
Вид господарської діяльності, 

на провадження якого видана 

ліцензія 

Серія та 

номер 

виданої 

ліцензії  

Номер і дата 

прийняття 

рішення про 

видачу ліцензії 

Дата початку дії 

ліцензії 

Дата 

переоформлення 

ліцензії  

Статус 

 ліцензії 

Дата 

анулювання 

ліцензії 

Строк дії 

ліцензії 

Страхова дiяльнiсть у формi 

обов’язкового  страхування 

врожаю сільськогосподарських 

культур і багаторічних 

насаджень державними 

сільськогосподарськими 

підприємствами, врожаю 

зернових культур і цукрових 

буряків  сільськогосподарськими 

підприємствами всіх форм 

власності 

АГ № 569558 
№ 433 – пл від 

14.02.2011 
06.09.2005 

 

 

 

23.06.2015 

 

 

 

Анульована 

 

 

 

23.06.2015 

 

 

 

безстроковий 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного  страхування 

вантажiв та багажу 

(вантажобагажу)                                                                                                                                                                      

АГ № 569552            
№ 433-пл від 

14.02.2011 
21.12.2007 

14.02.2011 Діюча 

 

 безстроковий 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного  страхування 

вiдповiдальностi власникiв 

водного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника)                                                                                                                  

АГ № 569554           
№ 433 – пл від 

14.02.2011 
21.12.2007 

14.02.2011 Діюча  безстроковий 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного  страхування вiд 

вогневих ризикiв та ризикiв 

стихiйних явищ                                                                                                                                                          

АГ № 569556            
№ 433 – пл від 

14.02.2011 
21.12.2007 

14.02.2011 Діюча  безстроковий 



Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного  страхування 

цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника)                                                                                                      

АГ № 569555            
№ 433 – пл від 

14.02.2011 
21.12.2007  14.02.2011 

Діюча  безстроковий 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного  страхування 

водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту)                                                                                                                           

АГ № 569557             
№ 433 – пл від 

14.02.2011 
21.12.2007  14.02.2011 

Діюча  безстроковий 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного  страхування 

залiзничного транспорту                                                                                                                                                                                 

АГ № 569560             
№ 433 – пл від 

14.02.2011 
12.10.2006 14.02.2011                                                                                                     

Діюча  безстроковий 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного  страхування 

виданих гарантiй (порук) та 

прийнятих гарантiй                                                                                                                                                          

АГ  № 569559           
№ 433 – пл від 

14.02.2011 
21.12.2007 

14.02.2011 Діюча  безстроковий 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного  страхування 

iнвестицiй                                                                                                                                                                                              

АГ № 569562            
№ 433 – пл від 

14.02.2011 
21.12.2007 

14.02.2011 Діюча  безстроковий 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного  страхування 

здоров'я на випадок хвороби                                                                                                                                                                             

АГ № 569561             
№ 433 – пл від 

14.02.2011 
21.12.2007 

14.02.2011 Діюча  безстроковий 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного  страхування 

майна [крiм залiзничного, 

наземного, повiтряного, водного 

АГ № 569564             
№ 433 – пл від 

14.02.2011 
21.12.2007 

14.02.2011 Діюча  безстроковий 



транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту), вантажiв та 

багажу (вантажобагажу)].                                   

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного  страхування 

кредитiв (у тому числi 

вiдповiдальностi позичальника 

за непогашення кредиту)                                                                                                                           

АГ  № 569563           
№ 433 – пл від 

14.02.2011 
21.12.2007 14.02.2011                                                                                                     

Діюча  безстроковий 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного  страхування 

медичних витрат                                                                                                                                                                                         

АГ № 569566             
№ 433 – пл від 

14.02.2011 
21.12.2007 

14.02.2011 Діюча  безстроковий 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного  - медичне 

страхування ( безперервне 

страхування здоров'я)                                                                                                                                                           

АГ № 569565            
№ 433 – пл від 

14.02.2011 
12.10.2006 

14.02.2011 Діюча  безстроковий 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного  страхування вiд 

нещасних випадкiв                                                                                                                                                                                   

АГ  № 569568         
№ 433 – пл від 

14.02.2011 
21.12.2007 

14.02.2011 Діюча  безстроковий 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного  страхування 

наземного транспорту (крiм 

залiзничного)                                                                                                                                                                

АГ № 569567            
№ 433 – пл від 

14.02.2011 
21.12.2007 

14.02.2011 Діюча  безстроковий 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного  страхування 

вiдповiдальностi перед третiми 

особами [крiм цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв 

АГ №569570           
№ 433 – пл від 

14.02.2011 
21.12.2007 

14.02.2011 Діюча  безстроковий 



наземного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв 

повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв 

водного транспорту (включаючи 

відповідальність перевізника)] 

Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового - особисте 

страхування вiд нещасних 

випадкiв на транспортi                                                                                                                                                           

АГ № 569569            
№ 433 – пл від 

14.02.2011 
21.12.2007 

14.02.2011 Діюча  безстроковий 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного  страхування 

фiнансових ризикiв                                                                                                                                                                                      

АГ № 569572             
№ 433 – пл від 

14.02.2011 
21.12.2007 14.02.2011                                                                                                     

Діюча  безстроковий 

Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового - особисте 

страхування працiвникiв 

вiдомчої (крiм тих, якi працюють 

в установах i органiзацiях, що 

фiнансуються з Державного 

бюджету України) та сiльської 

пожежної охорони i членiв 

добровiльних пожежних дружин 

(команд)    

АГ  № 569571           
№ 433 – пл від 

14.02.2011 
21.12.2007 14.02.2011                                                                                                     

Діюча  безстроковий 

Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового страхування 

предмета iпотеки вiд ризикiв 

випадкового знищення, 

випадкового пошкодження або 

псування                                                                                                                  

АВ  № 

594091           

№ 2993-лр від 

26.09.2011 
29.09.2011                                                                                                      

Діюча  безстроковий 



Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового страхування 

цивiльної вiдповiдальностi 

суб'єктiв господарювання за 

шкоду, яку може бути заподiяно 

пожежами та аварiями на 

об'єктах пiдвищеної небезпеки, 

включаючи 

пожежовибухонебезпечнi 

об'єкти та об'єкти, господарська 

діяльність на яких може 

призвести до аварій 

екологічного та санітарно – 

епідеміологічного характеру 

АГ № 569573             
№ 433 – пл від 

14.02.2011 
12.10.2006 14.02.2011                                                                                                     

Діюча  безстроковий 

Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового 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        

АЕ №198728            
№ 1184 від 

11.04.2013 
11.04.2013                                                                                                      

Діюча  безстроковий 

Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового страхування 

відповідальності щодо ризиків, 

пов'язаних з підготовкою до 

запуску космічної техніки на 

космодромі, запуском та 

експлуатацією її у космічному 

АЕ № 198727           
№ 1184 від 

11.04.2013 
11.04.2013                                                                                                        

Діюча  безстроковий 



просторі                                                   

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровільного страхування 

сільськогосподарської продукції                                                                                                                                                                          

АЕ  №284491         
№ 1268 від 

29.04.2014 
29.04.2014                                                                                                      

Діюча  безстроковий 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровільного страхування 

повітряного транспорту                                                                                                                                                                                   

АЕ  № 

284490       

№ 1269 від 

29.04.2014 
29.04.2014                                                                                                      

  безстроковий 

Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового страхування 

цивільно-правової 

відповідальності приватного 

нотаріуса                                                                                                                                                  

АЕ № 284493           
№ 1267 від 

29.04.2014 
29.04.2014                                                                                                      

Діюча  безстроковий 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровільного страхування 

відповідальності власників 

повітряного транспорту 

(включаючи відповідальність 

перевізника)                                                                                                               

АЕ № 284492            
№ 1269 від 

29.04.2014 
29.04.2014                                                                                                      

Діюча  безстроковий 

Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового страхування 

вiдповiдальностi суб'єктiв 

перевезення небезпечних 

вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при 

перевезеннi небезпечних 

вантажiв                                                                

АГ № 569553            
№ 433 – пл від 

14.02.2011 
06.09.2005 14.02.2011                                                                                                     

Діюча  безстроковий 

Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового -  авiацiйне 
АГ  № 569551           № 433 – пл від 12.10.2006 14.02.2011 Діюча  безстроковий 



 страхування цивiльної авiацiї                                                                                                                                                                           14.02.2011 

Страхова дiяльнiсть у формi  
обов'язкового - страхування 

відповідальності власників собак 

(за переліком порід, визначених 

Кабінетом Міністрів України) 

щодо шкоди, яка може бути 

заподіяна третім особам; 

 
№ 511 від 

11.04.2018 
11.04.2018 

  

 

Діюча 

 безстроковий 

Страхова діяльність  у формi  

обов'язкового - 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 

 
№ 1233 від 

09.06.2020 
09.06.2020 

  

 

 

Діюча 

  

 

 

безстроковий 

Страхова діяльність  у формi  

обов'язкового -  страхування 

майнових ризиків при 

промисловій розробці родовищ 

нафти і газу у випадках, 

передбачених Законом України 

"Про нафту і газ" 

 
№ 1234 від 

09.06.2020 
09.06.2020 

  

 

Діюча 

  

 

безстроковий 


