
СЕРПЕНЬ 

23 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ  

ЛІГИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ 

за період 01.08.2018 – 31.08.2018 

 
 

 

 

Шановні колеги! 

Ліга страхових організацій сердечно вітає з Днем Державного 

Прапора України! 

Синьо-жовтий стяг – прапор нашої перемоги, символ духу 

українського народу, свободи нашої країни, сили і єднання! 

Бажаємо кожній українській родині нашої Незалежної України мирного неба, 

щастя, здоров’я і віри в краще майбутнє держави. 

Зі святом! 

 

Президент ЛСОУ 

Олександр ФІЛОНЮК 
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 Громадська організація «Спілка орендарів і підприємців України» 

(СОПУ) провела Позачерговий з’їзд та засідання Ради Спілки. Відкрив 

роботу та привітав учасників заходу Віктор Хмільовський, Президент 

Спілки. 

Спікери заходу зазначили, що наявна система комунікації «влада-

бізнес» як у форматі публічного, так і соціального діалогу показала свою неефективність 

та невідповідність євроінтеграційному вектору розвитку країни. Ситуацію ускладнюють 

формальність суспільного діалогу при прийнятті важливих законодавчих соціально-

трудових та соціально-економічних регуляторних рішень, та відсутність умов для стійкого 

розвитку вітчизняного підприємництва. 

Учасники розглянули питання щодо прийняття до організації нових членів, 

перспективи проектного менеджменту та інформаційно-інвестиційного розвитку Спілки 

орендарів і підприємців України, та заслухали інформацію президента обласної Ліги 

роботодавців щодо взаємодії громадських об’єднань підприємців та влади в умовах 

децентралізації. Також було розглянуто звіт про діяльність ГО «Спілка орендарів і 

підприємців України», нову редакцію Статуту організації та проект Резолюції 

Позачергового з’їзду. 

Від Ліги страхових організацій України на заході були присутні Президент ЛСОУ 

Олександр Філонюк та директор департаменту інформаційної політики ЛСОУ Ірина 

Денисова. 

 

 

До уваги страховиків! 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення 

доопрацьованого проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про 

внесення змін до Порядку складання звітних даних страховиків” (далі – 

проект розпорядження). 

Проект розпорядження розроблено відповідно до пункту 18 частини першої статті 

28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг”, статті 33 Закону України „Про страхування” та відповідно до вимог Закону 

України „Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, підпункту 27 пункту 

4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 

2011 року № 1070. Проект розпорядження доопрацьований у зв’язку із пропозиціями 

наданими учасниками страхового ринку. 

Також проект розпорядження розроблено з метою державного регулювання та 

вдосконалення порядку складання та подання звітності у вигляді електронних документів 

страховиків та приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» щодо аудиту фінансової 

звітності. 

Проекти документів — https://www.nfp.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-

aktiv/25911.html 

https://www.nfp.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-aktiv/25911.html
https://www.nfp.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-aktiv/25911.html
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Відбулось засідання Нацкомфінпослуг, на якому розглядалось 

питання про схвалення доопрацьованого проекту розпорядження 

Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до Порядку складання звітних 

даних страховиків». 

Лігу страхових організацій України на засіданні представив віце-

президент ЛСОУ Сергій Тарасов. Він наголосив, що ЛСОУ бере активну участь у роботі 

над проектом розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг, «Про внесення змін до Порядку складання звітних даних 

страховиків», оприлюднений на сайті Нацкомфінпослуг 21.06.2018 р., та надала 

пропозиції щодо вказаного проекту розпорядження, які, на жаль, не було враховано у 

доопрацьованому проекті. С.Тарасов надав роз’яснення та аргументував позицію ЛСОУ. 

Так, відповідно до абзацу четвертого пункту 2.15 проекту Порядку складання 

звітних даних страховиків, звітність страховика вважається такою, що містить 

недостовірну інформацію, якщо звітність містить розбіжності в інформації щодо 

показників цієї звітності, у тому числі в разі, якщо інформація, відображена у звітності на 

кінець звітного періоду, не відповідає інформації на початок наступного звітного періоду 

за відповідними показниками. Проте, згідно з параграфом 62А МСБО 12 «Податки на 

прибуток», Міжнародні стандарти фінансової звітності вимагають або дозволяють 

відображати певні статті за кредитом або дебетом власного капіталу. Прикладами таких 

статей є коригування залишку нерозподіленого прибутку на початок періоду, що виникає 

внаслідок зміни облікової політики, яка застосовується ретроспективно, або внаслідок 

виправлення помилки. 

Окрім того, згідно з параграфом 41 МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових 

оцінках та помилки», помилки можуть виникати щодо визнання, оцінки, подання або 

розкриття інформації про елементи фінансової звітності. Фінансова звітність не відповідає 

МСФЗ, якщо вона містить або суттєві помилки, або несуттєві помилки, зроблені навмисно 

для досягнення особливого подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності 

або грошових потоків суб’єкта господарювання. Потенційні помилки поточного періоду, 

виявлені протягом цього періоду, виправляють до затвердження фінансової звітності до 

випуску. 

Віце-президент ЛСОУ звернув увагу присутніх, що суттєві помилки іноді не 

виявляють, доки не настане подальший період, і такі помилки попереднього періоду 

виправляють у порівняльній інформації, поданій у фінансовій звітності за такий 

подальший період. Суб’єкт господарювання виправляє суттєві помилки попереднього 

періоду ретроспективно після їх виявлення шляхом перерахування порівнюваних сум за 

поданий попередній період (періоди), у якому відбулася помилка, або перерахування 

залишків активів, зобов’язань та власного капіталу на початок періоду за найперший з 

поданих попередніх періодів, якщо помилка відбулася до першого з поданих попередніх 

періодів. Помилку попереднього періоду виправляють шляхом ретроспективного 

перерахування, за винятком випадків, коли неможливо визначити або вплив на 

конкретний період, або кумулятивний вплив помилки. Виправлення помилки 

попереднього періоду виключається з прибутку або збитку за період, у якому виявлено 
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помилку. Будь-яка інформація, подана за попередні періоди, включаючи будь-які стислі 

виклади фінансових даних за минулі періоди, перераховується, наскільки це можливо. 

«У критерії, зазначеному у абзаці четвертому пункту 2.15 проекту Порядку 

складання звітних даних страховиків, доцільно врахувати можливі ситуації, передбачені 

Міжнародними стандартами фінансової звітності», — наголосив С.Тарасов. 

На підставі наданих роз’яснень Члени Нацкомфінпослуг взяли до розгляду 

пропозиції ЛСОУ повторно. 

 

 

ЛСОУ провела порівняльний аналіз показників діяльності 

страхових компаній – учасників Проекту «Відкрите страхування» за І 

півріччя 2018 року та за І півріччя 2017 року. 

Страхові компанії – учасники Проекту «Відкрите страхування», які 

здійснюють види страхування, інші, ніж страхування життя, у І півріччі 

2018 року збільшили надходження валових страхових платежів на 17,2 % у порівнянні з І 

півріччям 2017 року — до 5,2 млрд. грн. 

Валові страхові виплати за підсумками І півріччя 2018 року збільшились на 33,4 % 

— до 1,9 млрд. грн. 

Загальний обсяг страхових резервів станом на 30 червня 2018 року збільшився на 

47,0 % у порівнянні з аналогічною датою 2017 року і склав 5,7 млрд. грн. 

Активи страхових компаній – учасників Проекту «Відкрите страхування» за 

результатами І півріччя 2018 року склали 11,4 млрд. грн. (збільшились на 21,9 %), а 

сукупний власний капітал учасників склав 4,0 млрд. грн. (збільшився на 1,4 %). 

У структурі валових страхових премій за І півріччя 2018 року найбільша питома 

вага належить видам добровільного майнового страхування – 2575,8 млн. грн. (50,0 %). 

Валові страхові премії за видами добровільного особистого страхування (крім 

страхування життя) склали 1198,0 млн. грн. (23,2 %), з недержавного обов’язкового 

страхування — 1081,2 млн. грн. (21,0 %), з добровільного страхування відповідальності – 

298,6 млн. грн. (5,8 %). 

У структурі валових страхових виплат за І півріччя 2018 року найбільша питома 

вага належить видам добровільного майнового страхування – 838,8 млн. грн. (45,3 %). 

Валові страхові виплати за видами добровільного особистого страхування (крім 

страхування життя) склали 583,9 млн. грн. (31,5 %), з недержавного обов’язкового 

страхування – 420,6 млн. грн. (22,7 %), з добровільного страхування відповідальності — 

9,3 млн. грн. (0,5 %). 

За договорами страхування наземного транспорту (КАСКО) валові надходження 

страхових платежів учасників проекту «Відкрите страхування» за підсумками І півріччя 

2018 року збільшились на 32,7 % у порівнянні з І півріччям 2017 року – до 1110,0 млн. 

грн., валові страхові виплати – на 39,3 % (до 579,4 млн. грн.). Рівень страхових виплат 

склав 52,2 % (зріс на 2,5 в.п.). 

За договорами добровільного медичного страхування валові надходження 

страхових платежів за підсумками І півріччя 2018 року збільшились на 18,0 % у 
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порівнянні з І півріччям 2017 року – до 843,1 млн. грн., валові страхові виплати – на 23,4 

% (до 527,2 млн. грн.). Рівень страхових виплат склав 62,5 % (зріс на 2,7 в.п.). 

За внутрішніми договорами страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВВНТЗ) валові надходження страхових 

платежів за підсумками І півріччя 2018 року збільшились на 40,3 % у порівнянні з І 

півріччям 2017 року – до 657,0 млн. грн., валові страхові виплати – на 22,9 % (до 323,6 

млн. грн.). Рівень страхових виплат склав 49,3 % (зменшився на 7,0 в.п.). 

Участь у порівняльному аналізі показників діяльності в рамках проекту «Відкрите 

страхування» для страхових компаній, що здійснюють страхування видів, інших, ніж 

страхування життя, за підсумками І півріччя 2018 року взяли страхові компанії АЗІНКО, 

АЛЬФА СТРАХУВАННЯ, АЛЬЯНС, АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ, АСКА, БУСІН, ВіДі-

СТРАХУВАННЯ, ГЛОБУС, ЄВРОІНС УКРАЇНА, ІНТЕРЕКСПРЕС, ІНТЕР-ПЛЮС, 

НАФТАГАЗСТРАХ, НІКО СТРАХУВАННЯ, ПЗУ УКРАЇНА, ПРОВІДНА, ПРОСТО-

СТРАХУВАННЯ, РАРИТЕТ, ТЕКОМ, УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ, УКРФІНСТРАХ, УНІКА, Ю.Ес.Ай. 

Проект «Відкрите страхування» 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. 

 

 

Нацкомфінпослуг та Група ICU провели семінар-презентацію 

«Нові вимоги Нацкомфінпослуг до інвестиційної діяльності». Захід, 

організований для керівників, головних бухгалтерів та фінансових 

директорів страхових компаній, пройшов за інформаційної підтримки 

Ліги страхових організацій України та Cbonds. 

Відкрив роботу член Нацкомфінпослуг Олександр Залєтов, який розказав про стан 

страхового ринку та пріоритетні напрямки реформування державного регулювання 

страхової діяльності, наголосивши що обсяг сплачених статутних капіталів страховиків на 

30 червня 2018 року склав 12,5 млрд. грн., страхові резерви — 24 млрд. грн., активи 57 

млрд. грн., проте розмір ліквідних активів значно нижче. Говорячи про основні завдання 

Нацкомфінпослуг О.Залєтов зазначив, що це захист прав споживачів, виведення з ринку 

проблемних фіктивних компаній, які не виконують зобов’язання, посилення вимог до 

відповідальності керівників та власників страховиків, посилення вимог до ліцензійних 

умов та вдосконалення системи пруденційного нагляду. 

Також представники Нацкомфінпослуг надали базові роз’яснення стосовно вимог 

нового положення щодо обов’язкових критеріїв та норматив достатності капіталу та 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій 

страховика, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг №850 від 07.06.2018, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 липня 2018 р. №782/32234. Свої 

рекомендації щодо застосування норм положення на практиці презентували представники 

ICU, USAID та Cbonds-Україна. 
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Нагадаємо, що під час опрацювання Положення ЛСОУ наполягала на поступовому 

підвищенні вимог для того, щоб дати час і можливість виконати їх невеликим страховим 

організаціям, які хоч займають і невелику частку ринку, але добросовісно виконують свої 

зобов’язання. Так, згідно з розпорядженням, вимоги до нормативу платоспроможності та 

достатності капіталу підвищуватимуться упродовж двох років – до 30 червня 2020 року. 

«Підвищення платоспроможності страхових організацій є необхідною умовою 

зростання довіри до страхування, упередження порушення прав споживачів страхових 

послуг та розвитку страхового ринку. Страхування повинно (і має можливості) 

підвищувати добробут населення та внести свій вагомий внесок у економічне зростання 

країни», — вважає Олександр Філонюк, Президент Ліги страхових організацій України. 

ЛСОУ наголошує, що на сьогодні ще залишається відкритим питання 

вдосконалення методів формування страхових резервів. Необхідно надати страховій 

організації можливість використовувати найбільш прийнятні для її портфеля договорів 

страхування актуарні розрахунки, забезпечуючи при цьому достатній для страхових 

виплат обсяг активів. 

Від Ліги страхових організацій України на заході були присутні Президент ЛСОУ 

Олександр Філонюк, Віце-президент Сергій Тарасов та директор департаменту 

інформаційної політики ЛСОУ Ірина Денисова. 

 

 

ЛСОУ здійснила експрес-аналіз показників діяльності компаній 

non-life страхування — учасників проекту «Відкрите страхування» за 

січень-червень 2018 року. 

Валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування», 

які здійснюють види страхування, інші, ніж страхування життя, за 

підсумками січня-червня 2018 року склали 4,7 млрд. грн. 

У структурі валових страхових премій найбільша питома вага належить таким 

видам страхування, як добровільне майнове страхування – 2433,6 млн. грн. (51,6 %) та 

добровільне особисте страхування (крім страхування життя) – 1143,4 млн. грн. (24,3 %). 

Валові страхові премії з недержавного обов’язкового страхування склали 916,9 млн. грн. 

(19,4 %), з добровільного страхування відповідальності – 221,0 млн. грн. (4,7 %). 

Обсяг надходжень валових страхових премій у червні місяці зменшився на 2,5 % у 

порівнянні з попереднім місяцем (до 687,9 млн. грн.). Валові страхові виплати за 

підсумками січня-червня 2018 року склали 1,6 млрд. грн. 

У структурі валових страхових виплат найбільша питома вага належить таким 

видам страхування, як добровільне майнове страхування – 684,9 млн. грн. (42,1 %) та 

добровільне особисте страхування (крім страхування життя) – 560,1 млн. грн. (34,4 

%).  Валові страхові виплати з недержавного обов’язкового страхування склали 368,5 млн. 

грн. (22,6 %), з добровільного страхування відповідальності — 13,8 млн. грн. (0,9 %). 

Валові страхові виплати у червні місяці зменшились на 9,5% у порівнянні з 

попереднім місяцем (до 263,8 млн. грн.). 
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Також було проаналізовано показники діяльності з таких видів страхування, як 

КАСКО, добровільне медичне страхування та обов’язкове страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів. 

Так, по КАСКО валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування» 

за підсумками січня-червня 2018 року склали 1064,6 млн. грн., валові страхові виплати – 

557,5 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 52,4 %. Середній щомісячний темп 

приросту валових страхових премій склав 8,3 %, середній щомісячний темп приросту 

валових страхових виплат – -1,7 %. При цьому обсяг надходжень валових страхових 

премій у червні місяці збільшився на 15,7 % у порівнянні з попереднім місяцем (до 205,9 

млн. грн.), валових страхових виплат – зменшився на 12,1 % (до 84,0 млн. грн.). Рівень 

страхових виплат зменшився на 12,9 в.п. 

По добровільному медичному страхуванню валові страхові премії учасників 

проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-червня 2018 року склали 802,5 млн. 

грн., валові страхові виплати – 500,9 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 62,4 %. 

Середній щомісячний темп приросту валових страхових премій склав -1,5 %, середній 

щомісячний темп приросту валових страхових виплат – -0,7 %. При цьому обсяг 

надходжень валових страхових премій у червні місяці збільшився на 28,0 % у порівнянні з 

попереднім місяцем (до 140,3 млн. грн.), а обсяг валових страхових виплат — зменшився 

на 14,7 % (до 76,6 млн. грн.). Рівень страхових виплат зменшився на 27,4 в.п. 

По ОСЦПВВНТЗ (за внутрішніми договорами) валові страхові премії учасників 

проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-червня 2018 року склали 601,5 млн. 

грн., валові страхові виплати – 313,1 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 52,1 %. 

Середній щомісячний темп приросту валових страхових премій склав 5,7 %, середній 

щомісячний темп приросту валових страхових виплат – -3,8 %. При цьому обсяг 

надходжень валових страхових премій у червні місяці зменшився на 10,2 % у порівнянні з 

попереднім місяцем (до 103,9 млн. грн.), а обсяг валових страхових виплат – на 10,5 % (до 

44,6 млн. грн.). Рівень страхових виплат зменшився на 0,1 в.п. 

Участь у проекті «Відкрите страхування» для страхових компаній, що здійснюють 

страхування видів, інших, ніж страхування життя, за підсумками січня-червня 2018 року 

взяли страхові компанії АЗІНКО, АЛЬФА СТРАХУВАННЯ, АЛЬЯНС, АРСЕНАЛ 

СТРАХУВАННЯ, ВіДі-СТРАХУВАННЯ, ГЛОБУС, ЄВРОІНС, ІНТЕРЕКСПРЕС, ІНТЕР-

ПЛЮС, НАФТАГАЗСТРАХ, НІКО СТРАХУВАННЯ, ПЗУ УКРАЇНА, ПРОВІДНА, 

ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ, РАРИТЕТ, ТЕКОМ, УКРФІНСТРАХ, УНІКА, Ю.Ес.Ай. 

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. 

«Сумлінне виконання зобов’язань за укладеними договорами страхування, прозора 

і відкрита діяльність страхової організації підвищує довіру до неї з боку споживачів», — 

вважає віце-президент ЛСОУ Сергій Тарасов. 
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До уваги фінансових установ! 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення проекту 

розпорядження Нацкомфінпослуг “Про затвердження уніфікованих форм 

актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) 

заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами господарювання 

вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг”. 

Проект Розпорядження розроблений відповідно до пункту 1 частини першої статті 

28 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг”, пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента 

України від 23 листопада 2011 року № 1070, з метою виконання вимог статті 5, 6 Закону 

України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності” та приведено у відповідність до Методики розроблення уніфікованих форм 

актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів 

державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 

10 травня 2018 року № 342 “Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими 

оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається 

періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також 

уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових 

(позапланових) заходів державного нагляду (контролю)”. 

Проект Розпорядження —  https://www.nfp.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-

aktiv/25818.html 

 

 

До уваги страховиків! 

Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження 

Нацкомфінпослуг “Про внесення змін до Порядку застосування 

підпунктів 165.1.27 та 165.1.28 пункту 165.1 статті 165 розділу IV 

Податкового кодексу України ( 2755-17 ) щодо страхових виплат, 

страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат, отримуваних платником 

податку за договорами страхування, недержавного пенсійного забезпечення, пенсійного 

вкладу та довірчого управління”. 

Проект розпорядження Нацкомфінпослуг “Про внесення змін до Порядку 

застосування підпунктів 165.1.27 та 165.1.28 пункту 165.1 статті 165 розділу IV 

Податкового кодексу України ( 2755-17 ) щодо страхових виплат, страхових 

відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат, отримуваних платником податку за 

договорами страхування, недержавного пенсійного забезпечення, пенсійного вкладу та 

довірчого управління” (далі — Порядок) розроблено відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 28 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг” та пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом 

Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, з метою зменшення 

https://www.nfp.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-aktiv/25818.html
https://www.nfp.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-aktiv/25818.html
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бюрократичного навантаження на осіб, що отримують страхові та пенсійні 

виплати/відшкодування, та прискорення здійснення страхових виплат, страхових 

відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат, отримуваних платником податку за 

договорами страхування, недержавного пенсійного забезпечення, пенсійного вкладу та 

довірчого управління. 

Суттю прийняття Порядку є вдосконалення державного регулювання застосування 

підпунктів 165.1.27 та 165.1.28 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Податкового кодексу 

України щодо страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних 

виплат, отримуваних платником податку за договорами страхування, недержавного 

пенсійного забезпечення, пенсійного вкладу та довірчого управління шляхом: 

— прийняття податковими агентами копій документів (направлень, рецептів, 

виписок з призначеннями лікаря з історії хвороби або амбулаторної картки) підприємств, 

установ, організацій або інших суб’єктів господарювання, що в установленому 

законодавством порядку мають право на надання медичних послуг, в якості 

підтвердження необхідності придбання (отримання) товарів, робіт, послуг згідно з 

умовами договору страхування при підтвердженні факту нанесення шкоди застрахованій 

особі або копій документів лікувально-профілактичного закладу з підтвердженням факту 

отримання травми в якості підтвердження факту нанесення шкоди застрахованій особі в 

результаті нещасного випадку; 

— визначення, що виплата (нарахування) платнику податку сум страхових виплат, 

страхових відшкодувань, викупних сум або їх частин за договорами страхування, сум 

пенсійних виплат із системи недержавного пенсійного забезпечення та за договорами 

пенсійного вкладу, пенсійних та цільових виплат за договорами довірчого управління 

здійснюється податковим агентом на підставі відповідної заяви за формою, встановленою 

таким податковим агентом, та поданої до податкового агента у строк та в порядку, 

визначеному договором. 

Проект розпорядження “Про внесення змін до Порядку застосування підпунктів 

165.1.27 та 165.1.28 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Податкового кодексу України щодо 

страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат, 

отримуваних платником податку за договорами страхування, недержавного пенсійного 

забезпечення, пенсійного вкладу та довірчого управління”. 

Пояснювальна записка до розпорядження Нацкомфінпослуг “Про внесення змін до 

Порядку застосування підпунктів 165.1.27 та 165.1.28 пункту 165.1 статті 165 розділу IV 

Податкового кодексу України щодо страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних 

сум та пенсійних виплат, отримуваних платником податку за договорами страхування, 

недержавного пенсійного забезпечення, пенсійного вкладу та довірчого управління”. 

https://www.nfp.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-aktiv/25807.html 
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До уваги страховиків! 

Набрало чинності розпорядження Нацкомфінпослуг від 

07.06.2018 №850 «Про затвердження Положення про обов’язкові 

критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, 

ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій 

страховика». 

Страховикам необхідно привести свою діяльність у відповідність до вимог розділу 

IV, розділу VI Положення до 31 грудня 2018 року. До 30 грудня 2018 року включно 

вимоги розділу III Положення застосовуються з такими особливостями: 

норматив платоспроможності та достатності капіталу визначається як сума 

прийнятних активів, яка на будь-яку дату має бути не меншою величини довгострокових 

та поточних зобов’язань і забезпечень, розраховується відповідно до законодавства та 

визначається як сумарна величина розділів II — IV пасиву балансу (Звіту про фінансовий 

стан), форма і склад статей якого визначаються Національним положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим 

наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868, включаючи величину 

страхових резервів, що розраховується відповідно до законодавства. 

Надалі страховики повинні привести свою діяльність у відповідність до вимог 

розділу III Положення з урахуванням, що при розрахунку нормативу платоспроможності 

та достатності капіталу відповідно до розділу III Положення: 

з 31 грудня 2018 року до 29 червня 2019 року включно — застосовуються 30 % 

величини К та 30 % величини НЗП; 

з 30 червня 2019 року до 29 червня 2020 року включно — застосовуються 60 % 

величини К та 60 % величини НЗП; 

з 30 червня 2020 року — застосовуються в повному обсязі величини К та НЗП. 

Відповідно до р. ІІ Положення, сума прийнятних активів — сукупна вартість у 

національній валюті активів страховика, яка визначається за балансовою вартістю таких 

активів, якщо інше не передбачено цим Положенням, які відповідають встановленим 

критеріям ліквідності, прибутковості та якості активів страховика. 

Відповідно до р. ІІІ Положення, норматив платоспроможності та достатності 

капіталу — сума прийнятних активів, яка на будь-яку дату має бути не меншою 

нормативного обсягу активів, що визначається як більша з таких величин: 

З + К; 

З + НЗП, 

де З (зобов’язання) — величина довгострокових та поточних зобов’язань і 

забезпечень, що розраховується відповідно до законодавства та визначається як сумарна 

величина розділів II — IV пасиву балансу (Звіту про фінансовий стан), форма і склад 

статей якого визначаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського 

обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства 

фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 28 лютого 2013 року за N 336/22868; 
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К — величина, що дорівнює: 30 млн грн — для страховика, який здійснює або 

планує здійснювати види страхування інші, ніж страхування життя; 45 млн грн — для 

страховика, який здійснює або планує здійснювати страхування життя; 

НЗП — нормативний запас платоспроможності, який розраховується відповідно до 

законодавства. 

Норматив платоспроможності та достатності капіталу може бути збільшений на 

розмір відстрочених аквізиційних витрат в обсязі не більше: 

7 відсотків розміру сформованого резерву нетто-премій — для страховика, що 

здійснює страхування життя. При цьому відстрочені аквізиційні витрати можуть бути 

враховані у такій мірі, щоб не включати суми, враховані при застосуванні модифікації 

резерву нетто-премій; 

25 відсотків розміру сформованого резерву незароблених премій — для страховика, 

що здійснює страхування інше, ніж страхування життя. 

Відповідно до р. V Положення, норматив ризиковості операцій — сума прийнятних 

активів, які відповідають встановленим вимогам диверсифікації, збільшена на розмір 

відстрочених аквізиційних витрат, в обсязі не більше: 

5 відсотків розміру сформованого резерву нетто-премій — для страховика, що 

здійснює страхування життя. При цьому відстрочені аквізиційні витрати можуть бути 

враховані у такій мірі, щоб не включати суми, враховані при застосуванні модифікації 

резерву нетто-премій; 

20 відсотків розміру сформованого резерву незароблених премій — для страховика, 

що здійснює страхування інше, ніж страхування життя. 

Сума має бути не меншою, ніж величина страхових резервів, що розраховуються 

відповідно до законодавства. 

Розділом ІV Положення встановлюються вимоги до нормативу платоспроможності 

та достатності капіталу власника істотної участі — сума прийнятних активів, збільшена на 

розмір відстрочених аквізиційних витрат, в обсязі, встановленому у розділі III цього 

Положення, яка на будь-яку дату має бути не меншою нормативного обсягу активів, що 

встановлений для нормативу платоспроможності та достатності капіталу, збільшеного на 

величину, що визначається у такому порядку: 

у разі набуття істотної участі у страховику (страховиках), що не виконує 

(виконують) вимоги, встановлені цим Положенням, величина дорівнює добутку розміру 

істотної участі у такому (таких) страховику (страховиках) на розмір нестачі (дефіциту) 

прийнятних активів страховика (страховиків), участь у якому (яких) набута; 

якщо страховик (страховики), у якому (яких) набута участь, виконує (виконують) 

вимоги, встановлені цим Положенням, величина дорівнює нулю. 

Розділом VІ Положення встановлюються вимоги до нормативу якості активів — 

сума активів, які визначені як низькоризикові активи, має бути: 

1) для страховика, що здійснює страхування життя, — разом не менше 40 відсотків 

страхових резервів; 

2) для страховика, що здійснює страхування за видами страхування іншими, ніж 

страхування життя: 
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СЕРПЕНЬ 

1 

якщо страховик здійснює страхування хоча б за одним з видів обов’язкового 

страхування, — разом не менше 40 відсотків страхових резервів; 

якщо страховик здійснює страхування тільки за видами добровільного страхування, 

— разом не менше 20 відсотків страхових резервів. 

Розпорядження опубліковано у Офіційному віснику України 03.08.2018, № 59. При 

цьому, втратило чинність розпорядження Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 23 лютого 2016 року N 396 «Про 

затвердження Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності, 

диверсифікованості та якості активів страховика та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг України», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21 березня 

2016 року за N 417/28547. 

 

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства провело засідання круглого столу з питань 

застарілого житла. Відкрив роботу та виступив спікером заходу заступник 

міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства Лев Парцхаладзе. 

Він зазначив, що найближчим часом Міністерство планує презентувати 

напрацьований проект закону про реконструкцію застарілого житлового фонду. «Ми вже 

підготували першу редакцію законопроекту, але зараз хочемо обговорити певні проблемні 

питання з громадськістю. Через два тижні плануємо на всі ці проблемні питання дати 

відповідь, висвітлити у презентації. Потім будемо рекомендувати його на розгляд 

Кабінету міністрів, а після погодження урядом передаватимемо цей законопроект на 

розгляд Верховної Ради», — зазначив  Л. Парцхаладзе. 

За словами Л. Парцхаладзе, міністерство розробило початковий варіант нового 

закону, однак деякі питання залишаються відкритими. Зокрема, Мінрегіон ще не 

визначив, який відсоток жителів застарілих будинків має погодитися на відселення для 

проведення реконструкції. 

За словами заступника міністра, старт проектів реконструкції відбуватиметься за 

рішенням місцевих рад. На його думку, місцеві органи влади також мають виступати 

замовником цих проектів. Інвестори можуть бути підрядниками проектів реконструкції. 

Водночас заступник міністра застеріг: навіть якщо вдасться ухвалити проект 

закону протягом року, то реально він зможе запрацювати через два-три роки. За даними 

Л.Парцхаладзе, тільки в Києві налічується близько 3,2 тисячі таких об’єктів (переважно 

«хрущовок» і «сталінок»), що необхідно реконструювати. 

 

Більше новин і фото –  

https://www.facebook.com/uainsurcom/ 

http://uainsur.com/ 

https://www.facebook.com/uainsurcom/
http://uainsur.com/

