
 

 

 

 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ  

ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

РІШЕННЯ 

 

21.12.2020                                    м. Київ                                          № 2118 

 

Про перенесення строків подання деякої 

звітності до Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб у період завершення 

2020 звітного року 

 

Відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб», враховуючи постанову Правління 

Національного банку України від 16 грудня 2020 року № 159 «Про регламент 

роботи системи електронних платежів Національного банку України та порядок 

роботи банківської системи України в період завершення звітного року», 

виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вирішила: 

 

1. Перенести строки подання деякої звітності до Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб у період завершення 2020 звітного року, установивши їх 

згідно з додатком. 

 

2. Департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу           

діяльності банків (Дещеня О. Л.), бухгалтерії (Перебийніс О. С.) та 

департаменту інформаційних технологій (Бащев А. А.) вжити відповідних 

заходів для виконання цього рішення. 

 



 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

директора – розпорядника Білай О. С. 

 

Директор – розпорядник                               С. В. Рекрут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інд. 38 

 

 

Протокол 

засідання виконавчої дирекції 

від «21» грудня 2020 року №144/20 



 

 

Додаток  

до рішення виконавчої дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб  

від 21 грудня 2020 року №2118 

 

 

СТРОКИ  

подання деякої звітності до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у період 

завершення 2020 звітного року 

 

1. Звітний файл GLLX «Розрахунок регулярного збору у формі 

диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб» за ІV квартал 2020 року подається не пізніше 13 січня 2021 року. 

 

2. Звітні файли Звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф: 

 

1) щоденний звітний файл GDDX за 31 грудня 2020 року банки, віднесені до 

категорії проблемних, подають не пізніше 16 години 00 хвилин 06 січня 2021 року зі 

звітною датою 04 січня 2021 року; 

 

2) щодекадний звітний файл GDDX зі звітною датою 01 січня 2021 року всі 

учасники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб подають не пізніше 16 години 

00 хвилин 06 січня 2021 року; 

 

3) щомісячний звітний файл GBВX зі звітною датою 01 січня 2021 року всі 

учасники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб подають не пізніше 16 години 

00 хвилин 29 січня 2021 року. 

 

3. Звітний файл GVVX «Дані про перевірку бази даних про вкладників 

учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» зі звітною датою 01 січня 2021 

року подається не пізніше 29 січня 2021 року. 

 



 

 

4. Звітний файл 6DX «Дані про дотримання економічних нормативів та лімітів 

відкритої валютної позиції» зі звітною датою 01 січня 2021 року подається не 

пізніше 20 січня 2021 року. 

 

5. Банки, що подають щоденний файл 01X «Дані про залишки на рахунках», 

подають такий файл за 31 грудня 2020 року із залишками коштів на рахунках класів 

6 і 7 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого 

постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89, 

не пізніше 16 години 00 хвилин 06 січня 2021 року зі звітною датою 04 січня 

2021 року. 

 

6. Банки, що подають звітний файл реєстру операцій (файл RO), подають  

такий файл за 31 грудня 2020 року без врахування операцій (проводок) із згортання 

залишків за рахунками класів 6 і 7 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків 

України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 

вересня 2017 року № 89, не пізніше 16 години 00 хвилин 06 січня 2021 року зі 

звітною датою 04 січня 2021 року. 

 

7. Банки, що подають щодекадний звітний файл реєстру контрактів 

(договорів, угод, правочинів) (файл RС), подають такий файл зі звітною датою 01 

січня 2021 року із залишками на рахунках класів 6 і 7 Плану рахунків 

бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління 

Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89, не пізніше 16 години 

00 хвилин 06 січня 2021 року. 

 

Директор департаменту  

дистанційного та інспекційного  

моніторингу діяльності банків                                                   О. Л. Дещеня 
 


