
 

 

  

 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ  

ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

РІШЕННЯ 

12.08.2021 м. Київ № 813 

 

Про затвердження змін до деяких описів 

складових кодів показників для 

форм/файлів звітності у форматі XML, які 

банки формують безпосередньо для Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб, та 

встановлення тестового періоду для 

складання та подання деяких форм/файлів 

звітності 

 

Відповідно до пунктів 9 та 17 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, 

рішень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 15 липня 

2021 року № 729 та від 29 липня 2021 року № 768, у зв’язку з набранням чинності 

Законом України від 30 червня 2021 року № 1588-ІХ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку 

та задоволення вимог кредиторів цих банків», виконавча дирекція Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб вирішила: 

 

1. Затвердити зміни до таких описів складових кодів показників для 

форм/файлів звітності у форматі XML, які банки формують безпосередньо для Фонду 
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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) Опису складових кодів показників для форм/файлів звітності «Звіт про 

вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма 

звітності № 1Ф»  (файли GBBX та GDDX); 

 

2) Опису складових кодів показників для форм/файлів звітності «Розрахунок 

суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб» (файл GCCX);  

 

3) Опису складових кодів показників для форм/файлів звітності «Розрахунок 

регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб» (файл GLLX). 

 

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 у розділі «Для банків / Перелік звітності / Реєстр файлів звітності 

Фонду». 

 

3. Встановити, що в описах складових кодів показників для форм/файлів 

звітності «Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб – форма звітності № 1Ф» (файли GBBX та GDDX), які діють до 

запровадження змін, зазначених у пункті 1 цього рішення, балансові рахунки 3302, 

3308, 3312, 3318 не використовуються. 

 

4. Встановити, що в описах складових кодів показників для форм/файлів 

звітності «Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що 

підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» (файл GLLX) та 

«Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування 
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вкладів фізичних осіб» (файл GCCX), які діють до запровадження змін, зазначених у 

пункті 1 цього рішення, суми залишків, які відповідають визначеному у Законі 

України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад», за 

балансовими рахунками 3302, 3308, 3312, 3318 не використовуються починаючи з 05 

серпня 2021 року. 

 

5. Для розрахунку бази нарахування звітних файлів «Розрахунок регулярного 

збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб» (файл GLLX) та «Розрахунок суми регулярного збору, що 

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

залишків, які відповідають визначеному у Законі України «Про систему гарантування 

вкладів фізичних осіб» терміну «вклад», за балансовими рахунками 3302, 3308, 3312, 

3318 використовуються з 01 липня 2021 року по 04 серпня 2021 року (включно), а за 

балансовим рахунком 2909 – починаючи з 30 серпня 2021 року.  

 

6. Встановити тестовий період для складання та подання всіма учасниками 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб такої звітності до Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб до 31 січня 2022 року (включно): 

 

1) форми/файла звітності «Розрахунок регулярного збору у формі 

диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб» (файл GLLX) за ІІІ та ІV квартали 2021 року; 

 

2) форми/файла звітності «Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає 

сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» (файл GCCX) за ІІІ та ІV 

квартали 2021 року; 

 

3) форм/файлів звітності: 

«Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб – форма звітності № 1Ф» (файли GBBX та GDDX). 
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7. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями 

(Серветник І. В.) забезпечити розміщення цього рішення, у тому числі документів, 

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

запровадження, на офіційному вебсайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у 

розділі «Для банків / Перелік звітності / Реєстр файлів звітності Фонду». 

 

8. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття, крім пункту 6, який 

набирає чинності з 16 серпня 2021 року. 

 

9. 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 "     "           року №    


