
 

 

  

 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ  

ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

РІШЕННЯ 

29.10.2020 м. Київ 1902 

 

Про затвердження змін до деяких XSD-схем 

та описів контролів для форм/файлів 

звітності у форматі XML, які банки 

формують безпосередньо для Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

 

Відповідно до пункту 9 розділу IІ Правил подання звітності учасниками 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої 

дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року 

№ 1158, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2020 року за 

№ 831/35114 (далі – Правила № 1158), виконавча дирекція Фонду гарантування 

вкладів фізичних  осіб вирішила: 

 

1. Затвердити зміни до таких XSD-схем та описів контролів для 

форм/файлів звітності у форматі XML, які банки формують безпосередньо для 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої 

дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 10 вересня 2020 року 

№ 1666, виклавши їх в новій редакції, що додається:  

 



 

 

1) XSD-схеми для форми/файла звітності «Звіт про вклади фізичних осіб 

в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності 

№ 1Ф» (файл GBBX);  

 

2) XSD-схеми для форми/файла звітності «Звіт про вклади фізичних осіб 

в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 

1Ф» (файл GDDX);  

 

3) XSD-схеми для форми/файла звітності «Розрахунок регулярного збору 

у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб» (файл GLLX);  

 

4) Опису контролів для форм/файлів звітності «Звіт про вклади фізичних 

осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності 

№ 1Ф»  (файли GBBX та GDDX). 

 

2. Запровадити зміни, зазначені у пункті 1 цього рішення, через 

30 календарних днів з дня їх розміщення на офіційному вебсайті Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб в розділі «Для банків / Перелік звітності / 

Реєстр файлів звітності Фонду». 

 

3. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями 

(Серветник І. В.) забезпечити розміщення цього рішення на офіційному 

вебсайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у тому числі документів, 

зазначених у пункті 1 цього рішення, із зазначенням терміну (строку) їх 

запровадження – в розділі «Для банків / Перелік звітності / Реєстр файлів 

звітності Фонду». 

 



 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

директора – розпорядника Білай О. С. 

 

Директор – розпорядник     С. В. Рекрут  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інд. 53        Протокол 

       засідання виконавчої дирекції 

       від 29.10.2020  № 1902  


