
м. Київ, 02 вересня 2021 року

Департамент методології регулювання діяльності 

небанківських фінансових установ

ПРОЄКТ 

постанови Правління НБУ                   

«Про затвердження Положення 

щодо провадження діяльності зі 

страхування сільськогосподарської 

продукції з державною підтримкою»

! Ця презентація підготовлена виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання. Жодне

положення, зазначене у цій презентації, не слід розуміти як конкретну вимогу, що міститься у проєкті Положення. Для

отримання інформації щодо змісту конкретних положень проєкта необхідно ознайомитись з проєктом Положення.

Бачення майбутнього регулювання, що міститься у цій презентації, може бути змінено або вдосконалено за

результатами подальшого опрацювання та обговорення з учасниками ринку.



Підстави для прийняття акту
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Встановлення вимог:

для допуску страховиків 

до діяльності зі 

страхування с/г продукції 

з держпідтримкою та до 

провадження такої 

діяльності

Затвердження:

Порядку та умов надання 

державної підтримки 

страхування 

сільськогосподарської 

продукції

Граничних розмірів  

страхових тарифів 

Розроблення та 

затвердження

за погодженням з 

Національним банком 

України 

стандартизованих 

страхових продуктів

Національний банкКабінет Міністрів 

України
Мінагрополітики 

НБУ та Мінгагрополітики спільним актом буде скасовано НПА, які були прийняті на виконання Закону 

№ 4391-VI, що втратили свою актуальність та не відповідають Закону № 1601-IX. 

Повноваження визначені Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо 

удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з 

державною підтримкою” № 1601-IX від 01 липня 2021 року:



Акти, що потребують перегляду
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Розпорядження 

Держфінпослуг:

від 02.06.2011 № 327 

“Про затвердження 

Кваліфікаційного мінімуму 

для осіб, які здійснюють 

діяльність з визначення 

причин настання 

страхового випадку в 

сільському господарстві 

(аварійних комісарів)”

Розпорядження Нацкомфінпослуг:
1) від 09.10.2012 № 1671 “Про затвердження Вимог щодо участі страхових компаній (страховиків) у

страхуванні сільськогосподарської продукції з державною підтримкою”;

2) від 30.10.2012 № 1968 “Про деякі питання здійснення страхування сільськогосподарської продукції

з державною підтримкою”;

3) від 11.12.2012 № 2677 “Про затвердження Порядку та умов ведення страховиками

персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування сільськогосподарської продукції

з державною підтримкою”;

4) від 21.05.2014 № 1501 “Про деякі питання здійснення страхування посівів та майбутнього врожаю

озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від

сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування”;

5) від 24.09.2015 № 2285 “Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю соняшнику з

державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування”;

6) від 24.09.2015 № 2284 “Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю ярих

зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських

ризиків на весь період вирощування”

7) від 10.12.2015 № 3050 “Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю цукрового

буряку з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування”

8) від 07.04.2016 № 718 “Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю озимих

зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських

ризиків на весняно-літній період вирощування”;

9) від 16.06.2016 № 1276 “Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю кукурудзи

на зерно з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування”;

10) від 30.06.2016 № 1430 “Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю сої з

державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування”.

Акт НБУ

Проєкт постанови 

Правління НБУ «Про 

затвердження Положення 

щодо провадження 

діяльності зі страхування 

сільськогосподарської 

продукції з державною 

підтримкою»

Спільний акт Мінагрополітики + НБУ
Проєкт постанови Правління НБУ «Про визнання такими, що 

втратили чинність, деяких нормативно-правових актів»

Визнанню такими, що втратили чинність, підлягають спільні акти Мінагрополітики та Нацкомфінпослуг,

а також акт Держфінпослуг, прийняті на виконання Закону № 4391-VI, що втратили свою актуальність

та не відповідають Закону № 1601-IX:



Завдання проєкту Положення 

Встановлення додаткових вимог до 

страховиків під час провадження 

діяльності зі страхування с/г 

продукції з держпідтримкою

Встановлення вимог до страховиків, 

які мають намір провадити діяльність 

зі страхування с/г продукції з 

держпідтримкою
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Визначення порядку підтвердження 

інформації про відповідність 

страховиків встановленим вимогам 

НБУ

Визначення порядку здійснення НБУ 

контролю за дотриманням 

страховиками встановлених вимог



Вимоги до агростраховиків з держпідтримкою _1/3
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наявність діючої ліцензії на здійснення добровільного страхування с/г 

продукції

досвід добровільного страхування с/г продукції не менше ніж останні 3 

повні календарні роки:

• наявність страхових платежів в кожному із зазначених 3р.

• мінімум 1 виплата страхового відшкодування протягом 3р.

наявність кваліфікованого персоналу (у штаті або за договором):

• 2 фахівця з профільною вищою освітою у галузі знань “Аграрні науки 

та продовольство”

• один з фахівців має досвід не менше ніж 3 роки



Вимоги до агростраховиків з держпідтримкою _2/3
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наявність діючого договору перестрахування с/г продукції:

 облігаторний,  пропорційний 

 укладений з рейтинговим перестраховиком*

 власне утримання не більше 50%

 строк дії не менше 1 року та закінчується не раніше ніж через 6 міс.

досвід перестрахування договорів зі страхування с/г продукції останні 3р. 

рейтингового перестраховика*:

 наявність страхових платежів зі страхування с/г продукції, переданих у 

перестрахування

*рейтинг фінансової надійності (стійкості) не нижчий:

A - A.M.Best (США);  A2 - Moody’s Investors Service (США);  A - Standard & Poor’s (США);  A - Fitch Ratings (Великобританія)

наявність досвіду материнської страхової компанії страхування та 

перестрахування с/г ризиків не менше 3-х років (у разі відсутності у 

страховика досвіду страхування та/або перестрахування)



Вимоги до агростраховиків з держпідтримкою _3/3
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дотримання страховиком  на останню звітну дату обов’язкових критеріїв і 

нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, 

прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика

відсутні застосовані заходи впливу Нацкомфінпослуг та/або НБУ в 

частині недотримання нормативів достатності капіталу та 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та 

ризиковості операцій страховика за останні 36 міс.

прозора структура власності страховика відповідно до вимог НБУ



Вимоги до страховиків для авторизації
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Наявність 

ліцензії

Досвід  с/г

страхування*

Виконання вимог 

щодо 

платоспроможності

Прозора структура 

власності
Відсутність

заходів впливу

Досвід 

перестрахування 

с/г ризиків*

Наявність 

кваліфікованого 

персоналу

Наявність діючого 

договору 

перестрахування

Наявність досвіду 

у материнської 

компанії*

Вимоги до страховика, виконання яких підтверджується НБУ:

Вимоги до страховика, виконання яких підтверджується запевненням страховика:

*у  разі відсутності власного досвіду – підтвердження страховиком досвіду материнської компанії



Порядок авторизації агростраховиків

99

СК

• подає запит до НБУ у довільній формі щодо підтвердження відповідності вимогам
для здійснення с/г страхування з держпідтримкою

НБУ

• підтверджує листом відповідність/невідповідність страховика вимогам протягом 30
днів (+до 15 робочих днів у разі запиту додаткової інформації/документів).

• лист підтвердження дійсний протягом 45 днів

СК

• подають до Мінагрополітики заяву про включення до Переліку

• до звернення додається лист підтвердження НБУ про відповідність страховика
вимогам НБУ

Мінагро

• підписує Меморандум зі страховиком, який відповідає вимогам – «авторизація»

• веде та оприлюднює Перелік з інформацією про «авторизованих» страховиків



Вимоги до провадження діяльності агростраховиків_1/3

10

наявність діючого договору перестрахування договорів страхування с/г

продукції з держпідтримкою:

 облігаторний,  пропорційний 

 укладений з рейтинговим перестраховиком*

 власне утримання не більше 50%

 обов'язок перестраховика нести ризики до закінчення строку дії 

договорів страхування

обсяг валових страхових премій зі страхування с/г продукції з

держпідтримкою в звітному році повинен становити не більше 25% від

середньорічного обсягу валових страхових премій за всіма видами

страхування попередніх 3 років

ведення персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів

страхування с/г продукції з держпідтримкою, в т.ч. оновлювати

інформацію про укладення/зміну/припинення договорів страхування та

статус врегулювання страхових випадків протягом 3 робочих днів

*рейтинг фінансової надійності (стійкості) не нижчий:

A - A.M.Best (США);  A2 - Moody’s Investors Service (США);  A - Standard & Poor’s (США);  A - Fitch Ratings (Великобританія)



Вимоги до провадження діяльності агростраховиків_2/3
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прозора структура власності страховика відповідно до вимог НБУ

дотримання страховиком  обов’язкових критеріїв і нормативів достатності 

капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та 

ризиковості операцій страховика

наявність кваліфікованого персоналу (у штаті або за договором):

• 2 фахівця з профільною вищою освітою у галузі знань “Аграрні науки 

та продовольство”

• один з фахівців має досвід не менше ніж 3 роки



Вимоги до провадження діяльності агростраховиків_3/3
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Формування резервів за договорами страхування с/г продукції з

держпідтримкою здійснюється відповідно до загальних вимог з урахуванням

таких особливостей:

• резерв незароблених премій (UPR) розраховується методом “1/365”;

• резерв збитків, які виникли, але не заявлені (IBNR), розраховується із

застосуванням актуарних методів, дозволених для розрахунку відповідно

до законодавства, але не може бути менше величини, розрахованої як

сума позитивних різниць за 3 роки: 70% зароблених премій та понесених

збитків (страхових виплат та заявлених, але неврегульованих вимог).

У разі припинення провадження діяльності зі страхування с/г продукції з

держпідтримкою страховик продовжує розраховувати страхові резерви за

такими договорами:

• UPR – до звітної дати, на яку UPR = 0;

• IBNR – протягом трьох років після припинення/закінчення строку дії усіх

договорів страхування с/г продукції з держпідтримкою.



Контроль за дотриманням вимог
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Контроль за дотриманням вимог здійснює НБУ відповідно до

законодавства

НБУ має право вимагати документи/інформацію/пояснення з

питань діяльності у сфері страхування с/г продукції з

держпідтримкою

У разі порушення вимог до умов провадження діяльності

страховиками НБУ має право застосувати заходи впливу

відповідно до законодавства



Зауваження та пропозиції
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Публічне обговорення триває до 20 вересня 2021 року

Після опрацювання отриманих зауважень та пропозицій –

затвердження Положення, офіційне опублікування та

набрання чинності

Пропозиції та зауваження необхідно:

• направляти на адресу електронної пошти:

NBFI.regulations@bank.gov.ua;

• надіслати на поштову адресу Національного банку:

вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601



Web ▪ Facebook ▪ Twitter ▪ Flickr ▪ Youtube ▪ Instagram

http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine?ref_type=bookmark
https://twitter.com/NBUkraine
https://www.flickr.com/photos/134562672@N08
https://www.youtube.com/channel/UCLWsi-3SHrFwwyb0AceOgHQ
https://www.instagram.com/national_bank_of_ukraine/

