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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ  

ЛІГИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ 

за період 01.05.2019 – 31.05.2019 

ЛСОУ провела порівняльний аналіз показників діяльності 

страхових компаній – учасників Проекту «Відкрите страхування» за 

1 квартал 2019 року та 1 квартал 2018 року. 

Страхові компанії – учасники Проекту «Відкрите страхування», які 

здійснюють види страхування, інші, ніж страхування життя, у 1 кварталі 

2019 року збільшили надходження валових страхових премій на 6,9 % у порівнянні з 1 

кварталом 2018 року — до 2,6 млрд. грн. 

Валові страхові виплати за підсумками 1 кварталу 2019 року збільшились на 25,3 % 

— до 1,0 млрд. грн. 

Загальний обсяг страхових резервів станом на 31 березня 2019 року збільшився на 

48,3 % у порівнянні з аналогічною датою 2018 року і склав 5,7 млрд. грн. 

Активи страхових компаній – учасників Проекту «Відкрите страхування» станом 

на 31 березня 2019 року у порівнянні з аналогічною датою 2018 року збільшились на 22,8 

% (до 11,6 млрд. грн.), а сукупний власний капітал учасників — на 2,4 % (до 4,0 млрд. 

грн.). У структурі валових страхових премій за 1 квартал 2019 року найбільша питома вага 

належить видам добровільного майнового страхування – 1299,8 млн. грн. (49,6 %). Валові 

страхові премії за видами добровільного особистого страхування (крім страхування 

життя) склали 814,7 млн. грн. (31,1 %), з недержавного обов’язкового страхування — 

372,3 млн. грн. (14,2 %), з добровільного страхування відповідальності – 133,4 млн. грн. 

(5,1 %). 

У структурі валових страхових виплат за 1 квартал 2019 року найбільша питома 

вага належить видам добровільного майнового страхування – 469,7 млн. грн. (45,4 %). 

Валові страхові виплати за видами добровільного особистого страхування (крім 

страхування життя) склали 372,2 млн. грн. (36,0 %), з недержавного обов’язкового 

страхування – 183,6 млн. грн. (17,7 %), з добровільного страхування відповідальності — 

9,3 млн. грн. (0,9 %). 

За договорами страхування наземного транспорту (КАСКО) надходження валових 

страхових премій учасників проекту «Відкрите страхування» за підсумками 1 кварталу 

2019 року збільшились на 20,0 % у порівнянні з 1 кварталом 2018 року – до 584,0 млн. 

грн., валові страхові виплати – на 17,9 % (до 326,9 млн. грн.). Рівень страхових виплат 

склав 56,0 % (зменшився на 1,0 в.п.). 
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За договорами добровільного медичного страхування надходження валових 

страхових премій за підсумками 1 кварталу 2019 року збільшились на 43,1 % у порівнянні 

з 1 кварталом 2018 року – до 583,7 млн. грн., валові страхові виплати – на 32,2 % (до 330,7 

млн. грн.). Рівень страхових виплат склав 56,7 % (зменшився на 4,7 в.п.). 

За внутрішніми договорами страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВВНТЗ) надходження валових страхових 

премій за підсумками 1 кварталу 2019 року збільшились на 5,8 % у порівнянні з 1 

кварталом 2018 року – до 257,9 млн. грн., валові страхові виплати – на 5,3 % (до 173,5 

млн. грн.). Рівень страхових виплат склав 67,3 % (зменшився на 0,3 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 1 кварталу 2019 року взяли страхові компанії АЗІНКО, 

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

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

ГАРАНТ, НАФТАГАЗСТРАХ, НІКО СТРАХУВАННЯ, ПЗУ УКРАЇНА, ПРОВІДНА, 

ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ, РАРИТЕТ, ТЕКОМ, УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-

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

«Виконання вимог законодавства, прозора і відкрита діяльність страхової 

організації підвищує довіру до неї з боку споживачів», — вважає віце-президент ЛСОУ 

Сергій Тарасов. 

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. 

 

 

Відбулись Установчі збори для формування Громадської ради при 

Нацкомфінпослуг. За результатами формування Громадської ради при 

Нацкомфінпослуг Лігу страхових організацій України представлятиме 

Сергій Тарасов, віце-президент ЛСОУ. 

Ліга страхових організацій України вітає всіх новообраних 

учасників Громадської ради при Нацкомфінпослуг та дякує Ініціативній групі за 

проведену роботу. 

Основними завданнями Громадської ради при Нацкомфінпослуг є: 

— сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні 

державними справами; 

— здійснення громадського контролю за діяльністю Нацкомфінпослуг; 

— сприяння врахуванню Нацкомфінпослуг громадської думки під час формування 

та реалізації державної політики у сфері ринків фінансових послуг (крім ринку 

банківських послуг і ринків цінних паперів та похідних цінних паперів). 

Громадська рада при Нацкомфінпослуг відповідно до покладених на неї завдань: 
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— готує та подає Нацкомфінпослуг пропозиції до орієнтовного плану проведення 

консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених 

таким планом; 

— готує та подає Нацкомфінпослуг пропозиції щодо організації консультацій з 

громадськістю; 

— подає Нацкомфінпослуг обов’язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо 

яких Нацкомфінпослуг проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки 

проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної 

політики у сфері ринків фінансових послуг (крім ринку банківських послуг і ринків 

цінних паперів та похідних цінних паперів), удосконалення роботи органу; 

— проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності 

Нацкомфінпослуг та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів 

та проектів нормативно-правових актів, які розробляє орган; 

— здійснює громадський контроль за врахуванням Нацкомфінпослуг пропозицій та 

зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, 

доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні, а також дотриманням 

ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції; 

— інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті 

рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг та в інший 

прийнятний спосіб; 

— збирає, узагальнює та подає Нацкомфінпослуг інформацію про пропозиції 

інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе 

суспільне значення; 

— організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань діяльності 

Нацкомфінпослуг; 

— готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність. 

 

 

До уваги страховиків! 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення проекту 

постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такою, що втратила 

чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1996 р. 

№ 1523», яка розроблена з метою удосконалення державного регулювання діяльності 

страхових посередників. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1996 року №1523 

затверджено Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками 

(далі – Положення), прийняте відповідно до Закону України «Про страхування» з метою 

впорядкування діяльності страхових посередників. 

Однак на сьогодні норми Положення не відповідають сучасним потребам ринку 

посередницьких послуг у страхуванні, Положення є застарілим і неактуальним, а також 

обмежує конкурентоспроможність страхових брокерів в порівнянні зі страховими 

агентами. 
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Зокрема, відповідно до абзацу третього пункту 4 Положення до діяльності 

страхових брокерів застосовується таке обмеження: страховий брокер може укладати 

договори страхування з одним страховиком на суму страхових платежів, що не перевищує 

35 відсотків загальної суми страхових платежів за всіма договорами страхування, 

укладеними цим брокером протягом року. 

Зазначеною нормою Положення встановлено обмеження до провадження 

діяльності страхових брокерів. 

Враховуючи вище викладене, пропонується визнати такою, 

що втратила чинність постанову Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1996 року № 

1523 “Про порядок провадження діяльності страховими посередниками”. 

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту постанови приймаються 

протягом одного місяця з моменту опублікування за адресою: 

Нацкомфінпослуг поштою — 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3; електронною 

поштою: office@nfp.gov.ua; або через веб-сайт Нацкомфінпослуг сторінка “Електронна 

взаємодія” – Електронна канцелярія; 

 Проект постанови 

 Пояснювальна записка 

 

 

В Київському Національному економічному університеті імені 

Вадима Гетьмана (КНЕУ) відбулась Всеукраїнська науково-практична 

конференція-форум «Цифрова трансформація банків в Україні». 

В рамках трьох сесій учасники розглянули питання цифрових 

технологій в банківській діяльності, Fin-tech у банківському середовищі 

та питання кібербезпеки і захисту персональних даних. 

Серед ключових питань конференції-форуму — конкурентні переваги цифрових 

технологій, можливості цифрової епохи для банків, лояльність та довіра клієнтів, цифрові 

канали комунікації, досвід банку з оцифрування послуг та оптимізації процесів, нові 

моделі управління та стратегії розвитку сучасного банку та ін. 

Спікерами заходу виступили представники КНЕУ, комерційних банків, 

фінтехкомпаній та інших фінансово-кредитних установ. Лігу страхових організацій 

України представив віце-президент організації Сергій Тарасов. 

За результатами наукового форуму планується видання збірника наукових 

матеріалів. 

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

 

 

В залі засідань Українського союзу промисловців і підприємців 

відбулось засідання Координаційної ради Платформи Національної 

стратегії охорони здоров’я України. 

Учасники говорили про необхідність прискорення розробки 

щорічної Національної доповіді «Про стан здоров’я населення та 

mailto:office@nfp.gov.ua
https://www.nfp.gov.ua/ua/Elektronna-kantseliariia.html
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/1523/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/1523/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD.%D0%B7%D0%B0%D0%BF_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F)%20%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BE%D1%81%D1%82.doc
https://www.facebook.com/uainsurcom/
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ефективність функціонування системи охорони здоров’я України» як передумови не лише 

фундаментальних реформ системи, але й поточних змін  в будь-яких її сферах. 

Було поінформовано, що в квітні ц.р. бюро Президії Академії медичних наук 

розглянуло проблему підготовки Національної доповіді, створило робочу групу, до складу 

якої увійшло кілька представників Координаційної ради Платформи Національної 

стратегії охорони здоров’я України, ухвалили рішення направити  листа до Прем’єр-

міністра країни з вимогою підготувати відповідну постанову КМУ, оскільки  за законом 

Національна доповідь з охорони здоров’я робиться за замовленням держави.  Учасники 

засідання наголосили, що принципово важливим є, щоб доповідь готувала група з 

Академії медичних наук, а не з інститутів, які підпорядковані Міністерству охорони 

здоров’я, оскільки аналітичний  документ такого рівня з практичними рекомендаціями має 

бути зроблений саме незалежною структурою. 

Учасники Координаційної ради  Платформи Національної стратегії охорони 

здоров’я України визначили підготовку Національної доповіді «Про стан здоров’я 

населення та ефективність функціонування системи охорони здоров’я України» своєю 

найголовнішою справою на найближчий період, оскільки показники здоров’я, 

демографічного стану  населення країн стрімко погіршуються. Так, за перший квартал 

2019 р. на сто померлих припадає всього 48 новонароджених. 

Координаційна рада Платформи Національної стратегії охорони здоров’я України 

звернулася до Національного форуму «Трансформація України» з пропозицією  створення 

сектору охорони здоров’я.  Сектор займатиметься аналізом  результатів нинішньої 

державної політики в цій сфері,  сформулює роль  і завдання Національної стратегії 

охорони здоров’я України, наполягатиме на обов’язковості щорічної підготовки 

Національної доповіді. 

Фахівці сектору беруться затвердити редакцію засад Національної стратегії 

охорони здоров’я України, що сформовані в результаті загальнонаціонального 

обговорення –  як основу відповідного комплексного системного законопроекту, та готові 

домагатися його доопрацювання  і прийняття в парламенті. 

Було вирішено у вересні цього року провести розширений форум «Трансформація 

України. Сектор Охорона здоров’я». 

Засідання Координаційної ради Платформи Національної стратегії охорони 

здоров’я України ухвалило рішення про прийом нових членів, в тому числі голову 

Комітету ВРУ з питань охорони здоров’я О.В.Богомолець, ухвалило звіт про роботу за 

попередній період. 

Серед учасників засідання — представники органів державної влади, медичної 

спільноти, громадських організацій, експертів у сфері охорони здоров’я та провідних ЗМІ.  

Лігу страхових організацій України представили Президент ЛСОУ Олександр 

Філонюк  та Тетяна Бутківська,  Голова Комітету ЛСОУ з питань медичного страхування 

та Співголова Координаційної ради. 

Нагадаємо, що згідно підписаного 10 березня 2017 року Меморандуму про 

співробітництво між Об’єднанням організацій роботодавців України, Всеукраїнською 

громадською організацією «Український союз промисловців і 

підприємців»,  Національною академією медичних наук України, Лігою страхових 
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організацій України, Громадською організацією «Українська асоціація сприяння охороні 

здоров’я населення» сторони  погодилися розглядати їх співробітництво як інструмент 

реалізації послідовної державної політики формування ефективної системи охорони 

здоров’я, шляхом участі у розробці нормативно-правових актів, документів і планів 

спільної діяльності. 

 

 

До уваги страховиків! 

15 травня Президент України Петро Порошенко підписав закон 

№5670-д про забезпечення функціонування української мови  як 

державної. 

Напередодні документ був підписаний спікером Верховної Ради 

Андрієм Парубієм. 

Сам же закон Верховна Рада ухвалила 25 квітня 278 голосами народних депутатів. 

http://www.golos.com.ua/article/317062 

 

 

 

До уваги страховиків! 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

риків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення проекту Закону 

України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” (далі – проект 

Закону), схваленого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 07.05.2019 № 

787 для отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об´єднань. 

Основним завданням проекту Закону є захист прав і законних інтересів споживачів 

послуг зі страхування життя, вкладників – членів кредитних спілок, а також зміцнення 

довіри до ринку страхування життя та кредитної кооперації, стимулювання залучення 

коштів у зазначені ринки, забезпечення ефективної процедури виведення з ринків 

неплатоспроможних страховиків та кредитних спілок яким анульовано ліцензію. 

Зауваження та пропозиції до проекту розпорядження приймаються протягом 45 

днів з дня оприлюднення проекту акта за адресою: Нацкомфінпослуг поштою — 01001, м. 

Київ, вул. Б. Грінченка, 3; електронною поштою:office@nfp.gov.ua; або через веб-сайт 

Нацкомфінпослуг сторінка «Електронна взаємодія» – Електронна канцелярія. 

 Проект Закону України „ Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” 

 Аналіз регуляторного впливу 

 

 

 

До уваги страховиків! 

Відповідно до підпункту 3 пункту 1 розпорядження 

Нацкомфінпослуг від 22.12.2015 № 3378 «Про забезпечення реалізації 

персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів 

(санкцій)» (із змінами, внесеними розпорядженням Нацкомфінпослуг  від 

http://www.golos.com.ua/article/317062
mailto:office@nfp.gov.ua
https://www.nfp.gov.ua/ua/Elektronna-kantseliariia.html
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%97%D0%A3%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_23.04.2019___.doc
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0054-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0054-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0054-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0054-16
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06.04.2017 № 948) (далі — Розпорядження), фінансові установи та страхові посередники, 

нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг, щомісяця до 10 числа місяця, наступного за 

звітним, надають до Нацкомфінпослуг відомості про спроби проведення фінансових 

операцій фізичними та юридичними особами, зазначеними у санкційному списку, до яких 

застосовано санкції «зупинення фінансових операцій», «запобігання виведенню капіталів 

за межі України», «зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань 

(заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати 

кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)», 

«зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань». 

Звертаємо увагу, що фінансові установи та страхові посередники, нагляд за якими 

здійснює Нацкомфінпослуг, на виконання підпункту 3 пункту 1Розпорядження, надають 

до Нацкомфінпослуг інформацію лише за наявності спроб проведення фінансових 

операцій фізичними та юридичними особами зазначених у санкційному списку. 

 

 

 

14 травня 2019 року відбулось засідання робочої групи Комітету з 

підтримки експорту та інвестицій  при Київській  ТПП. 

Основні питання порядку денного стосувались Експортно-

кредитного агентства (ЕКА) в частині норм Закону України «Про 

забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) 

українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення 

кредитування експорту». Учасники визначили першочергові заходи задля забезпечення 

виконання основних завдань діяльності ЕКА, як важливого інструменту фінансування та 

розвитку національного експорту продукції з високою доданою вартістю. 

Лігу страхових організацій України на заході представив Президент ЛСОУ 

Олександр Філонюк. 

 

 

До уваги учасників ринків фінансових послуг! 

8 травня 2019 року на сторінці офіційного Інтернет — 

представництва Національного банку України розміщено постанову 

Правління Національного банку України від 7 травня 2019 року № 65 

«Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі небанківським 

фінансовим установам, операторам поштового зв’язку ліцензій на здійснення валютних 

операцій» (далі — Постанова), яка набрала чинності 9 травня 2019 року. 

Постановою затверджено зміни до Положення про порядок видачі небанківським 

фінансовим установам, операторам поштового зв’язку 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) . 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0054-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0054-16
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=94136714&cat_id=55838
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=94136714&cat_id=55838
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=94136714&cat_id=55838
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=94136714&cat_id=55838
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=94136714&cat_id=55838
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=94136714&cat_id=55838
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=94136714&cat_id=55838
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Відповідно до внесених змін для страхових компаній, які надають послуги зі 

страхування життя, і розраховуються за договорами в іноземній валюті, будуть діяти 

ліберальніші вимоги до капіталу для отримання ліцензії на валютні операції. Раніше такі 

страхові компанії повинні були мати власний капітал у сумі не менше ніж 

300 млн. гривень. Відтепер, щоб отримати відповідну ліцензію, ці страхові компанії 

повинні забезпечити дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, 

який встановлений Положенням про обов’язкові критерії і нормативи достатності 

капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості 

операцій страховика, затвердженим розпорядженням Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 7 червня 2018 року № 850. 

Тому для отримання ліцензії страхові компанії, які надають послуги зі страхування життя 

повинні мати мінімальний власний капітал у сумі не менш ніж 45 млн. гривень. 

 

 

ЛСОУ здійснила експрес-аналіз показників діяльності компаній 

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

січень-березень 2019 року. 

Валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування», 

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

підсумками січня-березня 2019 року склали 2,3 млрд. грн. 

У структурі валових страхових премій найбільша питома вага належить таким 

видам страхування, як добровільне майнове страхування – 1192,0 млн. грн. (51,4 %) та 

добровільне особисте страхування (крім страхування життя) – 651,6 млн. грн. (28,1 %). 

Валові страхові премії з недержавного обов’язкового страхування склали 337,5 млн. грн. 

(14,5 %), з добровільного страхування відповідальності – 139,0 млн. грн. (6,0 %). 

Обсяг надходжень валових страхових премій у березні місяці збільшився на 40,1 % 

у порівнянні з попереднім місяцем (до 769,8 млн. грн.). 

Валові страхові виплати за підсумками січня-березня 2019 року склали 0,9 млрд. 

грн. У структурі валових страхових виплат найбільша питома вага належить таким видам 

страхування, як добровільне майнове страхування – 437,2 млн. грн. (47,1 %) та 

добровільне особисте страхування (крім страхування життя) – 305,4 млн. грн. (32,9 

%).  Валові страхові виплати з недержавного обов’язкового страхування склали 174,6 млн. 

грн. (18,8 %), з добровільного страхування відповідальності — 11,3 млн. грн. (1,2 %). 

Валові страхові виплати у березні місяці зменшились на 23,9 % у порівнянні з 

попереднім місяцем (до 282,7 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. 

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

за підсумками січня-березня 2019 року склали 553,2 млн. грн., валові страхові виплати – 

317,6 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 57,4 %. Середній щомісячний темп 

приросту валових страхових премій склав 18,0 %, середній щомісячний темп приросту 

валових страхових виплат – 2,6 %. При цьому обсяг надходжень валових страхових 
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премій у березні місяці збільшився на 18,8 % у порівнянні з попереднім місяцем (до 216,2 

млн. грн.), а обсяг валових страхових виплат зменшився на 19,8 % (до 99,4 млн. грн.). 

Рівень страхових виплат зменшився на 22,1 в.п. 

По добровільному медичному страхуванню валові страхові премії учасників 

проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-березня 2019 року склали 499,9 млн. 

грн., валові страхові виплати – 265,6 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 53,1 %. 

Середній щомісячний темп приросту валових страхових премій склав -12,8 %, середній 

щомісячний темп приросту валових страхових виплат – 2,8 %. При цьому обсяг 

надходжень валових страхових премій у березні місяці збільшився на 94,2 % у порівнянні 

з попереднім місяцем (до 176,6 млн. грн.), обсяг валових страхових виплат — на 12,5 % 

(до 93,7 млн. грн.). Рівень страхових виплат зменшився на 38,5 в.п. 

По ОСЦПВВНТЗ (за внутрішніми договорами) валові страхові премії учасників 

проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-березня 2019 року склали 251,3 млн. 

грн., валові страхові виплати – 168,8 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 67,2 %. 

Середній щомісячний темп приросту валових страхових премій склав 12,0 %, середній 

щомісячний темп приросту валових страхових виплат – 7,6 %. При цьому обсяг 

надходжень валових страхових премій у березні місяці збільшився на 17,7 % у порівнянні 

з попереднім місяцем (до 94,9 млн. грн.), обсяг валових страхових виплат — на 16,4 % (до 

62,0 млн. грн.). Рівень страхових виплат зменшився на 0,7 в.п. 

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

страхування видів, інших, ніж страхування життя, за підсумками січня-березня 2019 року 

взяли страхові компанії АЗІНКО, АЛЬЯНС, АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ, ВіДі-

СТРАХУВАННЯ, 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. 

 

 

До уваги страховиків! 

Інформація Нацкомфінпослуг щодо подачі документів для 

отримання адміністративної послуги в електронному вигляді за 

допомогою порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань —

 https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiini-povidomlennia/27845.html 

 

 

Шановні колеги! 

З метою оптимізації документообігу між Нацкомфінпослуг та 

піднаглядними фінансовими установами Нацкомфінпослуг пропонує 

укласти Договір про визнання способу отримання документів (далі –

https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiini-povidomlennia/27845.html
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 Договір), предметом якого є визнання способу отримання оригіналів документів 

Нацкомфінпослуг шляхом надсилання їх Нацкомфінпослуг на електронну поштову 

скриньку фінансової установи, у вигляді електронних документів підписаних 

уповноваженою особою Нацкомфінпослуг за допомогою кваліфікованого електронного 

підпису відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги». 

Зазначений Договір є договором приєднання та укладається шляхом подання 

фінансовою установою до Нацкомфінпослуг через сервіс «Електронна канцелярія» Заяви 

про приєднання за встановленою додатком № 1 до Договору формою. 

Договір про визнання способу отримання документів (Договір додається) 

 Додаток № 1 до Договору (Заява про приєднання до Договору) 

 Додаток № 2 до Договору (Заява про односторонню відмову від 

Договору) 

 

 

 

До уваги учасників ринків фінансових послуг! 

Національний банк України в продовження лібералізації 

валютного регулювання звільняє учасників ринку цінних паперів від 

необхідності отримувати ліцензії на валютні операції, а для страхових 

компаній, які надають послуги зі страхування життя, пом’якшує вимоги 

для їх отримання. 

Так, учасники фондового ринку, які торгують цінними паперами та забезпечують 

розрахунки за угодами, більше не повинні отримувати від Національного банку ліцензії на 

валютні операції. Зокрема, у випадках переходу прав власності на цінні папери від 

резидента до нерезидента і навпаки. 

Купівля та продаж цінних паперів не є валютними операціями, а всі розрахунки 

проводитимуться через банки, які мають банківську ліцензію та здійснюють валютний 

нагляд, зокрема за операціями учасників фондового ринку. Тому НБУ скасовує 

необхідність отримувати валютні ліцензії учасникам фондового ринку, а також анулював 

ліцензії учасників фондового ринку та ПАТ «Національний депозитарій України», які 

були видані раніше. 

Для страхових компаній, які займаються страхуванням життя і розраховуються за 

договорами в іноземній валюті, будуть діяти ліберальніші вимоги до капіталу 

для отримання ліцензії на валютні операції. Раніше лайф-страховики повинні були мати 

власний капітал у сумі не менше ніж 300 млн грн. Відтепер, щоб отримати відповідну 

ліцензію, лайф-страховики повинні забезпечити дотримання нормативу 

платоспроможності та достатності капіталу, який встановлений нормативно-правовим 

актом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг. Тому для отримання ліцензії лайф-страховики повинні мати 

мінімальний власний капітал у сумі не менш ніж 45 млн грн. 

Лайф-страховики повинні забезпечити наявність мінімального власного капіталу у 

відповідній сумі впродовж усього часу наявності ліцензії. З огляду на це страхові компанії 

повинні будуть подавати до Національного банку щоквартально інформацію про 

https://www.nfp.gov.ua/files/JurDep/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/JurDep/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/JurDep/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.docx
https://www.nfp.gov.ua/files/JurDep/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8E%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83.doc
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структуру прийнятних активів. Мова йде про активи, які відповідають вимогам 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг. Наприклад, акції, облігації підприємств та облігації місцевих позик повинні 

пройти процедуру лістингу на фондовій біржі, акції та облігації іноземних компаній 

повинні відповідати суверенним рейтингам та кредитним рейтингам тощо. Також щорічно 

страхові компанії повинні будуть подавати звіт аудитора, який підтверджує суму 

прийнятних активів. 

Порушення нормативу або неподання інформації про структуру прийнятних 

активів буде підставою відкликання ліцензії на валютні операції. Повноваження 

припиняти та поновлювати ліцензії матимуть Правління НБУ та Комітет з питань нагляду 

та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем. 

Відповідні зміни затверджені постановою Правління Національного банку №65 від 

7 травня 2019 року «Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі 

небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв’язку ліцензій на 

здійснення валютних операцій». Вони набувають чинності з 9 травня 2019 року. 

 

 

 

До уваги учасників ринків фінансових послуг! 

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 9 Закону 

України “Про адміністративні послуги” адміністративні 

послуги в електронній формі надаються через Єдиний державний портал 

адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним 

інформаційні системи державних органів та органів місцевого 

самоврядування. Порядок та вимоги інтеграції інформаційних систем державних органів 

та органів місцевого самоврядування з Єдиним державним порталом адміністративних 

послуг затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері надання адміністративних послуг, спільно із 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері розвитку електронного урядування (наказ Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 08.09.2016 № 1501/248). 

Згідно із частиною четвертою статті 9 Закону України “Про адміністративні 

послуги”, заява на отримання адміністративної послуги (далі — заява) подається в 

письмовій, усній чи електронній формі. 

Письмова заява може бути подана суб’єкту надання адміністративної послуги 

особисто суб’єктом звернення або його представником (законним представником), 

надіслана поштою, а в разі надання адміністративних послуг в електронній формі — через 

Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним 

інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування. 

Статтею 10 Закону України “Про ліцензування видів господарської 

діяльності” передбачено, що документи, подання яких до органу ліцензування 

https://bank.gov.ua/document/download?docId=94056753
https://bank.gov.ua/document/download?docId=94056753
https://bank.gov.ua/document/download?docId=94056753
https://bank.gov.ua/document/download?docId=94056753
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1315-16#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19
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передбачено цим Законом, можуть бути подані до органу ліцензування за вибором 

здобувача ліцензії: 

1. нарочно відповідно до пункту 3 частини другої статті 6 та у порядку, 

встановленому статтею 9 Закону України «Про адміністративні послуги»; 

2. поштовим відправленням з описом вкладення; 

3. в електронному вигляді за допомогою порталу електронних 

сервісів юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — 

портал електронних сервісів). 

Подання документів у електронному вигляді до органу ліцензування здійснюються 

в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Електронні документи, що подаються здобувачем ліцензії відповідно до цілей 

цього Закону, оформлюються згідно з вимогами законів у сфері електронних документів 

(закони України “Про електронну комерцію”, “Про електронні довірчі послуги”, “Про 

електронні документи та електронний документообіг”). 

Відповідно до пункту 4 Порядку подання органу ліцензування документів в 

електронній формі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 

№ 363, електронні документи (заяви та документи, визначені законом та ліцензійними 

умовами, затвердженими Кабінетом Міністрів України) подаються до органу ліцензування 

через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з 

ним інформаційні системи органів ліцензування, порядки функціонування яких 

визначаються відповідними органами ліцензування. 

Звертаємо увагу, що в Нацкомфінпослуг реалізована можливість отримання таких 

адміністративних послуг у електронному вигляді через Єдиний державний портал 

адміністративних послуг, а саме: 

Видача ліцензій на провадження господарської діяльності з надання 

фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних 

паперів) https://my.gov.ua/info/service/1781/details на: 

 залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх 

повернення; 

 надання послуг з фінансового лізингу; 

 надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; 

 надання гарантій та поручительств; 

 послуги у сфері страхування в частині проведення конкретних видів 

страхування, визначених законодавством; 

 послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині 

адміністрування недержавних пенсійних фондів; 

 надання послуг з факторингу; 

 адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах; 

 управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення 

операцій з нерухомістю відповідно до Закону України “Про фінансово-кредитні механізми 

і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”; 

 довірче управління фінансовими активами; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n113
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#n83
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/363-2017-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://my.gov.ua/info/service/1781/details
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/978-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/978-15
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Анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання 

фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних 

паперів) https://my.gov.ua/info/service/3624/details. 

 

 

Більше новин і фото –  

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

http://uainsur.com/ 

 

https://my.gov.ua/info/service/3624/details
https://www.facebook.com/uainsurcom/
http://uainsur.com/

