
СІЧЕНЬ 

30 

СІЧЕНЬ 

31 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ  

ЛІГИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ 

за період 01.01.2019 - 31.01.2019 

За участі ЛСОУ та представників страхових компаній в American 

Chamber of Commerce in Ukraine відбулась зустріч з заступником Міністра 

охорони здоров'я України Павлом Ковтонюком. 

Учасники обговорили норми проекту постанови Кабінету 

Міністрів України «Деякі питання проведення пілотного проекту з 

реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою 

медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної 

допомоги», заслухали підхід Міністерства охорони здоров'я України до формування 

пакету послуг «Безкоштовної діагностики» та ролі страхових компаній у системі охорони 

здоров'я починаючи з  2020 року - коли працюватимуть нові правила на всі види медичних 

послуг. «Наша позиція послідовна: добровільне страхування буде важливою складовою 

нової системи», - зазначив заступник Міністра охорони здоров'я України Павло 

Ковтонюк. 

Від Ліги страхових організацій України участь у заході взяли Голова Комітету 

ЛСОУ з питань медичного страхування Тетяна Бутківська, Генеральний директор СК 

«Нафтагазстрах» Антон Кіяшко, Голова Правління СК «ІнтерЕкспрес» Віктор Кушнір, 

виконавчий директор та заступник Голови Правління по корпоративним та особистим 

видам страхування СК «Провідна» Леся Щербакова, віце-президент ЛСОУ Романа 

Навальківська та директор департаменту інформаційної політики ЛСОУ  Ірина Денисова. 

Планується, що запуск нової моделі фінансування на рівні спеціалізованої 

допомоги — програми «Безкоштовна діагностика» — відбудеться вже цього року. 

Діагностичні послуги будуть оплачуватися за моделлю — «гроші йдуть за пацієнтом». Це 

означає, що пацієнт має право отримати їх безкоштовно, а оплата у медичний заклад 

надійде від НСЗУ.  

 

 

Кабінет міністрів України постановою №47 затвердив Порядок 

внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань відомостей про ліцензування виду 

господарської діяльності, документи дозвільного характеру. 

Відповідно до Порядку, до Єдиного державного реєстру зокрема 
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вносяться:  

1) такі відомості про ліцензування виду господарської діяльності суб’єкта 

господарювання: 

заява про отримання ліцензії; 

вид господарської діяльності, на який видано ліцензію; 

дата видачі ліцензії, строк дії ліцензії; 

відомості про місця провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що 

підлягає ліцензуванню, подання яких органові ліцензування передбачено ліцензійними 

умовами; 

дата і номер рішення органу ліцензування про: 

- залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, видачу, відмову у видачі 

ліцензії (із зазначенням підстави для такої відмови); 

- розширення виду господарської діяльності ліцензіата; 

- звуження виду господарської діяльності ліцензіата; 

- переоформлення ліцензії; 

- анулювання ліцензії, дату набрання ним чинності (із зазначенням підстав такого 

анулювання); 

відомості про орган ліцензування (найменування та ідентифікаційний код) та ім’я 

посадової особи, що внесла запис до Єдиного державного реєстру; 

дані про оприлюднення результатів розгляду документів, поданих для 

ліцензування; 

2) такі відомості про документи дозвільного характеру:  

дата прийняття заяви про видачу документа дозвільного характеру; 

об’єкт, на який видано документ дозвільного характеру; 

назва виданого документа дозвільного характеру; 

дата і номер рішення про:  

- видачу документів дозвільного характеру або повідомлення про відмову у видачі 

документа дозвільного характеру із зазначенням підстави для відмови; 

- переоформлення документа дозвільного характеру;  

- анулювання документа дозвільного характеру із зазначенням підстави для такого 

анулювання; 

- поновлення дії документа дозвільного характеру, у тому числі безпідставно 

анульованого; 

- продовження строку дії документа дозвільного характеру; 

строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії документа); 

дата видачі документа дозвільного характеру; 

дата і номер судового рішення про визнання анулювання документа дозвільного 

характеру безпідставним; 

відомості про дозвільний орган (найменування, місцезнаходження та 

ідентифікаційний код) та ім’я посадової особи, яка внесла запис до Єдиного державного 

реєстру; 

дані про оприлюднення результатів розгляду документів, поданих для видачі 

документів дозвільного характеру. 
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Відомості до Єдиного державного реєстру вносяться посадовою особою органу 

ліцензування або дозвільного органу, до посадових обов’язків якої належить забезпечення 

виконання повноважень у сфері ліцензування, дозвільної системи та яка отримала 

ідентифікатор доступу. 

Згідно з постановою, органи ліцензування та дозвільні органи повинні забезпечити 

наповнення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань відомостями про діючі ліцензії та документи дозвільного 

характеру, що видані до набрання чинності цією постановою. 

Проект акта розроблено на виконання вимог Закону України від 26.11.2015 № 835-

VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо 

децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань». 

 

НБУ встановив вимоги щодо наявності мінімального власного 

капіталу страховиків 

7 лютого 2019 року набирає чинності Постанова Правління 

Національного банку України від 02 січня 2019 року №9 «Про 

затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного 

банку України». 

Відповідно до Законів України «Про Національний банк України» та «Про валюту і 

валютні операції», вносяться зміни до постанови Правління Національного банку України 

від 09 серпня 2002 року № 297 «Про затвердження Положення про порядок надання 

небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв’язку 

генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій», зареєстрованої в Міністерстві 

юстиції України 29 серпня 2002 року за № 712/7000 (зі змінами), та зміни до Положення 

про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору 

поштового зв’язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого 

постановою Правління Національного банку України від 09 серпня 2002 року № 297, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2002 року за № 712/7000 (у 

редакції постанови Правління Національного банку України від 21 грудня 2017 року № 

137) (зі змінами) (далі — Положення). 

Положення визначає порядок видачі, зупинення, поновлення, відкликання 

(анулювання) ліцензій на здійснення валютних операцій. 

Відповідно до підпункту 1 пункту 5 змін до Положення, страховики для отримання 

ліцензії зобов’язані забезпечити наявність мінімального власного капіталу для здійснення 

розрахунків в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя у 

сумі 300 мільйонів гривень. 

Згідно з документом, небанківська установа, яка є фінансовою установою, здійснює 

валютні операції, передбачені пунктами 1 — 4 частини другої статті 9 Закону України 

«Про валюту і валютні операції» та/або нормативно-правовими актами Національного 
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банку, а також інші валютні операції, які є наданням фінансових послуг, передбачених 

частиною першою статті 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг», на підставі ліцензії, що надає небанківській 

установі, яка є фінансовою установою, право на здійснення таких валютних операцій. 

Відповідно до пункту 15  розділу ІІ Положення, Національний банк видає 

небанківській установі ліцензію для здійснення валютних операцій за умови дотримання 

таких вимог: 

— строк діяльності не менше одного року — для небанківської установи, яка є 

фінансовою установою, у сфері надання резидентам таких самих фінансових послуг у 

валюті України; 

— відповідність фінансового стану небанківської фінансової установи вимогам 

Положення; 

— відповідність небанківської фінансової установи, її керівників, власників 

істотної участі в ній вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, 

визначеним у Положенні; 

— відповідність структури власності небанківської фінансової установи вимогам 

Положення; 

— подання до Національного банку повного пакета документів для отримання 

ліцензії, визначених Положенням; 

— не було здійснення небанківською установою протягом останніх шести місяців, 

що передують даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета 

документів порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку, 

валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків 

фінансових послуг, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та/або наявності двох і більше 

фактів застосування до небанківської установи протягом року, що передує даті 

надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів заходів 

впливу за порушення вищезазначеного законодавства України. 

Небанківські установи зобов’язані дотримуватися вимог нормативно-правових 

актів Національного банку, валютного законодавства України, законодавства України з 

питань регулювання ринків фінансових послуг (уключаючи вимоги Положення), 

законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення, а також виконувати вимоги та рішення 

Національного банку, уключаючи вимоги Національного банку щодо надання йому 

інформації, документів і звітності в установлений Національним банком строк. 

Для отримання ліцензії небанківська фінансова установа подає до Національного 

банку зокрема такі документи: 

— бізнес-план щонайменше на три роки діяльності; 

— анкету небанківської фінансової установи; 

— копії ліцензій на здійснення небанківською фінансовою установою тих видів 

фінансових послуг, які підлягають ліцензуванню згідно із законодавством України, 
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виданих уповноваженим органом державної влади у сфері регулювання ринків 

фінансових послуг; 

— фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової 

звітності, за попередній звітний рік та станом на останню звітну дату, що передує 

зверненню небанківської фінансової установи до Національного банку із заявою про 

видачу ліцензії; 

— аудиторський звіт, підготовлений суб’єктом аудиторської діяльності, який має 

право проводити аудит фінансової звітності небанківських установ, про підтвердження 

достовірності та повноти фінансової звітності; 

— довідки банків, що обслуговують рахунки небанківської фінансової установи, 

які містять інформацію про рух коштів на рахунках; 

— документи, які підтверджують джерела походження коштів для формування 

власного (статутного, додаткового) капіталу небанківської фінансової установи; 

— інформацію про наявність у небанківської фінансової установи (її структурних 

підрозділів) приміщень, в яких планується здійснення діяльності з надання фінансових 

послуг, що передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах, які 

відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють 

порядок проведення валютно-обмінних операцій та з питань організації захисту 

приміщень небанківських фінансових установ в Україні; 

— відомості про структуру власності небанківської фінансової установи. 

Як повідомлялося раніше, Закон України «Про валюту і валютні операції» було 

прийнято 21.06.2018 та вводиться в дію 07.02.2019. 

Відповідно до прикінцевих та перехідних положень цього Закону, вносяться зміни 

до статті 19 Закону України «Про страхування», згідно з якими страхувальникам-

резидентам надається право вносити платежі за укладеними договорами страхування 

життя  в іноземній валюті у випадках, передбачених законодавством, з урахуванням 

положень частини п’ятої цієї статті. 

Відповідно до підпункту 3 пункту 2 статті 9 Закону України «Про валюту і валютні 

операції», небанківські фінансові установи здійснюють розрахунки у іноземній валюті на 

території України за договорами страхування життя на підставі ліцензії Національного 

банку України на здійснення валютних операцій. Ліцензії Національного банку України 

на здійснення валютних операцій діють безстроково. Порядок видачі, переоформлення, 

зупинення, поновлення, відкликання (анулювання) ліцензій на здійснення валютних 

операцій встановлюється Національним банком України. Національний банк України у 

визначеному ним порядку веде реєстр осіб, яким видано ліцензії на здійснення валютних 

операцій, та розміщує інформацію про видані ліцензії на сторінках офіційного інтернет-

представництва Національного банку України. 

 

 

ДО УВАГИ ЗДОБУВАЧІВ ЛІЦЕНЗІЇ ТА ЛІЦЕНЗІАТІВ! 

Здобувач ліцензії після прийняття Нацкомфінпослуг рішення про 

видачу ліцензії зобов’язаний здійснити разову плату в розмірі одного 

прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для 
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працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу 

ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом (абзац перший частини 

першої статті 14 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». 

Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк НЕ ПІЗНІШЕ ДЕСЯТИ 

РОБОЧИХ ДНІВ з дня оприлюднення на порталі електронних сервісів рішення про 

видачу ліцензії (частина друга статті 14 Закону). 

Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, 

виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного 

термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку (частина третя статті 14 

Закону). 

Несплата за видачу ліцензії відповідно до частини другої статті 14 Закону є 

підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії. При цьому повторно подати 

заяву про отримання ліцензії на право провадження відповідного виду господарської 

діяльності суб’єкт господарювання може не раніше ніж через рік (частина десята статті 16 

Закону). 

З метою дотримання фінансової дисципліни здобувачами ліцензій 

Нацкомфінпослуг обов’язково зазначає реквізити для внесення плати за видачу 

ліцензії/ліцензій у розпорядженнях про видачу ліцензії/ліцензій, які публікуються на 

офіційному інтернет-сайті Нацкомфінпослуг за посиланням «Розпорядження 

Нацкомфінпослуг». 

Звертаємо увагу, що платіж повинен бути лише від імені установи, яка отримує 

ліцензію, та в призначенні платежу має бути вказано код ЄДРПОУ платника, 

найменування виду діяльності, за яким видано ліцензію. 

Додатково зазначаємо, що Нацкомфінпослуг проводиться аналіз дотримання 

здобувачами ліцензій вимог статті 14 Закону за такими критеріями: 

сплачено за ліцензію/ліцензії без врахування збільшення прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб на дату прийняття відповідного рішення; 

сплачено з порушенням десятиденного строку; 

сплачено за одну та/або дві ліцензії, при отриманні двох та/або трьох і більше 

ліцензій (несплата за видані ліцензії у повному обсязі); 

несплата за отриману/отримані ліцензію/ліцензії взагалі. 

Всі перелічені вище критерії є недотриманням вимог статті 14 Закону та, 

відповідно до статті 16 Закону, є підставою для анулювання ліцензії/ліцензій. 

У зв’язку з вищезазначеним та з метою уникнення негативних наслідків, 

пропонуємо інформувати Нацкомфінпослуг про дотримання вимог статті 14 Закону і 

надсилати копію документа, що підтверджує внесення плати за видану/видані 

ліцензію/ліцензії із супровідним листом у довільній формі на адресу Нацкомфінпослуг: 

01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3,  

або через офіційний інтернет-сайт Нацкомфінпослуг рубрики «Електронна 

взаємодія» – «Повідомити про сплату за ліцензію» електронна адреса: license@nfp.gov.ua 

Аналіз інформації про дотримання ліцензіатами порядку сплати за видані 

Нацкомфінпослуг ліцензії протягом 2018 року показує, що частина ліцензіатів здійснює 

оплату через платіжні термінали, проте не всі оператори платіжних терміналів 

mailto:license@nfp.gov.ua
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дотримуються вимог Національного банку України щодо порядку перерахування 

грошових коштів. Так, зіставлення квитанцій з платіжних терміналів зі щоденними і 

щомісячними звітами Державної казначейської служби України про зарахування коштів 

до бюджету показує, що внесений суб’єктом господарювання платіж до платіжного 

термінала може йти до відповідного бюджету протягом місяця. 

Зважаючи на викладене, Нацкомфінпослуг рекомендує справляти плату за видані 

Нацкомфінпослуг ліцензії через банківські установи та надавати до Нацкомфінпослуг 

відповідну інформацію з урахуванням частини третьої статті 14 Закону (додавати копію 

документа про внесення плати). 

Відсутність у Нацкомфінпослуг інформації від ліцензіатів про сплату за 

видану/видані ліцензію/ліцензії протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення інформації 

про видачу ліцензії/ліцензій надає Нацкомфінпослуг підставу прийняти рішення про 

анулювання ліцензії/ліцензій. 

Довідкова інформація — https://www.nfp.gov.ua/ua/Holovni-podii/27078.html 

 

 

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

риків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення проекту Закону 

України  „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

створення системи гарантування страхових виплат за договорами 

страхування життя” (далі — проект Закону), схваленого розпорядженням 

Нацкомфінпослуг від 15.01.2019 № 51 для отримання зауважень та пропозицій від 

фізичних та юридичних осіб, їх об´єднань. 

Метою проекту Закону є створення компенсаційного механізму захисту споживачів 

небанківських фінансових послуг на ринку страхування життя, зміцнення довіри до ринку 

страхування життя України, стимулювання залучення коштів у ринок страхування життя 

України, забезпечення ефективної процедури виведення з ринку неплатоспроможних 

страховиків, яким анульовано ліцензію. 

Досягнення мети законопроекту забезпечуватиметься шляхом створення системи 

гарантування виплат для фізичних осіб за договорами страхування життя шляхом 

інтеграції до вже існуючої системи гарантування вкладів на основі Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб, здійснення Фондом гарантованих виплат за договорами 

страхування життя у разі анулювання відповідної ліцензії страховика, у тому числі, у разі 

анулювання такої ліцензії за його заявою, обов´язкової участі у Фонді всіх страховиків, які 

отримали ліцензію зі страхування життя, здійснення виплат за договорами 

накопичувального страхування життя, в межах граничної суми гарантованої виплати за 

договором страхування життя, що гарантується Фондом в національній валюті України 

одним з трьох способів передбачених проектом Закону. 

 Проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо створення системи гарантування страхових виплат за договорами 

страхування життя” 

 Порівняльна таблиця до проекту Закону 

https://www.nfp.gov.ua/ua/Holovni-podii/27078.html
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%96_%D0%BD%D0%B8%20%D0%A4%D0%93%D0%92%D0%A4%D0%9B_%D0%A1%D0%96_v1.3.docx
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%96_%D0%BD%D0%B8%20%D0%A4%D0%93%D0%92%D0%A4%D0%9B_%D0%A1%D0%96_v1.3.docx
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%96_%D0%BD%D0%B8%20%D0%A4%D0%93%D0%92%D0%A4%D0%9B_%D0%A1%D0%96_v1.3.docx
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F.doc
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 Пояснювальна записка до проекту Закону 

 

 

У приміщенні Конгрес-холу ДФС України відбулось перше 

засідання Громадської ради при Державній фіскальній службі України. 

Під час першого засідання оновленої Громадської ради при ДФС 

було обрано голову та його заступників, а також визначено комітети за 

напрямами діяльності: податковий та митний. 

Лігу страхових організацій України на засіданні представила фінансовий директор 

ЛСОУ Тетяна Бордюк. 

Нагадаємо, Громадська рада – це тимчасовий консультативно-дорадчий орган, 

утворений для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики. Її діяльність регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 03 

листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики». Строк повноважень складу Громадської ради – два роки. 

Фото заходу — https://www.facebook.com/uainsurcom/ 

 

 

 

ЛСОУ здійснила експрес-аналіз показників діяльності компаній 

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

січень-листопад 2018 року.  

Валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування», 

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

підсумками січня-листопада 2018 року склали 8,8 млрд. грн. 

У структурі валових страхових премій найбільша питома вага належить таким 

видам страхування, як добровільне майнове страхування – 4179,5 млн. грн. (47,3 %) та 

добровільне особисте страхування (крім страхування життя) – 2182,5 млн. грн. (24,7 %). 

Валові страхові премії з недержавного обов’язкового страхування склали 2094,6 млн. грн. 

(23,7 %), з добровільного страхування відповідальності – 385,4 млн. грн. (4,4 %). 

Обсяг надходжень валових страхових премій у листопаді місяці зменшився на 

30,1% у порівнянні з попереднім місяцем (до 742,7 млн. грн.). Валові страхові виплати за 

підсумками січня-листопада 2018 року склали 3,0 млрд. грн. 

У структурі валових страхових виплат найбільша питома вага належить таким 

видам страхування, як добровільне майнове страхування – 1294,1 млн. грн. (42,6%) та 

добровільне особисте страхування (крім страхування життя) – 1058,4 млн. грн. (34,9%).  

Валові страхові виплати з недержавного обов’язкового страхування склали 656,5 млн. грн. 

(21,6 %), з добровільного страхування відповідальності — 25,3 млн. грн. (0,8%). 

Валові страхові виплати у листопаді місяці збільшились на 11,0% у порівнянні з 

попереднім місяцем (до 304,5 млн. грн.). 

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. 

https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_.doc
https://www.facebook.com/uainsurcom/
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Так, по КАСКО валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування» 

за підсумками січня-листопада 2018 року склали 2064,2 млн. грн., валові страхові виплати 

– 1056,6 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 49,4 %. Середній щомісячний темп 

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

валових страхових виплат – 0,8 %. При цьому обсяг надходжень валових страхових 

премій у листопаді місяці зменшився на 1,9 % у порівнянні з попереднім місяцем (до 201,1 

млн. грн.), валових страхових виплат – збільшився на 0,7 % (до 99,4 млн. грн.). Рівень 

страхових виплат зріс на 1,3 в.п. 

По добровільному медичному страхуванню валові страхові премії учасників 

проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-листопада 2018 року склали 1472,4 

млн. грн., валові страхові виплати – 943,4 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 

98,9%. Середній щомісячний темп приросту валових страхових премій склав -3,5%, 

середній щомісячний темп приросту валових страхових виплат – 2,7 %. При цьому обсяг 

надходжень валових страхових премій у листопаді місяці зменшився на 19,1 % у 

порівнянні з попереднім місяцем (до 106,7 млн. грн.), а обсяг валових страхових виплат — 

збільшився на 9,4 % (до 105,5 млн. грн.). Рівень страхових виплат зріс на 25,8 в.п. 

По ОСЦПВВНТЗ (за внутрішніми договорами) валові страхові премії учасників 

проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-листопада 2018 року склали 1126,1 

млн. грн., валові страхові виплати – 565,5 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 

52,4%. Середній щомісячний темп приросту валових страхових премій склав 2,6%, 

середній щомісячний темп приросту валових страхових виплат – -0,1 %. При цьому обсяг 

надходжень валових страхових премій у листопаді місяці зменшився на 0,8% у порівнянні 

з попереднім місяцем (до 103,2 млн. грн.), а обсяг валових страхових виплат – збільшився 

на 9,1 % (до 54,1 млн. грн.). Рівень страхових виплат зріс на 4,8 в.п. 

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

страхування видів, інших, ніж страхування життя, за підсумками січня-листопада 2018 

року взяли страхові компанії АЗІНКО, АЛЬФА СТРАХУВАННЯ, АЛЬЯНС, АРСЕНАЛ 

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

ПЛЮС, МОТОР-ГАРАНТ, 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. 

 

 

 

В Державній регуляторній службі України за участі представників 

Нацкомфінпослуг, МТСБУ, ЛСОУ та інших об’єднань страхового ринку 

відбулось робоче засідання щодо розпорядження Нацкомфінпослуг «Про 

внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань 

обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників 
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наземних транспортних засобів» №2018 від 22.11.2018 р. 

Ліга страхових організацій України підтримує даний проект розпорядження, 

оскільки його положення відповідають вектору руху до європейських норм ціноутворення 

і сприятимуть підвищенню якості страхових послуг у сфері обов’язкового страхування 

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та 

підсиленню здорової  конкуренції серед страховиків. 

ЛСОУ вважає, що зазначений проект розпорядження вирішує ряд важливих питань 

у сфері ОСЦПВВНТЗ, зокрема, сприятиме підвищенню страхового захисту потерпілих та 

перегляду розміру страхових сум за договорами обов’язкового страхування, викликаної 

зростанням рівня індексу інфляції та індексу споживчих цін; необхідності змін у тарифній 

політиці та забезпечення механізму вирівнювання збитковості шляхом актуалізації 

переліку та значень коригуючих коефіцієнтів, що не переглядалися з 2011 року; та 

сприятиме поступовому наближенню положення вітчизняного законодавства до положень 

Директиви №2009/103/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 року. 

Лігу страхових організацій України на засіданні представила Романа 

Навальківська, віце-президент ЛСОУ. 

 

 

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення проекту 

розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Методики 

визначення нормативу витрат на виплати страховим посередникам”. (далі 

– проект розпорядження), який розроблено відповідно до Закону України 

„Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів 

України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів 

до Податкового кодексу України”, яким, зокрема, внесено зміни до Податкового кодексу 

України, а саме доповнено новим абзацом підпункт 141.1.3 пункту 141.1 статті 141 

Податкового Кодексу України, яким визначено, що фінансовий результат до 

оподаткування страховика збільшується на позитивну різницю між сумою будь-яких 

виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо 

укладання (пролонгації) договорів страхування та сумою нормативу витрат на виплати 

страховим посередникам, розрахованих за методикою, визначеною уповноваженим 

органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, яким є 

Нацкомфінпослуг та на виконання пункту 20 Плану організації підготовки проектів актів, 

необхідних для реалізації Закону України від 23 листопада 2018 року. № 2628-VIII „Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих 

актів  України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих додатків і 

зборів”, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 18 грудня 2018 року. 

Реалізація положень проекту розпорядження дозволить розрахувати позитивну 

різницю між сумою будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та іншим 

особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування та сумою 



ЗВІТ  ЛСОУ 
1 січня – 31 січня  

   
 

11  

 

СІЧЕНЬ 

18 

 

СІЧЕНЬ 

15 

 

нормативу витрат на виплати страховим посередникам з метою визначення фінансового 

результату до оподаткування страховика. 

 Проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Методики 

визначення нормативу витрат на виплати страховим посередникам” 

 Проект Методики визначення нормативу витрат на виплати страховим 

посередникам 

 Аналіз регуляторного впливу 

 

 

 

Відбулось позачергове відкрите засідання Нацкомфінпослуг. 

Учасники засідання розглянули доопрацьований проект Методики 

визначення нормативу витрат на виплати страховим посередникам. 

«Проект методики, що розглядався на засіданні, значно 

відрізняється від попередньої редакції документа. Було враховано 

зауваження і пропозиції членів робочої групи. Найближчим часом проект 

буде оприлюднено на сайті Нацкомфінпослуг з метою одержання зауважень і пропозицій 

учасників ринку», — зазначив віце-президент ЛСОУ Сергій Тарасов. 

Як повідомлялося, закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду 

ставок окремих податків і зборів» № 9260 прийнятий депутатами в другому читанні і в 

цілому в ніч з 22 на 23 листопада 2018 року пропонує закріпити норму, відповідно до якої 

гранично допустима величина будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та 

іншим особам за надані послуги з укладення (пролонгації) договорів страхування 

розраховується за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну фінансову 

політику. 

У зв’язку з цим фінансовий результат до оподаткування страховика збільшується 

на позитивну різницю між сумою будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам 

та іншим особам за надані послуги та сумою нормативу витрат на виплати їм. Методика 

відповідно до якої будуть встановлені допустимі величини виплат (винагород) страховим 

посередникам та іншим особам за надані послуги з укладення (пролонгації) договорів 

страхування, повинна бути розроблена за стандартною процедурою уповноваженим 

органом. 

 

 

 

В Нацкомфінпослуг відбулось засідання робочої групи щодо 

обговорення проекту Методики визначення переліку витрат, що 

відносяться до виплат (винагород) за надані послуги щодо укладання 

договорів страхування (перестрахування) та визначення нормативу витрат 

на виплати страховим посередникам. 

https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B7%20%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF_.%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2_15.02.19.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B7%20%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF_.%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2_15.02.19.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B7%20%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%83%20%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85.%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B7%20%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%83%20%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85.%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.doc
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Лігу страхових організацій у складі робочої групи з розробки Методики 

представляє віце-президент організації Сергій Тарасов. На переконання ЛСОУ, документ 

потребує суттєвого доопрацювання. 

З огляду на стислі строки, визначені для розробки та прийняття проекту Методики 

(01.02.2019), учасники опрацювали підготовлений Нацкомфінпослуг попередній проект 

Методики, та обговорили його основні положення та надали зауваження і пропозиції, які, 

зокрема, стосувалися визначення переліку витрат і бази для розрахунку нормативу витрат 

страховика на виплати страховим посередникам. 

Нагадаємо, що за результатами робочої зустрічі Нацкомфінпослуг та представників 

асоціацій страхового ринку України, що була проведена 12.12.2018 р., щодо обговорення 

питання розробки методики щодо визначення переліку витрат, що відносяться до виплат 

(винагород) за надані послуги щодо укладання договорів страхування (перестрахування) 

та визначення нормативу витрат на виплати страховим посередникам, Нацкомфінпослуг, 

відповідно до Наказу Голови Нацкомфінпослуг від 27.12.2018 №378-ОД було створено 

робочу групу з розробки даної Методики, куди увійшли представники асоціацій 

страхового ринку України. 

 

 

У Державній фіскальній службі буде створено Департамент 

трансфертного ціноутворення (ТЦУ) та міжнародного оподаткування, а 

також відповідне управління в Офісі великих платників податків ДФС. 

Такі зміни у структурі вже погоджені Міністерством фінансів. 

За словами в.о. Голови ДФС Олександра Власова, перевірки 

трансфертного ціноутворенням та контроль за операціями між пов’язаними особами в 

службі будуть ще більш ефективними та прискіпливими, адже на порядку денному усіх 

податкових адміністрацій світу стоїть одне з основних питань – недопущення розмивання 

бази та виведення прибутку з-під оподаткування. 

«Наш стратегічний план – розширення бази оподаткування, а механізм контролю за 

трансфертним ціноутворенням – один з дієвих механізмів. Тому Україна націлена на 

імплементацію правил BEPS, вже розроблений відповідний законопроект і після його 

ухвалення податковий контроль за трансфертним ціноутворенням буде відповідати 

вимогам OECD», — зазначив Олександр Власов. 

Він додав, що після реорганізації ДФС в окремі податкову та митну служби 

Департамент ТЦУ стане одним з ключових у податковому напрямку. 

До утворення окремого підрозділу контроль за трансфертним ціноутворенням в 

ДФС здійснювали Департамент аудиту за напрямком контрольно-перевірочної роботи та 

Департамент податків і зборів з юридичних осіб – за функцією адміністрування. 

Функціонал нового структурного підрозділу буде охоплювати: від процедур аналізу про 

здійснені контрольовані операції до проведення попереднього узгодження ціноутворення. 

Довідково: 

В цілому по Україні протягом 2018 року понад 2 тис. платників податків подали 

звіти про контрольовані операції за 2017 рік та задекларували 

контрольовані  операції  на  загальну  суму 1,5 трлн грн. 
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За результатами декларування податку на прибуток за 2017 рік понад 145 платників 

податку здійснили самостійне коригування податкових зобов’язань з метою ТЦУ на 

загальну суму 1,7 млрд грн. Зазначені коригування сприяли скороченню збитковості 

окремих підприємств, отриманої ними в результаті фінансово-господарської діяльності за 

2017 рік, на загальну суму 1,1 млрд грн. Додаткові нарахування податку на прибуток 

склали 98 млн грн. 

Тобто протягом 2018 року кожний 14 платник, що прозвітував про контрольовані 

операції за 2017 рік, самостійно збільшив податкові зобов’язання з метою трансфертного 

ціноутворення. При цьому кожні два з трьох таких платників нарахували податок на 

прибуток. 

 

 

 

Затверджено склад Громадської Ради при ДФС України. Лігу 

страхових організацій України представлятиме Фінансовий директор 

ЛСОУ Тетяна Бордюк. 

Склад Громадської  Ради — http://sfs.gov.ua/pro-sfs-

ukraini/gromadska-rada/sklad-gromadskoi-

radi/?fbclid=IwAR3zer7QxfPUgu71zOBY0-WmHg4ITcN06WqETBZ1Q9plJIleecI0m-QfeYk 

 

 

 

28 грудня 2018 року відбулося засідання Нацкомфінпослуг з 

питань виконання функцій Координаційної ради МТСБУ. 

Під час засідання було заслухано інформацію Дирекції 

МТСБУ щодо стану реалізації положень розпорядження 

Нацкомфінпослуг від 31.08.2017 №3631 «Про затвердження Змін до 

Положення про особливості укладання договорів обов’язкового страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» щодо 

укладання внутрішніх електронних договорів страхування. 

Впровадження з 07.02.2018 механізму укладання внутрішніх електронних 

договорів страхування є однією зі складових реалізації положень Закону України «Про 

електронну комерцію» у галузі страхування та першим кроком Нацкомфінпослуг щодо 

впровадження електронних сервісів у галузі страхування. 

Очікування Нацкомфінпослуг щодо позитивних наслідків застосування сучасних 

IT-технологій для задоволення попиту споживачів страхових послуг у 2018 році було 

перевершено, про що свідчать статистичні дані МТСБУ: 33 страховики з 51 страховика-

члена МТСБУ здійснюють укладання внутрішніх електронних договорів. Такими 

страховиками укладено 134 661 електронний договір, що становить 4,58 % від 

кількості укладених договорів. 

Такі позитивні результати впровадження внутрішніх електронних договорів 

страхування зумовлені не тільки спрощенням процедури укладання відповідних 

http://sfs.gov.ua/pro-sfs-ukraini/gromadska-rada/sklad-gromadskoi-radi/?fbclid=IwAR3zer7QxfPUgu71zOBY0-WmHg4ITcN06WqETBZ1Q9plJIleecI0m-QfeYk
http://sfs.gov.ua/pro-sfs-ukraini/gromadska-rada/sklad-gromadskoi-radi/?fbclid=IwAR3zer7QxfPUgu71zOBY0-WmHg4ITcN06WqETBZ1Q9plJIleecI0m-QfeYk
http://sfs.gov.ua/pro-sfs-ukraini/gromadska-rada/sklad-gromadskoi-radi/?fbclid=IwAR3zer7QxfPUgu71zOBY0-WmHg4ITcN06WqETBZ1Q9plJIleecI0m-QfeYk
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договорів, а й створенням механізму захисту споживачів страхових послуг від шахраїв, що 

використовують сферу страхування в схемах незаконного збагачення. 

Нацкомфінпослуг спільно з МТСБУ продовжує роботу з нормативного 

забезпечення укладання внутрішніх електронних договорів. 

Наразі готуються для подання до Кабінету Міністрів України зміни до Правил 

дорожнього руху, якими буде забезпечено: 

 можливість підтвердити наявність чинного договору для водіїв, які уклали 

внутрішній електронний договір; 

 нормативне врегулювання питань інтеграції єдиної централізованої бази 

даних МТСБУ та інформаційних баз даних Національної поліції України. 

Також за результатами засідання Нацкомфінпослуг погоджено Положення про 

порядок розміщення коштів Централізованого страхового резервного Фонду захисту 

потерпілих у ДТП Моторного (транспортного) страхового бюро України та Положення 

про порядок розміщення коштів централізованого страхового резервного Фонду 

страхових гарантій Моторного (транспортного) страхового бюро України. 

Прийняття та погодження зазначених положень позитивно відобразиться на 

гарантійних функціях МТСБУ. 

 

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення проекту 

розпорядження Нацкомфінпослуг ʺПро схвалення доопрацьованого 

проекту розпорядження Нацкомфінпослуг ʺПро внесення змін до 

Додаткових вимог до договорів страхування життяʺ. 

Проект розпорядження розроблено відповідно до частини п´ятої статті 16 Закону 

України «Про страхування», абзацу третього частини першої статті 6 Закону України 

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та 

підпункту 23 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 Нацкомфінпослуг ʺПро внесення змін до Додаткових 

вимог до договорів страхування життяʺ. 

 Порівняльна таблиця до проекту розпорядження. 

 Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження. 

 

 

Більше новин і фото –  

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

http://uainsur.com/ 

https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B52.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B52.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B011.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%90%D0%A0%D0%92%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%20%2005.11.doc
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