ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ
ЛІГИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ
за період 1.02.2018 - 28.02.2018
РЕЗОЛЮЦІЯ
XIV МІЖНАРОДНОЇ КАРПАТСЬКОЇ СТРАХОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

м. Яремче

16 лютого 2018 року

Обговорення актуальних проблем і перспектив страхового ринку відбулося
14-17 лютого 2018 року в рамках XIV МІЖНАРОДНОЇ КАРПАТСЬКОЇ СТРАХОВОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ за участю представників органів державної влади, страхових
компаній, перестраховиків, брокерів, інвестиційних та юридичних компаній, фахівців
в галузі економіки та фінансів, вітчизняних та міжнародних експертів, засобів
масової інформації.
Учасники Конференції,
враховуючи вплив поточної макроекономічної ситуації на формування умов для
ведення страхового бізнесу та конкурентоспроможності національної економіки,
розуміючи складність завдань, що вимагають витримки та чіткої координації дій,
подальшої взаємодії з органами державної влади, посилення зв’язків зі страховим ринком
та громадськістю,
з метою забезпечення надійним і ефективним страховим захистом споживачів
страхових послуг, підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності
вітчизняного страхового ринку України та його інтеграцію до міжнародних систем
страхування та перестрахування,
поставили перед собою наступні завдання:
1.
Об’єднання зусиль щодо представлення інтересів страхового бізнесу,
консолідації можливостей об’єднань страховиків для досягнення ефективних результатів
у лобіюванні інтересів учасників страхового ринку.
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2.
Продовження розробки та прийняття проектів регуляторних актів на
виконання запланованих реформ, відображених у Комплексній програмі розвитку
фінансового сектору України до 2020 року.
3.
Закріплення дієвої системи захисту прав споживачів, формування надійних
механізмів забезпечення безпеки коштів інвесторів та страхувальників, підвищення
фінансової грамотності населення.
4.
Сприяння прийняттю ключових законопроектів у сфері страхування,
зокрема:
1)
в другому читанні проекту Закону України «Про страхування» (реєстр.
№1797-1 від 06.02.2015 р., нова редакція);
2)
проекту Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів» (реєстр. №3670-д від
13.02.2018р., доопрацьований);
3)
проекту Закону України «Про загальнообов’язкове соціальне медичне
страхування в Україні» (реєстр. № 4981 від 14.07.2016 р.);
4)
в першому читанні проекту Закону «Про державну підтримку
сільськогосподарського страхування» (реєстр. №6355-1 від 26.04.2017р.) та напрацювання
пропозицій щодо посилення ролі страховиків для прийняття законопроекту у другому
читанні;
5) проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг» (реєстр. №
2456-д від 29.12.2015 р.);
6) проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
обов'язкового страхування відповідальності перевізника за шкоду, заподіяну життю,
здоров'ю пасажирів та третіх осіб» (реєстр. № 4642-д від 07.06.2017 р.).
5.
Напрацювання пропозицій щодо внесення змін до наступних нормативноправових актів:
1)
законів України «Про туризм» та «Про порядок виїзду з України і в'їзду в
Україну громадян України» в частині підвищення гарантій та захищеності подорожуючих
громадян України;
2)
проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення»;
3)
Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. № 913 «Про
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання
фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)»;
4)
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг» в частині посилення (розбудови) інституціональної спроможності
регулятора з урахуванням стандартів на рівні, прийнятих у країнах-членах ЄС, та
процедур діяльності за світовими зразками;
5)
проекту Закону України «Про валюту», зокрема, в частині відміни для
страховиків обов’язкового продажу валюти та впровадження формування валютних
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страхових резервів за договорами страхування, згідно з якими страхова сума
встановлюється у валютному еквіваленті;
6)
Податкового кодексу України та Постанови КМУ від 22.12.2010 р. №1170
«Про затвердження переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів
роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування» щодо звільнення платежів за договорами корпоративного
страхування життя та добровільного медичного страхування від сплати ЄСВ та створення
стимулюючої цілісної системи оподаткування щодо даних видів страхування.
6.
Сприяння розвитку ринку страхування життя, зокрема шляхом створення
системи гарантування виплат за договорами страхування життя.
7.
Підтримка впровадження другого (накопичувального) рівня системи
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
8.
Напрацювання пропозицій щодо встановлення процедури передачі
страхового портфеля (зміни страховика) і спрощення процедур реорганізації та
капіталізації страховиків з метою забезпечення стабільності страхового ринку та
підвищення рівня захисту прав споживачів страхових послуг.
9.
Сприяння розвитку інформаційних технологій та посиленню кібербезпеки в
сфері страхового бізнесу.
10.
Розробка проекту типової форми договору страхування цивільно-правової
відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, передбаченої
Законом України від 21.12.2017 р. №2258–VIII «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність».
11.
Інформування міжнародної громадськості щодо досягнень страхового ринку
України з метою залучення іноземних інвестицій.
12.
Підкреслюючи, що важливою умовою успішного розвитку страхового ринку
є обмін світовим досвідом та його застосування до національних страхових ринків,
продовжити традицію та провести XV МІЖНАРОДНУ КАРПАТСЬКУ СТРАХОВУ
КОНФЕРЕНЦІЮ 13-16 лютого 2019 року.

Відбулось засідання Громадської ради при Нацкомфінпослуг.
Учасники затвердили погоджені Комітетом захисту прав споживачів
фінансових послуг Пропозиції щодо участі Громадської ради у виконанні
Нацкомфінпослуг Плану заходів з реалізації Концепції державної
політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року та
вирішили направити Пропозиції Голові Нацкомфінпослуг не пізніше 05 березня
2018 року.
«Вдосконалення механізму захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні,
підвищення рівня правової обізнаності та поінформованості населення щодо своїх
законних прав та механізмів їх захисту є необхідною умовою підвищення довіри до
фінансового сектору та його розвитку», - вважає віце-президент ЛСОУ Сергій Тарасов.
ЛЮТИЙ
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Рекомендовано залучати членів Громадської ради до організації та проведення
заходів, за реалізацію яких відповідальною є Нацкомфінпослуг. Зокрема передбачено:
- участь членів Громадської ради в діяльності робочих груп (у разі їх створення
Нацкомфінпослуг) та у супроводжені проектів Законів України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо удосконалення захисту прав споживачів
фінансових послуг» (реєстр. № 2456-д), «Про Фонд гарантування страхових виплат за
договорами страхування життя» (реєстр. № 0958) ;
- обговорення проекту закону щодо внесення змін до деяких законодавчих актів
щодо імплементації законодавчих актів Європейського Союзу у сфері захисту прав
споживачів;
- залучення членів Громадської ради для підготовки та проведення семінарів для
представників громадських об’єднань споживачів та суб’єктів господарювання з метою
обговорення питання необхідності додержання вимог законодавства у сфері захисту прав
споживачів;
- підготовку пропозицій до Нацкомфінпослуг стосовно функціювання на
її офіційному веб-сайті окремого розділу для висвітлення актуальних питань у сфері
захисту прав споживачів;
- залучення членів Громадської ради до підготовки та видання навчальних
посібників (матеріалів) з питань захисту прав споживачів.
Учасники розглянули проект Закону України «Про установу фінансового
омбудсмена» (реєстр. № 8055 від 22.02.2018 р.) та вирішили звернутися до Комітету ВРУ
з питань фінансової політики і банківської діяльності щодо обговорення окремих
положень цього проекту.
Також учасники затвердили План роботи Громадської ради при Нацкомфінпослуг
на 2018 рік, розглянули та обговорили основні положення проекту Закону України «Про
ліцензування» і проекту Закону України «Про фінансовий моніторинг та інші питання.
Лігу страхових організацій України у Громадській раді при Нацкомфінпослуг
представляє віце-президент організації Сергій Тарасов.

IFC, Група Світового банку, провела семінар «Моделі
ціноутворення страхових продуктів. Актуарні розрахунки». Лектор Андрій Заріпов, експерт з питань агрострахування, Проект IFC «Розвиток
фінансування аграрного сектору в Європі та Центральній Азії».
Андрій Заріпов зазначив, що використовуючи системний підхід,
Проект IFC працює над впровадженням стійких систем фінансування, збільшенням
доступу до фінансування сільгоспвиробників, а також задля стимулювання росту
сільського господарства у регіоні.
Семінар розраховано на актуаріїв та для спеціалістів страхових компаній для
отримання кращих знань у питанні розробки страхових продуктів, збору даних та
формування ціни для страхових продуктів. Під час заходу учасники мали змогу
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розглянути структуру даних, процес оцінки даних, вивчити актуарні моделі (ключові
припущення, тригери, алгоритми).
Проект IFC «Розвиток фінансування аграрного сектору в Європі та Центральній
Азії» реалізується у партнерстві з урядами Австрії та Угорщини та працює над
збільшенням доступу до фінансування для малих і середніх сільгоспвиробників, та
зменшенням ризиків, пов’язаних з фінансуванням аграрного сектору.
Лігу страхових організацій України на заході представила віце-президент ЛСОУ
Романа Навальківська.

Відбулось чергове засідання Президії МТСБУ. В рамках порядку
денного учасники розглянули питання про внесення змін до Положення
про порядок та умови формування ФЗП за рахунок додаткових
гарантійних внесків, які залежать від здійснених страхових виплат за
договорами
обов’язкового
страхування
цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів; про розміщення грошових
коштів МТСБУ у лютому - березні 2018 р.; про звернення до Антимонопольного комітету
України щодо несення змін до Положення про членство в МТСБУ.
Також були розглянуті питання щодо затвердження розміру резерву збитків
станом на 31.12.2017 для страховиків, членство яких припинено в МТСБУ у 2016-2017
роках; про виконання рішення Загальних зборів членів МТСБУ від 20.02.2018 р. та ін.
Лігу страхових організацій України на заході представила, віце-президент ЛСОУ
Романа Навальківська.
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До уваги страховиків, що здійснюють страхування життя!
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків
фінансових
послуг,
повідомляє,
що
розпорядження
Нацкомфінпослуг від 14 листопада 2017 року № 4258 „Про затвердження
Вимог до методики розрахунку викупної суми за договором страхування
життя”зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24 січня 2017 року за №101/31553.
Зазначені Вимоги розроблено відповідно до частини восьмої статті 28 Закону
України „Про страхування”.
Це розпорядження Нацкомфінпослуг набирає чинності 17 квітня 2018 року
(опублікування в Офіційному віснику України від 16 лютого 2018 року № 014).
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В УСПП відбулась презентація Українського бізнес-агентства в

Канаді (Ukrainian Business Agency in Canada (UBAiC). Це новий
майданчик співпраці канадських та українських підприємців, допомоги
вітчизняним експортерам у просуванні на ринку Канади.
Ukrainian Business Agency in Canada пропонує вітчизняним
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підприємцям безкоштовні послуги із пошуку партнерів, допомоги із розмитненням
товарів в Канаді, зберігання їх на складі, послуги із просування продукції на ринках
країни. Офіси організації знаходяться в Торонто та Ванкувері, а також Києві і Запоріжжі.
UBAiC вже має доступ до партнерських програм головних Північно-американських
перевізників, таких як DHL, UPS, FedEx, Canada Post і користується знижкою на їхні
послуги. Подібна співпраця ведеться із українськими логістичними компаніями.
З моменту ратифікації Угоди про Зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та
Канадою представники ділових кіл обох країн знаходяться в пошуку нових форм
співпраці. «Угода про вільну торгівлю, підписана між країнами – чудовий механізм для
нарощення нашого експорту на північноамериканський континент. Безумовно, треба
міцно сприяти просуванню українських товарів на канадський ринок, який, по суті,
достатньо «укомплектований». Власне, для цього і створена Агенція. Її запуском
завдячуємо групі канадських українців, що стали ініціатором роботи подібної платформи.
Щоб завоювати ринок, потрібна постійна на ньому присутність, маркетингові
дослідження, допомога експортерам на початкових етапах», – наголосив президент УСПП
Анатолій Кінах.
Він також зазначив, що представництво в Канаді буде в першу чергу просувати
українську продукцію із доданою вартістю – машинобудівну, легкої промисловості тощо.
Адже необхідно не лише нарощувати експорт, але й змінювати його структуру: наразі
останній на 63% сировинний. Проте в Канаді є чимало можливостей: до прикладу, туди
вже експортуються запчастини для залізничного транспорту. Також, на думку президента
УСПП, наразі обсяг товарообігу між Україною та Канадою не відповідає потенціалу
наших виробників та ємності і платоспроможності північноамериканського ринку. Так,
двостороння торгівля товарами в 2016р. склала всього 372.6 млн кан. доларів.
За словами президента новоствореної Агенції Сергія Сторчака, її діяльність стане
унікальною, адже надаватиме, в тому числі, безкоштовну допомогу українському бізнесу
при виході на канадський ринок. «Ми проводитимемо маркетингові дослідження ніш та
оптимальних методів виходу на ринок Канади, плануватимемо загальні та спеціалізовані
бізнес-тури, супроводжуватимемо торгові місії тощо. Серед послуг Агенції – консалтинг,
логістика, митні процедури, зберігання товарів. Нами забезпечується можливість
використання складу у місті Бернабі (провінція Британська Колумбія)», – підкреслив
С.Сторчак.
Оскільки питання сертифікації продукції є дуже чутливим для українських
експортерів, наразі Агентством заплановано налагодити співпрацю з Standards Council of
Canada (SCC) задля спільної роботи в сфері оцінки відповідності та сертифікації
української продукції.
Президент ЛСОУ Олександр Філонюк зазначив, що Ліга страхових організацій
України вітає створення Українського бізнес-агентства в Канаді, і подальший активний
розвиток торгових відносин між Канадою та Україною сприятиме залучення інвестицій в
українську економіку та просування українського бізнесу, товарів і послуг в Канаді. Все
це, на переконання Президента ЛСОУ, сприятиме налагодженню та поглибленню
стосунків зі страховими організаціями Канади та їх об’єднаннями, поширенню інформації
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щодо можливих інвестицій в українські страхові компанії; та вивченню досвіду
організації страхового бізнесу у Канаді.
Неприбуткова організація UBAiC, створена за ініціативою канадських бізнесменіввихідців з України, запрошує всіх зацікавлених із ділової спільноти долучатись до
розвитку проекту та всіляко підтримати його.
Презентація Ukrainian Business Agency in Canada пройшла за участі топменеджменту ділових асоціацій, роботодавців, топ-менеджмент великих підприємств
України, окремих компаній, представників малого і середнього бізнесу. Лігу страхових
організацій України на заході представили Президент ЛСОУ Олександр Філонюк.
Фото заходу — https://www.facebook.com/uainsurcom/

До уваги страховиків!
22 лютого 2018 року зареєстровано Проект Закону України “Про
установу фінансового омбудсмена” №8055. Проект підготовлено з метою
впровадження механізму альтернативного (позасудового) вирішення
спорів, що виникають у споживачів фінансових послуг із надавачами
фінансових послуг, який сприятиме підвищенню довіри споживачів до фінансового ринку.
Проектом закону визначаються правові засади створення та організації діяльності
установи фінансового омбудсмена, принципи її діяльності, компетенція установи,
повноваження та вимоги до фінансового омбудсмена та уповноважених осіб, порядок
вирішення спорів між споживачами і надавачами фінансових послуг та виконання рішень
за результатами розгляду, порядок фінансування установи, а також основні засади
співпраці установи з державними органами та органами місцевого самоврядування.
Ініціатори поданого документу, народні депутати України, — Демчак Руслан
Євгенійович, Довбенко Михайло Володимирович, Різаненко Павло Олександрович,
Лаврик Олег Васильович, Рибалка Сергій Вікторович, Шкрум Альона Іванівна, Поляков
Максим Анатолійович, Лабазюк Сергій Петрович, Сидорович Руслан Михайлович.
Посилання — http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63512
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Відбулось чергове засідання Комітету захисту прав споживачів
фінансових послуг Громадської ради при Нацкомфінпослуг.
Учасники погодили пропозиції щодо участі Громадської ради у
виконанні Нацкомфінпослуг Плану заходів з реалізації Концепції
державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020
року та розглянули питання про виконання фінансовими установами норм Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» щодо прав
споживачів на отримання інформації.
Також було розглянуто питання про виконання рішень попереднього чергового
засідання щодо виконання плану роботи Комітету та інші питання.
Участь у засіданні взяв член Нацкомфінпослуг Олександр Залєтов. Лігу страхових
організацій України у Комітеті представляє віце-президент організації Сергій Тарасов.
ЛЮТИЙ
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Відбулось засідання Правового комітету МТСБУ. В рамках
порядку денного учасники розглянули пропозиції МТСБУ до нової
редакції законопроекту «Про обов’язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів» №3670-д та
питання про звернення до АМКУ щодо змін до Положення про членство

МТСБУ.
Також учасники засідання Комітету МТСБУ внесли зміни до Плану роботи
правового комітету на 2018 рік у частині підготовки проектів внутрішніх нормативних
документів.
Лігу страхових організацій на заході представила віце-президент організації Романа
Навальківська.

Національним антикорупційним бюро України протягом 2018 року
заплановано проведення серії семінарів для представників банківського
сектору та небанківських фінансових установ на тему „Актуальні питання
взаємодії між фінансовими установами та правоохоронними органами в
частині забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства з
питань фінансового моніторингу”.
Вказані семінари будуть проведені за підтримки міжнародних організацій та
Європейського союзу. Участь у семінарі візьмуть працівники Національного
антикорупційного бюро України, Національного банку України, Державної служби
фінансового моніторингу України, Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку і Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг.
Семінари планується провести на базі таких регіонів: у лютому – у м. Харкові, у
березні – у м. Дніпро, у травні – у м. Львів, у червні – у м. Одеса та у вересні – у м. Київ.
Орієнтовний розклад проведення додається
Порядок денний додається
Перший семінар планується провести 22-23 лютого 2018 року в м. Харків для
представників фінансових установ розташованих на території Харківської обл., Сумської
обл., Полтавської обл., Луганської та Донецької обл.
Семінар буде проведений у відповідності до приблизного порядку денного
(додається), місце проведення буде вказано додатково після визначення кількості
учасників.
Пропонуємо розглянути можливість щодо прийняття участі у вказаному семінарі
представників фінансових установ (по одній особі від фінансової установи). Участь в
заході безоплатна.
За довідками звертатись:
Нацкомфінпослуг – Ісаєв Олег В’ячеславович, тел. (044) 590-57-16;
Національне антикорупційне бюро України – Мартиненко Сергій Петрович,
тел. (044) 245-56-96.
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків
фінансових
послуг,
повідомляє,
що
розпорядженням
Нацкомфінпослуг від 01 лютого 2018 року № 142 затверджено Методичні
рекомендації щодо аудиторських звітів, що подаються до Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, за результатами аудиту річної звітності та звітних даних фінансових установ за
2017 рік.
ЛЮТИЙ
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Відбулися Загальні збори членів Моторного (транспортного)
страхового бюро України (МТСБУ). Учасники обговорили проект Закону
України
«Про
обов’язкове
страхування
цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів» (№3670
доопрацьований), заслухали інформацію про підсумки здійснення
ОСЦПВ у 2017 році та пріоритети роботи МТСБУ на 2018 рік (Звіт Дирекції МТСБУ), та
розглянули питання про підсумки та подальші шляхи розвитку системи прямого
врегулювання збитків, про впровадження заходів впливу за недостовірну інформацію,
внесену страховиками до ЦБД МТСБУ, та про Генерального директора МТСБУ.
Михайло Довбенко, народний депутат України, в.о. Голови комітету ВРУ з питань
фінансової політики та банківської діяльності, розповів про підготовку та основні
положення доопрацьованого проекту Закону України «Про обов’язкове страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (реєстр. №
3670-д), зазначивши, що в першому читанні документ може бути прийнято в кінці
березня – на початку квітня, а в другому — у липні або вересні поточного року. За
словами народного депутата, основна мета законопроекту — збалансувати інтереси
страховиків та споживачів страхових послуг. Також Михайло Довбенко закликав
страховиків організувати піар-кампанію щодо популяризації даного документа.
Генеральний директор МТСБУ Володимир Шевченко ознайомив учасників
Загальних зборів зі Звітом Дирекції членів Моторного (транспортного) страхового бюро
України. Він зазначив, що страхові компанії України — члени МТСБУ у 2017 році
збільшили збір страхових платежів за полісами ОСЦПВ на 9,6% по відношенню до 2016
року — до 3734 млрд. грн. За цей період було укладено 7,405 млн. договорів ОСЦПВ, що
на 5,5% більше, ніж рік тому. Середня вартість полісу підвищилася на 4,3% і склала
504,22 грн. В.Шевченко також повідомив, що за попередніми даними, рівень виплат по
ОСЦПВ у 2017 році склав 50,6% проти 41,3% рік тому. Кількість страховиків-членів
МТСБУ за три роки скоротилося на 25 компаній. На сьогодні членами бюро є 53 страхові
компанії. При цьому на ТОП-10 страховиків припадає 54% зібраних премій та 55,3%
виплат, що свідчить про значну концентрацію на ринку. «Середній строк врегулювання
страхового випадку у ТОП-10 становить 67 днів», — зазначив Генеральний директор
МТСБУ Володимир Шевченко.
За результатами розгляду питання про впровадження заходів впливу за
недостовірну інформацію, внесену страховиками до ЦБД МТСБУ, учасники прийняли
рішення запровадити додаткові членські внески за кожен випадок виявленої недостовірної
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інформації в ЦБД МТСБУ, зокрема, за недостовірну інформацію про державні номерні
знаки (ДНЗ) забезпечених транспортних засобів у розмірі 200 грн. При цьому страховик
повинен підтвердити правомірність або сплатити додаткові членські внески протягом
п’яти робочих днів після отримання відповідного повідомлення Дирекції МТСБУ.
Несплата додаткових членських внесків має наслідки, аналогічні несплаті інших внесків
до фондів МТСБУ. Також учасники Загальних Зборів МТСБУ підтримали кандидатуру
Володимира Шевченка на посаді Генерального директора МТСБУ.
Участь у роботі Загальних зборів МТСБУ також взяли член Нацкомфінпослуг
Олександр Залєтов та народний депутат України, Голова підкомітету з питань безпеки
автодорожнього руху Комітету Верховної Ради України з питань транспорту, Ігор
Діденко. Лігу страхових організацій України на заході представили Президент ЛСОУ
Олександр Філонюк, віце-президент ЛСОУ Романа Навальківська та директор
департаменту інформаційної політики ЛСОУ Ірина Денисова.
Фото заходу — https://www.facebook.com/uainsurcom/

До уваги страховиків!
З метою підтримки фінансової стабільності та підвищення
стійкості банківської системи до можливих шоків ліквідності Правління
НБУ 15 лютого 2018 року затвердило новий пруденційний норматив для
українських банків – коефіцієнт покриття ліквідністю або LCR (англ.
Liquidity Coverage Ratio).
«Запровадження LCR в Україні – це важливий крок у гармонізації вимог до
ліквідності українських банків з нормами законодавства ЄС та рекомендацій Базельського
комітету (Базель ІІІ). Наступним кроком у цьому напрямку буде запровадження ще одного
нормативу – коефіцієнта чистого стабільного фінансування (Net Stable Funding Ratio,
NSFR), а також прийняття нових стандартів організації системи управління ризиками в
банках України, включаючи ризик ліквідності», – підкреслює заступник Голови
Національного банку України Катерина Рожкова.
Коефіцієнт покриття ліквідністю – це співвідношення високоякісних ліквідних
активів банку до суми, необхідної для покриття підвищеного відтоку коштів з банку
протягом 30 днів. Він відображає рівень стійкості банку до короткострокових шоків
ліквідності – характерного для кризових періодів явища, коли відбувається значний відтік
коштів клієнтів.
Виконання нормативу свідчитиме, що банк забезпечений ліквідністю в обсязі,
достатньому для повного виконання ним зобов’язань протягом 30 днів в кризових умовах.
Враховуючи значний рівень доларизації української банківської системи, банки повинні
будуть дотримуватися нормативу LCR як у національній, так і в іноземних валютах.
Згідно з нормами ЄС значення коефіцієнта LCR для банків встановлено на рівні
100%. Період, необхідний для досягнення цього значення банками, буде визначений НБУ
за результатами тестових розрахунків.
З 1 червня 2018 року розрахунок нормативу LCR здійснюватиметься у тестовому
режимі, який триватиме 6 місяців.
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З 1 грудня 2018 року норматив LCR стане обов’язковим до виконання. Банки
розраховуватимуть його щоденно і звітуватимуть НБУ щомісяця.
Певний період часу нормативи миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5)
та короткострокової ліквідності (Н6) діятимуть одночасно з LCR.
Наразі банки готові до впровадження LCR, враховуючи наявний структурний
надлишок ліквідності у банківському секторі та високу дохідність державних цінних
паперів, які входять до складу високоякісних ліквідних активів.
Норматив LCR відповідає загальноприйнятим у світі підходам оцінки ліквідності і
є зрозумілим для міжнародних інвесторів.
Новий норматив LCR впроваджено Постановою Правління НБУ № 13 «Про
запровадження коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)» та рішенням Правління НБУ №
101-рш «Про схвалення Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)»
від 15 лютого 2018 року. Вони набувають чинності з 01 березня 2018 року.
Більш детально про особливості функціонування в Україні нового нормативу
можна дізнатись тут
Довідково: LCR — коефіцієнт ліквідності, розроблений Базельським комітетом з
банківського нагляду у відповідь на глобальну фінансову кризу 2007 ‒ 2008 років. З 2015
року норматив є обов’язковим для банків країн ЄС відповідно до положень CRR/CRD IV.
На сьогодні LCR запроваджено у 45 країнах світу, у тому числі в тих, які не є членами
Базельського комітету з банківського нагляду.
Для розробки та впровадження LCR в Україні у вересні 2016 року було створено
робочу групу, до складу якої увійшли фахівці профільних підрозділів Національного
банку України та комерційних банків. Для вивчення міжнародного досвіду імплементації
нормативу проведено консультації з експертами Базельського комітету, Світового банку,
центробанків інших країн.

XIV Міжнародна Карпатська страхова конференція, що проходить
у м. Яремче, продовжила свою роботу. Відкрила роботу другого дня
конференція «Стан ринку моторно-транспортного страхування. Важливі
зміни, тенденції та найближчі перспективи». Модераторами конференції
виступили Член Нацкомфінпослуг Денис Ястреб та Генеральний директор
МТСБУ Володимир Шевченко. Учасники розглянули проекти Законів України «Про
обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів» — №3670 та №3670-Д; канали комунікації компаній з клієнтами з
використанням сучасних технологій; ринкові результати проекту «Пряме врегулювання».
Також учасники обговорили очікування компаній та перспективи для клієнтів
введення в обіг електронного полісу; рішення, що оптимізують витрати, прискорюють
процеси та надають бізнесу конкурентні переваги; та питання швидкого та безперебійного
доступу страховиків до баз даних поліції та інших силових структур. Спікерами
конференції виступили головний консультант Комітету Верховної Ради України з питань
фінансів і банківської діяльності Тетяна Боцула; старший спеціаліст з андерайтингу
General Reinsurance AG (Німеччина) Анатолій Ціцюра; Голова Правління СК «Арсенал
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Страхування» Сергій Авдєєв; Керуючий партнер проекту «Всеукраїнські страхові
історії» Валерій Суксін та Генеральний директор Української експертної компанії Ігор
Лисюк.
Продовжила роботу конференція «Трансформація структури фінансового ринку
України. Злиття та поглинання: сподівання, очікування та можливості сценарії»,
модератором якої виступив Віталій Нечипоренко, Директор Центру бізнес-стратегій
«Перспектива». Про процеси трансформації на страховому ринку України, правові
аспекти та можливі сценарії розповів віце-президент ЛСОУ Сергій Тарасов. Він зазначив,
що для розвитку страхування в Україні необхідними є підвищення довіри і
платоспроможності та надходження інвестицій, при цьому процеси трансформації є
неминучими, і вони будуть прискорюватись у разі, якщо нормативно-правовими актами
будуть підвищуватись вимоги до платоспроможності, активів і капіталу страхових
організацій.
У своєму виступі С.Тарасов зазначив, що Інвестиційна діяльність в Україні
характеризується зростанням активності резидентів, поступовим скороченням частки
прямого російського капіталу та низькою прозорістю. Перешкодами для активізації
інвестиційна діяльність виступають неефективна система захисту прав приватної
власності, податковий тиск та високі валютні ризики. Віце-президент ЛСОУ вважає, що
можливими сценаріями трансформації на страховому ринку України можуть бути продаж,
реорганізація (злиття, поглинання), передача страхового портфеля або припинення
діяльності (ліквідація). «Сценарії розвитку української економіки не дають підстав для
очікування значних надходжень іноземних інвестицій. Необхідно також враховувати й
інші фактори і тенденції. По-перше, світові угоди злиття і поглинання будуть спрямовані
насамперед на значні перерозподіли ринків, на високотехнологічні інноваційні компанії та
зосереджуватись на ринках, що впевнено зростають і розвиваються. По-друге, завдяки
досягненням у сфері цифрових технологій будуть змінюватись бізнес процеси, способи
комунікацій з клієнтами та стратегії міжнародних компаній. Зовсім скоро саме цифрові
технології можуть стати альтернативою або, навіть, більш дієвим інструментом для
заволодіння ринками, ніж угоди злиття і поглинання», — зазначив С.Тарасов.
Також свою точку зору на ці питання висловили Михайло Кухарьонок,
Генеральний директор консалтингової компанії «SIA» (Латвія), Ірина Мерзлякова,
Генеральний директор Білоруської Асоціації страховиків та Тетяна Дмитренко, член
Громадської Ради Держфінмоніторингу, Голова Комітету міжнародного співробітництва
Громадської ради при Міністерстві фінансів України та ін.
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«На сьогоднішній день пріоритетними напрямами реформи небанківського
фінансового ринку є посилення якості державного регулювання ринку фінансових послуг,
встановлення рівних правил гри та конкурентних умов для всіх учасників ринку,
впровадження вимог директив ЄС відповідно до Угоди про асоціацію Україна-ЄС,
зокрема, Solvency II, розвиток інфраструктури страхового ринку, а також забезпечення
захисту прав споживачів фінансових послуг»,- наголосив Євген Степанюк.
За словами начальника управління реформування фінансового сектору НБУ,
подальше впровадження реформ в сфері небанківських фінансових послуг та створення
прозорої моделі взаємодії у трикутнику «споживач-страховик-регулятор» сприятиме
наближенню до передових світових практик та покращенню інвестиційної привабливості
ринку фінансових послуг. У свою чергу, це принесе користь як безпосереднім учасникам
ринку, так і кінцевим споживачам їх послуг.
Крім того, порівнюючи актуальні дані щодо розвитку страхового ринку України та
Європейського Союзу, Євген Степанюк зауважив, що рівень проникнення страхування в
Україні (1.5% від ВВП за валовими страховими преміями) є вп’ятеро нижчим, ніж у
середньому серед країн ЄС (7.4% від ВВП) та удвічі нижчим, за країни Центральної та
Східної Європи. При цьому, рівень страхових виплат в Україні є майже утричі нижчим за
країни ЄС.

Перший день роботи ХІV Міжнародної Карпатської страхової
конференції, продовжила Конференція «Страхування в Україні: тенденції,
проблеми та перспективи», де було розглянуто тенденції впровадження
законодавчих та нормативних актів в галузі страхування; пенсійна
реформа та її вплив на розвиток страхування в Україні (законопроект
№6614 від 03.10.2017 р).; реформування системи охорони здоров’я і страхування —
основні положення та принципи законопроекту №6327 від 19.10.2017 р. Також учасники
розглянули туристичне страхування в Україні в умовах безвізового режиму з Євросоюзом
та іншими країнами світу та інші питання.
Віце-президент Ліги страхових організацій України Романа Навальківська відкрила
роботу секції та зупинилась на ініціативах ЛСОУ у сфері страхування та їх значенні для
подальшого розвитку страхового ринку. Зокрема, у сфері фінансового моніторингу,
авіаційного страхування, страхування відповідальності перевізника. Також Віцепрезидент ЛСОУ проінформувала щодо основних положень закону про фінансові гарантії
та переваги для страховиків.
Галина Ким, Голова Комітету ЛСОУ з питань страхування в сфері туризму,
директор СК «Укрфінстрах», у своїй доповіді зупинилась на проекті Закону України «Про
туризм», проблемах формування резервів в іноземній валюті та проблемах розрахунку
страхових резервів та вимогах до актуарного звіту.
Григорій Овчаренко, керуючий директор компанії ICU, розказав чого очікувати
українцям від пенсійної реформи, і зазначив, що рівень заробітної плати є малим, тому
більшість пенсіонерів отримують менше за прожитковий мінімум. Також експерт
обґрунтував необхідність запровадження обов’язкового накопичувального пенсійного
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забезпечення – другий рівень пенсійної системи, і звернув увагу на те, що виплати
пожиттєвих ануїтетів у накопичувальній системі здійснюються виключно страховими
компаніями.
Антон Кіяшко, Генеральний директор СК «Нафтагазстрах», зазначив, що медична
реформа в Україні дає старт позитивним змінам. Серед них — конкуренція, можливість
стандартизації, систематизація і контроль. Василь Попович, доктор медичних наук,
професор, завідуючий кафедри Івано-Франківського Національного медичного
Університету наголосив, що ключовими перевагами медичної реформи є підвищення
грамотності спеціалістів та гарантована ефективність з мінімальним ризиком побічних
ефектів.
ХІV Міжнародна Карпатська страхова конференція проходить у м. Яремче з 14 по
17 лютого 2018 року. Організатор Конференції — Центр бізнес-стратегій «Перспектива»
за підтримки Ліги страхових організацій України.

ХІV
Міжнародна
Карпатська
страхова
конференція,
організаторами якої виступають Центр бізнес-стратегій «Перспектива» та
Ліга страхових організацій України, розпочала свою роботу у Яремче.
Відкриваючи роботу конференції Олександр Філонюк, Президент
Ліги страхових організацій України, Голова Оргкомітету Конференції,
побажав всім плідної та активної роботи у вирішенні спільних завдань страхового ринку і
наголосив, що Міжнародна Карпатська страхова конференція стала професійною
площадкою, де щорічно обговорюються проблеми та плани галузі на наступні періоди.
«Мені дуже приємно, що традиція зимових Карпатських зустрічей, започаткована 14 років
тому Лігою страхових організацій України та Центром бізнес-стратегій «Перспектива»
має активну підтримку з боку професійних учасників фінансового бізнесу України. Цього
року учасниками конференції стали представники страхових ринків Білорусії, Грузії,
Канади, Латвії, Молдови, Німеччини та України. Це фахівці, які сьогодні формують нові
відносини в фінансовій системі країни, представники органів державної влади, керівники
та менеджери страхових компаній, перестраховики, брокери, інвестиційні, юридичні
компанії, фінансові аналітики, науковці, журналісти», — зазначив Президент ЛСОУ.
В рамках конференції «СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ
УКРАЇНИ» учасники розглянули тенденції, економічні можливості і реформи в Україні;
механізми державного регулювання фінансових ринків; Європейський досвід і практику
розвитку страхового бізнесу; законодавчі основи розвитку страхового бізнесу в Україні;
питання консолідації функцій по державному регулюванню ринків фінансових послуг;
ініціативи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг на 2018 рік та макроекономіку держави: її cтан та прогнози.
Михайло Довбенко, народний депутат України, Перший заступник Голови
комітету ВРУ з питань фінансової політики та банківської діяльності, детально розповів
про підготовку та основні положення доопрацьованого проекту Закону України «Про
обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів (реєстр. № 3670-д), який рекомендовано на розгляд Верховної Ради
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України. Зокрема, він зупинився на питаннях щодо збільшення розмірів страхових сум,
спрощення процедури врегулювання страхових випадків, впровадження системи прямого
відшкодування збитків, більш широкого запровадження електронних технологій,
вдосконалення державного нагляду, посилення відповідальності страховика за порушення
строків виплат. Також М.Довбенко наголосив на активізації розгляду у Комітеті ВРУ
питань, пов’язаних зі страхуванням.
Олександр Залєтов, Член Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, зробив огляд стану страхового ринку України, та
розповів про роботу Нацкомфінпослуг щодо супроводження та розробки проектів законів,
та приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинних законів України.
Також О.Залєтов зазначив, що вирішення потребують такі питання як посилення
інституціональної спроможності регулятора, відсутність ефективного механізму
виведення з ринку проблемних фінансових установ та відсутність комплексної системи
захисту прав споживачів.
Євген Степанюк, начальник управління реформування фінансового сектору НБУ,
розповів про результати аналізу страхового ринку України в порівнянні зі страховим
ринком Європейського Союзу. Експерт нагадав, що Україна зобов’язана імплементувати
європейські стандарти щодо платоспроможності на ринку страхування, та зазначив
необхідність досягнення зростання страхових премій на рівні не менш як 20% на рік,
створення механізму гарантування виплат за договорами страхування життя, розробку
комплексної програми розвитку страхового ринку та посилення спроможності Регулятора.
Є.Степанюк зазначив, що за результатами проведеної роботи необхідно отримати такі
ефекти як нагляд на консолідованій основі та підвищення капіталізації. Також спікерами
виступили Світлана Лупашку, Директор генерального управління страхового нагляду при
НКФР (Молдова) та Ерік Найман, Керуючий партнер компанії «Capital Times» (Україна).
ХІV Міжнародна Карпатська страхова конференція проходить у м. Яремче з 14 по
17 лютого 2018 року.
Фото заходу — https://www.facebook.com/uainsurcom/

Ліга страхових організацій України звернулась до Міністерства
фінансів України, Державної служби фінансового моніторингу України та
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, щодо пропозицій та зауважень до проекту Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення», напрацьованих Комітетом ЛСОУ з питань фінансового моніторингу.
У своєму листі ЛСОУ наголошує, що проведено велику роботу, проте даний
законопроект потребує значного доопрацювання. Зокрема, Ліга страхових організацій
України пропонує доопрацювати документ в частині доповнення визначеннями термінів;
приведення термінів у відповідність до норм діючого законодавства України; та внесення
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змін до Розділу 8 законопроекту з метою встановлення адекватного вчиненому
правопорушенню застосування заходів впливу тощо.
У зв’язку з цим Ліга страхових організацій України пропонує розглянути подані
Лігою пропозиції та зауваження, та включити представників ЛСОУ до складу робочої
групи з доопрацювання даного законопроекту.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, провела відкрите засідання. В рамках порядку
денного обговорювалось питання про затвердження Змін до
Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного
страхування, про схвалення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг
«Про внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ» та про
схвалення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження уніфікованої
форми Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу
державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог
законодавства у сфері провадження господарської діяльності із збирання та використання
інформації, яка складає кредитну історію».
Учасники засідання розглянули питання щодо схвалення доопрацьованого проекту
постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ринків фінансових
послуг та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду
(контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг», про схвалення доопрацьованого проекту розпорядження
Нацкомфінпослуг «Про затвердження Положення про обов’язкові критерії і нормативи
достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та
ризиковості операцій страховика» та інші нагальні питання.
Також було розглянуто питання про схвалення доопрацьованого проекту
розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до Методики формування
страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя», активну
участь в роботі над яким брала Ліга страхових організацій України. Раніше ЛСОУ
опрацювала оприлюднений на сайті Нацкомфінпослуг проект розпорядження, надала свої
пропозиції та підтримала необхідність вдосконалення методики формування страхових
резервів. Пропозиціями до Методики формування страхових резервів за видами
страхування, іншими, ніж страхування життя, наданими ЛСОУ, усуваються неточності у
проекті та удосконалюються окремі процедури розрахунку. Все це, на думку ЛСОУ,
сприятиме забезпеченню стабільності діяльності страховиків та виконання страховиками
своїх зобов’язань і захисту прав споживачів послуг у сфері страхування.
Лігу страхових організацій України на засіданні Нацкомфінпослуг представив віцепрезидент ЛСОУ Сергій Тарасов.
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Шановні колеги!
У зв’язку з набранням 01.01.2018 чинності Законом України від
05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо
удосконалення деяких положень» Нацкомфінпослуг звертає увагу
страховиків та страхових та/або перестрахових брокерів, що подання річної звітності
страховиків та річної фінансової звітності та звітних даних щодо здійснення
посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні за 2017 рік здійснюється
відповідно до діючих нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг та/або
Держфінпослуг, які регламентують порядок подання таких даних.
Звертаємо увагу на такі особливості подання звітності страховиків до
Нацкомфінпослуг у 2018 році, починаючи з подання річної звітності за 2017 рік.
Для страховиків, що подають звітність у вигляді електронних документів з
дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний
документообіг», реалізована можливість підписання пакетів звітності електронним
цифровим підписом через акредитовані центри сертифікації ключів з такого переліку
спеціалізованих установ:
Акредитований центр сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту
ДФС;
Акредитований центр сертифікації ключів органів юстиції України;
ТОВ «АРТ-Мастер»;
ТОВ «Ключові системи»;
ДП «Українські спеціалізовані системи»;
Державна казначейська служба;
ПАТ «Укрзалізниця»;
ПАТ КБ «Приватбанк»;
НБУ;
АТ «УКРСИББАНК».
При складанні та поданні страховиками звітності до Нацкомфінпослуг в
електронному вигляді через веб-інтерфейс у режимі он-лайн за допомогою програмних
засобів Комплексної інформаційної системи реалізована можливість подання документів,
що є складовими фінансової звітності, звітних даних страховика, інших документів та
засвідчуються підписами відповідних посадових осіб страховика, за допомогою вкладки
«Супутні документи» шляхом прикріплення файлів (формати — pdf, jpeg, gif, tif), зокрема:
пояснювальної записки до звітних даних страховика, передбаченої підпунктом «г»
пункту 2.3 глави 2 Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого
розпорядженням Держфінпослуг від 03.02.2004 № 39, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 23.04.2004 за № 517/9116 (далі – Порядок);
приміток до фінансової звітності, відповідно до пункту 2.4 глави 2 Порядку;
інших документів страховика, подання яких передбачено законодавством.
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МТСБУ провело засідання Комітету з управління ризиками. В
рамках порядку денного засідання опрацьовувалось питання про санкції
за внесення страховиками-членами МТСБУ недостовірної інформації
щодо здійснення ОСЦПВВНТЗ до ЦБД МТСБУ.
Також учасники засідання заслухали інформацію про оцінку
розміру резерву збитків страховиків, що позбавлені членства в МТСБУ та мають кошти в
ФЗП.
Лігу страхових організацій України на засіданні представила Романа
Навальківська, віце-президент ЛСОУ.
ЛЮТИЙ
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Об’єднання Фінансових Установ провело семінар «Із чим
фінансовий ринок входить у 2018 рік». Спікерами заходу виступили —
Член Нацкомфінпослуг Олександр Залєтов; директор Департаменту
регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг фінансовими
компаніями Нацкомфінпослуг Галина Павленко; начальник відділу
пруденційного нагляду Департаменту регулювання та нагляду за наданням фінансових
послуг фінансовими компаніями Нацкомфінпослуг Тарас Драган; та експерт із захисту
прав споживачів фінансових послуг Проекту «Трансформація фінансового сектору»,
USAID Тетяна Бурак.
Учасники розглянули нові вимоги до нормативів фінансових компаній та новий
порядок складання та подання фінансової звітності через сайт регулятора. Член
Нацкомфінпослуг Олександр Залєтов озвучив ключові зміни, що будуть відбуватися на
ринку небанківських фінансових послуг у 2018 році. Серед них — удосконалення
пруденційного нагляду та подальше приведення вимог до фінансових установ до
європейських норм щодо якості капіталу. Також Олександр Залєтов акцентував увагу
учасників семінару на двох нових законах. Це закон про бухгалтерський облік, однією з
норм якого є посилення вимог до бухгалтерської служби, та закон про аудиторську
діяльність, який встановлює іншу модель нагляду за роботою аудиторів фінансових
установ, та підвищує вимоги до проведення аудиту.
У семінарі взяли участь близько 70 учасників – представники фінансового ринку
країни. Лігу страхових організацій України представили віце-президент ЛСОУ Сергій
Тарасов та директор департаменту інформаційної політики ЛСОУ Ірина Денисова.
Фото заходу — https://www.facebook.com/uainsurcom/
ЛЮТИЙ
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Міжнародний фінансовий клуб «Банкиръ» провів Міжнародну
конференцію «SUMMIT — DIGITAL INSURANCE. Цифрова
трансформація страхових компаній та банків. Вимоги регулятора та
очікування споживачів».
Спікером заходу виступив Сергій Тарасов, Віце-президент ЛСОУ,
який розкрив тему «Електронне страхування: тенденції розвитку та регулювання».
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Виступаючи перед учасниками він зазначив, що Україна має потенціал для розвитку
цифрової економіки. Але на цьому шляху є певні загрози, як наприклад: переважне
залучення українських ІТ-спеціалістів до «цифровізації» іноземних економік, надповільні
темпи розвитку української економіки, трудова міграція, недостатній рівень захисту прав
інтелектуальної власності, кіберзлочинність. «Для успішного впровадження інновацій і
ефективного використовування цифрових технологій страховим компаніям, в першу
чергу, необхідно підвищувати рівень довіри і капіталізацію. Крім цього, рушійними
силами розвитку електронного страхування є вдосконалення законодавства, зростання
економіки та розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури», — вважає Сергій
Тарасов.
Учасники конференції також розглянули теми державного регулювання страхового
ринку в епоху цифрових технологій; інновацій у сфері обов’язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
інформаційної безпеки та боротьби з шахрайством; нових технологій у страхуванні та ін.
Міжнародна конференція «SUMMIT — DIGITAL INSURANCE. Цифрова
трансформація страхових компаній та банків. Вимоги регулятора та очікування
споживачів» пройшла у партнерстві з «Майкрософт Україна», Лігою Страхових
організацій України (ЛСОУ), Нацкомфінпослуг, НБУ (Департамент стратегій та
реформування), Департамент інформаційних технологій, Департамент безпеки),
Незалежної асоціації банків України (НАБУ), Моторним (транспортним) страховим бюро
України (МТСБУ) та ін.
Фото заходу — https://www.facebook.com/uainsurcom/

Відбулось відкрите засідання Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. В рамках
порядку денного обговорювалось питання про погодження із
зауваженнями проекту Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Ліга страхових організацій України підтримує ініціативу Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, щодо необхідності
детального опрацювання тексту законопроекту в рамках робочої групи.
Виступаючи перед учасниками засідання, Романа Навальківська, Віце-президент
ЛСОУ, акцентувала увагу на необхідності доопрацювання розділу VIII «Відповідальність
за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та відновлення прав і законних
інтересів власників», яким передбачені нереальні на сьогодні суми штрафів та зазначила,
що застосування до суб’єктів державного фінансового моніторингу заходів впливу у разі
невиконання ними вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом повинне бути адекватним
вчиненому порушенню у відповідності до ступеню наявних або прогнозованих наслідків.
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Відбулось засідання Комітету Верховної Ради України з питань
фінансової політики і банківської діяльності. В рамках порядку денного
засідання учасники розглянули проект Закону України «Про обов’язкове
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів (реєстр. № 3670-д). та прийняли рішення
зареєструвати доопрацьований законопроект та рекомендувати Верховній Раді прийняти
його за основу.
Виступаючи перед учасниками засідання Секретар Комітету ВРУ Максим
Анатолійович Поляков наголосив, що зазначений законопроект передбачає приведення
захисту потерпілих в ДТП до вимог законодавства ЄС шляхом поступового збільшення
страхових сум; вдосконалення системи врегулювання страхових випадків шляхом
спрощення процедури повідомлення про ДТП, чіткої регламентації та часових меж для
прийняття рішення про здійснення страхового відшкодування, впровадження системи
прямого врегулювання збитків, більш широке запровадження електронних технологій при
укладанні договорів, удосконалення державного нагляду за дотриманням страховиками
законодавства, підвищення відповідальності страховика за порушення строків виплати
страхових відшкодувань з вини страховика, створення єдиного інформаційного центру
тощо.
На даний час, в країні укладено майже 6 млн договорів страхування, за які
власники транспортних засобів внесли платежі на суму 3 млрд 670 млн грн. В той же час
страхові компанії відшкодували власникам транспортних засобів та потерпілим 1 мільярд
700 мільйонів (дані за 9 місяців минулого року). Не дивлячись на таку різницю, ми маємо
проблему як з банкрутством компаній так і невиплатами за договорами ОСАГО та
відшкодуваннями Моторно-транспортного бюро, хоча резерви страхових компаній
складають більше 3,5 мільярдів гривень. На жаль, багато проблем виникає із
неврегульованості законодавства, яке було прийнято ще в 2005 році, та не враховує
оновлену світову практику та не адаптоване до європейського законодавства, що
передбачено угодою Про асоціацію України з ЄС.
Також учасники засідання розглянули проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
щодо запровадження накопичувальної системи
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (реєстр. № 6677 від
10.07.2017, доопрацьований), внесений народними депутатами України Солов’єм Ю.І.,
Веселовою Н.В., Різаненком П.О. та ін.
Лігу страхових організацій на засіданні представили Президент організації
Олександр Філонюк та віце-президент ЛСОУ Романа Навальківська.
ЛЮТИЙ
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Ліга страхових організацій України здійснила експрес-аналіз
показників діяльності компаній non-life страхування — учасників проекту
«Відкрите страхування» за січень-грудень 2017 року
Валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування»,
які здійснюють види страхування, інші, ніж страхування життя, за
підсумками січня-грудня 2017 року склали 8,3 млрд. грн.
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У структурі валових страхових премій найбільша питома вага належить таким
видам страхування, як добровільне майнове страхування – 3,9 млрд. грн. (47,2 %),
недержавне обов’язкове страхування – 2,0 млрд. грн. (23,8 %) та добровільне особисте
страхування (крім страхування життя) – 1,9 млрд. грн. (23,0 %). Валові страхові премії з
добровільного страхування відповідальності склали 0,5 млрд. грн. (6,0 %).
Обсяг надходжень валових страхових премій у грудні місяці збільшився на 24,3 %
у порівнянні з попереднім місяцем — до 814,3 млн. грн.
Валові страхові виплати за підсумками січня-грудня 2017 року склали 2,8 млрд.
грн.
У структурі валових страхових виплат найбільша питома вага належить таким
видам страхування, як добровільне майнове страхування — 1,1 млрд. грн. (38,9 %),
добровільне особисте страхування (крім страхування життя) – 1,0 млрд. грн. (33,8 %) та
недержавне обов’язкове страхування – 0,7 млрд. грн. (25,8 %). Валові страхові виплати з
добровільного страхування відповідальності склали 0,04 млрд. грн. (1,5 %).
Валові страхові виплати у грудні місяці зменшились на 11,5 % у порівнянні з
попереднім місяцем — до 254,8 млн. грн.
Також було проаналізовано показники діяльності з таких видів страхування, як
КАСКО, добровільне медичне страхування та ОСЦПВВНТЗ.
Так, по КАСКО валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування»
за підсумками січня-грудня 2017 року склали 1,8 млрд. грн., валові страхові виплати – 0,9
млрд. грн. Рівень страхових виплат становив 50,3 %. При цьому обсяг надходжень
валових страхових премій у грудні місяці збільшився на 10,0 % у порівнянні з попереднім
місяцем, валових страхових виплат – зменшився на 13,5 %. Рівень страхових виплат
зменшився на 11,6 в.п.
По добровільному медичному страхуванню валові страхові премії учасників
проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-грудня 2017 року склали 1,3 млрд.
грн., валові страхові виплати – 0,9 млрд. грн. Рівень страхових виплат становив 65,4 %.
При цьому обсяг надходжень валових страхових премій у грудні місяці зменшився на 16,1
% у порівнянні з попереднім місяцем, валових страхових виплат – на 15,0 %. Рівень
страхових виплат зріс на 1,1 в.п.
По ОСЦПВВНТЗ валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування»
за підсумками січня-грудня 2017 року склали 1,0 млрд. грн., валові страхові виплати – 0,6
млрд. грн. Рівень страхових виплат становив 57,5 %. При цьому обсяг надходжень
валових страхових премій у грудні місяці збільшився на 10,5 % у порівнянні з попереднім
місяцем, валових страхових виплат – зменшився на 12,7 %. Рівень страхових виплат
зменшився на 13,9 в.п.
Участь у проекті «Відкрите страхування» для страхових компаній, що здійснюють
страхування видів, інших, ніж страхування життя, за підсумками січня-грудня 2017 року
взяли страхові компанії АЗІНКО, АЛЬФА СТРАХУВАННЯ, АЛЬЯНС, АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ,
ВіДі-СТРАХУВАННЯ,
ГЛОБУС,
ЗДОРОВО,
ІНДІГО,
ІНТЕРЕКСПРЕС, ІНТЕР-ПЛЮС, НАФТАГАЗСТРАХ, ПЕРША, ПЗУ УКРАЇНА,
ПРОВІДНА,
ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ,
РАРИТЕТ,
СКАРБНИЦЯ,
ТЕКОМ,
УКРФІНСТРАХ, УНІКА, Ю.Ес.Ай.
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Проект «Відкрите страхування» було започатковано Лігою страхових організацій
України у 2008 році з метою поліпшення стандартів розкриття інформації про діяльність
учасників страхового ринку, публічного оголошення фінансових показників, дотримання
політики прозорої діяльності і доступності інформації.

До уваги страховиків!
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, з метою дотримання учасниками ринків
фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг) вимог Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
(далі – Закон) з урахуванням змін внесених Законом України «Про внесення змін до
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо
удосконалення деяких положень» (далі – Закон про внесення змін) звертає увагу на
наступне.
01 січня 2018 року набув чинності Закон про внесення змін, відповідно до якого
були внесені зміни до Закону, зокрема, частину першу статті 1 Закону доповнено
абзацами двадцять першим та двадцять другим, якими передбачено, що підприємства, що
становлять суспільний інтерес,– це підприємства – емітенти цінних паперів, цінні папери
яких допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші
фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів,
що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які відповідно
до цього Закону належать до великих підприємств;
таксономія фінансової звітності – це склад статей і показників фінансової звітності
та її елементів, які підлягають розкриттю. Таксономія фінансової звітності затверджується
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері бухгалтерського обліку.
Також, статтю 2 Закону доповнено частиною другою, відповідно до якої для цілей
цього Закону підприємства (крім бюджетних установ) можуть належати до
мікропідприємств, малих, середніх або великих підприємств.
Мікропідприємствами є підприємства, показники яких на дату складання річної
фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких
критеріїв:
балансова вартість активів – до 350 тисяч євро;
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 700 тисяч євро;
середня кількість працівників – до 10 осіб.
Малими
є
підприємства,
які
не
відповідають
критеріям
для
мікропідприємств та показники яких на дату складання річної фінансової
звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:
балансова вартість активів – до 4 мільйонів євро;
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 8 мільйонів
євро;
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середня кількість працівників – до 50 осіб.
Середніми
є
підприємства,
які
не
відповідають
критеріям
для
малих
підприємств
та
показники
яких
на
дату
складання
річної
фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із
таких критеріїв:
балансова вартість активів – до 20 мільйонів євро;
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 40 мільйонів євро;
середня кількість працівників – до 250 осіб.
Великими
є
підприємства,
які
не
відповідають
критеріям
для
середніх підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за
рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:
балансова вартість активів – понад 20 мільйонів євро;
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – понад 40 мільйонів
євро;
середня кількість працівників – понад 250 осіб.
Новоутворені підприємства під час визначення відповідності критеріям
застосовують показники на дату складання річної фінансової звітності.
Якщо підприємство однієї з наведених категорій за показниками річної фінансової
звітності протягом двох років поспіль не відповідає наведеним критеріям, воно
відноситься до відповідної категорії підприємств.
Слід зазначити, що згідно з абзацом шостим частини четвертої статті 8 Закону
підприємство, що становить суспільний інтерес, зобов’язане утворити бухгалтерську
службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входять не менше двох осіб.
Положення цього абзацу не поширюється на недержавні пенсійні фонди та інститути
спільного інвестування.
Крім цього, абзацами сьомим – восьмим частини сьомої статті 8 Закону
передбачено, що головним бухгалтером підприємства, що становить суспільний інтерес,
може бути призначена особа, яка має повну вищу економічну освіту, стаж роботи у сфері
фінансів, бухгалтерського обліку та оподаткування не менше трьох років, не має
непогашеної або незнятої судимості за вчинення злочину проти власності та у сфері
господарської діяльності.
Інші вимоги до головного бухгалтера підприємства, що становить суспільний
інтерес, можуть бути визначені законом.
Відповідно до частини шостої статті 11 Закону фінансова звітність та
консолідована фінансова звітність за міжнародними стандартами складаються на підставі
таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами.
Згідно з пунктом 2 розділу ІІ Закону про внесення змін, першим звітним періодом,
за який підприємства, які зобов’язані застосовувати міжнародні стандарти, подають
фінансову звітність на підставі таксономії за міжнародними стандартами в електронній
формі, є 2019 рік. Підприємства мають право подавати фінансову звітність, складену за
таксономією фінансової звітності, починаючи із звітного періоду, в якому набирає
чинності цей Закон.
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Частиною сьомою статті 11 Закону передбачено, що звіт про управління подається
разом з фінансовою звітністю та консолідованою фінансовою звітністю в порядку та
строки, встановлені законом. У разі подання підприємством консолідованої фінансової
звітності подається консолідований звіт про управління. Від подання звіту про управління
звільняються мікропідприємства та малі підприємства. Середні підприємства мають право
не відображати у звіті про управління нефінансову інформацію.
Відповідно до частини першої статті 12 Закону підприємства, що контролюють
інші підприємства (материнські підприємства), крім фінансових звітів про власні
господарські операції, зобов’язані складати та подавати консолідовану фінансову звітність
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних стандартів фінансової звітності.
Підприємства, що контролюють інші підприємства (крім підприємств, що
становлять суспільний інтерес), можуть не подавати консолідованої фінансової звітності,
якщо разом із контрольованими підприємствами їхні показники на дату складання річної
фінансової звітності не перевищують двох із таких критеріїв:
балансова вартість активів – до 4 мільйонів євро;
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 8 мільйонів євро;
середня кількість працівників – до 50 осіб.
Згідно з частиною другою статті 12¹ Закону підприємства, що становлять
суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, підприємства, які здійснюють
діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, а також
підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких
визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та
консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами.
Частиною п’ятою статті 12¹ Закону передбачено, що підприємства, зазначені у
частині другій цієї статті, складають і подають фінансову звітність та консолідовану
фінансову звітність органам державної влади та іншим користувачам на їх вимогу в
порядку, визначеному цим Законом, на основі таксономії фінансової звітності за
міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, визначеному центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у
сфері бухгалтерського обліку.
Відповідно до частини першої статті 14 Закону підприємства зобов’язані подавати
фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим
колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів,
якщо інше не передбачено цим Законом. Органам державної влади та іншим користувачам
фінансова звітність подається відповідно до законодавства.
Згідно з частино третьою статті 14 Закону підприємства, що становлять суспільний
інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні
акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та
підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин
загальнодержавного значення, зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за
звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану
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фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному
обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством.
Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства
зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом,
оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй вебсторінці (у повному обсязі). (Зазначена норма набирає чинності з 1 січня 2019 року
відповідно до пункту 1 розділу ІІ Закону про внесення змін).
Інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств,
зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом,
оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній
веб-сторінці (у повному обсязі). (Зазначена норма набирає чинності з 1 січня 2019 року
відповідно до пункту 1 розділу ІІ Закону про внесення змін).
Додатково слід зазначити, що статтею 14 Закону України «Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків фінансових послуг» фінансова установа зобов’язана
вести облік своїх операцій та надавати звітність відповідно до вимог законів та
нормативно-правових актів державних органів з питань регулювання діяльності
фінансових установ та ринків фінансових послуг.
Крім цього, щодо подачі та оприлюднення звітності у 2018 за діяльність у 2017
керуватись вимогами діючого законодавства, у тому числі нормативно-правовими актами
Нацкомфінпослуг.
Також, з метою приведення нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг у
відповідність до Закону про внесення змін, Планом роботи Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на 2018 рік,
затвердженим розпорядження Нацкомфінпослуг від 30 листопада 2017 року № 4362,
передбачено пункт про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань
складання та подання звітності учасниками ринків фінансових послуг.

Президент Петро Порошенко підписав Закон України № 2258VІІІ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Закон
визначає правові засади аудиту фінансової звітності, здійснення
аудиторської діяльності в Україні, врегульовує відносини, що виникають
при її здійсненні, та приводить норми національного законодавства у
сфері аудиторської діяльності у відповідність із законодавством Європейського Союзу.
Реалізація Закону дозволить гармонізувати національне законодавство у сфері
аудиту фінансової звітності й аудиторської діяльності із законодавством Європейського
Союзу у відповідній сфері, сприятиме розвитку аудиторської діяльності в Україні, а також
забезпечить покращення інвестиційної привабливості національної економіки.
Згідно з документом, пропонується, зокрема створити Орган суспільного нагляду
(складається з Ради нагляду за аудиторською діяльністю та Інспекції із забезпечення
якості), який насамперед буде здійснювати контроль за якістю аудиторських послуг, що
надаються підприємствам, які становлять суспільний інтерес. Крім того, будуть підвищені
ЛЮТИЙ

5

25

ЗВІТ ЛСОУ
1 лютого – 28 лютого

вимоги до аудиторів, що надаватимуть послуги підприємствам, які становлять суспільний
інтерес, з метою позабюджетного фінансування діяльності із забезпечення якості
аудиторських послуг запроваджуватиметься механізм фінансування діяльності Органу
суспільного нагляду та Аудиторської палати України, який передбачає сплату фіксованого
внеску та змінної складової за договорами обов’язкового аудиту.
Законом також встановлюється новий порядок атестації аудиторів, для
забезпечення гарантій високого рівня їх знань; запроваджується механізм страхування
професійної відповідальності аудиторів перед третіми особами.
Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року та вводиться в дію з 1 жовтня 2018
року, крім положення, що стосується змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення, яке набирає чинності через 12 місяців з дня набрання чинності цим
Законом.

ЛЮТИЙ
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Нацкомфінпослуг затвердила методичні рекомендації щодо
аудиторських звітів, що подаються до Нацкомфінпослуг за результатами
аудиту річної звітності та звітних даних фінансових установ за 2017 рік —
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2018/01-02/R142.pdf

Відбулось засідання Комітету захисту прав споживачів фінансових
послуг Громадської ради при Нацкомфінпослуг. Учасники затвердили
план роботи Комітету на 2018 рік та визначили його пріоритетні
напрямки роботи, а саме:
— участь Комітету в складі Громадської ради у реформуванні
системи захисту прав споживачів фінансових послуг;
— участь Комітету в складі Громадської ради у виконанні Нацкомфінпослуг Плану
заходів з реалізації концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на
період до 2020 року;
— здійснення Комітетом в складі Громадської ради громадського контролю за
діяльністю Нацкомфінпослуг у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг.
Також учасники розглянули питання про участь Громадської ради у виконанні
Нацкомфінпослуг Плану заходів з реалізації концепції державної політики у сфері захисту
прав споживачів на період до 2020 року.
Участь у засіданні взяли член Нацкомфінпослуг Олександр Залєтов і керівник
проектів та програм управління реформування фінансового сектору департаменту
стратегії та реформування НБУ Олена Онищук. Лігу страхових організацій України у
Комітеті представляє віце-президент організації Сергій Тарасов.
ЛЮТИЙ
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Відбулось відкрите засідання Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Лігу страхових
організацій України представили віце-президент ЛСОУ Романа
Навальківська та Голова комітету ЛСОУ з питань страхування в сфері
туризму Галина Ким.
Серед питань порядку денного – питання про погодження із зауваженнями
проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері
туризму» та про затвердження методичних рекомендацій щодо аудиторських звітів, що
подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, за результатами аудиту річної звітності та звітних даних фінансових
установ за 2017 рік.
Учасники засідання опрацювали проект Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України у сфері туризму» та, за результатами розгляду
питання, Нацкомфінпослуг прийняла рішення погодити проект з поданими зауваженнями
та пропозиціями та повідомити про це Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України.
Також Нацкомфінпослуг затвердила методичні рекомендації щодо аудиторських
звітів, що подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, за результатами аудиту річної звітності та звітних даних
фінансових установ за 2017 рік. Найближчим часом документ буде оприлюднено на сайті
Регулятора.
ЛЮТИЙ
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Ліга страхових організацій України взяла участь у нараді,
організованій Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, на
виконання доручення Першого віце-прем’єр-міністра України С.Кубіва з
опрацювання в установленому порядку та інформування КМУ щодо
звернення ЛСОУ від 20.12.2017 р. з питання недопущення
дискримінаційних умов при здійсненні закупівель послуг з обов’язкового авіаційного
страхування.
Свою позицію щодо даного питання висловили виконавці доручення —
представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна України, Державної
авіаційної служби України.
Виступаючи з даного питання Романа Навальківська, віце-президент ЛСОУ,
зазначила, що у зв’язку з набранням 20 грудня 2017 року чинності Постанови КМУ «Про
затвердження Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування
цивільної авіації» №676 від 6.09.2017 р. та проведення на підставі цього тендерних
закупівель, в тому числі і з нових видів авіаційного страхування, з метою вироблення
єдиної узгодженої політики при вирішенні питань закупівлі послуг з обов’язкового
авіаційного страхування, продовження процесу удосконалення національного правового
поля в частині обов’язкового авіаційного страхування у відповідності з міжнародними
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стандартами, що сформують імідж України на міжнародному рівні, та за погодження
органів державної влади, необхідним є прийняття Методичних рекомендацій з розробки
вимог до тендерних пропозицій учасників.
Планується, що в них будуть зафіксовані критерії, які відповідно до норм
законодавства України замовники послуг обов’язкового авіаційного страхування
цивільної авіації можуть використовувати при визначенні вимог до пропозицій учасників,
що скоротить витрати бюджету. Такі Методичні рекомендації повинні відповідати умовам
Постанови КМУ «Про затвердження Порядку і правил здійснення обов’язкового
авіаційного страхування цивільної авіації» № 676 від 6 вересня 2017 р. та мати вичерпний
перелік вимог та критеріїв до страховиків-учасників.
Як вже повідомлялось, у грудні 2017 року Ліга страхових організацій України
звернулась з листом до Кабінету Міністрів України з пропозицією провести спільне
засідання, і зазначила, що застосування державними організаціями, в тому числі,
стратегічними державними авіаційними підприємствами України, завищених тендерних
вимог, суб’єктивних та дискримінаційних критеріїв призводить до розтрати бюджетних
коштів, погіршення інвестиційної привабливості країни, підриву рівня захищеності
авіаційної галузі України та ставить під загрозу безпеку польотів.

Більше фото і новин - https://www.facebook.com/uainsurcom/
Англомовна версія сайту - http://uainsur.com/en/
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