
 

 

 

 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ  

ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

РІШЕННЯ 

 

26.04.2022                 м. Київ                                           № 267 

 

 

Зареєстроване в Міністерстві юстиції України  

24 травня 2022 року за № 558/37894 
 

Про затвердження Змін до Положення про 

порядок розрахунку, нарахування і сплати 

зборів до Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб та Правил подання звітності 

учасниками Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб  

 

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 4 частини четвертої та 

частини шостої статті 12, пункту 20, підпунктів 1 і 2 пункту 21 розділу X 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб вирішила: 

 

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок розрахунку, нарахування 

і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого 

рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 

02 липня 2012 року № 1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
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27 липня 2012 року за № 1273/21585, та Правил подання звітності учасниками 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої 

дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року 

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

№ 831/35114, що додаються. 

 

2. Відділу методології та стратегічного планування разом з 

департаментом правового забезпечення забезпечити подання цього рішення до 

Міністерства юстиції України для державної реєстрації.  

 

3. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями 

забезпечити розміщення цього рішення на офіційному вебсайті Фонду після 

його державної реєстрації.  

 

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

офіційного опублікування.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

директора-розпорядника Білай О. С. 

 

Директор-розпорядник 

 

Світлана РЕКРУТ 

 

 

 

Інд. 53 

 

Протокол  

засідання виконавчої дирекції 

від ___ _____ 2022 року № ______ 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення виконавчої дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

 

26.04.2022 № 267 

 

Зареєстроване в Міністерстві юстиції 

України  

 

24 травня 2022 року за № 558/37894 

 

 

ЗМІНИ 

до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів 

до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Правил подання звітності 

учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  

 

1. У Положенні про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженому рішенням 

виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02 липня 

2012 року № 1, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 липня 

2012 року за № 1273/21585: 

 

1) доповнити Положення розділом VII такого змісту: 

«VІI. Порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду 

Акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» 

 

1. До розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду Акціонерним 

товариством «Державний ощадний банк України» (далі – Ощадбанк) протягом 

трьох років з дня набуття ним статусу учасника Фонду:  
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застосовуються норми розділів І, ІІІ, V і VI цього Положення з 

урахуванням особливостей, визначених цим розділом; 

норми розділів ІІ та IV цього Положення не застосовуються. 

 

2. Початковий збір з Ощадбанку розраховується у розмірі одного відсотка 

від його регулятивного капіталу, визначеного станом на дату набуття 

Ощадбанком статусу учасника Фонду.  

 

3. Розрахована сума початкового збору з Ощадбанку округлюється з 

точністю до копійок за арифметичними правилами. 

 

4. Ощадбанк протягом 80 календарних днів з дня набуття ним статусу 

учасника Фонду подає до Фонду розрахунок суми початкового збору, що 

підлягає сплаті ним до Фонду, за формою, наведеною у додатку 5 до цього 

Положення. 

Ощадбанк подає розрахунок початкового збору у паперовому або 

електронному вигляді, завірений підписами керівника і головного бухгалтера та 

скріплений відбитком печатки банку (за наявності). 

Якщо останній день строку подання Ощадбанком розрахунку 

початкового збору припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, 

останнім днем подання такого розрахунку вважається перший після нього 

робочий день. 

 

5. Початковий збір сплачується Ощадбанком протягом 90 календарних 

днів з дня набуття ним статусу учасника Фонду.»; 

 

2) у додатку 4 до Положення у таблиці 1 у позиції 5.1 у графі «Група 

показників» у другому реченні слова «відповідно до файла з показниками 
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статистичної звітності 3AX «Дані про суми та вартість кредитів (у процентах 

річних) і суми та вартість депозитів (у процентах річних)»,» замінити словами 

«на основі даних статистичної звітності,»; 

 

3) доповнити Положення додатком 5 (додається). 

 

2. У Правилах подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2020 року за 

№ 831/35114: 

 

1) доповнити Правила розділом V такого змісту: 

«V. Особливості подання звітності Акціонерним товариством «Державний 

ощадний банк України» 

 

1. До подання Акціонерним товариством «Державний ощадний банк 

України» (далі – Ощадбанк) звітності до Фонду протягом трьох років з дня 

набуття Ощадбанком статусу учасника Фонду застосовуються норми 

розділів І – ІV цих Правил з урахуванням особливостей, визначених цим 

розділом. 

 

2. Форма / файл звітності «Розрахунок суми початкового збору, що 

підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», наведена у 

пункті 2 розділу І додатка 1 до цих Правил, подається Ощадбанком до Фонду 

одноразово в паперовому або електронному вигляді протягом 80 календарних 

днів з дня набуття Ощадбанком статусу учасника Фонду. 
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3. Форма / файл звітності «Розрахунок суми регулярного збору, що 

підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» (файл GCCX), 

наведена у пункті 3 розділу І додатка 1 до цих Правил, подається Ощадбанком 

до Фонду через вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML, згідно з 

описом, наведеним у додатках 2 та 4 до цих Правил, та за XSD-схемою, 

контролями і описами складових кодів показників, розміщеними на сторінці 

Реєстру файлів звітності Фонду. 

 

4. Форма / файл звітності «Розрахунок регулярного збору у формі 

диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб» (файл GLLX), наведена у пункті 4 розділу І додатка 1 до цих 

Правил, не подається Ощадбанком.»; 

 

2) у додатку 3 до Правил:  

в абзаці третьому пункту 1 глави 4 розділу ІІ слова «граничного розміру 

відшкодування коштів за вкладами, відповідно до частини першої статті 26 

Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»,» замінити 

словами «встановленого законодавством на звітну дату розміру відшкодування 

коштів за вкладами,»; 

у тексті додатка слова «ощадні (депозитні) сертифікати / ощадні 

сертифікати банків» у всіх відмінках замінити словами «ощадні (депозитні) 

сертифікати» у відповідному відмінку. 

 

Начальник відділу методології та 

стратегічного планування                                              Тетяна ОВЧАРЕНКО 



 

 

Додаток 5 

до Положення про порядок розрахунку, 

нарахування і сплати зборів до Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

(пункт 4 розділу VII) 

 

 

РОЗРАХУНОК 

суми початкового збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб Акціонерним товариством «Державний ощадний 

банк України» 

   

Код за ЄДРПОУ  Дата подання 

розрахунку 

   

 

Дата набуття статусу учасника 

Фонду 

Сума регулятивного 

капіталу банку, 

визначеного станом на дату 

набуття статусу учасника 

Фонду, гривень 

Сума початкового 

збору, гривень 

1 2 3 

   

 

Керівник банку 

 

________________ 

  (підпис) 

 

_________________ 

   (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

Головний бухгалтер ________________ 

 (підпис) 

_________________ 

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

м. п. (за наявності)   

_______________________ 


