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 Додаток № 6 

до листа № 18 від 14.04.2021р.  

 
ВІДОМОСТІ  

про результати діяльності інституту громадянського суспільства  

об’єднання «Ядерний страховий пул»  

 
 Об'єднання страховиків «Ядерний страховий пул» створено у  2003 р. на виконання 

міжнародних зобов’язань України за Віденською (1963р.) Конвенцією про цивільну 

відповідальність за ядерну шкоду, вимог Закону України «Про цивільну відповідальність за ядерну 

шкоду та її фінансове забезпечення» та  Закону України «Про страхування». Положення про Пул 

затверджене  Постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2003р. N 953.   

 Основним завданням Пулу є організація та координація страхування і перестрахування 

українських ядерних ризиків, ризиків при транзитному транспортуванні територією України 

ядерних матеріалів, прийняття у перестрахування ризиків закордонних ядерних операторів. 

 Страхування цивільної відповідальності операторів ядерних установок є необхідною 

передумовою для реалізації низки міжнародних проектів у ядерній енергетиці країни.  

 Станом на 01.04.2021р. до складу Ядерного страхового пулу входять  22 українські страхові 

компанії: ТДВ СК «Авеста-Страхування», ТДВ СК «Альфа-Гарант», ПРАТ СК «АРМА», ПрАТ 

УАСК «АСКА», ПрАТ СК «Брокбізнес», ПрАТ СК «Бусін», ПрАТ «Велта»,  ПрАТ СК «ВУСО», 

ТДВ СК «Гардіан», ТДВ «СК «Експо страхування»,  ПрАТ «Європейський страховий альянс»,   АТ  

СК «ІНГО», ПрАТ СК «ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ», ПрАТ СК «Каштан», ПрАТ 

СК «Крона», ТДВ «СК «Мотор Гарант», ПАТ НАСК «Оранта», ПрАТ «СК «ПЕРША», ПрАТ 

«Українське пожежно - страхова компанія», АТ «Просто-страхування», АТ СГ «ТАС» (приватне), 

ПрАТ «Українська транспортно-страхова компанія».  

 Починаючи з червня 2004 р. пулом застраховані усі діючі енергоблоки ДП НАЕК 

«Енергоатом». З лютого 2012 р. по лютий 2014р. та з липня 2020 р. застрахована також цивільна 

відповідальність Чорнобильської АЕС. 

 Пул страхує цивільну відповідальність за ядерну шкоду українських операторів 

дослідницьких реакторів: з березня 2005 р. Інституту ядерних досліджень НАН України, а з грудня 

2010р. Національного наукового центру НАН України «Харківський фізико-технічний інститут». 

 З липня 2007 року укладаються договори із страхування і перестрахування транзитного 

транспортування ядерних матеріалів. 2013 року укладено перший договір із перестрахування 

будівельно-монтажних ризиків будівництва АЕС (Островецька АЕС, Біларусь). 

 За діючими договорами страхування у випадку заподіяння ядерної шкоди страхові компанії 

– члени пулу, які діють за принципом солідарної відповідальності, відшкодовують ядерний збиток 

у розмірі фактичного збитку, але не більше ніж 150 млн. СПЗ. 

Ємність пулу по українських ядерних ризиках наразі складає  12,4 мільйонів спеціальних прав 

запозичення (СПЗ), що становить  8,27 % загального ліміту відповідальності (150 мільйонів СПЗ). 

Інша частина ліміту відповідальності перестрахована пулом в 18 іноземних Ядерних страхових 

пулах: Американському, Бельгійському, Білоруському, Британському, Нідерландському, 

Іспанському, Китайському, Німецькому, Північному (Швеція та Фінляндія), Російському, 
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Словацькому, Словенському, Угорському, Французькому, Хорватському, Чеському, Швейцарському, 

Японському. 

 Вищий орган ЯСПУ – Загальні збори членів пулу.  В період між Загальними зборами членів 

пулу справами Пулу керує Рада ЯСП. Керівництво поточною діяльністю Пулу здійснює 

виконавчий орган ЯСП - Дирекція на чолі з Генеральним директором.  

 Український Ядерний страховий пул є невід’ємною складовою світової системи ядерних 

страхових пулів, що існує вже більше 60 років. ЯСП бере участь у перестрахуванні ризиків 

ядерних установок (цивільної відповідальності, майна, перерви у виробництві, відповідальності 

директорів і посадових осіб, транспортування ядерних матеріалів, тощо) із 18 країн світу: Канади, 

Франції, Іспанії, Індії, Бельгії, Нідерландів, Хорватії, Словенії, Швейцарії, Словаччини, Чехії, 

Угорщини, Швеції, Фінляндії, Білорусі, Росії, Болгарії, Китаю. 

 У рамках діяльності Європейської Асоціації страховиків та  Організації Європейських 

Ядерних Форумів FORATOM представники ЯСП беруть активну участь у Робочих групах, що 

працюють над удосконаленням ядерного страхового законодавства ЄС та країн, що мають 

приєднатися до Євросоюзу. Відповідно, ЯСП  докладає зусиль щодо перенесення досвіду і 

тенденцій, що стосується розвитку такого законодавства, до законодавства національного.    

Інспектори Українського ЯСП запрошувались до участі у міжнародних страхових  

інспекціях на іноземних АЕС у 13 країнах. (у Чехії, Угорщині, Фінляндії, Японії, Китаї, 

Великобританії, Іспанії та ін.).    

 В 2011-2014 роках та з червня 2017 року ЯСП представляє регіональні  інтереси восьми 

ядерних пулів Центральної та Східної Європи у Координаційному комітеті світової спільноти 

ядерних пулів – Комітеті із загальних питань Форуму Ядерних Страхових Пулів. 

 ЯСП та його керівництво є членами Правління Українського ядерного товариства, 

Українського ядерного форуму, Громадських рад Державної інспекції ядерного регулювання 

України, Мінпаливенерго, Державному агентстві  України з управління зоною відчуження та 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

 

 

 

Генеральний   директор                                                                                  

Об’єднання «Ядерний страховий пул»                                                             О.П. Бабенко 


