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Перелік фінансових послуг, що 

надаються фінансовою установою 

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. 



 

- 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. 

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 % 

Чичирко Світлана Василівна - 9,99 % 

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: 

Шойхеденко Олександр Валерійович – Голова Наглядової ради; 

Прохоров Сергій Миколайович – член Наглядової ради; 

Назарчук Михайло Ігорович – член Наглядової ради. 

 

Склад Правління Товариства: 

Артюхов Андрій Вікторович – Виконуючий обов’язки Голови Правління (кількість акцій – 2096 шт. 

(0,034933 %)); 

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 

 


