
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проєкту Змін до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до 
Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 
2021 року № 123 (далі - Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг 

до Національного банку України)
Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового 
акта

Зміст відповідного положення (норми) проєкту 
нормативно-правового акта

1 2
Текст Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до 

Національного банку України
6. Національний банк використовує отримані від учасників ринку 

небанківських фінансових послуг дані звітності для забезпечення 
виконання ним регулятивних та наглядових функцій за діяльністю 
учасників ринку небанківських фінансових послуг, а також для складання 
грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики зовнішнього 
сектору відповідно до законодавства України. 

6. Національний банк використовує отримані від учасників 
ринку небанківських фінансових послуг дані звітності для 
забезпечення виконання ним регулятивних та наглядових функцій за 
діяльністю учасників ринку небанківських фінансових послуг, а 
також для складання грошово-кредитної та фінансової статистики, 
статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної 
позиції, зовнішнього боргу відповідно до законодавства України. 

Додаток 1 до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до 
Національного банку України 

Реєстр показників (основні складові) 
№ 
з/п

Іденти-
фікатор

Назва Мет-
рика

Пара-
метр

Некласифі-
кований 
реквізит 

показника

Но-
мер 

файла

1 2 3 4 5 6 7
866

IR20001
Страхові платежі (премії, 
внески) з видів страхування, 
інших, ніж страхування життя 

T070 Немає Немає IR2

867

IR20002

Страхові платежі (премії, 
внески) з видів страхування, 
інших, ніж страхування життя, 
від філій

T070 Немає Немає IR2

Рядки 866–1036 виключити.
У звʼязку з цим рядки 1037–1400 уважати відповідно рядками 866–
1229.
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868

IR20003

Страхові платежі (премії, 
внески) з видів страхування, 
інших, ніж страхування життя, 
від страхувальників – фізичних 
осіб

T070 Немає Немає IR2

869

IR20004

Страхові платежі (премії, 
внески) з видів страхування, 
інших, ніж страхування життя, 
від перестрахувальників

T070 Немає Немає IR2

870

IR20005

Страхові платежі (премії, 
внески) з видів страхування, 
інших, ніж страхування життя, 
від перестрахувальників-
нерезидентів

T070 Немає Немає IR2

871

IR20006

Частки страхових платежів 
(премій, внесків) з видів 
страхування, інших, ніж 
страхування життя, що 
належать перестраховикам 

T070 Немає Немає IR2

872

IR20007

Частки страхових платежів 
(премій, внесків) з видів 
страхування, інших, ніж 
страхування життя, що 
належать перестраховикам-
нерезидентам

T070 Немає Немає IR2

873

IR20008

Резерви незароблених премій 
та залишки страхових платежів 
з державного обовʼязкового 
страхування на початок 
звітного періоду 

T070 Немає Немає IR2

874

IR20009

Резерви незароблених премій 
та залишки страхових платежів 
з державного обовʼязкового 
страхування на кінець звітного 
періоду 

T070 Немає Немає IR2

875

IR20010

Частка перестраховиків у 
резервах незароблених премій 
з видів страхування, інших, ніж 
страхування життя на початок 
звітного періоду

T070 Немає Немає IR2

876

IR20011

Частка перестраховиків у 
резервах незароблених премій 
з видів страхування, інших, ніж 
страхування життя на кінець 
звітного періоду

T070 Немає Немає IR2
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877

IR20012

Дохід від реалізації послуг з 
видів страхування, інших, ніж 
страхування життя (зароблені 
страхові платежі)

T070 Немає Немає IR2

878 IR20013 Страхові платежі (премії, 
внески) із страхування життя T070 Немає Немає IR2

879

IR20014

Частки страхових платежів 
(премій, внесків) із 
страхування життя, що 
належать перестраховикам 

T070 Немає Немає IR2

880

IR20015

Частки страхових платежів 
(премій, внесків) із 
страхування життя, що 
належать перестраховикам-
нерезидентам

T070 Немає Немає IR2

881 IR20016 Дохід від реалізації послуг зі 
страхування життя T070 Немає Немає IR2

882 IR20017 Дохід від надання послуг для 
інших страховиків T070 Немає Немає IR2

883

IR20018

Cуми агентських винагород, 
що належать до доходу від 
надання послуг для інших 
страховиків

T070 Немає Немає IR2

884

IR20019

Cуми агентських винагород, 
що отримуються від 
страховиків, які здійснюють 
страхування життя, та 
належать до доходу від 
надання послуг для інших 
страховиків

T070 Немає Немає IR2

885

IR20020

Дохід від надання послуг 
(виконання робіт), що 
безпосередньо повʼязані із 
видами діяльності, 
зазначеними в статті 2 Закону 
України “Про страхування”

T070 Немає Немає IR2

886
IR20021

Суми, що повертаються із 
технічних резервів, інших, ніж 
резерви незароблених премій

T070 Немає Немає IR2

887 IR20022 Суми, що повертаються з 
резервів із страхування життя T070 Немає Немає IR2

888
IR20023

Суми, що повертаються з 
резерву належних виплат 
страхових сум 

T070 Немає Немає IR2
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889

IR20024

Суми інвестиційного доходу, 
одержаного страховиком від 
розміщення коштів резервів 
страхування життя, що 
належить страховику 

T070 Немає Немає IR2

890
IR20025

Частки страхових виплат і 
відшкодувань, компенсовані 
перестраховиками 

T070 Немає Немає IR2

891

IR20026

Частки страхових виплат і 
відшкодувань, компенсовані 
перестраховиками-
нерезидентами 

T070 Немає Немає IR2

892
IR20027

Частки викупних сум, що 
компенсуються 
перестраховиками 

T070 Немає Немає IR2

893
IR20028

Суми, що повертаються із 
централізованих страхових 
резервних фондів 

T070 Немає Немає IR2

894

IR20029

Суми, що отримуються в 
результаті реалізації 
переданого страхувальником 
або іншою особою права 
вимоги до особи, 
відповідальної за заподіяні 
збитки 

T070 Немає Немає IR2

895 IR20030 Суми отриманих комісійних 
винагород за перестрахування T070 Немає Немає IR2

896

IR20031

Суми комісійних винагород за 
перестрахування, 
компенсовані 
перестраховиками-
нерезидентами 

T070 Немає Немає IR2

897 IR20032 Інші операційні доходи T070 Немає Немає IR2
898 IR20033 Фінансові доходи T070 Немає Немає IR2
899 IR20034 Фінансові доходи від участі в 

капіталі T070 Немає Немає IR2

900 IR20035 Фінансові доходи за 
облігаціями T070 Немає Немає IR2

901 IR20036 Фінансові доходи від депозитів T070 Немає Немає IR2
902

IR20037
Дивіденди за акціями, що 
належать до фінансових 
доходів

T070 Немає Немає IR2

903 IR20038 Інші доходи T070 Немає Немає IR2
904 IR20039 Надзвичайні доходи T070 Немає Немає IR2
905 IR20040 Страхові виплати та страхові 

відшкодування T070 Немає Немає IR2
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906

IR20041

Страхові виплати та страхові 
відшкодування, що 
здійснюються за договорами 
страхування, термін дії яких на 
дату прийняття рішення про 
здійснення страхової виплати/ 
страхового відшкодування 
закінчився 

T070 Немає Немає IR2

907 IR20042 Виплати викупних сум T070 Немає Немає IR2
908

IR20043
Відрахування в технічні 
резерви, інші, ніж резерви 
незароблених премій 

T070 Немає Немає IR2

909

IR20044

Відрахування в резерв 
катастроф з обовʼязкового 
страхування цивільної 
відповідальності за ядерну 
шкоду 

T070 Немає Немає IR2

910 IR20045 Відрахування в резерви із 
страхування життя T070 Немає Немає IR2

911
IR20046

Відрахування до резерву 
належних виплат страхових 
сум 

T070 Немає Немає IR2

912

IR20047

Сума відрахувань у резерв зі 
страхування життя за рахунок 
частини інвестиційного 
доходу, одержаного від 
розміщення коштів резервів 
страхування життя 

T070 Немає Немає IR2

913 IR20048 Відрахування в централізовані 
страхові резервні фонди T070 Немає Немає IR2

914

IR20049

Витрати, пов’язані з 
укладанням та пролонгацією 
договорів страхування 
(аквізиційні витрати) 

T070 Немає Немає IR2

915

IR20050

Витрати на агентські 
винагороди, повʼязані з 
укладанням та пролонгацією 
договорів страхування 
(аквізиційні витрати) 

T070 Немає Немає IR2

916

IR20051

Витрати на агентські 
винагороди страховикам-
нерезидентам, повʼязані з 
укладанням та пролонгацією 
договорів страхування 
(аквізиційні витрати) 

T070 Немає Немає IR2



6

917
IR20052

Витрати, повʼязані з 
укладанням та пролонгацією 
договорів перестрахування 

T070 Немає Немає IR2

918

IR20053

Витрати на винагороди 
брокерам, повʼязані з 
укладанням та пролонгацією 
договорів перестрахування 

T070 Немає Немає IR2

919

IR20054

Витрати на винагороди 
брокерам-нерезидентам, 
повʼязані з укладанням та 
пролонгацією договорів 
перестрахування 

T070 Немає Немає IR2

920

IR20055

Витрати на комісійні 
винагороди 
перестрахувальникам, 
повʼязані з укладанням та 
пролонгацією договорів 
перестрахування 

T070 Немає Немає IR2

921

IR20056

Витрати на комісійні 
винагороди 
перестрахувальникам-
нерезидентам, повʼязані з 
укладанням та пролонгацією 
договорів перестрахування 

T070 Немає Немає IR2

922

IR20057

Витрати, повʼязані з 
регулюванням страхових 
випадків (ліквідаційні 
витрати), що сталися у 
звітному періоді 

T070 Немає Немає IR2

923

IR20058

Витрати на оплату судових 
затрат, повʼязані з 
регулюванням страхових 
випадків (ліквідаційні 
витрати), що сталися у 
звітному періоді 

T070 Немає Немає IR2

924

IR20059

Витрати на оплату експертних 
(оцінних) робіт, повʼязані з 
регулюванням страхових 
випадків (ліквідаційні 
витрати), що сталися у 
звітному періоді 

T070 Немає Немає IR2



7

925

IR20060

Витрати на оплату експертних 
(оцінних) робіт – послуг 
аварійних комісарів, повʼязані 
з регулюванням страхових 
випадків (ліквідаційні 
витрати), що сталися у 
звітному періоді

T070 Немає Немає IR2

926

IR20061

Витрати на оплату послуг 
установ асистансу, повʼязані з 
регулюванням страхових 
випадків (ліквідаційні 
витрати), що сталися у 
звітному періоді 

T070 Немає Немає IR2

927

IR20062

Витрати на оплату послуг 
установ асистансу-
нерезидентів, повʼязані з 
регулюванням страхових 
випадків (ліквідаційні 
витрати), що сталися у 
звітному періоді 

T070 Немає Немає IR2

928

IR20063

Витрати, повʼязані з 
регулюванням страхових 
випадків (ліквідаційні 
витрати), що сталися в 
попередніх звітних періодах 

T070 Немає Немає IR2

929

IR20064

Витрати на оплату судових 
затрат, повʼязані з 
регулюванням страхових 
випадків (ліквідаційні 
витрати), що сталися в 
попередніх звітних періодах 

T070 Немає Немає IR2

930

IR20065

Витрати на оплату експертних 
(оцінних) робіт, повʼязані з 
регулюванням страхових 
випадків (ліквідаційні 
витрати), що сталися в 
попередніх звітних періодах 

T070 Немає Немає IR2

931

IR20066

Витрати на оплату експертних 
(оцінних) робіт – послуг 
аварійних комісарів, повʼязані 
з регулюванням страхових 
випадків (ліквідаційні 
витрати), що сталися в 
попередніх звітних періодах 

T070 Немає Немає IR2
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932

IR20067

Витрати на оплату послуг 
установ асистансу, повʼязані з 
регулюванням страхових 
випадків (ліквідаційні 
витрати), що сталися в 
попередніх звітних періодах 

T070 Немає Немає IR2

933

IR20068

Витрати на оплату послуг 
установ асистансу-
нерезидентів, повʼязані з 
регулюванням страхових 
випадків (ліквідаційні 
витрати), що сталися в 
попередніх звітних періодах 

T070 Немає Немає IR2

934
IR20069

Інші витрати, що належать до 
собівартості реалізованих 
послуг 

T070 Немає Немає IR2

935 IR20070 Інші адміністративні витрати T070 Немає Немає IR2
936 IR20071 Інші витрати на збут послуг T070 Немає Немає IR2
937

IR20072
Витрати на рекламу та 
маркетинг, що належать до 
інших витрат на збут послуг 

T070 Немає Немає IR2

938 IR20073 Інші операційні витрати T070 Немає Немає IR2
939 IR20074 Фінансові витрати T070 Немає Немає IR2
940 IR20075 Втрати від участі в капіталі, що 

належать до фінансових витрат T070 Немає Немає IR2

941
IR20076

Проценти за користування 
кредитами, що належать до 
фінансових витрат 

T070 Немає Немає IR2

942
IR20077

Проценти за випущеними 
облігаціями, що належать до 
фінансових витрат 

T070 Немає Немає IR2

943 IR20078 Інші витрати T070 Немає Немає IR2
944 IR20079 Надзвичайні витрати T070 Немає Немає IR2
945 IR20080 Результат основної діяльності T070 Немає Немає IR2
946 IR20081 Результат фінансових операцій T070 Немає Немає IR2
947 IR20082 Результат фінансових операцій 

від участі в капіталі T070 Немає Немає IR2

948 IR20083 Результат іншої звичайної 
діяльності T070 Немає Немає IR2

949 IR20084 Результат надзвичайних подій T070 Немає Немає IR2
950 IR20085 Податок на прибуток від 

звичайної діяльності T070 Немає Немає IR2

951

IR20086

Податок на прибуток від 
звичайної діяльності на валові 
доходи від діяльності з видів 
страхування, інших, ніж 
страхування життя

T070 Немає Немає IR2
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952

IR20087

Податок на прибуток від 
звичайної діяльності на валові 
доходи від діяльності зі 
страхування життя

T070 Немає Немає IR2

953

IR20088

Податок на прибуток від 
звичайної діяльності на 
операції з перестраховиками-
нерезидентами

T070 Немає Немає IR2

954 IR20089 Податки на прибуток від 
надзвичайних подій T070 Немає Немає IR2

955 IR20090 Чистий прибуток T070 Немає Немає IR2
956 IR20091 Чистий збиток T070 Немає Немає IR2
957 IR30001 Страхові платежі (премії, 

внески) T100 KU Немає IR3

958 IR30002 Страхові виплати та страхові 
відшкодування T100 KU Немає IR3

959 IR30003 Кількість філій T100 KU Немає IR3
960 IR30004 Кількість дирекцій філій T100 KU Немає IR3
961 IR30005 Кількість відділень філій T100 KU Немає IR3
962 IR30006 Кількість представництв T100 KU Немає IR3
963

IR40001 Страхові платежі (премії, 
внески) T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

964

IR40002
Частки страхових платежів 
(премій, внесків), що 
сплачуються перестраховикам 

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

965

IR40003

Частки страхових платежів 
(премій, внесків), що 
повертаються страхувальникам 
(перестрахувальникам)

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4
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966

IR40004

Частки страхових платежів 
(премій, внесків), що 
повертаються 
перестраховиками

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

967

IR40005 Резерви із страхування життя 
на кінець звітного періоду T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

968

IR40006

Резерви довгострокових 
зобов’язань із страхування 
життя на кінець звітного 
періоду

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

969

IR40007 Резерви незароблених премій 
на кінець звітного періоду T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

970

IR40008
Частка перестраховиків у 
резервах незароблених премій 
на кінець звітного періоду 

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

971

IR40009 Величина зміни резервів із 
страхування життя T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4
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972

IR40010

Величина зміни резервів із 
страхування життя, яка 
відповідає інвестиційним 
доходам, що застосовуються 
для розрахунку страхових 
тарифів

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

973

IR40011

Величина зміни резервів із 
страхування життя, яка 
відповідає індексації розмірів 
страхових сум та (або) 
страхових виплат за офіційним 
індексом інфляції

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

974

IR40012

Величина зміни резервів із 
страхування життя, яка 
відповідає частині 
інвестиційного доходу від 
розміщення коштів резервів із 
страхування життя, що 
залишилася після відрахувань 
у математичні резерви та 
вирахувань витрат страховика 
на ведення справи

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

975

IR40013

Величина зміни резервів із 
страхування життя, що 
відповідає загальному обсягу 
збільшення розмірів страхових 
сум та (або) страхових виплат 
(бонусів), які визначено за 
іншими фінансовими 
результатами діяльності згідно 
з договорами страхування, що 
передбачають участь 
страхувальника в 
інвестиційному доході 
страховика

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  Немає IR4

976

IR40014

Величина зміни резервів із 
страхування життя, яка 
відповідає величині зміни 
розмірів страхових сум та (або) 
страхових виплат за 
договорами страхування, 
грошові зобовʼязання за якими 
визначено у вільно 
конвертованій валюті або 
розрахункових величинах

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4
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977

IR40015

Величина технічних резервів 
інших, ніж резерви 
незароблених премій, на кінець 
звітного періоду 

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

978

IR40016

Резерв заявлених, але не 
виплачених збитків, що 
належить до технічних резервів 
інших, ніж резерви 
незароблених премій, на кінець 
звітного періоду

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

979

IR40017

Резерв збитків, які виникли, але 
не заявлені, що належить до 
технічних резервів інших, ніж 
резерви незароблених премій, 
на кінець звітного періоду 

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

980

IR40018

Резерв катастроф, що належить 
до технічних резервів інших, 
ніж резерви незароблених 
премій, на кінець звітного 
періоду

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

981

IR40019

Резерв коливань збитковості, 
що належить до технічних 
резервів інших, ніж резерви 
незароблених премій, на кінець 
звітного періоду

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

982

IR40020

Інвестиційний дохід, що 
отримується від розміщення 
коштів резервів із страхування 
життя

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4
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983

IR40021

Інвестиційний дохід, що 
отримується від розміщення 
коштів резервів із страхування 
життя, направлений на 
збільшення резервів із 
страхування життя

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

984

IR40022
Частка перестраховиків у 
резервах із страхування життя 
на кінець звітного періоду

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

985

IR40023

Частка перестраховиків у 
резервах довгострокових 
зобов’язань (математичних 
резервах) із страхування життя 
на кінець звітного періоду

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

986

IR40025

Кількість страхових випадків, 
за якими прийнято рішення про 
здійснення страхових 
виплат/відшкодувань

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

987

IR40026 Страхові 
виплати/відшкодування T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

988

IR40027 Страхові виплати у вигляді 
ануїтетів T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4
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989

IR40028 Виплати викупних сум T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

990

IR40029

Частки страхових 
виплат/відшкодувань, що 
отримуються від 
перестраховиків

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

991

IR40030
Частки викупних сум, що 
отримуються від 
перестраховиків

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

992

IR40031

Максимальна страхова 
виплата/відшкодування, 
здійснена за окремим 
страховим випадком 

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

993

IR40032

Витрати, повʼязані з 
укладанням та пролонгацією 
договорів страхування 
(аквізиційні витрати) 

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

994

IR40033

Витрати на агентські 
винагороди, повʼязані з 
укладанням та пролонгацією 
договорів страхування 
(аквізиційні витрати)

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4
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995

IR40034

Витрати на агентські 
винагороди страховикам 
нерезидентам, повʼязані з 
укладанням та пролонгацією 
договорів страхування 
(аквізиційні витрати)

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

996

IR40035
Витрати, повʼязані з 
укладанням та пролонгацією 
договорів перестрахування 

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

997

IR40036

Витрати на винагороди 
брокерам, повʼязані з 
укладанням та пролонгацією 
договорів перестрахування 

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

998

IR40037

Витрати на комісійні 
винагороди 
перестрахувальникам, 
повʼязані з укладанням та 
пролонгацією договорів 
перестрахування

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

999

IR40038

Витрати, повʼязані з 
регулюванням страхових 
випадків, що сталися у 
звітному періоді  

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

1000

IR40039

Витрати на оплату судових 
затрат, повʼязані з 
регулюванням страхових 
випадків, що сталися у 
звітному періоді

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4
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1001

IR40040

Витрати  на оплату експертних 
(оцінних) робіт, повʼязані з 
регулюванням страхових 
випадків, що сталися у 
звітному періоді

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

1002

IR40041

Витрати на оплату експертних 
(оцінних) робіт – послуг 
аварійних комісарів, повʼязані 
з регулюванням страхових 
випадків, що сталися у 
звітному періоді

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

1003

IR40042

Витрати на оплату послуг 
установ асистансу, повʼязані з 
регулюванням страхових 
випадків, що сталися у 
звітному періоді 

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

1004

IR40043

Витрати, що здійснюються у 
звʼязку з регулюванням 
страхових випадків, що 
сталися в попередніх звітних 
періодах 

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

1005

IR40044

Витрати на оплату судових 
затрат, що здійснюються у 
звʼязку з регулюванням 
страхових випадків, які сталися 
в попередніх звітних періодах  

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

1006

IR40045

Витрати на оплату експертних 
(оцінних) робіт, що 
здійснюються у звʼязку з 
регулюванням страхових 
випадків, які сталися в 
попередніх звітних періодах

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4
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1007

IR40046

Витрати на оплату експертних 
(оцінних) робіт – послуг 
аварійних комісарів, що 
здійснюються у звʼязку з 
регулюванням страхових 
випадків, які сталися в 
попередніх звітних періодах 

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

1008

IR40047

Витрати на оплату послуг 
установ асистансу, що 
здійснюються у звʼязку з 
регулюванням страхових 
випадків, які сталися в 
попередніх звітних періодах

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

1009

IR40048
Кількість договорів 
страхування, укладених 
протягом звітного періоду

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

1010

IR40049

Кількість фізичних осіб, 
застрахованих упродовж 
звітного періоду за договорами 
страхування життя

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

1011

IR40050

Кількість фізичних осіб, 
застрахованих на кінець 
звітного періоду за договорами 
страхування життя

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

1012

IR40051
Максимальна страхова сума за 
окремою застрахованою 
особою

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4
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1013

IR40052

Кількість договорів 
страхування, за якими не 
виконано страхові 
зобов’язання у визначений 
договором страхування термін 
на кінець звітного періоду

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

1014

IR40053
Загальний обсяг 
відповідальності на кінець 
звітного періоду

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

1015

IR40054

Кредиторська заборгованість 
за страховими виплатами/
відшкодуваннями на кінець 
звітного періоду

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

1016

IR40055 Кількість страхових виплат T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

1017

IR40056
Залишок страхових платежів 
(премій, внесків) на кінець 
звітного періоду

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

1018

IR40057
Кількість випадків, з яких не 
виконано зобов’язання, на 
кінець звітного періоду

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4
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1019

IR40058
Обсяг страхових сум, що не  
виплачені на кінець звітного 
періоду

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

1020

IR40059 Фактичні витрати на 
проведення страхування T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

1021

IR40060
Частка перестраховиків у 
резервах заявлених, але не 
виплачених збитків

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

1022

IR40061

Частка перестраховиків у 
резервах збитків, що виникли, 
але не заявлені, на кінець 
звітного періоду 

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

1023

IR40062

Частка перестраховиків у 
резервах належних виплат 
страхових сум на кінець 
звітного періоду 

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

1024

IR40063 Відстрочені аквізиційні 
витрати T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4
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1025

IR40064 Кредиторська заборгованість 
за договорами страхування T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

1026

IR40065

Кредиторська заборгованість 
за договорами 
перестрахування на кінець 
звітного періоду

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

1027

IR40066

Прострочена кредиторська 
заборгованість за договорами 
страхування на кінець звітного 
періоду

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

1028

IR40067

Прострочена кредиторська 
заборгованість за договорами 
перестрахування на кінець 
звітного періоду

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

1029

IR40068
Дебіторська заборгованість за 
договорами страхування на 
кінець звітного періоду

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

1030

IR40069
Дебіторська заборгованість за 
договорами перестрахування 
на кінець звітного періоду

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4
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1031

IR40070

Прострочена дебіторська 
заборгованість за договорами 
страхування на кінець звітного 
періоду

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

1032

IR40071

Прострочена дебіторська 
заборгованість за договорами 
перестрахування на кінець 
звітного періоду

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

1033

IR40072

Непрострочена дебіторська 
заборгованість, що виникла 
внаслідок розміщення 
грошових коштів страховика в 
гарантійних фондах 
асистанських компаній на 
кінець звітного періоду

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

1034

IR40073

Непрострочена дебіторська 
заборгованість, що виникла 
внаслідок здійснення 
страхового відшкодування за 
іншого страховика за 
договором обовʼязкового 
страхування цивільно-правової 
відповідальності власників 
наземних транспортних засобів 
на кінець звітного періоду

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

1035

IR40074 Відповідальність під ризиком 
на кінець звітного періоду T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

1036

IR40075

Відповідальність під ризиком 
за вирахуванням 
відповідальності, переданої 
перестраховику, на кінець 
звітного періоду

T100

H011, 
H015, 
K030, 
Z220, 
R034, 
S190,  
H029  

Немає IR4

…
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885 IR710001 Сплачений статутний капітал 
на кінець звітного періоду T070 K040 Немає IR71

886
IR710002

Частка нерезидентів у 
статутному фонді страховика  
на кінець звітного періоду 

T070 K040 Немає IR71

887 IR710003 Гарантійний фонд на кінець 
звітного періоду T070 K040 Немає IR71

888

IR710004

Вільні резерви страховика, що 
належать до гарантійного 
фонду, на кінець звітного 
періоду

T070 K040 Немає IR71

889
IR710005

Фактичний запас 
платоспроможності (нетто-
активи)

T070 K040 Немає IR71

890

IR710006

Нормативний запас 
платоспроможності для 
страховиків, які здійснюють 
види страхування, інші, ніж 
страхування життя

T070 K040 Немає IR71

891

IR710007

Нормативний запас 
платоспроможності для 
страховиків, які здійснюють 
види страхування, інші, ніж 
страхування життя, за сумою 
надходжень страхових премій 

T070 K040 Немає IR71

892

IR710008

Нормативний запас 
платоспроможності для 
страховиків, які здійснюють 
види страхування, інші, ніж 
страхування життя, за сумою 
здійснених виплат 

T070 K040 Немає IR71

893

IR710009

Нормативний запас 
платоспроможності для 
страховиків, які здійснюють 
страхування життя

T070 K040 Немає IR71

894

IR710010

Нормативний запас 
платоспроможності для 
страховиків, які здійснюють 
види страхування, інші, ніж 
страхування життя, та мають 
страхові зобов’язання за 
договорами страхування життя

T070 K040 Немає IR71

895

IR710011

Величина перевищення 
фактичного запасу 
платоспроможності страховика 
над розрахунковим 
нормативним запасом

T070 K040 Немає IR71

Рядки 885–961 виключити.
У звʼязку з цим рядки 962–1229 уважати відповідно рядками 885–
1152.
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896

IR720001

Розрахунок резервів 
незароблених премій та частки 
перестраховиків у резервах 
незароблених премій на кінець 
звітного періоду

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4, 
T070_5, 
T070_6

K030, 
H011

Q010, Q101, 
Q102 IR72

897
IR730001

Величина сформованих 
страхових резервів на кінець 
звітного періоду

T070 Немає Немає IR73

898
IR730002

Величина сформованих 
технічних страхових резервів 
на кінець звітного періоду

T070 Немає Немає IR73

899

IR730003

Величина сформованих 
резервів незароблених премій, 
що належать до технічних 
страхових резервів, на кінець 
звітного періоду

T070 Немає Немає IR73

900
IR730004

Резерв заявлених, але не 
виплачених збитків на кінець 
звітного періоду

T070 Немає Немає IR73

901
IR730005

Резерв збитків, які виникли, але 
не заявлені, на кінець звітного 
періоду

T070 Немає Немає IR73

902 IR730006 Резерв коливань збитковості на 
кінець звітного періоду T070 Немає Немає IR73

903 IR730007 Резерви катастроф на кінець 
звітного періоду T070 Немає Немає IR73

904 IR730008 Резерви зі страхування життя на 
кінець звітного періоду T070 Немає Немає IR73

905

IR730009

Резерви довгострокових 
зобовʼязань, що належать до 
резервів із страхування життя, 
на кінець звітного періоду

T070 Немає Немає IR73

906

IR730010

Залишки страхових платежів із 
державного обовʼязкового 
страхування на кінець звітного 
періоду

T070 Немає Немає IR73

907

IR730011

Величина сформованих 
страхових резервів в іноземній 
валюті на кінець звітного 
періоду

T070 Немає Немає IR73

908

IR740001 Частка перестраховика у 
страхових резервах T070

H011, 
H027, 
K040, 
K190

Q001_1, 
K020 IR74
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909

IR740002
Частка перестраховика у 
резервах заявлених, але не 
виплачених збитків

T070

H011, 
H027, 
K040, 
K190

Q001_1, 
K020 IR74

910

IR740003
Частка перестраховика у 
резервах належних виплат 
страхових сум

T070

H011, 
H027, 
K040, 
K190

Q001_1, 
K020 IR74

911

IR740004
Дебіторська заборгованість за 
договорами перестрахування на 
кінець звітного періоду

T070

H011, 
H027, 
K040, 
K190

Q001_1, 
K020 IR74

912

IR750001 Грошові кошти на поточних 
рахунках 

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4

Немає Немає IR75

913

IR750002 Грошові кошти в іноземній 
валюті на поточних рахунках 

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4

Немає Немає IR75

914

IR750003 Банківські вклади (депозити) 

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4

Немає Немає IR75

915

IR750004 Банківські вклади (депозити) в 
іноземній валюті

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4

Немає Немає IR75

916

IR750005 Банківські метали 

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4

Немає Немає IR75

917

IR750006 Нерухоме майно 

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4

Немає Немає IR75

918

IR750007 Акції 

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4

Немає Немає IR75

919

IR750008 Облігації 

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4

Немає Немає IR75
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920

IR750009 Іпотечні сертифікати 

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4

Немає Немає IR75

921

IR750010 Цінні папери, що емітуються 
державою 

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4

Немає Немає IR75

922

IR750011 Права вимоги до 
перестраховиків 

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4

Немає Немає IR75

923

IR750012 Права вимоги до 
перестраховиків-нерезидентів 

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4

Немає Немає IR75

924

IR750013
Інвестиції в економіку України 
за напрямами, визначеними 
Кабінетом Міністрів України

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4

Немає Немає IR75

925

IR750014

Розроблення та впровадження 
високотехнологічного 
устаткування, іншої 
інноваційної продукції, 
ресурсо- та енергозберігаючих 
технологій, що належать до 
інвестицій в економіку України 
за напрямами, визначеними 
Кабінетом Міністрів України

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4

Немає Немає IR75

926

IR750015

Розвиток інфраструктури 
туризму, що належить до 
інвестицій в економіку України 
за напрямами, визначеними 
Кабінетом Міністрів України

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4

Немає Немає IR75

927

IR750016

Видобування корисних 
копалин, що належить до 
інвестицій в економіку України 
за напрямами, визначеними 
Кабінетом Міністрів України

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4

Немає Немає IR75

928

IR750017

Перероблення відходів гірничо-
металургійного виробництва, 
що належить до інвестицій в 
економіку України за 
напрямами, визначеними 
Кабінетом Міністрів України

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4

Немає Немає IR75
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929

IR750018

Будівництво житла, що 
належить до інвестицій в 
економіку України за 
напрямами, визначеними 
Кабінетом Міністрів України

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4

Немає Немає IR75

930

IR750019

Розвиток транспортної 
інфраструктури, у тому числі 
будівництво та реконструкція 
автомобільних доріг, що 
належить до інвестицій в 
економіку України за 
напрямами, визначеними 
Кабінетом Міністрів України

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4

Немає Немає IR75

931

IR750020

Розвиток сектору звʼязку та 
телекомунікацій, що належить 
до інвестицій в економіку 
України за напрямами, 
визначеними Кабінетом 
Міністрів України 

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4

Немає Немає IR75

932

IR750021

Розвиток ринку іпотечного 
кредитування шляхом 
придбання цінних паперів, 
емітованих Державною 
іпотечною установою, що 
належить до інвестицій в 
економіку України за 
напрямами, визначеними 
Кабінетом Міністрів України 

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4

Немає Немає IR75

933

IR750022

Кредити страхувальникам – 
фізичним особам, що 
видаються в порядку, 
визначеному Національним 
банком 

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4

Немає Немає IR75

934

IR750023

Довгострокові кредити для 
житлового будівництва, у тому 
числі індивідуальних 
забудовників, що 
використовуються у порядку, 
визначеному Кабінетом 
Міністрів України

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4

Немає Немає IR75

935

IR750024 Готівка в касі 

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4

Немає Немає IR75
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936

IR760001 Незавершене будівництво 
T070_1, 
T070_2, 
T090

Немає

Q001_1, 
Q001_2, 
Q002, Q003, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q015, Q103

IR76

937

IR760002
Будинки та споруди, які є 
об’єктами незавершених 
капітальних інвестицій

T070_1, 
T070_2, 
T090

Немає

Q001_1, 
Q001_2, 
Q002, Q003, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q015, Q103

IR76

938
IR770001

Основні засоби та інвестиційна 
нерухомість T070_1, 

T070_2

H027, 
KU, 
K031

Q001, Q002, 
Q003, Q007, 
Q015, Q104

IR77

939
IR770002 Земельні ділянки, які є 

обʼєктами нерухомого майна  
T070_1, 
T070_2

H027, 
KU, 
K031

Q001, Q002, 
Q003, Q007, 
Q015, Q104

IR77

940
IR770003 Будинки та споруди, які є 

обʼєктами нерухомого майна   
T070_1, 
T070_2

H027, 
KU, 
K031

Q001, Q002, 
Q003, Q007, 
Q015, Q104

IR77

941

IR780001
Довгострокові фінансові 
інвестиції та поточні фінансові 
інвестиції

T100
R034, 
H027, 
F024

Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
K020, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q007_3, 
Q015

IR78

942

IR780002 Акції T100
R034, 
H027, 
F024

Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
K020, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q007_3, 
Q015

IR78

943

IR780003 Облігації T100
R034, 
H027, 
F024

Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
K020, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q007_3, 
Q015

IR78
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944

IR780004 Цінні папери, що емітуються 
державою T100

R034, 
H027, 
F024

Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
K020, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q007_3, 
Q015

IR78

945

IR780005
Інвестиції в економіку України 
за напрямами, визначеними 
Кабінетом Міністрів України

T100
R034, 
H027, 
F024

Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
K020, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q007_3, 
Q015

IR78

946

IR780006 Вклади в банках (депозити) T100
R034, 
H027, 
F024

Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
K020, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q007_3, 
Q015

IR78

947

IR780007 Іпотечні сертифікати T100
R034, 
H027, 
F024

Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
K020, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q007_3, 
Q015

IR78

948

IR780008

Довгострокова дебіторська 
заборгованість, дебіторська 
заборгованість за розрахунками 
за виданими авансами та з 
нарахованих доходів й інша 
поточна дебіторська 
заборгованість 

T100
R034, 
H027, 
F024

Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
K020, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q007_3, 
Q015

IR78

949

IR780009

Дебіторська заборгованість за 
довгостроковими кредитами 
для житлового будівництва, у 
тому числі індивідуальних 
забудовників, що 
використовуються в порядку, 
визначеному Кабінетом 
Міністрів України

T100
R034, 
H027, 
F024

Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
K020, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q007_3, 
Q015

IR78
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950

IR780010

Дебіторська заборгованість за 
кредитами страхувальникам – 
фізичним особам, що 
видаються в порядку, 
визначеному Національним 
банком 

T100
R034, 
H027, 
F024

Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
K020, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q007_3, 
Q015

IR78

951

IR780011 Грошові кошти та їх 
еквіваленти T100

R034, 
H027, 
F024

Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
K020, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q007_3, 
Q015

IR78

952

IR780012 Грошові кошти на поточних 
рахунках T100

R034, 
H027, 
F024

Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
K020, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q007_3, 
Q015

IR78

953

IR780013 Готівка в касі T100
R034, 
H027, 
F024

Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
K020, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q007_3, 
Q015

IR78

954

IR780014 Грошові кошти в дорозі T100
R034, 
H027, 
F024

Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
K020, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q007_3, 
Q015

IR78

955

IR780015 Цінні папери в еквіваленті 
грошових коштів T100

R034, 
H027, 
F024

Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
K020, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q007_3, 
Q015

IR78
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956

IR780016 Банківські метали в еквіваленті 
грошових коштів T100

R034, 
H027, 
F024

Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
K020, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q007_3, 
Q015

IR78

957

IR780017

Внески страховика, що є 
учасником фінансової групи, до 
статутних капіталів інших 
страховиків – учасників цієї 
фінансової групи

T100
R034, 
H027, 
F024

Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
K020, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q007_3, 
Q015

IR78

958

IR780018

Частка страховика, що є 
учасником фінансової групи, у 
статутних капіталах інших 
страховиків – учасників цієї 
фінансової групи

T100
R034, 
H027, 
F024

Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
K020, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q007_3, 
Q015

IR78

959

IR780019
Активи з права користування 
відповідно до МСФЗ 16 
“Оренда”

T100
R034, 
H027, 
F024

Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
K020, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q007_3, 
Q015

IR78

960

IR780020

Дебіторська заборгованість за 
нарахованими відсотками за 
банківськими вкладами 
(депозитами), цінними 
паперами, емітентом яких є 
держава

T100
R034, 
H027, 
F024

Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
K020, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q007_3, 
Q015

IR78

961

IR80001
Інформація про достроково 
припинені договори 
страхування

T070_1, 
T070_2

H011, 
H015

Q003_1, 
Q003_2, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q006

IR8

…
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928

IR100001 Грошові кошти на поточних 
рахунках T070 

H011, 
H026, 
H027, 
K040, 
K190

K020, Q001, 
Q003, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2

IR10

929

IR100002
Банківські вклади (депозити) та 
рахунки умовного зберігання 
(ескроу)

T070 

H011, 
H026, 
H027, 
K040, 
K190

K020, Q001, 
Q003, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2

IR10

930

IR100003
Банківські метали, у тому числі 
поточні та вкладні (депозитні) 
рахунки в банківських металах

T070 

H011, 
H026, 
H027, 
K040, 
K190

K020, Q001, 
Q003, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2

IR10

931

IR100004 Нерухоме майно T070 

H011, 
H026, 
H027, 
K040, 
K190

K020, Q001, 
Q003, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2

IR10

932

IR100005 Акції T070 

H011, 
H026, 
H027, 
K040, 
K190

K020, Q001, 
Q003, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2

IR10

933

IR100006 Облігації підприємств (крім 
цільових облігацій) T070 

H011, 
H026, 
H027, 
K040, 
K190

K020, Q001, 
Q003, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2

IR10

934

IR100007 Іпотечні сертифікати та 
іпотечні облігації T070 

H011, 
H026, 
H027, 
K040, 
K190

K020, Q001, 
Q003, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2

IR10

935

IR100008
Облігації місцевих позик та 
облігації міжнародних 
фінансових організацій

T070 

H011, 
H026, 
H027, 
K040, 
K190

K020, Q001, 
Q003, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2

IR10

936

IR100009 Цінні папери, що емітуються 
державою T070 

H011, 
H026, 
H027, 
K040, 
K190

K020, Q001, 
Q003, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2

IR10

Рядки 928–957 виключити.
У звʼязку з цим рядки 958–1152 уважати відповідно рядками 928–

1122.
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937

IR100010 Права вимоги до 
перестраховиків T070 

H011, 
H026, 
H027, 
K040, 
K190

K020, Q001, 
Q003, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2

IR10

938

IR100011

Інвестиції в економіку України 
за напрямами інвестування 
галузей економіки за рахунок 
коштів страхових резервів

T070 

H011, 
H026, 
H027, 
K040, 
K190

K020, Q001, 
Q003, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2

IR10

939

IR100012

Кредити страхувальникам – 
фізичним особам, що уклали 
договори страхування життя, у 
межах викупної суми на момент 
видачі кредиту та під заставу 
викупної суми – для страхових 
резервів із страхування життя

T070 

H011, 
H026, 
H027, 
K040, 
K190

K020, Q001, 
Q003, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2

IR10

940

IR100013
Довгострокове фінансування 
(кредитування) житлового 
будівництва

T070 

H011, 
H026, 
H027, 
K040, 
K190

K020, Q001, 
Q003, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2

IR10

941

IR100014

Готівка в касі в обсягах лімітів 
залишків каси, розрахунок яких 
установлений Національним 
банком 

T070 

H011, 
H026, 
H027, 
K040, 
K190

K020, Q001, 
Q003, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2

IR10

942

IR100015

Залишок коштів у 
централізованих страхових 
резервних фондах, що сплачені 
страховиками до 
централізованих страхових 
резервних фондів Моторного 
(транспортного) страхового 
бюро України

T070 

H011, 
H026, 
H027, 
K040, 
K190

K020, Q001, 
Q003, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2

IR10

943

IR100016

Залишки коштів, сплачених 
страховиком до 
централізованих страхових 
резервних фондів Моторного 
(транспортного) страхового 
бюро України в певному обсязі 

T070 

H011, 
H026, 
H027, 
K040, 
K190

K020, Q001, 
Q003, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2

IR10

944

IR100017

Непрострочена дебіторська 
заборгованість за укладеними 
договорами страхування за 
окремими видами страхування

T070 

H011, 
H026, 
H027, 
K040, 
K190

K020, Q001, 
Q003, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2

IR10
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945

IR100018

Непрострочена дебіторська 
заборгованість зі страхування 
цивільної відповідальності за 
ядерну шкоду

T070 

H011, 
H026, 
H027, 
K040, 
K190

K020, Q001, 
Q003, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2

IR10

946

IR100019

Непрострочена дебіторська 
заборгованість за укладеними 
договорами страхування з видів 
страхування, не зазначених у 
показниках IR100017 та 
IR100018

T070 

H011, 
H026, 
H027, 
K040, 
K190

K020, Q001, 
Q003, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2

IR10

947

IR100020
Непрострочена дебіторська 
заборгованість за укладеними 
договорами страхування життя

T070 

H011, 
H026, 
H027, 
K040, 
K190

K020, Q001, 
Q003, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2

IR10

948

IR100021

Непрострочена дебіторська 
заборгованість за укладеними 
договорами перестрахування з 
нерезидентами 

T070 

H011, 
H026, 
H027, 
K040, 
K190

K020, Q001, 
Q003, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2

IR10

949

IR100022

Непрострочена дебіторська 
заборгованість за укладеними 
договорами перестрахування, 
не зазначеними в показниках 
IR100018 та IR100021

T070 

H011, 
H026, 
H027, 
K040, 
K190

K020, Q001, 
Q003, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2

IR10

950

IR100023

Непрострочена дебіторська 
заборгованість, що виникла 
внаслідок розміщення 
грошових коштів страховика в 
гарантійних фондах 
асистанських компаній 
виключно з метою 
гарантування медичного 
обслуговування клієнтів 
страховика в медичних 
закладах відповідно до 
договорів страхування в разі 
настання страхових випадків

T070 

H011, 
H026, 
H027, 
K040, 
K190

K020, Q001, 
Q003, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2

IR10

951

IR100024

Непрострочена дебіторська 
заборгованість, що виникла 
внаслідок здійснення 
страхового відшкодування за 
іншого страховика за 
договором обовʼязкового 
страхування цивільно-правової 
відповідальності власників 
наземних транспортних засобів

T070 

H011, 
H026, 
H027, 
K040, 
K190

K020, Q001, 
Q003, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2

IR10
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952

IR100025

Дебіторська заборгованість за 
нарахованими відсотками за 
банківськими вкладами 
(депозитами), цінними 
паперами, емітентом яких є 
держава

T070 

H011, 
H026, 
H027, 
K040, 
K190

K020, Q001, 
Q003, Q006, 
Q007_1, 
Q007_2

IR10

953

IR110001
Непрострочена дебіторська 
заборгованість за укладеними 
договорами страхування

T070 

H011, 
H015, 
K040, 
K190

Q001, K020 IR11

954

IR110002
Непрострочена дебіторська 
заборгованість за укладеними 
договорами перестрахування

T070 

H011, 
H015, 
K040, 
K190

Q001, K020 IR11

955

IR110003

Права вимоги до 
перестраховиків у резерві 
заявлених, але не виплачених 
збитків, та резерві належних 
виплат страхових сум

T070 

H011, 
H015, 
K040, 
K190

Q001, K020 IR11

956

IR110004

Права вимоги до 
перестраховиків-резидентів (за 
виключенням прав вимоги в 
резерві заявлених, але не 
виплачених збитків, та резерві 
належних виплат страхових 
сум)

T070 

H011, 
H015, 
K040, 
K190

Q001, K020 IR11

957

IR110005

Права вимоги до 
перестраховиків-нерезидентів 
(за виключенням прав вимоги в 
резерві заявлених, але не 
виплачених збитків, та резерві 
належних виплат страхових 
сум)

T070 

H011, 
H015, 
K040, 
K190

Q001, K020 IR11

…

Таблицю після рядка 929 доповнити триста тринадцятьма новими 
рядками 930–1242 такого змісту: 
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1 2 3 4 5 6 7

930 IR130001

Надходження сум страхових 
(перестрахових) премій за 
видами страхування іншими 
ніж страхування життя 
(платоспроможність) 

T100 H011 Немає IR13

931 IR130002

Надходження сум страхових 
(перестрахових) премій за 
видом страхування життя 
(платоспроможність) 

T100 H011 Немає IR13

932 IR130003
Податок на дохід за договорами 
страхування 
(платоспроможність)

T100 H011 Немає IR13

933 IR130004

Страхові виплати за видами 
страхування іншими ніж 
страхування життя 
(платоспроможність)

T100 H011 Немає IR13

934 IR130005

Страхові виплати, включаючи 
виплати у вигляді ануїтетів, за 
видом страхування життя 
(платоспроможність)

T100 H011 Немає IR13

935 IR130006

Резерв заявлених, але не 
виплачених збитків, на початок 
розрахункового періоду за 
видами страхування іншими 
ніж страхування життя  
(платоспроможність)

T100 H011 Немає IR13

936 IR130007

Резерв заявлених, але не 
виплачених збитків, на початок 
розрахункового періоду за 
видом страхування життя 
(платоспроможність)

T100 H011 Немає IR13

937 IR130008

Резерв збитків, які виникли, але 
не заявлені, на початок 
розрахункового періоду за 
видами страхування іншими 
ніж страхування життя 
(платоспроможність)

T100 H011 Немає IR13

938 IR130009

Резерв збитків, які виникли, але 
не заявлені, на початок 
розрахункового періоду за 
видом страхування життя 
(платоспроможність)

T100 H011 Немає IR13



36

939 IR130010

Резерв заявлених, але не 
виплачених збитків на кінець  
розрахункового періоду за 
видами страхування іншими 
ніж страхування життя 
(платоспроможність)

T100 H011 Немає IR13

940 IR130011

Резерв заявлених, але не 
виплачених збитків на кінець  
розрахункового періоду за 
видом страхування життя 
(платоспроможність)

T100 H011 Немає IR13

941 IR130012

Резерв збитків, які виникли, але 
не заявлені на кінець 
розрахункового періоду за 
видами страхування іншими 
ніж страхування життя 
(платоспроможність)

T100 H011 Немає IR13

942 IR130013

Резерв збитків, які виникли, але 
не заявлені на кінець 
розрахункового періоду за 
видом страхування життя 
(платоспроможність)

T100 H011 Немає IR13

943 IR130014

Витрати на врегулювання 
збитків за видами страхування 
іншими ніж страхування життя 
(платоспроможність)

T100 H011 Немає IR13

944 IR130015
Витрати на врегулювання 
збитків за видом страхування 
життя (платоспроможність)

T100 H011 Немає IR13

945 IR130016

Доходи, що отримуються від 
регресів та суброгацій (з 
урахуванням зміни очікуваних 
доходів за регресами і 
суброгаціями) 
(платоспроможність)

T100 H011 Немає IR13

946 IR130017
Частки страхових виплат, що 
отримані від перестраховиків 
(платоспроможність)

T100 H011 Немає IR13

947 IR130018

Доходи від компенсації витрат, 
пов’язаних з урегулюванням 
страхових випадків 
перестраховиками 
(платоспроможність)

T100 H011 Немає IR13
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948 IR130019

Права вимоги до 
перестраховиків у резерві 
заявлених, але не виплачених 
збитків, на початок 
розрахункового періоду 
(платоспроможність)

T100 H011 Немає IR13

949 IR130020

Права вимоги до 
перестраховиків у резерві 
збитків, які виникли, але не 
заявлені, на початок 
розрахункового періоду 
(платоспроможність)

T100 H011 Немає IR13

950 IR130021

Права вимоги до 
перестраховиків у резерві 
заявлених, але не виплачених 
збитків, на кінець 
розрахункового періоду 
(платоспроможність)

T100 H011 Немає IR13

951 IR130022

Права вимоги до 
перестраховиків у резерві 
збитків, які виникли, але не 
заявлені, на кінець 
розрахункового періоду 
(платоспроможність)

T100 H011 Немає IR13

952 IR130023

Частка доходів, що 
отримуються від регресів та 
суброгацій, належні 
перестраховикам 
(платоспроможність)

T100 H011 Немає IR13

953 IR130024 Коефіцієнт ефективності 
перестрахування T100 H011 Немає IR13

954 IR130025

Нормативний запас 
платоспроможності на 
31 грудня попереднього 
календарного року

T100 H011 Немає IR13

955 IR130026
Розмір нормативного запасу 
платоспроможності на основі  
страхових премій

T100 H011 Немає IR13

956 IR130027
Розмір нормативного запасу 
платоспроможності на основі  
страхових виплат

T100 H011 Немає IR13

957 IR130028
Математичний резерв за 
основними ризиками 
(платоспроможність)

T100 H011 Немає IR13
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958 IR130029

Права вимоги до 
перестраховиків у 
математичному резерві за 
основними ризиками 
(платоспроможність)

T100 H011 Немає IR13

959 IR130030
Коефіцієнт “чистого” 
математичного резерву за 
основними ризиками

T100 H011 Немає IR13

960 IR130031

Відповідальність під ризиком за 
основними ризиками (строк 
покриття до 3 років) 
(платоспроможність) 

T100 H011 Немає IR13

961 IR130032

Відповідальність під ризиком за 
основними ризиками (строк 
покриття від 3 до 5 років) 
(платоспроможність) 

T100 H011 Немає IR13

962 IR130033

Відповідальність під ризиком за 
основними ризиками (строк 
покриття більше 5 років) 
(платоспроможність) 

T100 H011 Немає IR13

963 IR130034

Відповідальність під ризиком за 
вирахуванням відповідальності, 
переданої перестраховику, за 
основними ризиками (строк 
покриття до 3 років) 
(платоспроможність)

T100 H011 Немає IR13

964 IR130035

Відповідальність під ризиком за 
вирахуванням відповідальності,  
переданої перестраховику, за 
основними ризиками (строк 
покриття від 3 до 5 років) 
(платоспроможність) 

T100 H011 Немає IR13

965 IR130036

Відповідальність під ризиком за 
вирахуванням відповідальності,  
переданої перестраховику, за 
основними ризиками (строк 
покриття більше 5 років) 
(платоспроможність) 

T100 H011 Немає IR13

966 IR130037

Коефіцієнт “чистої” 
відповідальності під ризиком за 
основними ризиками (строк 
покриття до 3 років)

T100 H011 Немає IR13
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967 IR130038

Коефіцієнт “чистої” 
відповідальності під ризиком за 
основними ризиками (строк 
покриття від 3 до 5 років)

T100 H011 Немає IR13

968 IR130039

Коефіцієнт “чистої” 
відповідальності під ризиком за 
основними ризиками (строк 
покриття більше 5 років)

T100 H011 Немає IR13

969 IR130040 Нормативний запас 
платоспроможності T100 H011 Немає IR13

970 IR130041
Відстрочені аквізиційні витрати 
з метою розрахунку нормативів 
(платоспроможність)

T100 H011 Немає IR13

971 IR130042 Норматив ризиковості операцій T100 H011 Немає IR13

972 IR130043 Норматив якості активів T100 H011 Немає IR13

973 IR140001
Дебіторська заборгованість за 
страховими (перестраховими) 
преміями

T070_1, 
T070_2

H011, 
H015, 
H018, 
K014, 
K030, 
K061, 
S190

Немає IR14

974 IR140002
Дебіторська заборгованість за 
перестраховими преміями, 
переданими перестраховикам

T070_1, 
T070_2

H011, 
H015, 
H018, 
K014, 
K030, 
K061, 
S190

Немає IR14

975 IR140003

Дебіторська заборгованість, що 
виникла внаслідок розміщення 
грошових коштів страховика в 
гарантійних фондах 
асистанських компаній 

T070_1, 
T070_2

H011, 
H015, 
H018, 
K014, 
K030, 
K061, 
S190

Немає IR14

976 IR140004

Дебіторська заборгованість 
страховиків, які уклали угоду 
про пряме врегулювання за 
договорами
обов’язкового страхування 
цивільно-правової 
відповідальності (далі – 
ОСЦПВ)

T070_1, 
T070_2

H011, 
H015, 
H018, 
K014, 
K030, 
K061, 
S190

Немає IR14

977 IR140005
Інша дебіторська 
заборгованість за договорами 
страхування (перестрахування)

T070_1, 
T070_2

H011, 
H015, 
H018, 
K014, 
K030, 

Немає IR14
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K061, 
S190

978 IR140006

Дебіторська заборгованість за 
страховими виплатами, крім 
прямого врегулювання за 
ОСЦПВ

T070_1, 
T070_2

H011, 
H015, 
H018, 
K014, 
K030, 
K061, 
S190

Немає IR14

979 IR140007

Дебіторська заборгованість за 
часткою страхових виплат, 
витрат, викупних сум, що 
компенсується 
перестраховиками 

T070_1, 
T070_2

H011, 
H015, 
H018, 
K014, 
K030, 
K061, 
S190

Немає IR14

980 IR140008 Дебіторська заборгованість  за 
регресними зобов’язаннями 

T070_1, 
T070_2

H011, 
H015, 
H018, 
K014, 
K030, 
K061, 
S190

Немає IR14

981 IR140009 Дебіторська заборгованість за 
аквізиційними витратами

T070_1, 
T070_2

H011, 
H015, 
H018, 
K014, 
K030, 
K061, 
S190

Немає IR14

982 IR140010 Інша  дебіторська 
заборгованість

T070_1, 
T070_2

H011, 
H015, 
H018, 
K014, 
K030, 
K061, 
S190

Немає IR14

983 IR140011
Кредиторська заборгованість за 
страховими (перестраховими) 
преміями

T070_1, 
T070_2

H011, 
H015, 
H018, 
K014, 
K030, 
K061, 
S190

Немає IR14

984 IR140012
Кредиторська заборгованість за 
перестраховими преміями, 
належними перестраховикам

T070_1, 
T070_2

H011, 
H015, 
H018, 
K014, 
K030, 
K061, 
S190

Немає IR14
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985 IR140013

Кредиторська заборгованість за 
страховими виплатами, крім 
прямого врегулювання за 
ОСЦПВ 

T070_1, 
T070_2

H011, 
H015, 
H018, 
K014, 
K030, 
K061, 
S190

Немає IR14

986 IR140014

Кредиторська заборгованість 
перед  страховиками, які уклали 
угоду про пряме врегулювання 
за договорами ОСЦПВ

T070_1, 
T070_2

H011, 
H015, 
H018, 
K014, 
K030, 
K061, 
S190

Немає IR14

987 IR140015

Кредиторська заборгованість за 
часткою страхових виплат, 
витрат, викупних сум, що 
компенсується 
перестраховиками 

T070_1, 
T070_2

H011, 
H015, 
H018, 
K014, 
K030, 
K061, 
S190

Немає IR14

988 IR140016 Кредиторська заборгованість за 
регресними зобов’язаннями

T070_1, 
T070_2

H011, 
H015, 
H018, 
K014, 
K030, 
K061, 
S190

Немає IR14

989 IR140017 Кредиторська заборгованість за 
аквізиційними витратами

T070_1, 
T070_2

H011, 
H015, 
H018, 
K014, 
K030, 
K061, 
S190

Немає IR14

990 IR140018

Кредиторська заборгованість з 
витрат на врегулювання (перед 
асистанськими  компаніями, 
інше)

T070_1, 
T070_2

H011, 
H015, 
H018, 
K014, 
K030, 
K061, 
S190

Немає IR14

991 IR140019
Інша кредиторська 
заборгованість за договорами 
страхування (перестрахування)

T070_1, 
T070_2

H011, 
H015, 
H018, 
K014, 
K030, 
K061, 
S190

Немає IR14

992 IR140020 Інша кредиторська 
заборгованість

T070_1, 
T070_2

H011, 
H015, 
H018, 
K014, 
K030, 

Немає IR14
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K061, 
S190

993 IR150001
Непрострочена дебіторська 
заборгованість за страховими 
(перестраховими) преміями 

T070_1, 
T070_2

H011, 
H015, 
H018, 
H036, 
K030, 
R030, 
S190

K020, 
Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q007_3, 
Q007_4, 
Q007_5, 
Q006, 
Q020

IR15

994 IR150002
Прострочена дебіторська 
заборгованість за страховими 
(перестраховими) преміями 

T070_1, 
T070_2

H011, 
H015, 
H018, 
H036, 
K030, 
R030, 
S190

K020, 
Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q007_3, 
Q007_4, 
Q007_5, 
Q006, 
Q020

IR15

995 IR150003

Непрострочена дебіторська 
заборгованість за страховими 
(перестраховими) преміями, 
належними перестраховикам 

T070_1, 
T070_2

H011, 
H015, 
H018, 
H036, 
K030, 
R030, 
S190

K020, 
Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q007_3, 
Q007_4, 
Q007_5, 
Q006, 
Q020

IR15

996 IR150004

Прострочена дебіторська 
заборгованість за страховими 
(перестраховими) преміями, 
належними перестраховикам

T070_1, 
T070_2

H011, 
H015, 
H018, 
H036, 
K030, 
R030, 
S190

K020, 
Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q007_3, 
Q007_4, 
Q007_5, 
Q006, 
Q020

IR15
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997 IR150005

Непрострочена дебіторська 
заборгованість за часткою 
страхових виплат, витрат, 
викупних сум, що 
компенсується 
перестраховиками

T070_1, 
T070_2

H011, 
H015, 
H018, 
H036, 
K030, 
R030, 
S190

K020, 
Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q007_3, 
Q007_4, 
Q007_5, 
Q006, 
Q020

IR15

998 IR150006

Прострочена дебіторська 
заборгованість за часткою 
страхових виплат, витрат, 
викупних сум, що 
компенсується 
перестраховиками

T070_1, 
T070_2

H011, 
H015, 
H018, 
H036, 
K030, 
R030, 
S190

K020, 
Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q007_3, 
Q007_4, 
Q007_5, 
Q006, 
Q020

IR15

999 IR150007
Непрострочена кредиторська 
заборгованість за страховими 
(перестраховими) преміями

T070_1, 
T070_2

H011, 
H015, 
H018, 
H036, 
K030, 
R030, 
S190

K020, 
Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q007_3, 
Q007_4, 
Q007_5, 
Q006, 
Q020

IR15

1000 IR150008
Прострочена кредиторська 
заборгованість за страховими 
(перестраховими) преміями

T070_1, 
T070_2

H011, 
H015, 
H018, 
H036, 
K030, 
R030, 
S190

K020, 
Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q007_3, 
Q007_4, 
Q007_5, 
Q006, 
Q020

IR15
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1001 IR150009

Непрострочена кредиторська 
заборгованість за страховими 
(перестраховими) преміями, 
належними перестраховикам

T070_1, 
T070_2

H011, 
H015, 
H018, 
H036, 
K030, 
R030, 
S190

K020, 
Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q007_3, 
Q007_4, 
Q007_5, 
Q006, 
Q020

IR15

1002 IR150010

Прострочена кредиторська 
заборгованість за страховими 
(перестраховими) преміями, 
належними перестраховикам

T070_1, 
T070_2

H011, 
H015, 
H018, 
H036, 
K030, 
R030, 
S190

K020, 
Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q007_3, 
Q007_4, 
Q007_5, 
Q006, 
Q020

IR15

1003 IR150011
Непрострочена кредиторська 
заборгованість за страховими 
виплатами 

T070_1, 
T070_2

H011, 
H015, 
H018, 
H036, 
K030, 
R030, 
S190

K020, 
Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q007_3, 
Q007_4, 
Q007_5, 
Q006, 
Q020

IR15

1004 IR150012
Прострочена кредиторська 
заборгованість за страховими 
виплатами 

T070_1, 
T070_2

H011, 
H015, 
H018, 
H036, 
K030, 
R030, 
S190

K020, 
Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q007_3, 
Q007_4, 
Q007_5, 
Q006, 
Q020

IR15

1005 IR160001 Значна страхова виплата
T070_1, 
T070_2, 
T070_3

H011, 
H015, 
H018, 
K040,  
R030

К020, 
Q001, 
Q003, 
Q006, 
Q007, 
Q020

IR16
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1006 IR160002 Відома подія, що має ознаки 
страхової  (заявлений збиток)

T070_1, 
T070_2, 
T070_3

H011, 
H015, 
H018, 
K040,  
R030

К020, 
Q001, 
Q003, 
Q006, 
Q007, 
Q020

IR16

1007 IR170001 Отримані позики, позички, 
фінансова допомога, кредити

T070_1, 
T070_2. 
T070_3, 
T070_4, 
T070_5

H064, 
K014, 
K030, 
R030

К020, 
Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q007_3, 
Q007_4, 
Q020

IR17

1008 IR170002 Надані позики, позички, 
фінансова допомога, кредити

T070_1, 
T070_2. 
T070_3, 
T070_4, 
T070_5

H064, 
K014, 
K030, 
R030

К020, 
Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q007_3, 
Q007_4, 
Q020

IR17

1009 IR170003 Зобов’язання за наданими 
гарантіями

T070_1, 
T070_2. 
T070_3, 
T070_4, 
T070_5

H064, 
K014, 
K030, 
R030

К020, 
Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q007_3, 
Q007_4, 
Q020

IR17

1010 IR180001 Значна операція з активом T070_1, 
T070_2

D084,
K014, 
K030, 
R030

К020, 
Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q020

IR18
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1011 IR190001 Зароблені страхові премії 
(трикутники) T100 H011, 

R030

Q003, 
Q010_1, 
Q010_2

IR19

1012 IR190002 Чисті зароблені страхові премії 
(трикутники) T100 H011, 

R030

Q003, 
Q010_1, 
Q010_2

IR19

1013 IR190003 Страхові виплати нараховані 
(трикутники) T100 H011, 

R030

Q003, 
Q010_1, 
Q010_2

IR19

1014 IR190004 Страхові виплати фактично 
сплачені (трикутники) T100 H011, 

R030

Q003, 
Q010_1, 
Q010_2

IR19

1015 IR190005 Заявлені, але не виплачені 
збитки (трикутники) T100 H011, 

R030

Q003, 
Q010_1, 
Q010_2

IR19

1016 IR190006 Збитки, що виникли, але не 
заявлені (трикутники) T100 H011, 

R030

Q003, 
Q010_1, 
Q010_2

IR19

1017 IR190007
Компенсація часток страхових 
виплат від перестраховиків, що 
нараховані (трикутники)

T100 H011, 
R030

Q003, 
Q010_1, 
Q010_2

IR19

1018 IR190008

Компенсація часток страхових 
виплат від перестраховиків, що 
фактично отримані 
(трикутники)

T100 H011, 
R030

Q003, 
Q010_1, 
Q010_2

IR19

1019 IR190009

Частка перестраховиків у 
резервах заявлених, але не 
виплачених збитків 
(трикутники)

T100 H011, 
R030

Q003, 
Q010_1, 
Q010_2

IR19

1020 IR190010
Кількість страхових вимог, за 
якими здійснено нарахування 
страхових виплат (трикутники)

T100 H011, 
R030

Q003, 
Q010_1, 
Q010_2

IR19

1021 IR190011
Кількість страхових вимог, за 
якими фактично здійснені 
страхові виплати (трикутники)

T100 H011, 
R030

Q003, 
Q010_1, 
Q010_2

IR19

1022 IR190012
Кількість заявлених, але не 
виплачених страхових вимог 
(трикутники)

T100 H011, 
R030

Q003, 
Q010_1, 
Q010_2

IR19
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1023 IR200001

Кількість договорів 
страхування та вхідного 
перестрахування за іншим 
страхуванням, ніж страхування 
життя, діючих на кінець 
звітного періоду

T080

H011, 
H015, 
H018, 
H031, 
H034, 
K030, 
K061

Q007 IR20

1024 IR200002

Кількість діючих на кінець 
звітного періоду договорів 
страхування та вхідного 
перестрахування за 
страхуванням життя з 
одноразовою сплатою 
страхових премій, які почали 
діяти в звітному періоді 

T080

H011, 
H015, 
H018, 
H031, 
H034, 
K030, 
K061

Q007 IR20

1025 IR200003

Кількість  діючих на кінець 
звітного періоду договорів 
страхування та вхідного 
перестрахування за 
страхуванням життя з 
розстроченою сплатою 
страхових премій, які почали 
діяти в звітному період

T080

H011, 
H015, 
H018, 
H031, 
H034, 
K030, 
K061

Q007 IR20

1026 IR200004

Кількість діючих на кінець 
звітного періоду договорів 
страхування та вхідного 
перестрахування за 
страхуванням життя з 
одноразовою сплатою 
страхових премій, які почали 
діяти в попередніх звітних 
періодах 

T080

H011, 
H015, 
H018, 
H031, 
H034, 
K030, 
K061

Q007 IR20

1027 IR200005

Кількість діючих на кінець 
звітного періоду договорів 
страхування та вхідного 
перестрахування за 
страхуванням життя з 
розстроченою сплатою 
страхових премій, які почали 
діяти в попередніх звітних 
періодах 

T
0
8
0

H011, 
H015, 
H018, 
H031, 
H034, 
K030, 
K061

Q007 IR20

1028 IR200006

Кількість договорів 
страхування та вхідного 
перестрахування за іншим 
страхуванням, ніж страхування 
життя, що набули чинності 
протягом звітного періоду

T080

H011, 
H015, 
H018, 
H031, 
H034, 
K030, 
K061

Q007 IR20
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1029 IR200007

Кількість договорів 
страхування та вхідного 
перестрахування за 
страхуванням життя з 
одноразовою сплатою 
страхових премій, що набули 
чинності протягом звітного 
періоду

T080

H011, 
H015, 
H018, 
H031, 
H034, 
K030, 
K061

Q007 IR20

1030 IR200008

Кількість договорів 
страхування та вхідного 
перестрахування за 
страхуванням життя з 
розстроченою сплатою 
страхових премій, що набули 
чинності протягом звітного 
періоду

T080

H011, 
H015, 
H018, 
H031, 
H034, 
K030, 
K061

Q007 IR20

1031 IR200009

Кількість договорів 
страхування та вхідного 
перестрахування за іншим 
страхуванням, ніж страхування 
життя, достроково припинених 
протягом звітного періоду

T080

H011, 
H015, 
H018, 
H031, 
H034, 
K030, 
K061

Q007 IR20

1032 IR200010

Кількість договорів 
страхування та вхідного 
перестрахування за 
страхуванням життя з 
одноразовою сплатою 
страхових премій та початком 
дії договору протягом звітного 
періоду,  достроково припинені 
протягом звітного періоду

T080

H011, 
H015, 
H018, 
H031, 
H034, 
K030, 
K061

Q007 IR20

1033 IR200011

Кількість договорів 
страхування та вхідного 
перестрахування за 
страхуванням життя з 
розстроченою сплатою 
страхових премій та початком 
дії договору протягом звітного 
періоду,  достроково припинені 
протягом звітного періоду

T080

H011, 
H015, 
H018, 
H031, 
H034, 
K030, 
K061

Q007 IR20
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1034 IR200012

Кількість договорів 
страхування та вхідного 
перестрахування за 
страхуванням життя з 
одноразовою сплатою 
страхових премій та початком 
дії договору в попередні звітні 
періоди,  достроково припинені 
протягом звітного періоду

T080

H011, 
H015, 
H018, 
H031, 
H034, 
K030, 
K061

Q007 IR20

1035 IR200013

Кількість договорів 
страхування та вхідного 
перестрахування за 
страхуванням життя з 
розстроченою сплатою 
страхових премій та початком 
дії договору в  попередні звітні 
періоди,  достроково припинені 
протягом звітного періоду

T080

H011, 
H015, 
H018, 
H031, 
H034, 
K030, 
K061

Q007 IR20

1036 IR200014

Кількість застрахованих 
фізичних осіб за договорами 
страхування на кінець звітного 
періоду

T080

H011, 
H015, 
H018, 
H031, 
H034, 
K030, 
K061

Q007 IR20

1037 IR200015

Кількість застрахованих 
фізичних осіб за договорами 
страхування упродовж звітного 
періоду

T080

H011, 
H015, 
H018, 
H031, 
H034, 
K030, 
K061

Q007 IR20

1038 IR200016
Кількість договорів вихідного 
перестрахування, діючих на 
кінець звітного періоду

T080

H011, 
H015, 
H018, 
H031, 
H034, 
K030, 
K061

Q007 IR20

1039 IR200017

Кількість укладених договорів 
вихідного перестрахування, що 
набули чинності протягом 
звітного періоду

T080

H011, 
H015, 
H018, 
H031, 
H034, 
K030, 
K061

Q007 IR20
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1040 IR200018

Кількість достроково 
припинених протягом звітного 
періоду договорів вихідного 
перестрахування

T080

H011, 
H015, 
H018, 
H031, 
H034, 
K030, 
K061

Q007 IR20

1041 IR200019

Кількість договорів 
страхування та вхідного 
перестрахування, за якими не 
виконано страхові зобов’язання 
у визначений договором 
страхування або законом термін 
на кінець звітного періоду 

T080

H011, 
H015, 
H018, 
H031, 
H034, 
K030, 
K061

Q007 IR20

1042 IR200020

Кількість подій, які мають 
ознаки страхових випадків, та 
про які заявлено протягом 
звітного періоду

T080

H011, 
H015, 
H018, 
H031, 
H034, 
K030, 
K061

Q007 IR20

1043 IR200021

Кількість подій, які мають 
ознаки страхових випадків, та 
про які заявлено протягом 
минулих звітних періодів і що не 
врегульовані станом на кінець 
звітного періоду

T080

H011, 
H015, 
H018, 
H031, 
H034, 
K030, 
K061

Q007 IR20

1044 IR200022

Кількість заявлених, але 
неврегульованих страхових 
випадків станом на кінець 
звітного періоду

T080

H011, 
H015, 
H018, 
H031, 
H034, 
K030, 
K061

Q007 IR20

1045 IR200023
Кількість повністю 
врегульованих випадків 
протягом звітного періоду 

T080

H011, 
H015, 
H018, 
H031, 
H034, 
K030, 
K061

Q007 IR20

1046 IR200024

Кількість випадків реалізації 
переданого страхувальником 
або іншою особою права вимоги 
до особи, відповідальної за 
заподіяні збитки

T080

H011, 
H015, 
H018, 
H031, 
H034, 
K030, 
K061

Q007 IR20
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1047 IR200025 Наявні види (класи) 
страхування T080

H011, 
H015, 
H018, 
H031, 
H034, 
K030, 
K061

Q007 IR20

1048 IR210001
Загальна кількість працівників, 
що не зайняті реалізацією 
договорів страхування

T080 H031 Немає IR21

1049 IR210002
Загальна кількість працівників, 
зайнятих реалізацією договорів 
страхування  

T080 H031 Немає IR21

1050 IR210003

Середньооблікова кількість 
штатних працівників, що не 
зайняті реалізацією договорів 
страхування

T080 H031 Немає IR21

1051 IR210004

Середньооблікова кількість 
штатних працівників, зайнятих 
реалізацією договорів 
страхування

T080 H031 Немає IR21

1052 IR210005 Кількість посередників T080 H031 Немає IR21

1053 IR210006 Середня кількість працівників T080 H031 Немає IR21

1054 IR220001
Коефіцієнт збитковості 
страхового портфелю (Loss 
ratio) (GROSS)

T100 H011 Немає IR22

1055 IR220002
Коефіцієнт збитковості 
страхового портфелю (Loss 
ratio) (NET)

T100 H011 Немає IR22

1056 IR220003 Коефіцієнт витрат (Expense 
Ratio) (GROSS) T100 H011 Немає IR22

1057 IR220004 Коефіцієнт витрат (Expense 
Ratio) (NET) T100 H011 Немає IR22

1058 IR220005
Коефіцієнт ефективності 
інвестиційної діяльності 
(Investment Ratio) (GROSS)

T100 H011 Немає IR22

1059 IR220006
Коефіцієнт ефективності 
інвестиційної діяльності 
(Investment Ratio) (NET)

T100 H011 Немає IR22
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1060 IR220007 Комбінований коефіцієнт 
(Combined Ratio) (GROSS) T100 H011 Немає IR22

1061 IR220008 Комбінований коефіцієнт 
(Combined Ratio) (NET) T100 H011 Немає IR22

1062 IR220009
Коефіцієнт ефективності 
діяльності (Operating ratio) 
(GROSS)

T100 H011 Немає IR22

1063 IR220010
Коефіцієнт ефективності 
діяльності (Operating ratio) 
(NET)

T100 H011 Немає IR22

1064 IRB10001 Нематеріальні активи 
(залишкова вартість)

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4, 
T070_5

D084, 
H011, 
H032, 
R030

Немає IRB1

1065 IRB10002 Нерухоме майно (залишкова 
вартість)

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4, 
T070_5

D084, 
H011, 
H032, 
R030

Немає IRB1

1066 IRB10003 Інші основні засоби (залишкова 
вартість)

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4, 
T070_5

D084, 
H011, 
H032, 
R030

Немає IRB1

1067 IRB10004
Активи з права користування 
відповідно до МСФЗ 16 
“Оренда” 

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4, 
T070_5

D084, 
H011, 
H032, 
R030

Немає IRB1

1068 IRB10005

Внески страховика, що є 
учасником фінансової групи, до 
статутних капіталів інших 
страховиків ‒ учасників цієї 
фінансової групи 

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4, 
T070_5

D084, 
H011, 
H032, 
R030

Немає IRB1

1069 IRB10006

Інвестиції в економіку  України 
за напрямами інвестування 
галузей економіки за рахунок 
коштів страхових резервів

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4, 
T070_5

D084, 
H011, 
H032, 
R030

Немає IRB1

1070 IRB10007 Акції 

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4, 
T070_5

D084, 
H011, 
H032, 
R030

Немає IRB1
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1071 IRB10008 Облігації 

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4, 
T070_5

D084, 
H011, 
H032, 
R030

Немає IRB1

1072 IRB10009 Інші інвестиції (резиденти)

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4, 
T070_5

D084, 
H011, 
H032, 
R030

Немає IRB1

1073 IRB10010 Інші інвестиції (нерезиденти)

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4, 
T070_5

D084, 
H011, 
H032, 
R030

Немає IRB1

1074 IRB10011 Позики та іпотечні позики (крім 
позик страхувальникам)

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4, 
T070_5

D084, 
H011, 
H032, 
R030

Немає IRB1

1075 IRB10012 Кредити та позики 
страхувальникам

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4, 
T070_5

D084, 
H011, 
H032, 
R030

Немає IRB1

1076 IRB10013 Випущені страхові контракти, 
що належать до активів

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4, 
T070_5

D084, 
H011, 
H032, 
R030

Немає IRB1

1077 IRB10014
Утримувані контракти 
перестрахування, що належать 
до активів

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4, 
T070_5

D084, 
H011, 
H032, 
R030

Немає IRB1

1078 IRB10015 Права вимоги до 
перестраховиків

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4, 
T070_5

D084, 
H011, 
H032, 
R030

Немає IRB1

1079 IRB10016 Депозити у перестраховиків

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4, 
T070_5

D084, 
H011, 
H032, 
R030

Немає IRB1

1080 IRB10017 Торговельна та інша 
дебіторська заборгованість

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4, 
T070_5

D084, 
H011, 
H032, 
R030

Немає IRB1

1081 IRB10018
Залишок коштів у 
централізованих страхових 
резервних фондах Моторного 

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 

D084, 
H011, 
H032, 
R030

Немає IRB1
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(транспортного) страхового 
бюро України (далі – МТСБУ)

T070_4, 
T070_5

1082 IRB10019
Залишок коштів у інших 
спеціалізованих резервних 
фондах

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4, 
T070_5

D084, 
H011, 
H032, 
R030

Немає IRB1

1083 IRB10020 Грошові кошти на поточних 
рахунках

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4, 
T070_5

D084, 
H011, 
H032, 
R030

Немає IRB1

1084 IRB10021 Кошти на рахунках умовного 
зберігання (ескроу) 

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4, 
T070_5

D084, 
H011, 
H032, 
R030

Немає IRB1

1085 IRB10022 Банківські вклади (депозити)

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4, 
T070_5

D084, 
H011, 
H032, 
R030

Немає IRB1

1086 IRB10023 Готівка в касі

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4, 
T070_5

D084, 
H011, 
H032, 
R030

Немає IRB1

1087 IRB10024 Відстрочені аквізиційні витрати

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4, 
T070_5

D084, 
H011, 
H032, 
R030

Немає IRB1

1088 IRB10025 Відстрочені доходи за 
регресами/суброгаціями

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4, 
T070_5

D084, 
H011, 
H032, 
R030

Немає IRB1

1089 IRB10026
Інші активи, що не включені до 
попередніх статей активів 
балансу

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4, 
T070_5

D084, 
H011, 
H032, 
R030

Немає IRB1

1090 IRB10027 Активи, усього

T070_1, 
T070_2, 
T070_3, 
T070_4, 
T070_5

D084, 
H011, 
H032, 
R030

Немає IRB1

1091 IRB20001 Статутний капітал T070_1, 
T070_2 R030 Немає IRB2

1092 IRB20002 Внески до незареєстрованого 
статутного капіталу

T070_1, 
T070_2 R030 Немає IRB2
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1093 IRB20003 Інший додатковий вкладений 
капітал

T070_1, 
T070_2 R030 Немає IRB2

1094 IRB20004 Емісійний дохід T070_1, 
T070_2 R030 Немає IRB2

1095 IRB20005 Вилучений капітал T070_1, 
T070_2 R030 Немає IRB2

1096 IRB20006 Неоплачений капітал T070_1, 
T070_2 R030 Немає IRB2

1097 IRB20007 Резервний капітал T070_1, 
T070_2 R030 Немає IRB2

1098 IRB20008 Резерв переоцінки фінансових 
активів 

T070_1, 
T070_2 R030 Немає IRB2

1099 IRB20009
Резерв переоцінки основних 
засобів та нематеріальних 
активів

T070_1, 
T070_2 R030 Немає IRB2

1100 IRB20010 Інші резерви T070_1, 
T070_2 R030 Немає IRB2

1101 IRB20011
Нерозподілений 
прибуток/(непокритий збиток) 
попередніх періодів

T070_1, 
T070_2 R030 Немає IRB2

1102 IRB20012 Прибуток (збиток) звітного 
періоду

T070_1, 
T070_2 R030 Немає IRB2

1103 IRB20013 Резерв узгодження T070_1, 
T070_2 R030 Немає IRB2

1104 IRB20014 Власний капітал та резерви, 
усього

T070_1, 
T070_2 R030 Немає IRB2

1105 IRB30001
Зобов’язання з оренди 
відповідно до МСФЗ 16 
“Оренда”

T070_1, 
T070_2

H011, 
H032, 
H033, 
R030

Немає IRB3

1106 IRB30002 Випущені страхові контракти, 
що належать до зобов’язань

T070_1, 
T070_2

H011, 
H032, 
H033, 
R030

Немає IRB3

1107 IRB30003
Утримувані контракти 
перестрахування, що належать 
до зобов’язань

T070_1, 
T070_2

H011, 
H032, 
H033, 
R030

Немає IRB3

1108 IRB30004 Страхові  резерви T070_1, 
T070_2

H011, 
H032, 
H033, 
R030

Немає IRB3

1109 IRB30005 Зобов’язання  за наданими 
гарантіями

T070_1, 
T070_2

H011, 
H032, 
H033, 
R030

Немає IRB3
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1110 IRB30006
Заборгованість перед 
кредитними установами 
(банками)

T070_1, 
T070_2

H011, 
H032, 
H033, 
R030

Немає IRB3

1111 IRB30007 Векселі видані T070_1, 
T070_2

H011, 
H032, 
H033, 
R030

Немає IRB3

1112 IRB30008
Фінансові зобов’язання за  
випущеними  борговими  
цінними  паперами 

T070_1, 
T070_2

H011, 
H032, 
H033, 
R030

Немає IRB3

1113 IRB30009 Торговельна та інша 
кредиторська заборгованість

T070_1, 
T070_2

H011, 
H032, 
H033, 
R030

Немає IRB3

1114 IRB30010 Відстрочені комісійні доходи від 
перестраховиків

T070_1, 
T070_2

H011, 
H032, 
H033, 
R030

Немає IRB3

1115 IRB30011 Інші забезпечення та 
зобов’язання

T070_1, 
T070_2

H011, 
H032, 
H033, 
R030

Немає IRB3

1116 IRB30012 Забезпечення та зобов’язання, 
усього

T070_1, 
T070_2

H011, 
H032, 
H033, 
R030

Немає IRB3

1117 IRB40001 Субординований борг T070_1, 
T070_2

K014,
K030, 
K061, 
R030

Немає IRB4

1118 IRB40002 Позабалансові зобов'язання за 
гарантіями (фінансовими)

T070_1, 
T070_2

K014,
K030, 
K061, 
R030

Немає IRB4

1119 IRB40003 Інші позабалансові 
зобов'язання 

T070_1, 
T070_2

K014,
K030, 
K061, 
R030

Немає IRB4

1120 IRCF0001 Надходження страхових 
(перестрахових) премій T070 R030, 

K030 Немає IRCF

1121 IRCF0002 Надходження за регресами та 
суброгаціями T070 R030, 

K030 Немає IRCF

1122 IRCF0003
Надходження компенсацій 
страхових виплат від 
перестраховиків

T070 R030, 
K030 Немає IRCF

1123 IRCF0004 Повернення коштів від МТСБУ T070 R030, 
K030 Немає IRCF
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1124 IRCF0005
Надходження комісійної  
винагороди від надання послуг 
іншим страховикам 

T070 R030, 
K030 Немає IRCF

1125 IRCF0006

Надходження комісійної  
винагороди та інші 
надходження від  
перестраховиків

T070 R030, 
K030 Немає IRCF

1126 IRCF0007
Інші надходження грошових 
коштів страхової 
(перестрахової)  діяльності

T070 R030, 
K030 Немає IRCF

1127 IRCF0008 Сплачені страхові виплати T070 R030, 
K030 Немає IRCF

1128 IRCF0009 Страхові (перестрахові) премії, 
сплачені перестраховикам T070 R030, 

K030 Немає IRCF

1129 IRCF0010 Перерахування коштів в фонди 
МТСБУ T070 R030, 

K030 Немає IRCF

1130 IRCF0011 Інші перерахування коштів в 
МТСБУ T070 R030, 

K030 Немає IRCF

1131 IRCF0012
Компенсація страхових виплат 
за договорами вхідного 
перестрахування

T070 R030, 
K030 Немає IRCF

1132 IRCF0013
Виплати по достроково 
припиненим договорам 
страхування (перестрахування)

T070 R030, 
K030 Немає IRCF

1133 IRCF0014 Виплати викупних сум T070 R030, 
K030 Немає IRCF

1134 IRCF0015 Виплати по дожиттю T070 R030, 
K030 Немає IRCF

1135 IRCF0016
Виплати працівникам 
уключаючи податки, збори та 
внески 

T070 R030, 
K030 Немає IRCF

1136 IRCF0017 Комісійна винагорода, сплачена  
страховим посередникам T070 R030, 

K030 Немає IRCF

1137 IRCF0018
Інші виплати грошових коштів 
від страхової (перестрахової)  
діяльності

T070 R030, 
K030 Немає IRCF

1138 IRCF0019
Чистий рух грошових коштів за 
страховою (перестраховою) 
діяльністю

T070 R030, 
K030 Немає IRCF
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1139 IRCF0020
Надходження від погашення та 
продажу інших фінансових 
інвестицій 

T070 R030, 
K030 Немає IRCF

1140 IRCF0021
Надходження від погашення та 
продажу облігацій внутрішніх 
державних позик

T070 R030, 
K030 Немає IRCF

1141 IRCF0022
Надходження від погашення та 
продажу корпоративних 
облігацій

T070 R030, 
K030 Немає IRCF

1142 IRCF0023 Надходження від погашення та 
продажу акцій T070 R030, 

K030 Немає IRCF

1143 IRCF0024

Надходження грошових коштів 
від повернення авансів та 
кредитів, наданих іншим 
сторонам

T070 R030, 
K030 Немає IRCF

1144 IRCF0025 Надходження від продажу 
нерухомого майна T070 R030, 

K030 Немає IRCF

1145 IRCF0026
Надходження від продажу 
інших основних засобів та 
нематеріальних активів

T070 R030, 
K030 Немає IRCF

1146 IRCF0027 Відсотки отримані T070 R030, 
K030 Немає IRCF

1147 IRCF0028 Купонний дохід по облігаціях 
отриманий T070 R030, 

K030 Немає IRCF

1148 IRCF0029 Інші надходження від 
інвестиційної діяльності T070 R030, 

K030 Немає IRCF

1149 IRCF0030 Придбання інших фінансових 
інвестицій T070 R030, 

K030 Немає IRCF

1150 IRCF0031 Придбання облігацій 
внутрішніх державних позик T070 R030, 

K030 Немає IRCF

1151 IRCF0032 Придбання акцій T070 R030, 
K030 Немає IRCF

1152 IRCF0033 Придбання корпоративних 
облігацій T070 R030, 

K030 Немає IRCF

1153 IRCF0034
Придбання інших основних 
засобів та нематеріальних 
активів

T070 R030, 
K030 Немає IRCF

1154 IRCF0035 Придбання нерухомого майна T070 R030, 
K030 Немає IRCF

1155 IRCF0036 Грошові аванси та кредити, 
надані іншим сторонам T070 R030, 

K030 Немає IRCF
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1156 IRCF0037 Інші виплати грошових коштів 
від інвестиційної діяльності T070 R030, 

K030 Немає IRCF

1157 IRCF0038 Чисте зменшення (збільшення) 
банківських вкладів (депозитів) T070 R030, 

K030 Немає IRCF

1158 IRCF0039 Чистий рух грошових коштів 
від інвестиційної діяльності T070 R030, 

K030 Немає IRCF

1159 IRCF0040 Надходження від запозичень T070 R030, 
K030 Немає IRCF

1160 IRCF0041
Надходження від випуску акцій 
та інших  інструментів власного 
капіталу

T070 R030, 
K030 Немає IRCF

1161 IRCF0042
Інші надходження грошових 
коштів від фінансової 
діяльності

T070 R030, 
K030 Немає IRCF

1162 IRCF0043 Запозичення погашені T070 R030, 
K030 Немає IRCF

1163 IRCF0044 Проценти сплачені T070 R030, 
K030 Немає IRCF

1164 IRCF0045 Дивіденди сплачені T070 R030, 
K030 Немає IRCF

1165 IRCF0046 Інші виплати грошових коштів 
від фінансової діяльності T070 R030, 

K030 Немає IRCF

1166 IRCF0047 Чистий рух грошових коштів 
від фінансової діяльності T070 R030, 

K030 Немає IRCF

1167 IRCF0048 Податок на прибуток сплачений T070 R030, 
K030 Немає IRCF

1168 IRCF0049 Чистий рух грошових коштів T070 R030, 
K030 Немає IRCF

1169 IRCF0050
Курсові різниці при 
перерахунку суми грошових 
коштів

T070 R030, 
K030 Немає IRCF

1170 IRN10001 Грошові кошти на поточних 
рахунках T070 

Н026, 
Н027, 
К040, 
К190, 
KU, 
R030

К020, 
Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q020

IRN1
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1171 IRN10002 Кошти на рахунках умовного 
зберігання (ескроу) T070

Н026, 
Н027, 
К040, 
К190, 
KU, 
R030

К020, 
Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q020

IRN1

1172 IRN10003 Банківські вклади (депозити) T070 

Н026, 
Н027, 
К040, 
К190, 
KU, 
R030

К020, 
Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q020

IRN1

1173 IRN10004
Нерухоме майно. Земельні 
ділянки, які є об’єктом 
нерухомого майна

T070 

Н026, 
Н027, 
К040, 
К190, 
KU, 
R030

К020, 
Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q020

IRN1

1174 IRN10005 Нерухоме майно. Будівлі, які є 
об’єктом нерухомого майна T070 

Н026, 
Н027, 
К040, 
К190, 
KU, 
R030

К020, 
Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q020

IRN1

1175 IRN10006 Нерухоме майно. Споруди, які є 
об’єктом нерухомого майна T070 

Н026, 
Н027, 
К040, 
К190, 
KU, 
R030

К020, 
Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q020

IRN1

1176 IRN10007 Нерухоме майно. Квартири, які 
є об’єктом нерухомого майна T070 

Н026, 
Н027, 
К040, 
К190, 
KU, 
R030

К020, 
Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q020

IRN1
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1177 IRN10008
Нерухоме майно. Житлові 
будинки, які є об’єктом 
нерухомого майна

T070 

Н026, 
Н027, 
К040, 
К190, 
KU, 
R030

К020, 
Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q020

IRN1

1178 IRN10009
Нерухоме майно. Житлові 
приміщення, які є об’єктом 
нерухомого майна

T070 

Н026, 
Н027, 
К040, 
К190, 
KU, 
R030

К020, 
Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q020

IRN1

1179 IRN10010
Нерухоме майно. Нежитлові 
приміщення, які є об’єктом 
нерухомого майна

T070 

Н026, 
Н027, 
К040, 
К190, 
KU, 
R030

К020, 
Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q020

IRN1

1180 IRN10011 Акції T070 

Н026, 
Н027, 
К040, 
К190, 
KU, 
R030

К020, 
Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q020

IRN1

1181 IRN10012 Корпоративні облігації (крім 
цільових облігацій) T070 

Н026, 
Н027, 
К040, 
К190, 
KU, 
R030

К020, 
Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q020

IRN1

1182 IRN10013 Облігації місцевих позик T070 

Н026, 
Н027, 
К040, 
К190, 
KU, 
R030

К020, 
Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q020

IRN1
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1183 IRN10014 Облігації міжнародних 
фінансових організацій T070 

Н026, 
Н027, 
К040, 
К190, 
KU, 
R030

К020, 
Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q020

IRN1

1184 IRN10015 Цінні папери, що емітуються 
державою T070 

Н026, 
Н027, 
К040, 
К190, 
KU, 
R030

К020, 
Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q020

IRN1

1185 IRN10016
Кредити страхувальникам-
фізичним особам за договорами 
страхування життя

T070 

Н026, 
Н027, 
К040, 
К190, 
KU, 
R030

К020, 
Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q020

IRN1

1186 IRN10017 Готівка в касі T070 

Н026, 
Н027, 
К040, 
К190, 
KU, 
R030

К020, 
Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q020

IRN1

1187 IRN10018
Залишок коштів у 
централізованих страхових 
резервних фондах МТСБУ

T070 

Н026, 
Н027, 
К040, 
К190, 
KU, 
R030

К020, 
Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q020

IRN1

1188 IRN10019
Активи з права користування 
відповідно до МСФЗ 16 
“Оренда”

T070 

Н026, 
Н027, 
К040, 
К190, 
KU, 
R030

К020, 
Q001, 
Q003_1, 
Q003_2, 
Q006, 
Q007_1, 
Q007_2, 
Q020

IRN1
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1189 IRN20001
Непрострочена дебіторська 
заборгованість за укладеними 
договорами страхування 

T070 

Н011, 
Н027, 
К061, 
S189

Немає IRN2

1190 IRN20002

Непрострочена дебіторська 
заборгованість за укладеними 
договорами вхідного 
перестрахування

T070 

Н011, 
Н027, 
К061, 
S189

Немає IRN2

1191 IRN20003

Непрострочена дебіторська 
заборгованість за укладеними 
договорами вихідного 
перестрахування

T070 

Н011, 
Н027, 
К061, 
S189

Немає IRN2

1192 IRN20004

Непрострочена дебіторська 
заборгованість за укладеними 
договорами вихідного 
перестрахування з 
обов’язкового страхування 
цивільної відповідальності 
оператора ядерної установки

T070 

Н011, 
Н027, 
К061, 
S189

Немає IRN2

1193 IRN20005

Непрострочена дебіторська 
заборгованість за окремими 
договорами вихідного 
перестрахування, окрім 
дебіторської заборгованості за 
премії (їх частини), що передані 
у перестрахування

T070 

Н011, 
Н027, 
К061, 
S189

Немає IRN2

1194 IRN20006

Непрострочена дебіторська 
заборгованість за розміщеними 
грошовими коштами 
страховика в гарантійних 
фондах асистанських компаній

T070 

Н011, 
Н027, 
К061, 
S189

Немає IRN2

1195 IRN20007

Непрострочена дебіторська 
заборгованість за здійсненими 
страховими виплатами за 
іншого страховика за 
договорами обов’язкового 
страхування цивільно-правової 
відповідальності власників 
наземних транспортних засобів 
(далі – ОСЦПВВНТЗ) та 
угодами з прямого 
врегулювання збитків (вимог) 
за такими договорами 

T070 

Н011, 
Н027, 
К061, 
S189

Немає IRN2
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1196 IRN20008

Непрострочена дебіторська 
заборгованість за здійсненими 
страховими виплатами за 
іншого страховика згідно з 
умовами договору за 
договорами співстрахування

T070 

Н011, 
Н027, 
К061, 
S189

Немає IRN2

1197 IRN30001

Права вимоги до 
перестраховиків (для цілей 
дотримання обов’язкових 
нормативів)

T070 

Н011, 
Н027, 
H032, 
К040, 
К190, 
R030

К020, 
Q001, 
Q020

IRN3

1198 IRPL0001
Страхові (перестрахові) премії 
за видами страхування іншими, 
ніж страхування життя

T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1199 IRPL0002

Одноразові страхові 
(перестрахові) премії за 
договорами страхування життя,  
які почали діяти в звітному 
періоді

T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1200 IRPL0003

Періодичні страхові 
(перестрахові) премії за 
договорами страхування життя, 
які почали діяти в звітному 
періоді

T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1201 IRPL0004

Одноразові страхові 
(перестрахові) премії за 
договорами страхування життя, 
які почали діяти в попередніх 
звітних періодах

T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL
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1202 IRPL0005

Періодичні страхові 
(перестрахові) премії за 
договорами страхування життя, 
які почали діяти в попередніх 
звітних періодах

T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1203 IRPL0006

Частки страхових 
(перестрахових) премій, що 
повертаються страхувальникам 
(перестрахувальникам)

T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1204 IRPL0007 Податок на дохід за договорами 
страхування T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1205 IRPL0008 Страхові (перестрахові) премії, 
передані у перестрахування T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1206 IRPL0009

Частки перестрахових премій, 
передані у перестрахування, що 
повертаються 
перестраховиками 

T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1207 IRPL0010

Податки при здійсненні 
операцій з перестрахування з 
перестраховиками-
нерезидентами

T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL
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1208 IRPL0011 Зароблені премії T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1209 IRPL0012 Чисті зароблені премії T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1210 IRPL0013 Страхові виплати крім ануїтету T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1211 IRPL0014 Страхові виплати у вигляді 
ануїтету T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1212 IRPL0015 Виплати викупних сум T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1213 IRPL0016 Компенсація часток страхових 
виплат від перестраховиків T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL
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1214 IRPL0017 Компенсація часток викупних 
сум від перестраховиків T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1215 IRPL0018 Витрати на врегулювання 
збитків T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1216 IRPL0019
Доходи від компенсації витрат, 
пов’язаних з врегулюванням 
збитків перестраховиком

T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1217 IRPL0020 Комісійна винагорода 
страхових посередників T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1218 IRPL0021 Інші аквізиційні витрати T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1219 IRPL0022
Витрати на ведення та 
обслуговування страхової 
діяльності

T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL
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1220 IRPL0023 Комісійний дохід від інших 
страховиків та перестраховиків T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1221 IRPL0024

Величина зміни резервів із 
страхування життя, яка 
відповідає інвестиційним 
доходам, що застосовуються для 
розрахунку страхових тарифів

T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1222 IRPL0025

Величина зміни резервів із 
страхування життя, яка 
відповідає індексації розмірів 
страхових сум та (або) 
страхових виплат за офіційним 
індексом інфляції

T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1223 IRPL0026

Величина зміни резервів із 
страхування життя, яка 
відповідає частині 
інвестиційного доходу від 
розміщення коштів резервів із 
страхування життя, що 
залишилась після обов’язкових 
відрахувань в  резерви та 
вирахувань витрат страховика 
відповідно до законодавства 
України

 

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1224 IRPL0027
Величина зміни резервів із 
страхування життя за рахунок 
курсових різниць

 

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1225 IRPL0028

Величина зміни резервів із 
страхування життя за рахунок 
бонусів за іншими фінансовими 
результатами діяльності

T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 

Немає IRPL
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K030, 
K061

 1226 IRPL0029
Величина зміни резервів із 
страхування життя за рахунок 
інших факторів

T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1227 IRPL0030
Зміна обсягу централізованих 
страхових резервних фондів 
МТСБУ

T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1228 IRPL0031
Доходи від розміщення коштів у 
централізованих страхових 
резервних фондах МТСБУ

T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1229 IRPL0032 Доходи, що отримуються від 
регресів та суброгацій T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1230 IRPL0033 Інші доходи страхової 
(перестрахової) діяльності T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL
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1231 IRPL0034 Відрахування до інших фондів 
МТСБУ T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1232 IRPL0035 Інші витрати страхової 
(перестрахової) діяльності T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1233 IRPL0036 Технічний результат (результат 
страхової діяльності) T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1234 IRPL0037
Інвестиційний дохід від 
розміщення коштів страхових 
резервів 

T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1235 IRPL0038

Інвестиційний дохід, 
направлений на збільшення 
страхових резервів із 
страхування життя

T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1236 IRPL0039 Інвестиційні доходи T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL
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1237 IRPL0040 Витрати на управління 
інвестиціями  T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1238 IRPL0041

Фінансові доходи (витрати) за 
страхуванням від випущених 
страхових контрактів, які 
визнано в прибутку або збитку

T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1239 IRPL0042

Фінансові доходи (витрати) від 
утримуваних контрактів 
перестрахування, які визнано в 
прибутку або збитку

T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1240 IRPL0043 Інші фінансові доходи T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1241 IRPL0044 Інші фінансові витрати T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL

1242 IRPL0045 Залишок страхових премій на 
кінець звітного періоду T070

H011, 
H015, 
H018, 
H029, 
H031, 
H032, 
H035, 
K030, 
K061

Немає IRPL
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У зв’язку з цим рядки 930–1122 уважати відповідно рядками 1243–
1435.

№ з/п Іденти-
фікатор

Назва Метрика Параметр Некласи
фі-

кований 
реквізит 
показник

а

Но-
мер 

файл
а

1 2 3 4 5 6 7
… … … … … … …

1398 OS10001

Дані про остаточних 
ключових учасників та 
власників істотної участі 
учасника ринку 
небанківських фінансових 
послуг

T090_1, 
T090_2

H003, H004, 
K151, K040

K020, 
K021, 
Q001_1, 
Q002_1, 
Q002_2, 
Q002_3, 
Q002_4, 
Q002_5, 
Q002_6, 
Q002_7, 
Q002_8, 
Q006_1, 
Q006_2, 
Q029

OS1

1399 OS20001

Дані реєстраційних 
документів фізичних осіб – 
остаточних ключових 
учасників та фізичних осіб – 
власників істотної участі 
учасника ринку 
небанківських фінансових 
послуг

Немає H005, K040 

K020, 
K021, 
Q001, 
Q003, 
Q007, 
Q029

OS2

1400 OS30001

Дані про керівника та 
виконавця відомостей щодо 
остаточних ключових 
учасників та власників 
істотної участі учасника 
ринку небанківських 
фінансових послуг

Немає Немає

Q001_1, 
Q001_2, 
Q001_3, 
Q003, 
Q002, 
Q007_1, 
Q007_2

OS3

№ з/п Іденти-
фікатор

Назва Метрика Параметр Некласиф
і-кований 
реквізит 

показника

Но-
мер 

файл
а

1 2 3 4 5 6 7
… … … … … … …

1433 OS10001

Дані про остаточних 
ключових учасників та 
власників істотної участі в 
учаснику ринку 
небанківських фінансових 
послуг

T090_1, 
T090_2

H003, H004, 
K151, K040

K020, 
K021, 
Q001_1, 
Q002_1, 
Q002_2, 
Q002_3, 
Q002_4, 
Q002_5, 
Q002_6, 
Q002_7, 
Q002_8, 
Q006_1, 
Q006_2, 
Q029

OS1

1434 OS20001

Дані реєстраційних 
документів фізичних осіб – 
остаточних ключових 
учасників та фізичних осіб 
– власників істотної участі 
в учаснику ринку 
небанківських фінансових 
послуг

Немає H005, K040 

K020, 
K021, 
Q001, 
Q003, 
Q007, 
Q029

OS2

1435 OS30001

Дані про керівника та 
виконавця відомостей 
щодо остаточних 
ключових учасників та 
власників істотної участі в 
учаснику ринку 
небанківських фінансових 
послуг

Немає Немає

Q001_1, 
Q001_2, 
Q001_3, 
Q003, 
Q002, 
Q007_1, 
Q007_2

OS3
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Додаток 2 до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до 
Національного банку України 

Перелік довідників, які використовуються для формування показників звітності

№ 
з/п

Код 
довідника Назва довідника

1 2 3
2 F024 Код типу рахунку

Рядок 2 виключити.
У звʼязку з цим рядки 3–50 уважати відповідно рядками 2–49.

№ 
з/п

Код 
довідника Назва довідника

1 2 3
8 H004 Код чи є особа власником істотної участі

№ 
з/п

Код 
довідника Назва довідника

1 2 3
7 H004 Код, чи є особа власником істотної участі

№ 
з/п

Код 
довідника Назва довідника

1 2 3
10 H011 Код виду страхування

№ 
з/п

Код 
довідника Назва довідника

1 2 3
9 H011 Код виду/класу страхування/лінії бізнесу

№ 
з/п

Код 
довідника Назва довідника

1 2 3
11 H015 Тип страхувальника/страховика

№ 
з/п

Код 
довідника Назва довідника

1 2 3
10 H015 Код типу контрагента
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№ 
з/п

Код 
довідника Назва довідника

1 2 3
14 H018 Код типу договору перестрахування

№ 
з/п

Код 
довідника Назва довідника

1 2 3
13 H018 Код типу договору 

страхування/перестрахування

Таблицю після рядка 20 доповнити шістьма новими рядками 21–26 
такого змісту: 

№ 
з/п

Код 
довідника Назва довідника

1 2 3
21 H031 Код типу каналу збуту
22 H032 Код виду резервів
23 H033 Код методу розрахунку страхових резервів
24 H034 Код етапу врегулювання вимог
25 H035 Код виду витрат
26 H036 Код періодичності сплати страхових премій

У зв’язку з цим рядки 21–49 уважати відповідно рядками 27–55.

№ 
з/п

Код 
довідника Назва довідника

1 2 3
32 K014 Код типу клієнта 

№ 
з/п

Код 
довідника Назва довідника

1 2 3
37 K014 Код типу клієнта/надавача фінансових послуг
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Таблицю після рядка 37 доповнити новим рядком 38 такого змісту:

У зв’язку з цим рядки 38–55 уважати відповідно рядками 39–56. 

№ 
з/п

Код 
довідника Назва довідника

1 2 3
38 K021 Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного 

коду/номера

№ 
з/п

Код 
довідника Назва довідника

1 2 3
39 K031 Код ознаки територіального розміщення

Рядок 39 виключити.
У звʼязку з цим рядки 40–56 уважати відповідно рядками 39–55.

Таблицю після рядка 41 доповнити новим рядком 42 такого змісту:

У зв’язку з цим рядки 42–55 уважати відповідно рядками 43–56. 

№ 
з/п

Код 
довідника Назва довідника

1 2 3
42 K061 Код ознаки пов’язаної особи

Таблицю після рядка 52 доповнити новим рядком 53 такого змісту:
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У зв’язку з цим рядки 53–56 уважати відповідно рядками 54–57. 

№ 
з/п

Код 
довідника Назва довідника

1 2 3
53 S189 Код початкового строку заборгованості 

Додаток 4 до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до 
Національного банку України

Перелік некласифікованих реквізитів показників, які використовуються для формування показників звітності

Таблицю після рядка 7 доповнити новим рядком 8 такого змісту:

№ з/п Код некласифікованого 
реквізиту показника

Назва некласифікованого 
реквізиту показника

1 2 3
8 Q020 Тип пов’язаної особи

У зв’язку з цим рядки 8–15 уважати відповідно рядками 9–16. 

Додаток 5 до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до 
Національного банку України 

Інформація про файли з показниками звітності, що подаються до Національного банку України  у форматі XML

№ 
з/п Файл Назва файла

Періодичність 
подання/звітний 

період
Строк подання

Учасник ринку 
небанківських 

фінансових послуг, 

№ 
з/п Файл Назва файла

Періодичність 
подання/звітний 

період
Строк подання

Учасник ринку 
небанківських 

фінансових послуг, 

file:///C:/Users/UserNBU/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UsersNBU/005713/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_1e9f/AC/Temp/34C73BF8.xlsx%23'Q020'!A1
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що подає дані 
звітності 

1 2 3 4 5 6

1 FR0
Дані 
фінансової 
звітності

Проміжний 
період, 
рік

Не пізніше 30 числа місяця, 
наступного за звітним 
проміжним періодом,
за рік – не пізніше 28 лютого 
року, наступного за звітним 

Страховики, 
кредитні спілки, 
фінансові компанії – 
за проміжний 
період, рік;
страхові та/або 
перестрахові 
брокери – юридичні 
особи, ломбарди, 
лізингодавці – за рік

2 FR1

Дані 
консолідован
ої фінансової 
звітності

Проміжний 
період, 
рік

Не пізніше 45 днів після 
закінчення звітного проміжного 
періоду,
за рік – не пізніше 30 квітня року, 
наступного за звітним 

Страховики, 
фінансові компанії – 
за проміжний 
період, рік;
лізингодавці – за рік

що подає дані 
звітності 

1 2 3 4 5 6

1 FR0
Дані 
фінансової 
звітності

Проміжний період, 
рік

Не пізніше 30 числа 
місяця, наступного за 
звітним проміжним 
періодом,
за рік – не пізніше 28 
лютого року, наступного 
за звітним 

Кредитні спілки, 
фінансові компанії – 
за проміжний період, 
рік;
страхові та/або 
перестрахові брокери 
– юридичні особи, 
ломбарди, 
лізингодавці – за рік

2 FR1

Дані 
консолідованої 
фінансової 
звітності

Проміжний період, 
рік

Не пізніше 45 днів після 
закінчення звітного 
проміжного періоду,
за рік – не пізніше 30 
квітня року, наступного 
за звітним 

Фінансові компанії – 
за проміжний період, 
рік;
лізингодавці – за рік

№ 
з/п Файл Назва файла

Періодичність 
подання/звітний 

період
Строк подання

Учасник ринку 
небанківських 

фінансових 
послуг, що 
подає дані 
звітності 

1 2 3 4 5 6

13 IR2

Дані про 
доходи та 
витрати 
страховика

Квартальна 
(наростаючим 
підсумком 
з початку року)

За І квартал, перше півріччя, девʼять 
місяців – не пізніше 
25 числа місяця, наступного за 
звітним періодом, 
за рік – не пізніше 28 лютого року, 
наступного за звітним 

Страховики

14 IR3

Дані про 
страхові 
платежі та 
виплати за 
структурним
и 
підрозділами 
страховика

Квартальна 
(наростаючим 
підсумком 
з початку року)

За І квартал, перше півріччя, девʼять 
місяців – не пізніше 
25 числа місяця, наступного за 
звітним періодом, 
за рік – не пізніше 28 лютого року, 
наступного за звітним 

Страховики

Рядки 13–15 виключити.
У звʼязку з цим рядки 16–50 уважати відповідно рядками 13–47.
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15 IR4

Дані про 
показники 
діяльності зі 
страхування

Квартальна 
(наростаючим 
підсумком 
з початку року)

За І квартал, перше півріччя, девʼять 
місяців – не пізніше 
25 числа місяця, наступного за 
звітним періодом, 
за рік – не пізніше 28 лютого року, 
наступного за звітним 

Страховики

17 IR71

Дані про 
сплачений 
статутний 
капітал, 
гарантійний 
фонд та 
платоспромо
жність 
страховика

Квартальна 
(наростаючим 
підсумком 
з початку року)

За  І квартал, перше півріччя, девʼять 
місяців – не пізніше 
25 числа місяця, наступного за 
звітним періодом, 
за рік – не пізніше 28 лютого року, 
наступного за звітним 

Страховики

18 IR72

Дані про 
розрахунок 
резервів 
незароблени
х премій та 
частки 
перестрахов
иків у 
резервах 
незароблени
х премій на 
кінець 
звітного 
періоду

Квартальна 
(наростаючим 
підсумком 
з початку року)

За І квартал, перше півріччя, девʼять 
місяців – не пізніше 
25 числа місяця, наступного за 
звітним періодом, 
за рік – не пізніше 28 лютого року, 
наступного за звітним 

Страховики

19 IR73

Дані про 
розміщення 
страхових 
резервів

Квартальна 
(наростаючим 
підсумком 
з початку року)

За І квартал, перше півріччя, девʼять 
місяців – не пізніше 
25 числа місяця, наступного за 
звітним періодом, 
за рік – не пізніше 28 лютого року, 
наступного за звітним 

Страховики

20 IR74

Дані про 
частку 
перестрахов
иків у 
страхових 
резервах

Квартальна 
(наростаючим 
підсумком 
з початку року)

За І квартал, перше півріччя, девʼять 
місяців – не пізніше 
25 числа місяця, наступного за 
звітним періодом, 
за рік – не пізніше 28 лютого року, 
наступного за звітним 

Страховики

21 IR75

Дані про 
активи для 
представлен
ня страхових 
резервів

Квартальна 
(наростаючим 
підсумком 
з початку року)

За І квартал, перше півріччя, девʼять 
місяців – не пізніше 
25 числа місяця, наступного за 
звітним періодом, 

Страховики

Рядки 17–25 виключити.
У звʼязку з цим рядки 26–47 уважати відповідно рядками 17–38.
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за рік – не пізніше 28 лютого року, 
наступного за звітним 

22 IR76
Дані про 
незавершене 
будівництво

Квартальна 
(наростаючим 
підсумком 
з початку року)

За І квартал, перше півріччя, девʼять 
місяців – не пізніше 
25 числа місяця, наступного за 
звітним періодом, 
за рік – не пізніше 28 лютого року, 
наступного за звітним 

Страховики

23 IR77

Дані про 
основні 
засоби та 
інвестиційну 
нерухомість

Квартальна 
(наростаючим 
підсумком 
з початку року)

За І квартал, перше півріччя, девʼять 
місяців – не пізніше 
25 числа місяця, наступного за 
звітним періодом, 
за рік – не пізніше 28 лютого року, 
наступного за звітним 

Страховики

24 IR78

Дані про 
фінансові 
інвестиції, 
дебіторську 
заборгованіс
ть, грошові 
кошти та їх 
еквіваленти

Квартальна 
(наростаючим 
підсумком 
з початку року)

За І квартал, перше півріччя, девʼять 
місяців – не пізніше 
25 числа місяця, наступного за 
звітним періодом, 
за рік – не пізніше 28 лютого року, 
наступного за звітним 

Страховики

25 IR8

Дані про 
достроково 
припинені 
договори 
страхування

Квартальна 
(наростаючим 
підсумком 
з початку року)

За І квартал, перше півріччя, девʼять 
місяців – не пізніше 
25 числа місяця, наступного за 
звітним періодом, 
за рік – не пізніше 28 лютого року, 
наступного за звітним 

Страховики

20 IR10

Дані про 
структуру 
активів, їх 
обтяжень, 
дотримання 
нормативу 
платоспромо
жності та 
достатності 
капіталу, 
нормативу 
ризиковості 
операцій та 
нормативу 
якості 
активів

Квартальна 
(наростаючим 
підсумком 
з початку року)

За І квартал, перше півріччя, девʼять 
місяців – не пізніше 
25 числа місяця, наступного за 
звітним періодом, 
за рік – не пізніше 28 лютого року, 
наступного за звітним 

Страховики

21 IR11
Дані про 
структуру 
активів, 

Квартальна 
(наростаючим 
підсумком 

За І квартал, перше півріччя, девʼять 
місяців – не пізніше Страховики

Рядки 20–21 виключити.
У звʼязку з цим рядки 22–38 уважати відповідно рядками 20–36.
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дотримання 
нормативу 
платоспромо
жності та 
достатності 
капіталу, 
нормативу 
ризиковості 
операцій, 
нормативу 
якості 
активів

з початку року) 25 числа місяця, наступного за 
звітним періодом, 
за рік – не пізніше 28 лютого року, 
наступного за звітним 

Таблицю після рядка 20 доповнити дев’ятнадцятьма  новими рядками 
21–39 такого змісту: 

21 IR13

Дані про 
розрахунок 
платоспроможнос
ті страховика

Квартальна 

За І, II, III квартали – не 
пізніше 25 числа місяця, 
наступного за звітним 
кварталом, за IV квартал – 
не пізніше 28 лютого, 
наступного за звітним 
кварталом

Страховики

22 IR14

Дані про 
дебіторську та 
кредиторську 
заборгованість 
страховика

Квартальна

За І, II, III квартали – не 
пізніше 25 числа місяця, 
наступного за звітним 
кварталом, за IV квартал – 
не пізніше 28 лютого, 
наступного за звітним 
кварталом

Страховики

23 IR15

Дані про 
заборгованість 
дебіторів та 
кредиторів 
страховика

Квартальна 

За І, II, III квартали – не 
пізніше 25 числа місяця, 
наступного за звітним 
кварталом, за IV квартал – 
не пізніше 28 лютого, 
наступного за звітним 
кварталом

Страховики
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24 IR16

Дані про страхові 
виплати та про 
відомі події, що 
мають ознаки 
страхових  
(заявлені збитки)

Квартальна 

За І, II, III квартали – не 
пізніше 25 числа місяця, 
наступного за звітним 
кварталом, за IV квартал – 
не пізніше 28 лютого, 
наступного за звітним 
кварталом

Страховики

25 IR17

Дані про 
отримані/надані 
позики, позички, 
фінансові 
допомоги, 
кредити та про 
зобов’язання за 
наданими 
гарантіями 
страховика

Квартальна 

За І, II, III квартали – не 
пізніше 25 числа місяця, 
наступного за звітним 
кварталом, за IV квартал – 
не пізніше 28 лютого, 
наступного за звітним 
кварталом

Страховики

26 IR18
Дані про значні 
операції з 
активами

Квартальна 

За І, II, III квартали – не 
пізніше 25 числа місяця, 
наступного за звітним 
кварталом, за IV квартал – 
не пізніше 28 лютого, 
наступного за звітним 
кварталом

Страховики

27 IR19

Дані про розвиток 
збитків та інших 
показників 
діяльності 
страховика 
(трикутники)

Річна Не пізніше 28 лютого року, 
наступного за звітним Страховики
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28 IR20

Дані про 
кількість 
договорів 
страховика, 
застрахованих 
фізичних осіб та 
страхових подій 
(випадків)

Квартальна 

За І, II, III квартали – не 
пізніше 25 числа місяця, 
наступного за звітним 
кварталом, за IV квартал – 
не пізніше 28 лютого, 
наступного за звітним 
кварталом

Страховики

29 IR21

Дані про 
кількість 
працівників та 
посередників 
страховика

Квартальна

За І, II, III квартали – не 
пізніше 25 числа місяця, 
наступного за звітним 
кварталом, за IV квартал – 
не пізніше 28 лютого, 
наступного за звітним 
кварталом

Страховики

30 IR22

Коефіцієнти 
ефективності 
діяльності 
страховика

Річна не пізніше 28 лютого року, 
наступного за звітним Страховики

31 IRB1
Дані 
регуляторного 
балансу. Активи

Квартальна 
(наростаючим 
підсумком 
з початку 
року)

За І квартал, перше 
півріччя, девʼять місяців – 
не пізніше 25 числа місяця, 
наступного за звітним 
періодом, 
за рік – не пізніше 28 
лютого року, наступного за 
звітним 

Страховики

32 IRB2

Дані 
регуляторного 
балансу. 
Статутний 
капітал та 
резерви

Квартальна 
(наростаючим 
підсумком 
з початку 
року)

За І квартал, перше 
півріччя, девʼять місяців – 
не пізніше 25 числа місяця, 
наступного за звітним 
періодом, 
за рік – не пізніше 28 
лютого року, наступного за 
звітним 

Страховики
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33 IRB3

Дані 
регуляторного 
балансу. 
Зобов’язання та 
забезпечення

Квартальна 
(наростаючим 
підсумком 
з початку 
року)

За І квартал, перше 
півріччя, девʼять місяців – 
не пізніше 25 числа місяця, 
наступного за звітним 
періодом, 
за рік – не пізніше 28 
лютого року, наступного за 
звітним 

Страховики

34 IRB4

Дані 
регуляторного 
балансу Дані 
регуляторного 
балансу. 
Субординований 
борг та 
позабалансові 
зобов’язання

Квартальна 
(наростаючим 
підсумком 
з початку 
року)

За І квартал, перше 
півріччя, девʼять місяців – 
не пізніше 25 числа місяця, 
наступного за звітним 
періодом, 
за рік – не пізніше 28 
лютого року, наступного за 
звітним 

Страховики

35 IRCF
Дані про рух 
грошових коштів 
(регуляторний)

Квартальна 

За І, II, III квартали – не 
пізніше 25 числа місяця, 
наступного за звітним 
кварталом, за IV квартал – 
не пізніше 28 лютого, 
наступного за звітним 
кварталом
 

Страховики

36 IRN1

Дані про 
структуру активів 
та розрахунок 
дотримання 
фінансових 
нормативів 
страховика. 
Прийнятні 
активи, крім 
непростроченої 
дебіторської 
заборгованості та 
прав вимоги до 
перестраховиків

Квартальна

За І, II, III квартали – не 
пізніше 25 числа місяця, 
наступного за звітним 
кварталом, за IV квартал – 
не пізніше 28 лютого, 
наступного за звітним 
кварталом

Страховики
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37 IRN2

Дані про 
структуру активів 
та розрахунок 
дотримання 
фінансових 
нормативів 
страховика. 
Прийнятні 
активи: 
непрострочена 
дебіторська 
заборгованість

Квартальна

За І, II, III квартали – не 
пізніше 25 числа місяця, 
наступного за звітним 
кварталом, за IV квартал – 
не пізніше 28 лютого, 
наступного за звітним 
кварталом

Страховики

38 IRN3

Дані про 
структуру активів 
та розрахунок 
дотримання 
фінансових 
нормативів 
страховика. 
Прийнятні 
активи: права 
вимоги до 
перестраховиків

Квартальна

За І, II, III квартали – не 
пізніше 25 числа місяця, 
наступного за звітним 
кварталом, за IV квартал – 
не пізніше 28 лютого, 
наступного за звітним 
кварталом

Страховики

39 IRPL

Дані про 
показники 
діяльності зі 
страхування

Квартальна 

За І, II, III квартали – не 
пізніше 25 числа місяця, 
наступного за звітним 
кварталом, за IV квартал – 
не пізніше 28 лютого, 
наступного за звітним 
кварталом

Страховики

У зв’язку з цим рядки 21–36 уважати відповідно рядками 40–55.
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№ 
з/п Файл Назва файла

Періодичність 
подання/звітн

ий період
Строк подання

Учасник ринку 
небанківських фінансових 

послуг, що подає дані 
звітності 

1 2 3 4 5 6
… … … … … …

48 OS1

Дані про 
остаточних 
ключових 
учасників та 
власників 
істотної участі 
учасника ринку 
небанківських 
фінансових 
послуг

Річна та в разі 
змін у 
структурі 
власності

Річна – не пізніше 01 лютого 
року, наступного за звітним,
у разі змін у структурі 
власності – у строки, 
визначені в нормативно-
правовому акті 
Національного банку, що 
визначає вимоги до 
структури власності 
учасників ринку 
небанківських фінансових 
послуг

Страховики, фінансові 
компанії, лізингодавці, 
ломбарди

49 OS2

Дані 
реєстраційних 
документів 
фізичних осіб – 
остаточних 
ключових 
учасників та 
фізичних осіб – 
власників 
істотної участі 
учасника ринку 
небанківських 
фінансових 
послуг

Річна та в разі 
змін у 
структурі 
власності

Річна – не пізніше 01 лютого 
року, наступного за звітним,
у разі змін у структурі 
власності – у строки, 
визначені в нормативно-
правовому акті 
Національного банку, що 
визначає вимоги до 
структури власності 
учасників ринку 
небанківських фінансових 
послуг

Страховики, фінансові 
компанії, лізингодавці, 
ломбарди

50 OS3

Дані про 
керівника та 
виконавця 
відомостей щодо 
остаточних 
ключових 
учасників та 
власників 
істотної участі 
учасника ринку 
небанківських 
фінансових 
послуг

Річна та в разі 
змін у 
структурі 
власності

Річна – не пізніше 01 лютого 
року, наступного за звітним,
у разі змін у структурі 
власності – у строки, 
визначені в нормативно-
правовому акті 
Національного банку, що 
визначає вимоги до 
структури власності 
учасників ринку 
небанківських фінансових 
послуг

Страховики, фінансові 
компанії, лізингодавці, 
ломбарди

№ 
з/п Файл Назва файла

Періодичність 
подання/звітн

ий період
Строк подання

Учасник ринку 
небанківських фінансових 

послуг, що подає дані 
звітності 

1 2 3 4 5 6
… … … … … …

53 OS1

Дані про 
остаточних 
ключових 
учасників та 
власників 
істотної участі в 
учаснику ринку 
небанківських 
фінансових 
послуг

Річна та в разі 
змін у 
структурі 
власності

Річна – не пізніше 01 лютого 
року, наступного за звітним,
у разі змін у структурі 
власності – у строки, 
визначені в нормативно-
правовому акті 
Національного банку, що 
визначає вимоги до 
структури власності 
учасників ринку 
небанківських фінансових 
послуг

Страховики, фінансові 
компанії, лізингодавці, 
ломбарди

54 OS2

Дані 
реєстраційних 
документів 
фізичних осіб – 
остаточних 
ключових 
учасників та 
фізичних осіб – 
власників 
істотної участі в 
учаснику ринку 
небанківських 
фінансових 
послуг

Річна та в разі 
змін у 
структурі 
власності

Річна – не пізніше 01 лютого 
року, наступного за звітним,
у разі змін у структурі 
власності – у строки, 
визначені в нормативно-
правовому акті 
Національного банку, що 
визначає вимоги до 
структури власності 
учасників ринку 
небанківських фінансових 
послуг

Страховики, фінансові 
компанії, лізингодавці, 
ломбарди

55 OS3

Дані про 
керівника та 
виконавця 
відомостей щодо 
остаточних 
ключових 
учасників та 
власників 
істотної участі в 
учаснику ринку 
небанківських 
фінансових 
послуг

Річна та в разі 
змін у 
структурі 
власності

Річна – не пізніше 01 лютого 
року, наступного за звітним,
у разі змін у структурі 
власності – у строки, 
визначені в нормативно-
правовому акті 
Національного банку, що 
визначає вимоги до 
структури власності 
учасників ринку 
небанківських фінансових 
послуг

Страховики, фінансові 
компанії, лізингодавці, 
ломбарди

Додаток 6 до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до 
Національного банку України 

1. Примітки до фінансової, консолідованої фінансової звітності. Пункт 1 виключити.
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Примітки до фінансової звітності, консолідованої фінансової 
звітності подаються в строки та в складі, що визначені законодавством 
України з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

3. Пояснювальна записка до звітності страховика. 
Строк подання: за І квартал, перше півріччя, девʼять місяців – не пізніше 
25 числа місяця, наступного за звітним періодом, за рік – не пізніше 28 
лютого року, наступного за звітним.

3. Пояснювальна записка до звітності страховика. 
Строк подання: за І, II, III квартали – не пізніше 25 числа місяця, 
наступного за звітним періодом, за IV квартал (рік) – не пізніше 28 
лютого року, наступного за звітним.

Додаток 8 до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до 
Національного банку України 

Додаток 8 викласти у такій редакції:
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Пояснювальна записка 
до звітності страховика

_____________________________________________
(найменування страховика) 

за _____________________________________ року
(звітний період)

Пояснювальна записка до звітності страховика містить такі обовʼязкові складові:

1. Пояснення щодо окремих показників проміжної та річної звітності, зокрема:

1) пояснення щодо порядку формування страхових резервів та частки перестраховиків у страхових резервах, 
застосовані страховиком методи формування страхових резервів, зокрема порядок визначення часток надходжень сум 
страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та сум часток страхових платежів із відповідних видів 
страхування, що сплачуються перестраховикам;

2) пояснення щодо методів, що застосовуються страховиком під час проведення перевірки адекватності страхових 
зобовʼязань страховика;

3) пояснення щодо перевищення частки страхових платежів, належних перестраховикам, над загальним обсягом 
страхових платежів, отриманих за звітний період, а також щодо перевищення частки страхових виплат (відшкодувань), 
компенсованих перестраховиками, над загальним обсягом сплачених страхових виплат (відшкодувань);

4) п
ояснення щодо отримання страховиком кредитів та інших позик (у разі такого отримання) протягом звітного періоду, 
зокрема поворотної фінансової допомоги,  наявності  діючих  (неповернутих)  позик, кредитів,  у тому числі 

поворотної фінансової допомоги. Якщо немає таких кредитів та інших позик, зокрема поворотної фінансової 
допомоги, то про це зазначається;

5) пояснення щодо наданих позик, фінансових допомог у звітному періоді, зокрема інформація про юридичних та/або 
фізичних осіб, яким надано позики/допомогу, реквізити відповідних договорів, строк, на який видані позики/допомоги, 
стан погашення таких позик/допомог, наявність дійсних (неповернутих) позик та/або фінансових допомог. Якщо немає  
таких позик, фінансових допомог, то  про це зазначається;

6) пояснення щодо наявності обмежень щодо володіння активами у звітному періоді, зокрема інформація про 
активи, що перебувають під обтяженням, вид такого обтяження, строк обтяження;

7) розкриття інформації про потенційні зобов’язання страховика.
Розкривається інформація про події, що не відображаються у звітності страховика за звітний період, але містять 

додаткову інформацію про фінансовий стан страховика, а саме:
виникнення зобов’язань, що пов’язані з розглядом судових справ, у яких учасником є страховик, та можуть вплинути 

на фінансовий стан страховика. Якщо немає таких судових справ на розгляді в суді, то  про це зазначається;
виникнення нових податкових зобов’язань (зміна податкових зобов’язань у зв’язку зі зміною законодавства, зміна 

облікової політики тощо). Якщо немає потенційних податкових зобов’язань, то про це зазначається;
виникнення зобов’язань із капітальних вкладень (придбання основних засобів, нематеріальних активів тощо). Якщо 

немає таких зобов’язань, то про це зазначається;

Додаток 8
до Правил складання та 
подання звітності учасниками 
ринку небанківських фінансових 
послуг до Національного банку 
України
(пункт 34 розділу V)

Додаток 8
до Правил складання та подання 
звітності учасниками ринку 
небанківських фінансових послуг до 
Національного банку України
(у редакції постанови Правління 
Національного банку України                                       
(пункт 34 розділу V)

Пояснювальна записка
до звітності страховика

_____________________________________________
(найменування страховика)

за _____________________________________ року
(звітний період)

Пояснювальна записка до звітності страховика містить такі обовʼязкові складові:

1. Пояснення щодо конкретних принципів, основ, правил та практик, застосованих 
страховиком під час складання даних  звітності, зокрема:

1) облікова  політика в частині обліку страхових контрактів (договорів страхування), 
контрактів перестрахування (договорів вхідного перестрахування)  та утримуваних контрактів 
перестрахування (договорів вихідного перестрахування),  відповідно до міжнародного 
стандарту фінансової  звітності,  що регулює питання обліку страхових/перестрахових 
контрактів і прийнятий страховиком за основу при формуванні чинної на дату складання 
звітності облікової політики (класифікація та групування контрактів, принципи визнання та 
оцінки контрактів, зобов’язань за контрактами тощо), відображення страхових/перестрахових 
контрактів у звіті про фінансовий стан, звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід, 
у звіті про рух грошових коштів;

2) облікова політика в частині обраних моделей обліку фінансових інструментів 
(акції, облігації, торговельна та інша дебіторська заборгованість, депозитні вкладення, позики 
видані, заборгованість перед кредитними установами, торговельна та інша кредиторська 
заборгованість тощо), нерухомості (в тому числі інвестиційної),  часток в асоційовані, спільні, 
дочірні підприємства;

3) опис критеріїв суттєвості (кількісних та якісних) та їх граничні значення (пороги 
суттєвості), встановлені відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності в 
обліковій політиці страховика;

4) інформація щодо внесення змін до облікової політики протягом звітного періоду. 
Якщо зміни відбулися, то зазначити підстави для внесення змін та  розкрити такі зміни. Якщо 
змін не відбулося, зазначити про це;

5) пояснення щодо методів, що застосовуються страховиком під час проведення 
перевірки адекватності страхових зобовʼязань страховика, перевірки достатності резерву 
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виникнення зобов’язань з оренди (договірні зобов’язання, повʼязані з орендою основних засобів та нематеріальних 
активів тощо). Якщо немає таких зобов’язань, то про це зазначається;

виникнення безвідкличних позабалансових зобовʼязань (гарантії, поруки за третіх осіб, інші безвідкличні 
позабалансові зобовʼязання тощо). Якщо немає таких зобов’язань, то про це зазначається;

8) пояснення щодо операцій з активами, які мали місце у звітному періоді та призвели до зміни обсягів та/або 
структури активів страховика на 10 і більше відсотків від загальної вартості активів на останню звітну дату, у тому числі:

вид (суть) операції;
мета здійснення операції; 
обсяги операції; 
реквізити та предмет відповідного договору (угоди) та контрагента(ів).
Якщо контрагент є пов’язаною особою в розумінні Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 24 “Розкриття 

інформації про повʼязані сторони”, то потрібно зазначити про це і про ознаку пов’язаності;
чи відбулося в результаті здійснення операції зменшення обсягу прийнятних активів;
чи призвело здійснення операції до порушення встановлених обов’язкових критеріїв і нормативів достатності 

капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика;

9) інформація про придбання/продаж державних цінних паперів, які мали місце у звітному періоді [зокрема вид 
(суть), мета здійснення операції, обсяги операції, реквізити та предмет відповідного договору (угоди) та контрагента(ів)];

10) коригування звітності.
Розкривається  інформація щодо коригувань звітності у звітному періоді. Якщо в зазначений період звітність не 

коригувалася, то про це зазначається;

11) наявність судових позовів щодо виконання страховиком зобовʼязань за договорами страхування 
(перестрахування). Розкривається  інформація про наявність у суді справ, які стосуються часткового виконання або 
невиконання таким страховиком зобов’язань за договорами страхування (перестрахування), із розкриттям сум претензій 
до страховика за такими судовими позовами, інформації щодо наявності сформованих страхових резервів за такими 
договорами, іншої інформації, яка може мати суттєвий вплив на фінансовий стан страховика. Якщо таких судових позовів 
немає, то про це зазначається;

12) інформація щодо особи, яка здійснювала актуарні розрахунки.
Розкривається інформація про особу, яка здійснювала актуарні розрахунки, із зазначенням реєстраційного номера 

свідоцтва про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками.

2. Інформації щодо показників річної звітності1, а саме:

1) забезпечення безперервності діяльності.
Розкриваються  основні положення плану щодо забезпечення безперервної діяльності страховика і дії на випадок 

кризових ситуацій з розкриттям зовнішніх та/або внутрішніх чинників, які можуть призвести до суттєвих фінансових 
втрат. Якщо такого плану немає, то про це зазначається;

2) корпоративне управління.
Розкривається інформація про внутрішню організаційну структуру, систему відносин, яка визначає правила та 

процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і 
обов’язків між органами товариства та його учасниками щодо управління товариством;

3) засновники (учасники) страховика та участь страховика в інших фінансових установах, зокрема страховиках.
Розкривається  інформація:
щодо загального розміру внесків страховика до статутних капіталів інших фінансових установ, зокрема страховиків, 

а також інформація стосовно дотримання цими фінансовими установами нормативів щодо формування капіталу та вимог 
забезпечення платоспроможності;

про наявність у страховика дочірніх підприємств та їх перелік. Якщо в страховика дочірніх підприємств немає, то 
про це зазначається;

збитків, сформованого на попередні звітні дати (“run-off test”), розкрити результати, заходи,  що 
вчиняються для мінімізації майбутніх ризиків;

6) обґрунтування, якщо перевірка достатності резерву збитків, сформованого на 
попередні звітні дати (“run-off test”) не проводилася;

7)   інформація щодо особи, яка здійснює оцінку та розрахунок страхових зобов’язань.  

2. Інформацію щодо діяльності страховика, що розкривається при поданні звітних 
даних щоквартально, а саме:

1)  інформація про окремі показники даних звітності.
Розкривається  інформація (короткий зміст та сума) про елементи, що входять до 

складу показника звітності страховика, за умови перевищення суми окремого елементу 
показника порогів суттєвості, визначених обліковою політикою страховика для 
статей/елементів фінансової звітності. 

Перелік показників, що  розкриваються:  
IRB10026 “Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу”, 
IRB30011 “Інші забезпечення та зобов’язання”, 
IR140010 “Інша дебіторська заборгованість”, 
IR140020 “Інша кредиторська заборгованість”, 
IRCF0007 “Інші надходження грошових коштів страхової (перестрахової) діяльності”, 
IRCF0018 “Інші виплати грошових коштів страхової (перестрахової) діяльності”, 
IRCF0020 “Надходження від погашення та продажу інших фінансових інвестицій”,
IRCF0024 “Надходження грошових коштів від повернення авансів та кредитів, 

наданих іншим сторонам”,
IRCF0026 “Надходження від продажу інших основних засобів та нематеріальних 

активів”,
IRCF0029 “Інші надходження від інвестиційної діяльності”, 
IRCF0030 “Придбання інших фінансових інвестицій”, 
RCF0034 “Придбання інших основних засобів та нематеріальних активів”,
RCF0036 “Грошові аванси та кредити, надані іншим сторонам”,
IRCF0037 “Інші виплати грошових коштів від інвестиційної діяльності”, 
IRCF0042 “Інші надходження грошових коштів від фінансової діяльності”, 
IRCF0046 “Інші виплати грошових коштів від фінансової діяльності”, 
IRPL0033 “Інші доходи страхової (перестрахової) діяльності”, 
IRPL0035 “Інші витрати страхової (перестрахової) діяльності”, 
IRPL0043 “Інші фінансові доходи”, 
IRPL0044 “Інші фінансові витрати”.
Інформація щодо розкриття надається у формі таблиці 1 додатку 8 до Правил 

складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до 
Національного банку України” (далі –  Правила):

Таблиця 1
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про країну реєстрації таких установ та підприємств із визначенням частки участі страховика в таких підприємствах, 
вид економічної діяльності таких підприємств;

щодо виконання особами, які є засновниками (учасниками) страховика, зобов’язань щодо формування капіталу 
страховика та, якщо такі особи є фінансовими установами, то розкривається  інформація стосовно дотримання такою 
установою нормативів щодо формування капіталу та вимог забезпечення платоспроможності з виокремленням інформації 
щодо окремої юридичної особи і групи підприємств як єдиної економічної одиниці, що складає фінансову групу (за 
наявності такої фінансової групи);

про країну реєстрації установ та підприємств, зазначених у підпункті 3 пункту 2 цього додатка, і вид економічної 
діяльності таких підприємств;

4) належність страховика до фінансових груп.
Розкривається  інформація:
щодо участі в банківських та/або небанківських фінансових групах із зазначенням структури власності такої групи;
про припинення діяльності банківської та/або небанківської фінансової групи та/або про зміну своєї структури 

власності, та/або про вихід страховика з такої групи;

5) система управління ризиками.
Розкривається інформація про  загальну структуру та основні завдання, функції та підзвітність підрозділу страховика 

(або відповідального працівника), що виконує функцію оцінювання ризиків, про перелік ризиків (підгруп ризиків), які 
ідентифікує страховик у своїй діяльності (андерайтинговий ризик, ринковий ризик, ризик дефолту контрагента, 
операційний ризик, ризик учасника фінансової групи), перелік ризиків, які потребують мінімізації і пом’якшення їх 
наслідків, та стратегію керівництва щодо зменшення вразливості страховика до таких ризиків;

6) стислі результати проведеного страховиком стрес-тестування річної звітності з розкриттям інформації щодо 
ключових ризиків і результатів проведених стрес-тестів;

7) управління капіталом.
Розкривається інформація щодо політики та процесів управління капіталом, здатності власників надавати за потреби 

додаткову фінансову підтримку страховику. Також може зазначатися інформація щодо можливості додаткової капіталізації 
страховика завдяки новим (додатковим) інвесторам; 

8) внутрішній аудит страховика.
Розкривається інформація про підрозділ (фахівця) з внутрішнього аудиту, його підпорядкування наглядовій 

(спостережній) раді страховика, а якщо законодавством не вимагається обовʼязкове створення наглядової (спостережної) 
ради, то вищому органу управління страховика; 

9) інша звітність.
Розкривається  інформація щодо статусу страховика у фінансовій групі (материнське або дочірнє підприємство), 

інформація щодо складання консолідованої фінансової звітності цим страховиком, яка відображає фінансове становище, 
результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці, 
або складання консолідованої звітності щодо діяльності цього страховика як учасника фінансової групи.

Також може розкриватися  інформація щодо складання звітності іншої, ніж передбачена Правилами складання та 
подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, із використанням 
їх облікової політики, обов’язковість якої не визначена законодавчими актами України;

10) інформація щодо подій після дати балансу.
Розкривається  інформація про події, що відбулися між датою складання балансу і датою затвердження відповідним 

органом страховика фінансової звітності, підготовленої для оприлюднення, які можуть мати суттєвий вплив на фінансовий 
стан страховика.

3. Інформацію щодо дотримання страховиком установлених обовʼязкових критеріїв і нормативів достатності 
капіталу та  платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів і ризиковості операцій, а також інформацію 
щодо інших показників і вимог, установлених законодавством України,  що обмежують ризики за операціями з 
фінансовими активами. Така інформація розкривається за потреби та, якщо інформації, зазначеної у файлах з показниками 

Показник Елемент показника, дані щодо якого розкриваються№ з/п
ідентифікато

р
загальна 

сума, 
тис.грн

короткий зміст (опис елементу, 
суть заборгованості, надходжень, 

видатків, доходів, витрат)

сума, 
тис.грн

1 2 3 4 5

2) інформація щодо банківських установ, з якими співпрацює  страховик:
перелік банківських установ, у яких страховиком на звітну дату відкриті рахунки 

(назва банківської установи, код за ЄДРПОУ, кількість відкритих поточних та депозитних 
рахунків та їх номерів); 

перелік банківських установ, у яких страховиком протягом звітного періоду були 
закриті банківські рахунки (назва банківської установи, код за ЄДРПОУ, кількість закритих 
поточних та депозитних рахунків та їх номерів);

інша суттєва, на розсуд страховика, інформація щодо співпраці з банківськими 
установами, не зазначена в додатку 8 до Правил ;

3) пояснення щодо наявності обмежень, що стосуються володіння активами,  
зокрема інформація про активи, що перебувають під обтяженням, вид такого обтяження, строк 
обтяження, розмір обтяження;

4)  інформація щодо пов’язаних осіб (зв’язані сторони) страховика. 
Розкривається інформація відповідно до міжнародного стандарту бухгалтерського 

обліку 24 “Розкриття інформації про пов’язані сторони”, зокрема про засновників (учасників) 
страховика та участь страховика в інших фінансових установах, а також про всіх інших осіб, 
які пов’язані зі страховиком. 

Інформація про пов’язаних зі страховиком осіб надається у форматі Excel за формою 
таблиці 2 додатку 8 до Правил:

                                                                                                                                                      Таблиця 2
  

№ 
з/п

Звіт
-на 

дата

Най-
мену-
вання 

страхо-
вика

Код
 (но-
мер)  
стра-
хови-

ка

Най-
мену-
вання/ 
пріз-

вище, 
імʼя, по 

бать-
кові 

пов’я-
заної зі 
стра-
хови-
ком  

особи

Код 
(но-
мер) 

пов’я-
заної зі 
стра-
хови-
ком  

особи

Код 
виду 

пов’я-
заної зі 
стра-
хови-
ком  

особи

Кла-
сифі-
кація  
видів  
еконо-
мічної   
діяль-
ності

 (далі – 
КВЕД)   

Код 
типу 

пов’я-
заної зі 
стра-
хови-
ком  

особи

Код 
рези-
дент-
ності 

пов’я-
заної зі 
стра-
хови-
ком  

особи

Код 
краї-

ни 
реєст-
рації 

пов’я-
заної зі 
стра-
хови-
ком  
осо-
би

Част-
ка пря-
мої уча-
сті стра-

хо-
вика 

у 
пов’я-

за-
ній 
осо-

бі, %

Част-
ка 

опосе-
редко-
ваної 
участі 
стра-

ховика 
у пов’я-

заній 
особі, 

%

Наяв-
ність  

опера-
цій з 

пов’я-
заною 
особою 

про-
тягом 
звіт-
ного 

періоду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Пояснення щодо заповнення таблиці 2 додатку 8 до Правил:
колонка 2 –  заповнюється дата відповідно до звітного періоду;
колонка 3 – заповнюється скорочене найменування страховика;
колонка 4 – заповнюється код страховика, відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств 

та організацій України;
колонка 5 – заповнюється скорочене найменування пов’язаної зі страховиком особи;
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звітності, недостатньо для оцінювання виконання страховиком зазначених у пункті 3 цього додатка вимог законодавства 
України. 

4. Іншу інформацію щодо  показників/операцій, які відображені в поданій звітності та/або які мали місце у звітному 
періоді, що потребує уточнення, деталізації та додаткових пояснень (за потреби). 

1 Інформація розкривається лише в разі  подання даних річної звітності

колонка 6 – заповнюється код пов’язаної зі страховиком особи: для резидентів – відповідно до 
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для юридичних осіб) або реєстраційний 
номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), для нерезидента – 
реєстраційний/ідентифікаційний код нерезидента в країні резиденції;

колонка 7 – код виду пов’язаної зі страховиком особи заповнюється відповідно до значень з 
довідника K060 (17–26), який розміщено на офіційному сайті Національного банку України за посиланням: 
https://bank.gov.ua/ua/statistic/nbureport/registers;

колонка 8 – код КВЕД заповнюється тільки по юридичних особах –резидентах відповідно до 
значень з довідника К110, який розміщено на офіційному сайті Національного банку України за посиланням: 
https://bank.gov.ua/ua/statistic/nbureport/registers; 

колонка 9 – код типу пов’язаної зі страховиком  особи заповнюється відповідно до  значень з 
довідника K014 (1–3), який розміщено на офіційному сайті Національного банку України за посиланням: 
https://bank.gov.ua/ua/statistic/nbureport/registers;

колонка 10 – код резидентності пов'язаної зі страховиком  особи заповнюється відповідно до 
значень з довідника К030 (1-2), який розміщено на офіційному сайті Національного банку України за 
посиланням: https://bank.gov.ua/ua/statistic/nbureport/registers;

колонка 11 – код країни реєстрації пов’язаної зі страховиком особи заповнюється відповідно до 
значень з довідника К040, який розміщено на офіційному сайті Національного банку України за посиланням: 
https://bank.gov.ua/ua/statistic/nbureport/registers;

колонка 12 – заповнюється значення у відсотках в разі наявності частки прямої участі страховика 
у пов’язаній особі;

колонка 13 – заповнюється значення у відсотках в разі наявності частки опосередкованої участі 
страховика у пов’язаній особі;

колонка 14 – заповнюється так або ні, в залежності від наявності чи відсутності у страховика 
операцій з пов’язаною особою протягом звітного періоду; 

 
5) інформація щодо здійснення страховиком діяльності з надання фінансових гарантій 

відповідно до Закону України “Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної 
транзитної системи”, що надається у форматі Excel за формою таблиці 3 додатку 8 до Правил: 

Таблиця 3 
№ з/п Назва показника Значення показника

1 2 3
1 Відомості про обсяги діяльності за період інформування
2 Обсяг страхових премій (нарахованих) за період інформування (тис. грн)
3 Обсяг страхових виплат (нарахованих) за період інформування (тис. грн)
4 Кількість договорів страхування відповідальності, укладених в рамках діяльності по 

наданню фінансових гарантій за період інформування (шт.)
5 Кількість діючих договорів страхування відповідальності, укладених в рамках діяльності 

по наданню фінансових гарантій, станом на кінець періоду інформування (шт.)
6 Страхові премії, нараховані за діючими станом на кінець періоду інформування договорами 

страхування відповідальності, укладеними в рамках діяльності по наданню фінансових 
гарантій (тис. грн)

7 Загальний обсяг відповідальності за станом на кінець періоду інформування договорами 
страхування відповідальності, укладеними в рамках діяльності по наданню фінансових 
гарантій (тис. грн)

8 Кредиторська заборгованість за страховими виплатами за договорами страхування 
відповідальності, укладеними в рамках діяльності по наданню фінансових гарантій, станом 
на кінець періоду інформування (тис. грн)

9 Відомості про формування резерву незароблених премій (UPR) за договорами страхування відповідальності, 
укладеними в рамках діяльності по наданню фінансових гарантій

10 Резерв незароблених премій за договорами страхування відповідальності, укладеними в 
рамках діяльності по наданню фінансових гарантій, станом на початок періоду 
інформування (тис. грн)

11 Резерв незароблених премій за договорами страхування відповідальності, укладеними в 
рамках діяльності по наданню фінансових гарантій, станом на кінець періоду 
інформування (тис. грн)
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6) інформація щодо виконання вимог законодавства України страховиком у разі залучення 
коштів на умовах субординованого боргу.

Розкривається інформація про наявність субординованого боргу, що враховується (враховувався 
протягом певного строку звітного періоду) до фактичного запасу платоспроможності для цілей дотримання 
нормативу платоспроможності та достатності капіталу, а також про виконання вимог законодавства України 
до залучення таких коштів, а саме:

інформація про угоди (договори) про залучення коштів на умовах субординованого боргу (далі – 
Угода), їх основні умови, внесені протягом звітного періоду зміни до таких Угод та/або до дозволу на 
врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до фактичного запасу платоспроможності 

12 Відомості про формування резерву заявлених, але не виплачених збитків (RBNS) за договорами страхування 
відповідальності, укладеними в рамках діяльності по наданню фінансових гарантій

13 Кількість заявлених збитків за договорами страхування відповідальності, укладеними в 
рамках діяльності по наданню фінансових гарантій, станом на початок періоду 
інформування (шт.)

14 Сума (сукупна) заявлених збитків за договорами страхування відповідальності, 
укладеними в рамках діяльності по наданню фінансових гарантій, станом на початок 
періоду інформування (тис. грн)

15 Кількість врегульованих збитків за договорами страхування відповідальності, укладеними 
в рамках діяльності по наданню фінансових гарантій, за період інформування (шт.)

16 Сума врегульованих збитків за договорами страхування відповідальності, укладеними в 
рамках діяльності по наданню фінансових гарантій, за період інформування (тис. грн)

17 Кількість заявлених збитків, за договорами страхування відповідальності, укладеними в 
рамках діяльності по наданню фінансових гарантій, що надійшли протягом періоду 
інформування (шт.)

18 Сума заявлених збитків за договорами страхування відповідальності, укладеними в рамках 
діяльності по наданню фінансових гарантій, за період інформування

19 Кількість заявлених збитків за договорами страхування відповідальності, укладеними в 
рамках діяльності по наданню фінансових гарантій, станом на кінець періоду 
інформування (шт.).
Визначається за даними таблиці 3 додатка 8 до Правил: значення рядка 13 мінус значення 
рядка 15 плюс значення рядка 17 

20 Сума (сукупна) заявлених збитків за діючими договорами страхування відповідальності, 
укладеними в рамках діяльності по наданню фінансових гарантій, станом на кінець періоду 
інформування (тис. грн).
Визначається за даними таблиці 3 додатка 8 до Правил: значення рядка 14 мінус значення 
рядка 16 плюс значення рядка 18

21 Відомості про формування резерву збитків, які виникли, але не заявлені (IBNR) за договорами страхування 
відповідальності, укладеними в рамках діяльності по наданню фінансових гарантій

22 Величина резерву збитків, які виникли, але не заявлені (IBNR) за договорами страхування 
відповідальності, укладеними в рамках діяльності по наданню фінансових гарантій, станом 
на початок періоду інформування (тис. грн)

23 Величина резерву збитків, які виникли, але не заявлені (IBNR) за договорами страхування 
відповідальності, укладеними в рамках діяльності по наданню фінансових гарантій, станом 
на кінець періоду інформування (тис. грн)

24 Відомості про формування резервів для відшкодування у повному обсязі можливих витрат за 75 відсотками одночасно 
наданих фінансових гарантій

25 Обсяг сформованих страхових резервів за договорами страхування відповідальності, 
укладеними в рамках діяльності по наданню фінансових гарантій, станом на початок 
періоду інформування (тис. грн)

26 Обсяг сформованих страхових резервів за договорами страхування відповідальності, 
укладеними в рамках діяльності по наданню фінансових гарантій, станом на кінець періоду 
інформування (тис. грн)

27 Розрахункова величина відповідності формування страхових резервів за діючими 
договорами страхування відповідальності, укладеними в рамках діяльності по наданню 
фінансових гарантій, станом на кінець періоду інформування. 
Визначається за даними таблиці 3 додатка 8 до Правил: значення рядка 6 помножити 
на 0,75

28 Різниця. 
Визначається за даними таблиці 3 додатка 8 до Правил: значення рядка 23 мінус значення 
рядка 25
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для цілей дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу (далі – Дозвіл) викладена у 
формі  таблиці 4 додатка 8 до Правил:

Таблиця 4
№ 
з/п

Но-
мер 
Уго-
ди

Дата 
укладен-

ня  
Угоди

Назва/ 
пріз-

вище, 
імʼя, по 
батько-

ві 
інвесто-

ра 
згідно 
Угоди

Стро
к 

залу-
чен-
ня 

кош-
тів за 
Уго-
дою

По-
чат-
кова 
сума 
залу-
чен-

ня 
кош-
тів за 
Уго-

дою (у 
валю-

ті 
Уго-
ди) 

Ва-
лю-
та 

Уго-
ди 

Зали-
шок 

боргу 
на кі-
нець 
звіт-
ного 
пе-

ріоду 
за 

Уго-
дою, 
(у ва-
люті 
Уго-
ди)

Інфор-
ма-
ція 
про 

дотри-
мання 
графі-

ку 
(умов) 
сплати 

про-
цен-

тів за 
Уго-
дою

Дата 
(дати) 

внесен-
ня змін 

до 
Угоди 
протя-

гом 
звітного 
періоду 
(якщо 
здійс-

нювало-
ся)

Зміст 
таких 

змін до 
Угод 

(кожної 
окремо, 

якщо 
змін 
було 

декіль-
ка)

Дата 
(дати) 

внесен-
ня змін 

до Дозво-
лу до 
відпо-
відної 
Угоди 
протя-

гом 
звітного 
періоду

Інфор-
мація 
про 

отри-
мані 

Дозво-
ли до 
Угоди 
протя-

гом 
звітно-

го 
періоду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

інформація про дотримання прогнозного розрахунку прибутковості страховика, що 
надавався для отримання Дозволу або суттєвого відхилення від нього (недосягнення 
прогнозного значення більше ніж на 10%) з наданням пояснень щодо такого відхилення 
(надається протягом першого року дії кожної відповідної Угоди); 

інформація про вимоги страховика до пов’язаних з інвестором осіб та/або надані 
страховиком фінансові/майнові зобов’язання пов’язаним з інвестором особам протягом 
звітного періоду викладена у формі таблиці 5 додатка 8 до Правил:

  
Таблиця 5 

№ 
з/п

Назва/ пріз-
вище, імʼя, по 

батькові 
пов’яза-

ної з інвесто-
ром за 

Угодою особи

Код за ЄДРПОУ 
пов’язаної з 

інвестором за 
Угодою особи/ 
реєстраційний 

номер облікової 
картки платника 

податків

Назва/ 
пріз-

вище, 
імʼя, по 

батькові 
інвестора 
за Угодою 
(Угодами)

Сума вимог 
страховика до 

такої 
пов’язаної 
особи на 
кінець 

звітного 
періоду, грн

Інші 
вимоги 

протягом 
звітного 
періоду 
до такої 
пов’яза-

ної  
особи, що 

були 
погашені 
станом 

на звітну 
дату 

(так/ні)

Сума 
наданих 

страховиком 
фінансових/ 

майнових 
зобов’язань 

такій 
пов’язаній 

особі станом 
на кінець 
звітного 

періоду, грн

Інші надані 
страховиком 

протягом 
звітного 
періоду 

фінансові/ 
майнові 

зобов’язання 
такій 

пов’язаній 
особі, що були 

погашені 
станом на 

звітну дату 
(так/ні)

1 2 3 4 5 6 7 8

інформація щодо виконання програми капіталізації страховика станом на звітну 
дату;

інформація щодо відсутності (включаючи відсутність укладених та виконаних 
протягом звітного періоду) договорів (угод), за якими у страховика виникає/може виникнути:

обовʼязок щодо передавання інвестору коштів/майна та/або виконання 
фінансових/майнових зобов’язань щодо інвестора (крім тих випадків, якщо таке передавання 
страховиком майна є сплатою процентів за залученим субординованим боргом); 

право вимоги до інвестора (крім договорів, за якими страховик залучає кошти від 
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інвестора);
зарахування зустрічних однорідних вимог з інвестором.
Якщо протягом звітного періоду до розрахунку фактичного запасу 

платоспроможності кошти субординованого боргу не враховувалися, то про це зазначається;

7)  інформація про потенційні зобов’язання страховика.
Розкривається інформація про події, що не відображаються у звітності страховика за 

звітний період, але містять додаткову інформацію про фінансовий стан страховика, а саме:
виникнення зобов’язань, що пов’язані з розглядом судових справ, у яких учасником 

є страховик, та можуть вплинути на фінансовий стан страховика. Якщо немає таких судових 
справ на розгляді в суді, то  про це зазначається;

виникнення нових податкових зобов’язань (зміна податкових зобов’язань у зв’язку зі 
зміною законодавства України, зміна облікової політики тощо). Якщо немає потенційних 
податкових зобов’язань, то про це зазначається;

виникнення зобов’язань із капітальних вкладень (придбання основних засобів, 
нематеріальних активів тощо). Якщо немає таких зобов’язань, то про це зазначається;

виникнення зобов’язань з оренди (договірні зобов’язання, повʼязані з орендою 
основних засобів та нематеріальних активів тощо). Якщо немає таких зобов’язань, то про це 
зазначається;

виникнення безвідкличних позабалансових зобовʼязань (гарантії, поруки за третіх 
осіб, інші безвідкличні позабалансові зобовʼязання тощо). Якщо немає таких зобов’язань, то про 
це зазначається;

8)  інформація про придбання/продаж державних цінних паперів (далі – ДЦП), які 
відбулися у звітному періоді. 

Інформація  надається у формі таблиці 6 додатка 8 до Правил:

Таблиця 6

№ 
з/п

Наз-
ва 
ДЦ
П

Міжнародний 
ідентифіка-

ційний номер, 
ISIN ДЦП

Кіль-
кість 

придба-
них/ 

проданих 
ДЦП, шт.

Дані 
торговця

, за 
посеред-
ництвом 

якого 
було 

укладено 
договір 
купівлі/
продажу 

ДЦП 
(назва, 

ЄДРПОУ
)

Балансова 
вартість 

ДЦП 
станом 

звітну дату, 
тис.грн (для 
придба-них 

ДЦП)

Дата 
набуття/

припинення 
права 

власності 
(дата 

зарахуван-
ня на 

рахунок  у  
цінних 

паперах 
/списання з 
рахунку в 

цінних 
паперах)

Дата 
пере-
раху-
вання

/ 
отри-
мання 
кош-
тів за 
ДЦП

Мета 
здійс-
нення 
прода-

жу

Мо-
дель 

обліку 
за 

МСФЗ 
9
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9) коригування звітності.
Розкривається  інформація щодо коригувань звітності у звітному періоді. Якщо в 

зазначений період звітність не коригувалася, то про це зазначається;
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10) інформація про наявність судових позовів щодо виконання страховиком 
зобовʼязань за договорами страхування (перестрахування). Розкривається інформація про 
наявність у суді справ, які стосуються часткового виконання або невиконання таким 
страховиком зобов’язань за договорами страхування (перестрахування), із розкриттям сум 
претензій до страховика за такими судовими позовами, інформації щодо наявності 
сформованих страхових резервів за такими договорами, іншої інформації, яка може мати 
суттєвий вплив на фінансовий стан страховика. Якщо таких судових позовів немає, то про це 
зазначається;

11) інформація щодо здійснення страхування життя [розкривається страховиками, 
що отримали ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг 
(крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), у частині проведення страхування 
життя]:

пояснення щодо наявності страхових резервів, визначених в розрахункових 
величинах, відмінних від національної валюти, від іноземної валюти та банківських металів 
(конкретизувати, які величини, їх розмір у відповідному виді страхового резерву та відповідно 
частка перестраховика в кожному виді страхового резерву в таких розрахункових величинах);

інформація щодо кількості діючих на звітну дату договорів, за якими відбулося 
зменшення (редукування) страхової суми, частка та розмір страхових резервів за такими 
договорами на звітну дату;

опис переліку категорій витрат, включених до розрахунку відстрочених аквізиційних 
витрат, та інформація щодо строків, які застосовуються в методології формування величини 
відстрочених аквізиційних витрат (відносно строку дії договору/строку сплати внесків тощо); 

інформація (кількість договорів та сума сформованих страхових резервів) за 
договорами, якими передбачено збільшення страхової суми та (або) розміру  страхових виплат 
на суми (бонуси), отримані страховиком за іншими фінансовими результатами його діяльності 
(участь у прибутках страховика);

у випадку укладання страховиком протягом звітного періоду тристоронньої угоди 
між страхувальником та іншим страховиком, розкрити інформацію:

для страховика, що передає права та обов’язки іншому страховику – щодо кількості 
договорів страхування, суми сплачених страхових премій за таким договорами, активів, які 
передаються в результаті виконання такої тристоронньої угоди;

для страховика, що отримує права та обов’язки від іншого страховика - щодо 
кількості договорів страхування, суми сформованих страхових резервів, активів, які 
отримуються в результаті виконання такої тристоронньої угоди;

12) інформація про події та фактори, що мали місце у звітному періоді та вплинули на 
здатність страховика забезпечити здійснення безперервної діяльності, за аспектами, 
зазначеними у підпункті 1 пункту 3 додатку 8 до Правил (розкриття інформації про 
забезпечення безперервності діяльності на щорічній основі), та заходи, вжиті страховиком з 
метою усунення негативного впливу на здійснення діяльності. Якщо такі події та фактори не 
мали місце протягом звітного періоду, зазначити про це.

3. Інформацію щодо діяльності страховика, що розкривається при поданні звітних 
даних за звітний рік, а саме:
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1) забезпечення безперервності діяльності. 
Розкривається інформація щодо наявної у страховика матеріально-технічної бази та 

програмного забезпечення із наданням опису програмних комплексів/продуктів [назва, 
розробник, тип підтримки (шляхом залучення власних спеціалістів/шляхом залучення 
зовнішніх підрядників), характеристика (локальна/мережева)], у яких страховиком 
здійснюється:

облік фінансово-господарських операцій (бухгалтерський, управлінський тощо);
облік договорів страхування та перестрахування; 
облік врегулювання заявлених подій, що мають ознаки страхового випадку;
розрахунок та облік страхових резервів;
складання та подання фінансової звітності та даних звітності страховика.
Зазначається  про забезпечення збереження страховиком (в тому числі і в програмних 

комплексах/продуктах, що використовуються страховиком) визначених законодавством 
України  відомостей, необхідних для розрахунку страхових резервів.

Окремо зазначається спосіб і періодичність проведення резервного копіювання даних 
обліково-реєструючих систем страховика, спрямованого, зокрема, на захист та можливість 
відновлення інформації та документів, наявних в таких системах, у разі форс-мажорних 
обставин (кібератаки, втрата інформації та документів, збережених на електронних носіях, 
пожежа, обмеження доступу до приміщень, де зберігаються інформація та документи, тощо).

Якщо резервне копіювання не здійснюється – вказати причини, а також зазначити 
строк, коли даний функціонал буде забезпечено.

Надається опис функцій в діяльності страховика (актуарна, врегулювання збитків, 
ассистанс, юридична), яка здійснюється на умовах аутсорсингу (назва/ прізвище, імʼя, по 
батькові особи, що надає послуги, її реєстраційний код, виданий в країні реєстрації/ 
реєстраційний номер облікової картки платника податків).

Розкривається інформація про здатність забезпечити доступ клієнтів до 
приміщень/ресурсів страховика, де/за допомогою яких надаються страхові послуги та їх 
частини.

Розкривається інформація про здатність страховика забезпечити потребу у 
кадрах/персоналі для виконання основних управлінських функцій/розподілу обов’язків, а саме: 
наявність особи/осіб, яка має право вчиняти правочини/уповноважена представляти інтереси 
страховика/має право підпису документів у разі відсутності керівника/головного бухгалтера 
тощо, щодо:

ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності та  даних 
звітності страховика;

врегулювання заявлених подій, що мають ознаки страхових випадків;
виконання актуарної функції (за наявності);
здійснення внутрішнього контролю;
своєчасне виявлення та запобігання проявам ризиків в межах системи управління 

ризиками страховика.
Надається опис:
бізнес-моделі страховика (канали продажу, структура страхового портфеля за видами 

страхування), перелік та опис критичних бізнес-процесів, ключових функцій у діяльності 
страховика та заходи із недопущення припинення їх виконання у випадку надзвичайних подій, 
форс-мажору тощо;

 критеріїв, за якими формується інвестиційна політика страховика в частині 
забезпечення платоспроможності та фінансової стійкості, – обґрунтування відповідності та 
прийнятності структури інвестицій потребам у своєчасному виконанні страхових зобов’язань;
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 політики перестрахування – обґрунтування критеріїв вибору перестраховиків-
контрагентів, критерії ризиків, які передаватимуться на перестрахування, очікувана 
ефективність перестрахової діяльності як інструменту зменшення збитковості страхового 
портфелю (Loss Ratio) та підвищення ефективності страхової діяльності (Combined Ratio).

Надається інформація про фінансовий план страховика на наступний календарний 
рік з описом та обґрунтуванням:

основних та істотних припущень щодо реалістичності виконання такого плану;
факторів впливу на діяльність страховика за несприятливого сценарію та заходів, що 

можуть зменшити вплив таких факторів;
здатності страховика генерувати доходи в обсязі, достатньому для виконання вимог 

законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг.
Розкривається інша суттєва, на розсуд страховика, інформація про заходи із 

забезпечення безперервної діяльності страховика і дії на випадок кризових ситуацій із 
розкриттям зовнішніх та/або внутрішніх чинників, які можуть призвести до суттєвих 
фінансових втрат (за наявності);

2) корпоративне управління. 
Розкривається інформація про відповідність системи корпоративного управління 

страховика Положенню про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови 
провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженому постановою 
Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року №153 (зі змінами), зокрема 
щодо:

розроблення та затвердження політики щодо запобігання, виявлення та управління 
конфліктами інтересів;

відповідності вимогам до осіб, які мають істотну участь у страховику, шляхом 
передання їм права голосу за акціями/частками в статутному (складеному) капіталі страховика 
за довіреністю/довіреностями від учасника/учасників страховика, довіреність/довіреності від 
учасника/учасників страховика;

відповідності вимогам до осіб, які мають істотну участь у страховику, набуту шляхом 
передання їм в управління акцій/часток у статутному (складеному) капіталі страховика та/або 
будь-якої юридичної особи в ланцюгу володіння корпоративними правами в страховику, 
укладення правочину про передання акцій/часток у статутному (складеному) капіталі;

відповідності власників істотної участі в страховику, керівників, головних 
бухгалтерів, ключових осіб (за наявності) страховика вимогам щодо ділової репутації, 
професійної придатності, суміщення посад у страховику.

Також розкривається інформація про наявність непогоджених Національним банком  
власників істотної участі у страховику та/або істотних змін організаційної структури 
страховика, які відбулись протягом звітного періоду;

3) система управління ризиками.
Розкривається інформація про загальну структуру та основні завдання, функції та 

підзвітність підрозділу страховика (або відповідального працівника), що виконує функцію 
управління ризиками.

Розкривається інформація про перелік ризиків (підгруп ризиків), які ідентифікує 
страховик у своїй діяльності, відповідно до законодавства України щодо вимог до системи 
управління ризиками страховика. Зазначається перелік ризиків, які потребують мінімізації, 
заходи пом’якшення наслідків прояву таких ризиків, та стратегія страховика щодо зменшення 
вразливості до цих ризиків;
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4) внутрішній аудит.
Розкривається інформація про підрозділ (фахівця) з внутрішнього аудиту, 

відповідність організації роботи такого підрозділу (фахівця) вимогам законодавства України.
Зазначається інформація про:
виконання затвердженого плану здійснених перевірок із зазначенням їх тематики;
виявлені в процесі перевірки внутрішнього аудиту недоліки в управлінні страховика, 

порушення законодавства України про фінансові послуги, встановленого порядку ведення 
обліку (бухгалтерського, страхового тощо) та підготовки фінансової та регуляторної звітності;

виявлені ризики та їх вплив на прийняття рішень виконавчим органом страховика;
надані у звіті внутрішнього аудиту рекомендації з усунення та запобігання 

виникненню недоліків і порушень;
вжиття страховиком необхідних заходів щодо виконання рекомендацій внутрішнього 

аудиту та статус їх виконання; 

5) інформація щодо особи, яка здійснювала актуарні розрахунки та  складала 
актуарний звіт за звітний рік.

Розкривається інформація про особу, яка здійснювала розрахунок страхових резервів, 
а також реєстраційний номер свідоцтва про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які 
можуть займатися актуарними розрахунками, якщо розрахунок та/або підтвердження розміру 
страхового резерву здійснював актуарій, який відповідає вимогам законодавства України;

6) інформація про засновників (учасників) страховика та участь страховика в інших 
фінансових установах, зокрема страховиках. 

Розкривається  інформація:
щодо загального розміру внесків страховика до статутних капіталів інших 

фінансових установ, зокрема страховиків, а також інформація стосовно дотримання цими 
фінансовими установами нормативів щодо формування капіталу та вимог забезпечення 
платоспроможності;

про країну реєстрації таких установ та підприємств із визначенням частки участі 
страховика в таких підприємствах, вид економічної діяльності таких підприємств;

щодо виконання особами, які є засновниками (учасниками) страховика, зобов’язань 
щодо формування капіталу страховика та, якщо такі особи є фінансовими установами, 
розкриття  інформації стосовно дотримання такою установою нормативів щодо формування 
капіталу та вимог забезпечення платоспроможності з виокремленням інформації щодо окремої 
юридичної особи і групи підприємств як єдиної економічної одиниці, що складає фінансову 
групу (за наявності такої фінансової групи);

7)належність страховика до фінансових груп.
Розкривається  інформація:
щодо участі страховика в банківських та/або небанківських фінансових групах;
про припинення діяльності банківської та/або небанківської фінансової групи та/або 

про зміну своєї структури власності, та/або про вихід страховика з такої групи;

8) докапіталізація чи деномінація, викуп акцій. 
Розкривається інформація:
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щодо наявності плану фінансування/докапіталізації страховика: інформація про 
потреби у фінансуванні, збільшенні статутного (складеного) капіталу, розміри фінансування, 
його строки та джерела походження коштів для його здійснення;

щодо прийнятих протягом звітного періоду рішень про докапіталізацію, деномінацію, 
викуп акцій власної емісії.

У разі проведення протягом звітного періоду докапіталізації, деномінації, викупу 
акцій власної емісії вказуються:

при докапіталізації – дані додаткової емісії (особи, що будуть здійснювати внески до 
статутного капіталу, джерело фінансування для проведення докапіталізації, кількість 
додатково випущених акцій, розмір збільшення номінальної вартості статутного капіталу, дата 
реєстрації емісії, номінальна вартість додатково емітованих акцій, загальна вартість 
розміщення пакету додаткових акцій/часток, дата державної реєстрації збільшеного розміру 
статутного капіталу), номінальна вартість акцій після докапіталізації, загальна кількість акцій 
тощо;

при деномінації (зміни номінальної вартості всіх розміщених товариством акцій 
шляхом їх консолідації або дроблення) – причини для проведення деномінації, номінальна 
вартість акцій після деномінації, їх кількість в обігу, кількість та вартість акцій, що підлягають 
викупу за результатами деномінації, дата державної реєстрації змін до статутного капіталу;

при викупі акцій – вартість  та кількість викуплених акцій тощо.
У разі відсутності рішень щодо докапіталізації, деномінації, викупу акцій власної 

емісії, про це слід зазначити;

9) інформація щодо складання консолідованої звітності [для страховика, що 
контролює одного або декількох суб’єктів господарювання (дочірні підприємства)].

Розкривається інформація про  назву суб’єкта господарювання (дочірнього 
підприємства), його код ЄДРПОУ, також надається інформація щодо складання консолідованої 
фінансової звітності цим страховиком. У разі не складання консолідованої фінансової звітності 
описати причини не складання (зокрема, страховик скористався правом не складати 
консолідовану фінансову звітність, оскільки відповідає вимогам Закону України “Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” або підпадає під виняток, передбачений 
міжнародним стандартом фінансової звітності 10 “Консолідована фінансова звітність”);  

10) інформація щодо подій після дати закінчення звітного періоду. 
Розкривається  інформація про події (сприятливі і несприятливі), які можуть мати 

суттєвий вплив на фінансовий стан страховика, дотримання ним установлених обовʼязкових 
критеріїв і нормативів достатності капіталу та  платоспроможності, ліквідності, прибутковості, 
якості активів і ризиковості та відбулися в період між закінченням звітного періоду і датою 
подання даних звітності. 

4. Інформацію щодо дотримання страховиком установлених обовʼязкових критеріїв і 
нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості 
активів і ризиковості операцій, а також інформацію щодо інших показників і вимог, 
установлених законодавством України,  що обмежують ризики за операціями з фінансовими 
активами. Така інформація розкривається за потреби та за умови, якщо інформації, зазначеної 
у файлах з показниками звітності, недостатньо для оцінювання виконання страховиком 
перелічених у пункті 3  додатка 8 до Правил вимог законодавства України. 
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5. Іншу інформацію щодо показників/операцій, які відображені в поданій звітності 
та/або які мали місце у звітному періоді, що потребує уточнення, деталізації та додаткових 
пояснень (за потреби).

Додаток 11 до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до 
Національного банку України

Додаток 11 викласти у такій редакції:
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Додаток 11
до Правил складання та подання звітності учасниками 
ринку небанківських фінансових послуг до 
Національного банку України
(пункт 34 розділу V)

Актуарний звіт
за _____________________________________ року

(звітний період)

І. Висновок актуарія

1. Я, актуарій _________________________________________________________, 
                       (прізвище, імʼя, по батькові актуарія, який склав цей звіт)

свідоцтво ____________________________________________________ (далі – актуарій),
          (номер, дата видачі свідоцтва про відповідність кваліфікаційним 
           вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками)

щодо страхових резервів страховика_____________________________________
____________________________________________________________________

(найменування страховика, щодо якого складено цей звіт)
(далі – страховик):

(далі в одному з тверджень ставиться позначка “”)

         підтверджую адекватність зобовʼязань станом на   __________;
                                                                            (звітна дата)

        зазначаю    про    необхідність    доформування    страхових    резервів    для  
        забезпечення адекватності зобовʼязань у розмірі  ____________тис. грн.

Під адекватністю зобовʼязань страховика передбачаю достатність визнаних страхових зобовʼязань для здійснення 
майбутніх страхових виплат та/або виплат викупних сум за укладеними договорами страхування та витрат, повʼязаних із 
виконанням таких договорів.

2. Водночас застерігаю: _______________________________________________________________

_____________________________________(застереження надається за потреби).

3. Детальна інформація щодо адекватності зобовʼязань страховика надається згідно з розділом ІІ “Інформація  про  
адекватність  зобовʼязань страховика,  що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя” для страховика, що здійснює 
страхування, інше,  ніж  страхування життя, або згідно з  розділом ІІІ “Інформація про адекватність зобовʼязань страховика, що 
здійснює страхування, життя” для страховика, що здійснює страхування життя.

4.Також надаю рекомендації страховику щодо:

1) стресостійкості та оцінки достатності капіталу з точки зору очікуваної платоспроможності страховика 
_______________________________________________
_______________________________________________________________________________;

2) методів оцінки страховиком своїх зобовʼязань_____________________
_______________________________________________________________________________;

Актуарний звіт
за _____________________________________ року

(звітний період)

І. Висновок актуарія

1. Я, актуарій _________________________________________________________, 
                       (прізвище, ім’я, по батькові актуарія, який склав цей звіт)

свідоцтво ____________________________________________________ (далі – актуарій),
(номер, дата видачі свідоцтва про відповідність кваліфікаційним

вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками)

щодо страхових резервів страховика_____________________________________
____________________________________________________________________

(найменування страховика, щодо якого складено цей звіт)
(далі – страховик):

(далі в одному з тверджень ставиться позначка “”)

         підтверджую адекватність зобов’язань станом на   __________;
                                                                            (звітна дата)

        зазначаю    про    необхідність    доформування    страхових    резервів    для

забезпечення адекватності зобов’язань у розмірі  ____________тис. грн.
Під адекватністю зобов’язань страховика передбачаю формування страхових резервів у 

порядку та обсягах, передбачених законодавством України, та достатність визнаних страхових 
зобовʼязань для здійснення майбутніх страхових виплат та/або виплат викупних сум за укладеними 
договорами страхування та витрат, повʼязаних із виконанням таких договорів.

Додаток 11
до Правил складання та подання 
звітності учасниками ринку 
небанківських фінансових послуг до 
Національного банку України
(у редакції постанови 
Правління Національного 
банку України від
                                              
(пункт 34 розділу V)



101

3) страхових тарифів страховика___________________________________
____________________________________________________________________; 

4) витрат на ведення справи страховика_____________________________
____________________________________________________________________; 

5) витрат, повʼязаних з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційних 
витрат)__________________________________________________
____________________________________________________________________;

6) інших обставин, що можуть мати значний вплив на страховика з актуарної точки 
зору__________________________________________________
____________________________________________________________________.

Інформація щодо врахування страховиком рекомендацій актуарія (актуаріїв), наведених у актуарному звіті за 
попередній звітний період (попередні звітні періоди)________________________________________________________
____________________________________________________________________.

ІІ. Інформація про адекватність зобовʼязань страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя

Таблиця 1

Результат перевірки адекватності зобовʼязань страховика щодо сформованих страховиком резерву незароблених 
премій та резерву заявлених, але не виплачених збитків, збільшеного на розмір  резерву збитків, 

які виникли, але не заявлені, якщо такий резерв формується страховиком (далі – резерв збитків)

тис. грн
№ з/п Вид 

страху-
вання

Розмір 
сформо-
ваного 
страхо-
виком 
резерву 
незароб-
лених 
премій

Різниця між 
оцінкою 
адекватності 
зобовʼязань, 
здійсненою 
актуарієм щодо 
резерву 
незароблених 
премій, та 
розміром 
сформованого 
страховиком 
резерву 
незароблених 
премій

Розмір 
сформова-
ного 
страхови-
ком 
резерву 
збитків

Різниця між 
оцінкою 
адекватності 
зобовʼязань, 
здійсненою 
актуарієм 
щодо резерву 
збитків, та 
розміром 
сформованого 
страховиком 
резерву 
збитків

Сукупни
й розмір 
дефіцитів 
резерву 
незаробле
-них 
премій та 
резерву 
збитків

Різниця між сумою 
оцінок адекватності 
зобовʼязань, 
здійсненою актуарієм 
щодо резерву 
незароблених премій 
та резерву збитків, та 
сумою сформованих 
страховиком резерву 
незароблених премій 
та резерву збитків

1 2 3 4 5 6 7 8

1

…

Разом за 
всіма 
видами 

5. Пояснення щодо результатів перевірки адекватності зобовʼязань страховика щодо сформованих страховиком 
страхових резервів [заповнюється на розсуд актуарія (за потреби)]: ______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
___.

6. Пояснення щодо заповнення таблиці 1:

1) опис порядку заповнення колонок таблиці 1:

2. Водночас застерігаю: 
_______________________________________________________________

(у застереженнях зазначається:
інформація про сумніви щодо повноти, валідності та коректності даних, наданих 

страховиком, у разі їх виникнення під час аналізу достатності страхових резервів;
виявлені при аналізі несистематичні відхилення в даних, що істотно впливають на 

результати оцінки адекватності зобов’язань, та застосовані підходи до врахування/неврахування 
таких даних при формуванні страхових резервів із зазначенням виду страхування, а також переліку 
та опису таких випадків та/або порогових значень допустимих відхилень .

Кожне з застережень, що виникає у актуарія у ході аналізу, має бути ґрунтовне та описане із 
зазначенням наслідків, які можуть настати у разі, якщо дані застереження не будуть враховані 
страховиком).

3. Детальна інформація щодо адекватності зобовʼязань страховика надається згідно з 
розділом ІІ “Інформація  про  адекватність  зобовʼязань страховика,  що здійснює страхування, інше, 
ніж страхування життя” додатка 11 до Правил  складання та подання звітності учасниками ринку 
небанківських фінансових послуг до Національного банку України” (далі –  Правила) актуарного 
звіту  для страховика, що здійснює страхування, інше,  ніж  страхування життя, або згідно з  розділом 
ІІІ “Інформація про адекватність зобовʼязань страховика, що здійснює страхування, життя” додатка 
11 до Правил  актуарного звіту для страховика, що здійснює страхування життя.

4.Також надаю інформацію та рекомендації страховику щодо:

1) стресостійкості та оцінки достатності капіталу з точки зору очікуваної платоспроможності 
страховика:

________________________________________________________________
[описується:
аналіз диверсифікації страхового портфелю з урахуванням збитковості як сукупно за 

страховим портфелем, так і у розрізі кожного виду страхування (груп однотипних продуктів для 
страхування життя);

аналіз можливої волатильності цих показників та їх вплив на платоспроможність 
страховика та достатність сформованих страхових резервів;

стосовно яких стрес-факторів було проведене стрес-тестування, результати такого стрес-
тестування, виявлені ризики та рекомендації щодо зменшення впливу стрес-факторів];

2) методів оцінки страховиком своїх зобовʼязань:
_______________________________________________________________

[зазначається, чи відповідають методи здійсненої оцінки страховиком страхових резервів 
методам, визначеним у внутрішній політиці страховика з формування страхових резервів, а також 
чинному законодавству України, та у разі виникнення фактичної або потенційної недостачі таких 
резервів або ж значного профіциту зазначаються застереження актуарія з цього приводу, а також 
зазначається, які рекомендації чи застереження  були надані актуарієм страховику, якщо розмір 
дефіциту (профіциту) становить 10 та більше % від відповідного виду страхового резерву за деякими 
видами страхування.
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колонка 2 – заповнюється за видами страхування, розмір страхових резервів за якими становить менше 5 відсотків 
загального розміру страхових резервів за всіма видами, але не більше ніж 10 відсотків сумарно за такими видами від страхових 
резервів за всіма видами. Сума, на яку необхідно збільшити страхові резерви за результатом перевірки адекватності зобовʼязань 
страховика, може (на розсуд актуарія) наводитися сукупно, водночас у наведеній таблиці поєднуються відповідні рядки колонок 
3–8;

колонка 4 – визначається відповідно до колонки 9 таблиці 2;
колонка 6 – визначається відповідно до колонки 7 таблиці 3;

          колонка 7 – визначається: максимальне значення між “0” та значенням колонки 4 (якщо значення колонки 4 менше від “0”, 
то зазначається “0”) плюс максимальне значення між “0” та значенням колонки 6 (якщо значення колонки 6 менше від “0”, то 
зазначається “0”);

колонка 8 – визначається: значення колонки 4 таблиці 1 плюс значення колонки 6 таблиці 1;

2) інформація за видом обовʼязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів наводиться в окремих рядках таблиці за внутрішніми договорами обовʼязкового страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та договором міжнародного обовʼязкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Таблиця 2
Результати перевірки адекватності зобовʼязань страховика щодо резерву незароблених премій

тис. грн

№ 
з/п

Вид страху-
вання

Розмір 
сформова-
ного 
страхови-
ком 
резерву 
незароб-
лених 
премій

Відстро-
чені 
аквізицій
-ні 
витрати

Поточна 
вартість 
майбутніх 
грошових 
потоків за 
договорами 
страхування

Поточна 
вартість 
майбутніх 
страхових 
виплат за 
договорами 
страхування

Поточна 
вартість 
майбутніх 
витрат на 
врегулю-
вання 
збитків за 
догово-
рами 
страху-
вання

Поточна 
вартість 
майбутніх 
доходів 
від 
реалізації 
регресних 
вимог за 
догово-
рами 
страхуван
-ня

Різниця між 
оцінкою 
адекват-
ності 
зобовʼязань, 
здійсненою 
актуарієм 
щодо 
резерву 
незаробле-
них премій, 
та розміром 
сформо-
ваного 
страховиком 
резерву 
незароблени
х премій

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

…

Разом за 
всіма 
видами 

Х Х Х Х Х

7. Порядок розрахунку (методики та формули, застосовані актуарієм, пояснення) величин, наведених у колонках 4–
8 таблиці 2: 

___________
8. Пояснення щодо заповнення таблиці 2:

 
1) опис порядку заповнення колонок таблиці 2:
колонка 2 – заповнюється за видами страхування, розмір страхових резервів за якими становить менше ніж 5 відсотків 

загального розміру страхових резервів за всіма видами, але не більше ніж 10 відсотків сумарно за такими видами від страхових 
резервів за всіма видами. Сума, на яку необхідно збільшити страхові резерви за результатом перевірки адекватності зобовʼязань 
страховика, може (на розсуд актуарія) наводитися сукупно, водночас у наведеній таблиці поєднуються відповідні рядки колонок 
3–9;

Також  описаються результати проведених досліджень для надання рекомендацій щодо зміни 
методу оцінки деяких видів страхових резервів у розрізі видів страхування та обґрунтування обраних 
методів];

3) страхових тарифів страховика:
_______________________________________________________________
[зазначається опис достатності розміру страхових тарифів у розрізі деяких видів страхування 

(груп однотипних продуктів для страхування життя),  фактична та рекомендована періодичність 
здійснення перевірки на адекватність та достатність страхових тарифів, потенційних ризиків щодо 
коливань збитковості та ризиків щодо платоспроможності страховика. У разі виявлення 
недостатності розміру встановлених страхових тарифів, недоліків тарифної політики зазначаються 
рекомендації щодо заходів для зниження збитковості страхового портфеля]; 

4) витрат на ведення справи страховика:
________________________________________________________________
(описується рівень витрат на ведення справи у розрізі видів таких витрат та надаються 

застереження стосовно впливу рівня даних видів витрат на фінансові показники компанії та 
рекомендації щодо заходів для їх зниження);

5) витрат, повʼязаних з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційних 
витрат):

________________________________________________________________
(описується рівень аквізиційних витрат за кожним видом страхування окремо та його вплив 

на комбіновану збитковість страховика, а також рекомендації у разі необхідності його зменшення);

6) інших обставин, що можуть мати значний вплив на страховика з актуарної точки зору:
________________________________________________________________
(у разі виявлення додаткових ризиків, що можуть мати значний вплив на страховика з 

актуарної точки зору, зазначаються такі ризики та відповідні рекомендації щодо зменшення їх 
впливу на страховика).

5. Інформація щодо врахування страховиком рекомендацій актуарія (актуаріїв), наведених у 
актуарному звіті за попередній звітний період (попередні звітні періоди):

________________________________________________________________
[описується, чи були враховані (та у який спосіб) рекомендації, що були надані актуарієм в 

актуарному звіті за минулий календарний рік, та у разі неврахування таких рекомендацій 
зазначається, чи призвело це до прояву ризиків, що мали бути обмежені тими рекомендаціями].

ІІ. Інформація про адекватність зобовʼязань страховика, що здійснює страхування, інше, 
ніж страхування життя

                                                                                                                                                        Таблиця 1

Результат перевірки адекватності зобовʼязань страховика щодо сформованих 
страховиком резерву незароблених премій та резерву заявлених, але не виплачених збитків, 

збільшеного на розмір  резерву збитків, 
які виникли, але не заявлені, якщо такий резерв формується страховиком (далі – резерв 

збитків)
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колонка 5 – визначається: значення колонки 6 таблиці 2 плюс значення колонки 7 таблиці 2 мінус значення колонки 
8 таблиці 2;

колонка 9 – визначається: значення колонки 5 таблиці 2 мінус значення колонки 3 таблиці 2 плюс значення колонки 
4 таблиці 2;

2) інформація за видом обовʼязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів наводиться в окремих рядках таблиці за внутрішніми договорами обовʼязкового страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та договором міжнародного обовʼязкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

_____ 
Таблиця 3 

Результати перевірки адекватності зобовʼязань страховика щодо резерву збитків
тис. грн

№ з/п Вид страхування Розмір 
сформованого 
страховиком 
резерву 
заявлених, але 
не виплачених 
збитків

Розмір 
сформов
аного 
страхов
иком 
резерву 
збитків, 
що 
виникли
, але не 
заявлені

Сума резерву 
збитків, 
розрахована 
актуарієм 
ланцюговим 
методом 
відповідно до 
вимог 
законодавства

Сума резерву 
збитків, 
розрахована 
актуарієм 
методом 
іншим, ніж 
ланцюговий

Різниця між оцінкою 
адекватності зобовʼязань, 
здійсненою актуарієм щодо 
резерву збитків, та розміром 
сформованого страховиком 
резерву збитків

1 2 3 4 5 6 7

…

Разом за всіма видами Х Х

9. Пояснення щодо статистики та методів, використаних під час розрахунку величин, наведених у колонках 5, 6 
таблиці 3:____________________________________________________________________________________________________.

10. Пояснення щодо заповнення таблиці 3:
 

1) опис порядку заповнення колонок таблиці 3:
колонка 2 – заповнюється за видами страхування, розмір страхових резервів за якими становить менше ніж 5 відсотків 

загального розміру страхових резервів за всіма видами, але не більше ніж 10 відсотків сумарно за такими видами від страхових 
резервів за всіма видами. Сума, на яку необхідно збільшити страхові резерви за результатом перевірки адекватності зобовʼязань 
страховика, може (на розсуд актуарія) наводитися сукупно, водночас у наведеній таблиці поєднуються відповідні рядки колонок 
3–7;

колонка 4 – зазначається “0”, якщо страховиком не формується резерв збитків, що виникли, але не заявлені;
колонка 6 – зазначається величина згідно з колонкою 5 таблиці 3, якщо актуарій не вважає доцільним здійснювати 

перевірку суми резерву збитків методом іншим, ніж ланцюговий;
колонка 7 – визначається: значення колонки 6 таблиці 3 мінус значення колонки 3 таблиці 3 мінус значення колонки 

4 таблиці 3;

                                                                                                                                                                                                              
тис. грн

№ 
з/п

Вид 
страху-
вання

Розмір 
сформо-
ваного 
страхо-
виком 
резерву 
незароб-
лених 
премій

Різниця між 
оцінкою 
адекватності 
зобовʼязань, 
здійсненою 
актуарієм щодо 
резерву 
незароблених 
премій, та 
розміром 
сформованого 
страховиком 
резерву 
незароблених 
премій

Розмір 
сформова-
ного 
страхови-
ком 
резерву 
збитків

Різниця між 
оцінкою 
адекватності 
зобовʼязань, 
здійсненою 
актуарієм 
щодо резерву 
збитків, та 
розміром 
сформованого 
страховиком 
резерву 
збитків

Сукупний 
розмір 
дефіцитів 
резерву 
незаробле-
них 
премій та 
резерву 
збитків

Різниця між сумою 
оцінок адекватності 
зобовʼязань, 
здійсненою 
актуарієм щодо 
резерву 
незароблених 
премій та резерву 
збитків, та сумою 
сформованих 
страховиком 
резерву 
незароблених 
премій та резерву 
збитків

1 2 3 4 5 6 7 8
1
…

Разом за 
всіма 
видами 

6. Пояснення щодо перевірки адекватності зобовʼязань страховика щодо сформованих 
страховиком страхових резервів та отриманих результатів:

__________________________________________________________________
[зазначається детальний опис оцінки зобов’язань страховика у розрізі кожного з видів 

страхування  (з урахуванням пояснень до заповнення колонки 2 таблиці 1 пункту 6 розділу ІІ додатка 
11 до Правил , а у разі виникнення значних розбіжностей технічних резервів з оцінками актуарія 
вказуються роз’яснення щодо можливих причин та характеру таких розбіжностей. У разі надання 
рекомендацій щодо майбутніх оцінок зобов’язань та застережень щодо невідповідності фактичного 
розміру резервів оцінкам, отриманим актуарієм, такі рекомендації та застереження вказуються у 
пункті 6 розділу ІІ додатка 11 до Правил].

7. Пояснення щодо заповнення таблиці 1 розділу II додатка 11 до Правил:

1) колонка 2 – заповнюється за видами страхування, розмір страхових резервів за якими 
становить менше 5 відсотків загального розміру страхових резервів за всіма видами, але не більше 
ніж 10 відсотків сумарно за такими видами від страхових резервів за всіма видами. Водночас окремо 
наводиться інформація:

за внутрішніми договорами з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів (далі – ОСЦПВВНТЗ);

за міжнародними договорами з ОСЦПВВНТЗ;
за договорами страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою;
за договорами страхування, укладеними відповідно до Закону України “Про режим 

спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи”; 

2) колонка 4 – визначається відповідно до колонки 9 таблиці 2 розділу II додатка 11 до 
Правил;

3) колонка 6 – визначається відповідно до колонки 7 таблиці 3 розділу II додатка 11 до 
Правил;
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2) інформація за видом обовʼязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів наводиться в окремих рядках таблиці за внутрішніми договорами обовʼязкового страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та договором міжнародного обовʼязкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Т
Таблиця 4

Результати перевірки достатності резерву збитків, сформованого на попередню звітну дату (“run-off 
test”)

т
тис. грн

№ з/п Вид страхування Розмір 
сформованого 
страховиком 
резерву збитків 
станом на 
попередню звітну 
дату

Сума страхових 
виплат, здійснених 
у звітному періоді 
за страховими 
випадками, що 
сталися до 
попередньої звітної 
дати

Розмір сформованого 
резерву збитків на 
звітну дату за 
страховими 
випадками, що сталися 
до попередньої звітної 
дати

Дефіцит резерву 
збитків, сформованого 
на попередню звітну 
дату

1 2 3 4 5 6

1

…

Разом за всіма 
видами 

Х Х

11. Коментар актуарія щодо необхідності внесення змін до методу формування резерву заявлених, але не виплачених 
збитків, що виникли, але не заявлені, а також визначення тієї частини сформованих резервів, що є оцінкою витрат на 
врегулювання___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

Актуарій
___________

(підпис)         
_____________________

(ініціали, прізвище) 

________________________________________________________

12. Пояснення щодо заповнення таблиці 4: 

1) опис порядку заповнення колонок таблиці 4:
колонка 2 – заповнюється за видами страхування, розмір страхових резервів за якими становить менше ніж 5 відсотків 

загального розміру страхових резервів за всіма видами, але не більше ніж 10 відсотків сумарно за такими видами від страхових 
резервів за всіма видами, дефіцит резерву збитків, сформованого на попередню звітну дату за результатом перевірки адекватності 
зобовʼязань страховика, може (на розсуд актуарія) наводитися сукупно, водночас у наведеній таблиці поєднуються відповідні 
рядки колонок 3–6;

колонка 6 – визначається: значення колонки 5 таблиці 4 плюс значення колонки 4 таблиці 4 мінус значення колонки 
3 таблиці 4;

4) колонка 7 – визначається: максимальне значення між “0” та значенням колонки 4 (якщо 
значення колонки 4 менше від “0”, то зазначається “0”) плюс максимальне значення між “0” та 
значенням колонки 6 (якщо значення колонки 6 менше від “0”, то зазначається “0”);

5) колонка 8 – визначається: значення колонки 4 плюс значення колонки 6.
Таблиця 2

Результати перевірки адекватності зобовʼязань страховика щодо резерву 
незароблених премій

тис. грн

№ з/п Вид 
страху-
вання

Розмір 
сформова-
ного 
страхови-
ком 
резерву 
незароб-
лених 
премій

Відстро-
чені 
аквізицій-
ні 
витрати

Поточна 
вартість 
майбутніх 
грошових 
потоків за 
договорами 
страхуван-
ня

Поточна 
вартість 
майбутніх 
страхових 
виплат за 
договорами 
страхуван-
ня

Поточна 
вартість 
майбутніх 
витрат на 
врегулю-
вання 
збитків за 
догово-
рами 
страху-
вання

Поточна 
вартість 
майбутніх 
доходів від 
реалізації 
регресних 
вимог за 
догово-
рами 
страхуван-
ня

Різниця між 
оцінкою 
адекват-
ності 
зобовʼязань, 
здійсненою 
актуарієм щодо 
резерву 
незароблених 
премій, та 
розміром 
сформо-
ваного 
страховиком 
резерву 
незароблених 
премій

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
…

Разом за 
всіма 
видами 

Х Х Х Х Х

8. Порядок розрахунку (методики та формули, застосовані актуарієм, пояснення) величин, 
наведених у колонках 4–8 таблиці 2 розділу ІІ додатка 11 до Правил, та висновки щодо отриманих 
результатів:

___________________________________________________________
[зазначається детальний опис підходу до аналізу резервів незароблених премій та опис 

методології, відповідно до якої проводились розрахунки, наведені у колонках 5–8, у розрізі кожного 
з видів страхування (з урахуванням пояснень до заповнення колонки 2), надаються пояснення щодо 
припущень, які було враховано при розрахунку цих показників, та зазначаються надані страховику 
рекомендації щодо майбутніх оцінок зобов’язань та застереження щодо невідповідності фактичного 
розміру резервів оцінкам, отриманим актуарієм, у разі виявлення значних розбіжностей між ними, а 
також зазначається, які рекомендації чи застереження були надані актуарієм страховику, якщо 
розмір дефіциту (профіциту) становить 10 та більше % від резерву незароблених премій за деякими 
видами страхування]. 

9. Пояснення щодо заповнення таблиці 2 розділу II додатка 11 до Правил:
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2) інформація за видом обовʼязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів наводиться в окремих рядках таблиці за внутрішніми договорами обовʼязкового страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та договором міжнародного обовʼязкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

ІІІ. Інформація про адекватність зобовʼязань страховика, що здійснює страхування життя

Т                                                                                                                                                     
Таблиця 5

Результат перевірки адекватності зобовʼязань страховика щодо резерву довгострокових 
зобовʼязань

Т                                                                                                                                                                   
тис. грн

№ з/п Групи 
договорів 
страхування 
життя

Загальна сума 
сформованого 
резерву 
довгостроко-
вих зобовʼя-
зань

Розмір 
загальної суми 
резерву 
довгостроко-
вих 
зобовʼязань 
без застосу-
вання 
модифікації

Відстрочені 
аквізиційні 
витрати

Залишок 
аквізиційних 
витрат після 
модифікації

Справедли-
ва оцінка 
зобовʼязань 
страховика

Різниця між 
оцінкою 
адекватності 
зобовʼязань, 
здійсненою 
актуарієм щодо 
резерву 
довгострокових 
зобовʼязань, та 
розміром 
сформованого 
страховиком 
резерву 
довгострокових 
зобовʼязань

1 2 3 4 5 6 7 8

1 За договорами 
страхування 
довічної пенсії, 
страхування 
ризику 
настання 
інвалідності 
або смерті 
учасника 
недержавного 
пенсійного 
фонду 

2 За договорами 
страхування, 
якими 
передбачено 
досягнення 
застрахованою 
особою 
визначеного 
договором 
пенсійного віку 

1) колонка 2 – заповнюється за видами страхування, розмір страхових резервів за якими 
становить менше ніж 5 відсотків загального розміру страхових резервів за всіма видами, але не 
більше ніж 10 відсотків сумарно за такими видами від страхових резервів за всіма видами. Водночас 
окремо наводиться інформація:

за внутрішніми договорами з ОСЦПВВНТЗ;
за міжнародними договорами з ОСЦПВВНТЗ;
за договорами страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою;
за договорами страхування, укладеними відповідно до Закону України “Про режим 

спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи”; 

2) колонка 5 – визначається: значення колонки 6  плюс значення колонки 7  мінус значення 
колонки 8;

3) колонка 9 – визначається: значення колонки 5 мінус значення колонки 3  плюс значення 
колонки 4.

Таблиця 3

Результати перевірки адекватності зобовʼязань страховика щодо резерву 
збитків

тис. грн

№ 
з/п

Вид 
страхуванн
я

Розмір 
сформованого 
страховиком 
резерву 
заявлених, але 
не виплачених 
збитків

Розмір 
сформованог
о 
страховиком 
резерву 
збитків, що 
виникли, але 
не заявлені

Сума резерву 
збитків, 
розрахована 
актуарієм 
ланцюговим 
методом 
відповідно до 
вимог 
законодавства 
України

Сума резерву 
збитків, 
розрахована 
актуарієм 
методом іншим, 
ніж ланцюговий

Різниця між 
оцінкою 
адекватності 
зобовʼязань, 
здійсненою 
актуарієм щодо 
резерву збитків, 
та розміром 
сформованого 
страховиком 
резерву збитків

1 2 3 4 5 6 7

…
Разом за 
всіма 
видами 

Х Х

10. Пояснення щодо статистики та методів, використаних під час розрахунку величин, 
наведених у колонках 5, 6 таблиці 3 розділу II додатка 11 до Правил, та висновки щодо отриманих 
результатів:

______________________________________________________________
[зазначається детальний опис підходу до аналізу резервів збитків та опис методології, 

відповідно до якої проводились розрахунки, наведені у колонках 5, 6, у розрізі кожного з видів 
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3 За іншими 
договорами 
накопичувальн
ого 
страхування 
[уносяться дані 
за договорами, 
якими 
передбачено 
таке 
страхування: 
досягнення 
застрахованою 
особою 
визначеного 
договором віку 
(іншого, ніж 
пенсійний); 
дожиття 
застрахованої 
особи до 
закінчення 
строку дії 
договору 
страхування]

4 За договорами 
страхування 
життя лише на 
випадок смерті

5 За іншими 
договорами 
страхування 
життя 
[уносяться дані 
за договорами, 
якими 
передбачено 
разом зі 
страхуванням 
на випадок 
смерті 
страхування 
додаткових 
ризиків (за 
винятком 
зазначених 
вище)]

6 Разом за всіма 
договорами 
страхування

13. Порядок розрахунку (методики, формули, пояснення) величин, наведених у колонках 4, 5 та 7 
таблиці 5______________________________________________________________________________________________________
__________________

14. Пояснення щодо заповнення колонок таблиці 5:

1) колонка 6 – визначається: значення колонки 5 таблиці 5 плюс значення колонки 3 таблиці 5 мінус 
значення колонки 4 таблиці 5;

2) колонка 8 – визначається:  значення колонки 7 таблиці 5 плюс значення колонки 6 таблиці 5 мінус 
значення колонки 3 таблиці 5.

страхування (з урахуванням пояснень до заповнення колонки 2), надаються пояснення щодо 
припущень, які було враховано при розрахунку цих показників, та зазначаються надані 
страховику рекомендації щодо майбутніх оцінок зобов’язань та застереження щодо 
невідповідності фактичного розміру резервів збитків оцінкам, отриманим актуарієм, у разі 
виявлення значних розбіжностей між ними, а також зазначається, які рекомендації чи 
застереження були надані актуарієм страховику, якщо розмір дефіциту становить 10 та більше % 
від резерву збитків за окремим видом страхування. Також зазначається інформація про 
рекомендації, надані актуарієм, щодо необхідності формування страховиком резерву збитків, що 
виникли, але не заявлені, якщо такий резерв не формується страховиком (не формується за 
деякими видами страхування) чи сформований у недостатньому обсязі (сформований в 
недостатньому обсязі за деякими видами страхування), щодо методів його розрахунку (зміни 
методів)].

11. Пояснення щодо заповнення таблиці 3 розділу II додатка 11 до Правил:

1) колонка 2 – заповнюється за видами страхування, розмір страхових резервів за якими 
становить менше ніж 5 відсотків загального розміру страхових резервів за всіма видами, але не 
більше ніж 10 відсотків сумарно за такими видами від страхових резервів за всіма видами. Сума, 
на яку необхідно збільшити страхові резерви за результатом перевірки адекватності зобовʼязань 
страховика, може (на розсуд актуарія) наводитися сукупно. Водночас окремо наводиться 
інформація:

за внутрішніми договорами з ОСЦПВВНТЗ;
за міжнародними договорами з ОСЦПВВНТЗ;
за договорами страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою;
за договорами страхування, укладеними відповідно до Закону України “Про режим 

спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи”; 

2) колонка 4 – зазначається “0”, якщо страховиком не формується резерв збитків, що 
виникли, але не заявлені;

3) колонка 5 – розрахунки проводяться на основі трикутнику розвитку збитків, 
сформованого за сплаченими збитками;

4) колонка 6 – зазначається величина згідно з колонкою 5, якщо актуарій не вважає 
доцільним здійснювати перевірку суми резерву збитків методом іншим, ніж ланцюговий;

5) колонка 7 – визначається: значення колонки 6  мінус значення колонки 3  мінус 
значення колонки 4.

Таблиця 4

Результати перевірки достатності резерву збитків, сформованого на попередню звітну дату (“run-off 
test”)

тис. грн
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Таблиця 6

Результат перевірки адекватності зобовʼязань страховика щодо 
резервів належних виплат страхових сум

№ з/п Групи договорів 
страхування 
життя

Загальна сума 
сформова-ного 
резерву 
належних 
виплат 
страхових сум

Оцінка зобовʼязань 
щодо належних 
виплат страхових 
сум за результатом 
тесту адекватності 
зобовʼязань 
страховика

Різниця між оцінкою адекватності зобовʼязань, 
здійсненою актуарієм щодо резерву належних виплат 
страхових сум, та розміром сформованого 
страховиком резерву належних виплат страхових сум

1 2 3 4 5

1 За договорами 
страхування 
довічної пенсії, 
страхування 
ризику настання 
інвалідності або 
смерті учасника 
недержавного 
пенсійного 
фонду 

2 За договорами 
страхування, 
якими 
передбачено 
досягнення 
застрахованою 
особою 
визначеного 
договором 
пенсійного віку 

3 За іншими 
договорами 
накопичувальног
о страхування 
[уносяться дані 
за договорами, 
якими 
передбачено 
страхування: 
досягнення 
застрахованою 
особою 
визначеного 

№ 
з/
п

Вид страхування Розмір 
сформованого 
страховиком 
резерву 
збитків 
станом на 
попередню 
звітну дату 

Сума страхових 
виплат, здійснених у 
звітному періоді за 
страховими 
випадками, що 
сталися до 
попередньої звітної 
дати

Розмір 
сформованого 
резерву збитків на 
звітну дату за 
страховими 
випадками, що 
сталися до 
попередньої звітної 
дати

Дефіцит резерву 
збитків, 
сформованого 
на попередню 
звітну дату

1 2 3 4 5 6
1
…

Разом за всіма 
видами 

Х Х

12. Коментар актуарія щодо отриманих результатів “run-off test” та необхідності внесення 
змін до методу формування резерву заявлених, але не виплачених збитків, резерву збитків, що 
виникли, але не заявлені, а також визначення тієї частини сформованих резервів, що є оцінкою 
витрат на врегулювання:

__________________________________________________________________
[зазначається інформація про розмір сформованого резерву збитків та дефіциту резерву 

збитків у розрізі видів страхування  (з урахуванням пояснень до заповнення колонки 2 таблиці 4 
розділу II додатка 11 до Правил), за якими протягом останніх 8 кварталів за результатами 
проведеного “run-off test” мала місце недостатність сформованого резерву збитків на будь-яку звітну 
дату протягом цього періоду, а також інформація про аналіз можливих причин таких результатів. 
Також зазначається інформація, чи здійснювався аналіз результатів “run-off test” окремо для резерву 
заявлених, але не виплачених збитків, окремо для резерву збитків, що виникли, але не заявлені, 
та/або окремо для сформованих в них резервів витрат на врегулювання. А також вказується 
інформація про рекомендації та застереження щодо зміни методів формування резервів збитків, 
політики врегулювання страхових збитків, витрат на врегулювання тощо, надані актуарієм з огляду 
на отримані результати].

13. Пояснення щодо заповнення таблиці 4 розділу II додатка 11 до Правил: 

1) колонка 2 – заповнюється за видами страхування, розмір страхових резервів за якими 
становить менше ніж 5 відсотків загального розміру страхових резервів за всіма видами, але не 
більше ніж 10 відсотків сумарно за такими видами від страхових резервів за всіма видами, дефіцит 
резерву збитків, сформованого на попередню звітну дату за результатом перевірки адекватності 
зобовʼязань страховика, може (на розсуд актуарія) наводитися сукупно. Водночас окремо наводиться 
інформація: 

за внутрішніми договорами з ОСЦПВВНТЗ;
за міжнародними договорами з ОСЦПВВНТЗ;
за договорами страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою;
за договорами страхування, укладеними відповідно до Закону України “Про режим 

спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи”;

2) колонка 3 – заповнюється станом на дату, що передує звітній даті на 4 квартали;
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договором віку 
(іншого, ніж 
пенсійний); 
дожиття 
застрахованої 
особи до 
закінчення 
строку дії 
договору 
страхування]

4 За договорами 
страхування 
життя лише на 
випадок смерті

5 За іншими 
договорами 
страхування 
життя [уносяться 
дані за 
договорами, 
якими 
передбачено 
разом зі 
страхуванням на 
випадок смерті 
страхування 
додаткових 
ризиків (за 
винятком 
зазначених 
вище)]

6 Разом за всіма 
договорами 
страхування

15. Порядок розрахунку (методики, формули, пояснення) величин, наведених у колонці 4 таблиці 6 
___________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

16. Пояснення щодо заповнення колонки 5 таблиці 6 – визначається: значення колонки 4 таблиці 6 мінус значення 
колонки 3 таблиці 6.

Таблиця 7

Розкриття інформації про активи та зобовʼязання страховика у
 розрізі валют та банківських металів

тис. грн

№ з/п Групи договорів 
страхування 
життя

Загальна сума 
сформова-ного 
резерву 
належних 
виплат 
страхових сум

Оцінка зобовʼязань 
щодо належних 
виплат страхових 
сум за результатом 
тесту адекватності 
зобовʼязань 
страховика

Різниця між оцінкою адекватності зобовʼязань, 
здійсненою актуарієм щодо резерву належних виплат 
страхових сум, та розміром сформованого 
страховиком резерву належних виплат страхових сум

3) колонка 6 – визначається: значення колонки 5 плюс значення колонки 4 мінус значення 
колонки 3.

ІІІ. Інформація про адекватність зобовʼязань страховика, що здійснює 
страхування життя

Таблиця 5

Результат перевірки адекватності зобовʼязань страховика щодо резерву 
довгострокових зобовʼязань

                                                                                                                                                                                       
тис. грн

№ 
з/п

Групи договорів 
страхування 
життя

Загальна 
сума 
сформо-
ваного 
резерву 
довгост-
рокових 
зобовʼя-
зань

Розмір 
загальної 
суми резерву 
довгостроко-
вих 
зобовʼязань 
без застосу-
вання 
модифікації

Відстро-
чені 
аквізи-
ційні 
витрати

Залишок 
аквізицій-
них витрат 
за 
вирахуван-
ням 
модифіка-
ції

Справедли-
ва оцінка 
зобовʼязань 
страховика

Різниця між 
оцінкою 
адекватності 
зобовʼязань, 
здійсненою 
актуарієм щодо 
резерву 
довгострокових 
зобовʼязань, та 
розміром 
сформованого 
страховиком 
резерву 
довгострокових 
зобовʼязань

1 2 3 4 5 6 7 8
1 За договорами 

страхування 
довічної пенсії, 
страхування 
ризику настання 
інвалідності або 
смерті учасника 
недержавного 
пенсійного фонду 

2 За договорами 
страхування, 
якими 
передбачено 
досягнення 
застрахованою 
особою 
визначеного 
договором 
пенсійного віку 

3 За іншими 
договорами 
накопичувально
го страхування 
[уносяться дані 
за договорами, 
якими 
передбачено таке 
страхування: 
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1 2 3 4 5

1 За договорами 
страхування 
довічної пенсії, 
страхування 
ризику настання 
інвалідності або 
смерті учасника 
недержавного 
пенсійного 
фонду 

2 За договорами 
страхування, 
якими 
передбачено 
досягнення 
застрахованою 
особою 
визначеного 
договором 
пенсійного віку 

3 За іншими 
договорами 
накопичувальног
о страхування 
[уносяться дані 
за договорами, 
якими 
передбачено 
страхування: 
досягнення 
застрахованою 
особою 
визначеного 
договором віку 
(іншого, ніж 
пенсійний); 
дожиття 
застрахованої 
особи до 
закінчення 
строку дії 
договору 
страхування]

4 За договорами 
страхування 
життя лише на 
випадок смерті

5 За іншими 
договорами 
страхування 
життя [уносяться 
дані за 
договорами, 
якими 
передбачено 
разом зі 
страхуванням на 
випадок смерті 
страхування 
додаткових 
ризиків (за 
винятком 

досягнення 
застрахованою 
особою 
визначеного 
договором віку 
(іншого, ніж 
пенсійний); 
дожиття 
застрахованої 
особи до 
закінчення 
строку дії 
договору 
страхування]

4 За договорами 
страхування 
життя лише на 
випадок смерті

5 За іншими 
договорами 
страхування 
життя 
[уносяться дані 
за договорами, 
якими 
передбачено 
разом зі 
страхуванням на 
випадок смерті 
страхування 
додаткових 
ризиків (за 
винятком 
зазначених у  
рядках 1–4 
таблиці 5 розділу 
ІІІ додатка 11 до 
Правил)]

6 Разом за всіма 
договорами 
страхування

14. Порядок розрахунку (методики, формули, пояснення) величин, наведених 
у колонках 4, 5 та 7 таблиці 5 розділу ІII додатка 11 до Правил:

_________________________________________________________________ 
[зазначається детальний опис підходу до аналізу достатності резерву довгострокових 

зобовʼязань, опис методології, відповідно до якої проводились  розрахунки, наведені у колонках  4, 5, 
7 у розрізі кожної з груп договорів страхування життя. Надаються пояснення щодо припущень, які 
було враховано при розрахунку цих показників. Зазначаються надані страховику рекомендації щодо 
майбутніх оцінок зобов’язань та застереження щодо невідповідності фактичного розміру резервів 
довгострокових зобов’язань оцінкам, отриманим актуарієм,  у разі виявлення значних розбіжностей, 
а також зазначається, чи були надані актуарієм страховику рекомендації чи застереження, якщо 
розмір дефіциту (профіциту) становить 10 та більше % від резерву довгострокових зобов’язань 
страховика (за окремим страховим продуктом чи групою договорів страхування)]. 

15. Пояснення щодо заповнення колонок таблиці 5 розділу ІII додатка 11 до Правил:
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зазначених 
вище)]

6 Разом за всіма 
договорами 
страхування

15. Порядок розрахунку (методики, формули, пояснення) величин, наведених у колонці 4 таблиці 6 
___________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

16. Пояснення щодо заповнення колонки 5 таблиці 6 – визначається: значення колонки 4 таблиці 6 мінус значення 
колонки 3 таблиці 6.

Таблиця 7

Розкриття інформації про активи та зобовʼязання страховика у
 розрізі валют та банківських металів

тис. грн

№ 
з/п

Зобовʼязання та активи страховика Гривня Євро Долар 
США

Золото Інші Усьог
о

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Резерви зі страхування життя за договорами з 
відповідною валютою (банківським металом) 
страхування, у тому числі:

2 резерви довгострокових зобовʼязань

3 резерви належних виплат

4 Активи, якими представлено страхові резерви, у тому 
числі: 

5 банківські вклади (депозити)

6 банківські метали

7 права вимоги до перестраховиків

8 облігації

9 цінні папери, емітентом яких є держава

10 Загальний розмір активів за балансом (звітом про 
фінансовий стан):

11 банківські вклади

12 банківські метали

13 право вимоги до перестраховиків

14 облігації

15 цінні папери, емітентом яких є держава

4)колонка 6 – визначається: значення колонки 5 плюс значення колонки 3  мінус значення 
колонки 4;

5) колонка 8 – визначається: значення колонки 7  плюс значення колонки 6  мінус значення 
колонки 3.

Таблиця 6

Результат перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо 
резервів належних виплат страхових сум

                                                                                                                                                                                                          
тис. грн

№ 
з/
п

Групи договорів страхування життя Загальна 
сума 
сформованого 
резерву 
належних 
виплат 
страхових 
сум

Оцінка 
зобов’язань щодо 
належних виплат 
страхових сум за 
результатом тесту 
адекватності 
зобов’язань 
страховика

Різниця між оцінкою 
адекватності зобов’язань, 
здійсненою актуарієм щодо 
резерву належних виплат 
страхових сум, та розміром 
сформованого 
страховиком резерву 
належних виплат 
страхових сум

1 2 3 4 5
1 За договорами страхування довічної 

пенсії, страхування ризику 
настання інвалідності або смерті 
учасника недержавного пенсійного 
фонду 

2 За договорами страхування, якими 
передбачено досягнення 
застрахованою особою визначеного 
договором пенсійного віку 

3 За іншими договорами 
накопичувального страхування 
[уносяться дані за договорами, 
якими передбачено страхування: 
досягнення застрахованою особою 
визначеного договором віку (іншого, 
ніж пенсійний); дожиття 
застрахованої особи до закінчення 
строку дії договору страхування]

4 За договорами страхування життя 
лише на випадок смерті

5 За іншими договорами страхування 
життя [уносяться дані за 
договорами, якими передбачено 
разом зі страхуванням на випадок 
смерті страхування додаткових 
ризиків (за винятком зазначених у 
рядках 1–4  таблиці 6 розділу ІІІ 
додатка 11 до Правил)]

6 Разом за всіма договорами 
страхування
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17. Рекомендації актуарія щодо політики хеджування валютних ризиків страховика 
__________________________________________________________
____________________________________________________________________.

18. Дата складання актуарного звіту_________________

______________________                            _______________ 
                       (підпис)                                            (ініціали, прізвище) 

u_____________________________________________________.

16. Порядок розрахунку (методики, формули, пояснення) величин, наведених у колонці 4 
таблиці 6 розділу ІII додатка 11 до Правил: 

________________________________________________________________
[зазначається детально опис підходу до аналізу достатності резервів належних виплат 

страхових сум, надається опис методології, відповідно до якої проводились  розрахунки, наведені у 
колонці 4 у розрізі кожної з груп договорів страхування життя. Надаються пояснення щодо 
припущень, які було враховано при оцінці зобов’язань щодо належних виплат страхових сум. 
Зазначаються надані страховику рекомендації щодо майбутніх оцінок зобов’язань та застереження 
щодо невідповідності фактичного розміру резерву належних виплат страхових сум оцінкам, 
отриманим актуарієм, у разі виявлення значних розбіжностей. Зазначається інформація, чи 
надавалися актуарієм рекомендації щодо необхідності формування страховиком резерву збитків, що 
виникли, але не заявлені, у розрізі груп страхування життя, методів його розрахунку (зміни методів) 
з огляду на портфель договорів страхування та характер страхових ризиків. Також зазначається 
інформація, чи проводився актуарієм “run-off test”, та у разі його проведення зазначаються 
результати проведеного “run-off test”, аналіз отриманих результатів, порівняння результатів аналізу 
з попереднім звітним періодом, причини зміни результатів “run-off test” у звітному періоді в 
порівнянні з попереднім звітним періодом (якщо такі зміни будуть)].

17. Пояснення щодо заповнення колонки 5 таблиці 6 розділу ІII додатка 11 до Правил – 
визначається: значення колонки 4 таблиці 6 мінус значення колонки 3 таблиці 6.

Таблиця 7

Розкриття інформації про активи та зобов’язання страховика у
розрізі валют та банківських металів

                                                                                                                                                                                                                             

 тис. грн

№ 
з/п

Зобов’язання та активи 
страховика

Гривня Євро Долар 
США

Золото Інші Усього

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Резерви зі страхування життя за 

договорами з відповідною 
валютою (банківським металом) 
страхування, у тому числі:

2 резерви довгострокових 
зобов’язань

3 резерви належних виплат

4 Активи, якими представлено 
страхові резерви, у тому числі: 

5 банківські вклади (депозити)

6 банківські метали

7 права вимоги до перестраховиків

8 облігації
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9 цінні папери, емітентом яких є 
держава

10 Загальний розмір активів за 
балансом (звітом про фінансовий 
стан):

11 банківські вклади

12 банківські метали

13 право вимоги до перестраховиків

14 облігації

15 цінні папери, емітентом яких є 
держава

18. Рекомендації актуарія щодо політики хеджування валютних ризиків страховика: 
__________________________________________________________
____________________________________________________________________

(зазначається інформація про оцінку схильності страховика до валютних ризиків, 
припущення щодо критичності даних ризиків для виконання вимог до платоспроможності 
страховика та надані рекомендації щодо хеджування та диверсифікації власних активів та 
зобов’язань з метою зменшення розміру впливу та/або ймовірності настання даних ризиків).

19. Дата складання актуарного звіту_________________.

  

Директор Департаменту
статистики та звітності                                                                                                                              Юрій ПОЛОВНЬОВ

“____” ______________ 2022 року


