити; 

абзаци шістдесят дев’ятий,  сімдесятий глави 4 розділу ІІІ виключити; 

 

4) у тексті додатків 3, 4, 5 і 7 цифри «2602,», «2603,» та «2622,» 

виключити. 

 

2. У формі звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф, затвердженій 

рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від    

09 липня 2012 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України              

02 серпня 2012 року за № 1314/21626 (у редакції рішення виконавчої дирекції 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 лютого 2017 року № 654), 

рядок 9.4 виключити. 

 

3. У розділі 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 
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гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 5, зареєстрованої 

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

 

1) у пункті 3.4: 

 абзаци восьмий, дев’ятий виключити. 

 У зв’язку з цим абзаци десятий – двадцять п’ятий вважати відповідно 

абзацами восьмим – двадцять третім; 

 абзац одинадцятий виключити. 

 У зв’язку з цим абзаци дванадцятий – двадцять третій вважати відповідно 

абзацами одинадцятим – двадцять другим; 

  

 2) абзаци шістнадцятий, сімнадцятий пункту 3.9 виключити. 

 У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий – двадцять другий вважати 

відповідно абзацами шістнадцятим – двадцятим; 

 

 3) у пункті 3.11: 

в абзаці третьому цифри «9.4» замінити цифрами «9.3»; 

абзац шостий виключити. 

 У зв’язку з цим абзаци сьомий – п’ятдесят шостий вважати відповідно 

абзацами шостим – п’ятдесят п’ятим; 

абзац тридцять п’ятий виключити. 

 У зв’язку з цим абзаци тридцять шостий – п’ятдесят п’ятий вважати 

відповідно абзацами тридцять п’ятим – п’ятдесят четвертим; 

абзаци п’ятдесят другий – п’ятдесят четвертий виключити. 

 

Начальник відділу методології,  

стратегічного планування  

та євроінтеграції           Тетяна ОВЧАРЕНКО 


