
 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ  

ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

РІШЕННЯ 

 

05.03.2020                                           м. Київ                                            № 518 
 

 

Про встановлення тестового періоду для 

складання та подання учасниками Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб деякої 

звітності до Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб 

 

Враховуючи рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб від 23 січня 2020 року № 148 «Про затвердження Змін до деяких 

нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», 

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2020 року за № 181/34464, та 

постанову Правління Національного банку України від 02 березня 2020 року № 23 

«Про встановлення перехідного періоду банкам України та внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів Національного банку України», відповідно до пункту 8 

розділу ІІ 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 в Міністерстві 

юстиції України 27 липня 2012 року за № 1269/21581, виконавча дирекція Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб вирішила: 

 

1. Встановити тестовий період до 01 квітня 2020 року (включно) для складання 

та подання учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб такої звітності до 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: 

Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає 

сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (файл FLL); 
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Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб – форма звітності № 1Ф (файли FBB та FDD); 

Звітний файл реєстру операцій – файл_RO (файл_RO); 

Дані про залишки на рахунках (файл 01X); 

Дані про обсяг залучених коштів, обов’язкові резерви, резерви за валютними 

деривативами, залишки на кореспондентському рахунку та стан перерахування 

коштів обов’язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України 

(файл 20X); 

Дані про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної 

позиції (файл 6DX). 

 

2. Департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків 

(Дещеня О. Л.) довести інформацію про це рішення до відома учасників Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб. 

 

3. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями  

(Серветник І. В.) розмістити це рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет. 

 

4. Це рішення набирає чинності з дня набрання чинності рішенням виконавчої 

дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 січня 2020 року № 148 

«Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 лютого 

2020 року за № 181/34464. 

 

5. 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 «___» __________ 2020 р. № ______ 

 


