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Повне та скорочене 

найменування українською 

мовою 

 

  

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО» (ПрАТ «СК «ВУСО») 

Повне та скорочене 

найменування англійською 

мовою 

 

 

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY “INSURANCE COMPANY “VUSO” (PRJSC «ІС «VUSO») 

Ідентифікаційний код  

(код ЄДРПОУ) 

 

31650052 

Місцезнаходження Код території за КОАТУУ – 8036100000 

03150, місто Київ, Голосіївський район, вулиця Казимира Малевича, будинок 31 

Контактний телефон, адреса 

електронної пошти і адреса за 

якою приймаються скарги 

споживачів фінансових послуг 

0800 503 773 

vuso@vuso.ua 

вулиця Казимира Малевича, 31, Київ, 03150 

 

Найменування особи, що надає 

посередницькі послуги 

Визначається в персоніфікованій пропозиції укласти договір (проекті договору страхування) 

Відомості про державну 

реєстрацію особи, що надає 

фінансові послуги, інформація 

щодо включення фінансової 

установи до відповідного реєстру 

фінансових установ 

Дата державної реєстрації 24.09.2001, номер запису 1 266 120 0000 000593, Виконавчий комітет Донецької 

міської ради 

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія СТ № 142 від 21.08.2004, реєстраційний номер 

11100829, видане відповідно до Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг № 1224 від 26.04.2004 

Перелік фінансових послуг, що 

надаються фінансовою 

установою/ інформація щодо 

наявності в особи, яка надає 

фінансові послуги права на 

надання відповідної фінансової 

послуги 

Товариство здійснює діяльність у сфері страхування,  перестрахування і фінансової діяльності,  пов'язаної з  

формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.  

 

Товариство займається тільки тими видами страхування, які зазначені в отриманих ним ліцензіях, а саме: 

- обов’язкові види страхування: 

 обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути 

заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні 

об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-



епідеміологічного характеру; 

 обов’язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового 

пошкодження або псування; 

 обов’язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи 

іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок 

володіння, зберігання чи використання цієї зброї; 

 обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок 

настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів; 

 обов’язкове особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і 

організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів 

добровільних пожежних дружин (команд); 

 обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті; 

 обов’язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка 

може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту; 

 обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; 

 обов’язкове страхування майнових ризиків при промисловій обробці родовищ нафти і газу у випадках, 

передбачених Законом України «Про нафту і газ»; 

 авіаційне страхування цивільної авіації; 

 особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і 

організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом 

імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов’язків; 

 страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів 

України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам; 

 страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса; 

 страхування цивільної відповідальності суб’єкта господарювання, що надає послуги із 

транспортування та/або зберігання транспортних засобів у разі тимчасового затримання транспортних 

засобів, за шкоду, яка може бути заподіяна транспортному засобу при здійсненні його транспортування 

та/або зберігання; 

 страхування фінансової відповідальності, життя і здоров’я тимчасового адміністратора, ліквідатора 

фінансової установи та працівників центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову 

політику, які визначені ним для вирішення питань щодо участі держави у капіталізації банку;  

 страхування медичних та інших працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я та 

державних наукових установ (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з 

Державного бюджету України) на випадок захворювання на інфекційні хвороби, пов’язаного з виконанням 

ними професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб; 

 медичне страхування; 



 страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов’язаних із 

обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, 

вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам; 

 страхування засобів водного транспорту; 

 страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) 

небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності та 

навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) 

небезпечних відходів; 

 страхування об’єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується 

Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері космічної діяльності; 

 страхування цивільної відповідальності суб’єктів космічної діяльності; 

 страхування об’єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо 

ризиків, пов’язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією 

її у космічному просторі; 

 страхування відповідальності щодо ризиків, пов’язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на 

космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі; 

 страхування тварин (крім тих, що використовуються у цілях сільськогосподарського виробництва) на 

випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у 

випадках та згідно з переліком тварин, встановленими Кабінетом Міністрів України; 

 страхування відповідальності суб’єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров’ю 

туриста або його майну; 

 страхування відповідальності морського судновласника; 

 страхування ліній електропередач та перетворюючого обладнання передавачів електроенергії від 

пошкодження внаслідок впливу стихійних лих або техногенних катастроф та від протиправних дій третіх 

осіб; 

 страхування відповідальності виробників (постачальників) продукції тваринного походження, 

ветеринарних препаратів, субстанцій за шкоду, заподіяну третім особам; 

 страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно 

довкіллю або здоров’ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів; 

 страхування цивільної відповідальності суб’єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно 

третім особам унаслідок проведення вибухових робіт; 

 страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового 

видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ; 

 страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних 

незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам. 
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- добровільні види страхування: 

 добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності 

власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності 

власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]; 

 добровільне страхування фінансових ризиків; 

 добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту 

(морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу); 

 добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; 

 добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення 

кредиту); 

 добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); 

 добровільне страхування здоров’я на випадок хвороби; 

 добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи 

відповідальність перевізника); 

 добровільне страхування залізничного  транспорту; 

 добровільне страхування медичних витрат; 

 добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 

 добровільне страхування від нещасних випадків; 

 добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного). 

 добровільне страхування водного транспорту;  

 добровільне страхування відповідальності власників водного транспорту; 

 добровільне страхування сільськогосподарської продукції; 

 страхування судових витрат. 

Відомості про власників істотної 

участі ( у тому числі осіб, які 

здійснюють контроль за 

фінансовою установою) 

Учасник Товариства, який володіє часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків 

статутного капіталу Товариства - відсутній. 

Перелік осіб, частки яких у 

статутному капіталі фінансової 

установи перевищують п'ять 

відсотків 

Назарчук Михайло Ігорович - 9,99 % 

Шуба Олексій Дмитрович - 9,99 % 

Самойлов Ігор Валентинович – 9,99 % 

Назарчук Михайло Михайлович - 9,99 % 

Кваскова Марина Миколаївна – 9,99 % 

Білоус Максим Миколайович – 8,33 % 

Мовмига Ганна Михайлівна – 9,99 % 

Шуба Максим Олексійович – 9,34 % 



Гусак Світлана Володимирівна – 8,33 % 

Гусак Євген Валентинович – 8,33 % 

 

Відомості про склад наглядової 

ради та виконавчого органу 

фінансової установи з 

інформацією про кількість акцій 

фінансової установи, які 

знаходяться у власності членів її 

виконавчого органу 

Склад Наглядової ради Товариства: 

Назарчук Михайло Ігорович – Голова Наглядової ради; 

Шуба Олексій Дмитрович – член Наглядової ради; 

Лисечко Павло Анатолійович – член Наглядової ради. 

 

Склад Правління Товариства: 

Артюхов Андрій Вікторович – Голова Правління (кількість акцій – 2096 шт. (0,034933 %)); 

Кабанець Ольга Юріївна – Заступник Голови Правління з продажів; 

Гончарук Ярослав Іванович – Заступник Голови Правління з розвитку; 

Пластомак Марина Володимирівна – Заступник Голови Правління з операційної діяльності. 

Відомості про відокремлені 

підрозділи фінансової установи 

Інформація про відокремлені підрозділи Товариства розміщена за наступним посиланням: 

http://vuso.ua/ua/kompaniya/otchetyi-i-liczenzii.html 

Відокремлені підрозділи Товариства здійснюють діяльність у сфері страхування за видами страхування, на 

які Товариством отримані ліцензії, що зазначені в розділі «Перелік фінансових послуг, що надаються 

фінансовою установою». 

 

Відомості про ліцензії та дозволи, 

видані фінансовій установі 

Ліцензії Товариства розміщені за наступним посиланням:   

http://vuso.ua/ua/kompaniya/otchetyi-i-liczenzii.html  

 

Усі ліцензії Товариства чинні. 

 

Річна фінансова та консолідована 

звітність 

Річна фінансова та консолідована звітність розміщена на сайті Товариства за наступним посиланням:  

http://vuso.ua/ua/kompaniya/otchetyi-i-liczenzii.html 

  

Відомості про порушення 

провадження у справі про 

банкрутство, застосування 

процедури санації фінансової 

установи  

 

Провадження у справі про банкрутство Товариства не порушувалось, процедура санації щодо Товариства не 

відкривалася. 

  

Рішення про ліквідацію 

фінансової установи 

 

Рішення про ліквідацію Товариства не приймалося. 



Інша інформація про фінансову 

установу, що підлягає 

оприлюдненню  відповідно до 

закону 

Внутрішні правила надання фінансових послуг Товариства (правила страхування) розміщені за наступним 

посиланням: 

http://vuso.ua/ua/kompaniya/otchetyi-i-liczenzii.html 

 

Звіт про корпоративне управління Товариства розміщений за наступним посиланням: 

http://vuso.ua/ua/kompaniya/otchetyi-i-liczenzii.html 

 

Особлива інформація Товариства розміщена за наступним посиланням:  

http://vuso.ua/ua/kompaniya/otchetyi-i-liczenzii.html 

Контактна інформація органу, 

який здійснює державне 

регулювання щодо діяльності 

особи, яка надає фінансові 

послуги 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

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

Тел.: +38 (044) 234-39-46 

Email: office@nfp.gov.ua 

 

З 01.07.2020  

 

Національний банк України 

01601, Київ, вул. Інститутська, 9 

Тел.: 0 800 505 240 

Email: nbu@bank.gov.ua 

 

Інформація про фінансову 

послугу 

Загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками 

визначається в персоніфікованій пропозиції укласти договір (проекті договору страхування). Страховий 

платіж визначається шляхом множення страхової суми на страховий тариф. 

Інформація про договір про 

надання фінансових послуг 

Істотні умови визначаються в персоніфікованій пропозиції укласти договір (проекті договору страхування). 

Якщо інше не передбачено в персоніфікованій пропозиції укласти договір (проекті договору страхування), 

то: 

а) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг; б) строк, протягом 

якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання 

права на відмову від договору – Страхувальник має право відмовитися від укладеного Договору 

страхування не пізніш 7 (семи) календарних днів з дня набрання чинності  Договором страхування шляхом 

подання Страховику або його страховому агенту, який представляв інтереси Страховика при укладенні 

Договору страхування письмової заяви та отримати сплачений страховий платіж у повному розмірі. 

Страховик повинен повернути платіж у разі відмови Страхувальника від укладеного договору страхування 

протягом 5 (п’яти) банківських днів з дня подання заяви Страхувальником про відмову від Договору 

страхування. У разі відмови Страхувальника від укладеного Договору страхування Договір вважається не 

укладеним, а Сторони Договору страхування повинні повернути одна іншій все отримане за Договором 

tel:+380442343946
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страхування і у Сторін не виникають передбачені даним Договором страхування зобов’язання. Також, 

Страхувальник може відмовитися від укладеного Договору страхування шляхом несплати страхового 

платежу. В такому випадку Договір страхування не набуває чинності; 

в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується) – для ОСЦПВВНТЗ – 15 календарних днів, для 

інших видів не застосовується; 

г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а 

також наслідки таких дій – Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою 

страхувальника. Про намір достроково припинити дію договору страхування Страхувальник зобов’язаний 

повідомити Страховика не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування. 

У разі дострокового припинення дії договору страхування страховик повертає йому страхові платежі за 

період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, 

визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового 

відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена 

порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним 

страхові платежі повністю; 

ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору – За згодою сторін шляхом укладання додаткової угоди 

або шляхом направлення особою, яка надає фінансову послугу, клієнту повідомлення у спосіб, що дає змогу 

встановити дату відправлення такого повідомлення; 

д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача 

фінансової послуги – не використовуються. 

Інформація про механізми захисту 

прав споживачів фінансових послуг 

а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг – Скарги на якість 

страхових послуг приймаються у письмовому вигляді за місцезнаходженням Страховика або на адресу 

електронної пошти vuso@vuso.ua; 

б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства –

МСТБУ, ЯСПУ (відповідно до умов чинного законодавства України).   
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