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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ, ГУМАНІТАРНІ ПРОБЛЕМИ ТА
ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

УДК 368.Ш:С>2\ .039
Є.В. Брмлун, В.В. Нопицький

ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ НА ОБ’ЄКТАХЕНЕРГЕТИКИ ЕНЕРГЕТИЧНПМИ СТРАХО-ВИМИ ПУЛАМИ
Вступ

го комплексу іюк. і іуіогь , ип.» сперге пі Kit і пріо-
ритетною галуї по п економші Укриши Глк
пиробншшю слекіросмермі шнзн І " 23 ' }> ні!
запільного обсяіу виробництва Лннамік . і нироб-
НИЦТіїа елсктроенєріи свідчи іь про ниіносноста-
більне виробництво 199S — і р р. | І | ( рис. I ) . V
процесі функціонування на об’єкти енергетики
ліс багато випадкових факторів. які пріпіюдігть
до відхилення фішко- ІС \ИІ * ІНИ \ І економічних
показників піл нормативнихЕнергетика

нупання будь-якої держави
теріольні цінності, в ній обертаються величезніфінансові ресурси і зайняті сотні тисяч людей.Вона, як й інші галузі в Україні ,

с індустріальною основою іс -
, вона мас великі мл-

і нрогнозопашн
рівнів для нормальною режиму експлуатації . Ін-
коли ні відхилення мають катастрофічний хл-

'» *
І •

рактер: нипикас загроза втрати технологічної та
економічної стійкості об’єкта енергетики і сио-прагме актив-

впровішжувати страхування. Досвід Росії і
країн з розвиненою
свідчить

но живачш енергії .
В останні роки в роботі об’єднаних енер-

гетичних систем імеиппіласі. вс. іаповиеиа по-
ПОЖИИ.ІІІ І ІЧ

ринковою економікою
про доцільність застосування страхового

методу відшкодування збитків, який сприяє
швидкому отриманню коштів для відновлення
пошкодженого обладнання , незалежно під на-
явності їх у підприсмства-корисіувача. На ньому
шляху як в енергетиків, так і в страховиків чи -
мало проблем. Основна з них - - слабкий розии -

тужність, ЗНИЗИЛИСЯ виробіток І
електроенергії , погіршилися ИОКа П ІЧКИ ЯКОСТІ

електричної сперти ; іоиіі.іниліч я шумій спектра-
енергії в електричних мере :* . іч , пиіомі виграти
палива на вироГчпші по е чек і V 'VGVV> ; і іе іьмяюі
енергії , зросла кілька. 1 1, обмежень V відключень

споживачів, а також істото ?V ?V? ; 8AO носпи-
ки електроенергії в країни Східно! Свроми. На
кінець 1998 р . потужності ТІ С. то використо-
вувались для генерації , зменшились на 2300 мІЗт
порівняно з ним же періодом ! <!' >" р У першо-
му півріччі 1999 р. ситуація не поліпшилась. Не -
обхідність виводу в ремонт і на перевантлжеи-

,ток страхових компаній і всього страхового б і з -
несу .

Аналіз і організація механізмів
відшкодування збитків

Реальні показники діяльності епергетично-
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Рис. 1. Частка виробництва електроенергії від загального обсягу виробництва
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мпД < ';,ектР<>станшй. різке зниження вод-
п ' !ПЛра ,<еР- 3 екстремальні погодні умови
» и.вели до зниження потужності АЕС і ТЕС уч- рглп 999 р. на 3 мли кВт, шо призвело до- повідного збільшення потужності на тепло-гях електростанціях.

Аналіз н
гетики СВІДЧИТЬ.

розмір збитків відносно невеликий. Наслідки
від явиш, шо відбуваються рідко, але з більшим
розміром збитків, можуть компенсуватися за ра-
хунок різних колективних фондів, які створю-
ються за принципом галузевої (енергетики, наф-
тохімії, авіації тошо) або територіальної (регіо-
нальних екологічних фондів і фондів катастро-
фічних наслідків) приналежності. Ці фонди фор-
муються з відрахувань підприємств, потенцій-
них джерел ризику. Об’єктні і колективні!фон-
ди не найефективніші з економічної точки зо-
ру, однак вони відіграють важливу роль у від-
шкодуванні збитків [ 4 J . ]

Проміжне положення між методом ство-
рення колективних фондів і страхуванням по-
сідають товариства взаємного страхування, які
можуть бути організовані за галузевим та тери-
торіазьним принципами аналогічно колектив-
ним фондам, азе механізм їх функціонування
принципово інший. Принцип формування фон-
дів таких товариств не передбачає отримання
прибутку від використання коштів фонду [5] .

На початку 90- х років в Україні інтен-
сивно почав розвиватися страховий метод від-
шкодування збитків. Основна ідея страхування
полягає в перерозподілі внесків від багатьох
об’єктів для відшкодування збитків, які є ви-
падковими на незначній кількості об’єктів. Ве-
ликий досвід розвинених країн свідчить про те,
шо страхування може успішно вирішити прсіб-

; лему відшкодування збитків у будь- яких його
проявах (страхування відповідальності, власнос-
ті, життя та здоров’я, фінансових ризиків, ін-
вестицій тощо), істотно збільшуючи розміри від-
шкодування. Широке застосування страхового
захисту стримується в Україні відсутністю за-
конодавчого вирішення шодо віднесення стра-
хових платежів на собівартість продукції.

Випадки з катастрофічними наслідками
призводять до збитків, відшкодування яких не-
можливе без залучення централізованих фон-
дів, включаючи й державний бюджет. Меха -
нізми формування і використання централізо-
ваних фондів потребують подальшого розвитку.
Адже у великих індустріальних державах вони
вже досягли досить високого рівня [6] .

Взагалі, дані механізми відшкодування це
абсолютно незалежні, а тому можна говорити
лише про систему відшкодування економічних
збитків [З] . Структура і властивості такої сис-
теми істотно залежать від властивостей об’єктів

кнансово- екомомічного стану енер-
шо рентабельність теплових

електростанцій < 12, 34 %; не забезпечує достат-нього рівня розвитку виробництва, а лише спри-
лС втриманню функціонування обладнання в
робочому стані. Високий рівень рентабельності

* - ломних і гідростанцій ( N 3,4 % ) зумовлений
\ складенням коштів на добудову енергоблоків
‘ ка Хмельницькій і Рівненській АЕС, гілроакуму-
люючої електростанції на Дністрі. Від’ємна рен-
табельність вітрових електростанцій (- 59 %) ха-<
бактеризується низьким використанням лотуж-

• пості при значних витратах на виробництво
ІВ І -
|галу зі. а також за браком достатнього грошо-
' юго обігу в крани енергогенеруючі компанії не
’ мають можливості ефективно використовувати
наявні потужності і обладнання відповідно до

;нормативних технічних характеристик.
Є різні підходи до протидії подібним яви-

щам. зокрема ( 3 j відключення джерел збурюю-
чого впливу, зменшення частки їх виникнення,

:обмеження наслідків впливу, організація меха-
нізмів відшкодування збитків, які є випадко-
вими на багатьох об’єктах.

Перший напрямок містить класичні задачі

^підвищення надійності і технічної безпеки об’єк-
тів енергетики, який мас змістовно розроблені
підходи і методи. Розуміння другого напрямку
Із своїми методами розв'язання є науковою про-

Виаслідок складного фінансового стану

і.
•ДТеМОіО.

Розвиток і аналіз можливих втрат від ава-
|рій потенційно небезпечних об’єктів і систем
;|:ризвіз до появи методів відшкодування мате-
ріальних збитків (особливо в розвинених краї-
ж ). На жать, зараз в Україні немає ше юри-

пілстав для впровадження таких мето-
3 іншого боку, перелік цих

оскільки не апатізуються іс-
пичних
СВ Відшкодування. З
if!одів неповний
•уючі в розвинених країнах механізми компен-
суй збитків.
’ Розглянемо деякі з методів відшкодування

‘етеріатьних збитків.
; Одним з таких методів є створення резер-

непередбачених витрат на окремому об’єкті
енергетики (об’єктний фонд), шо вирішує проо-
єічи відшкодування збитків самому об’єктові і ризику і зовнішнього організаційно- еконрміч-
•оетім особам особливо в тих випадках, коли ного середовиша.
V
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іперспективи розвитку вітчизняного. і страхового ринку

:• ’ . 1 1 ІВітчизнянийнабирає силу,єдина

ТЕС через пошкодження поверхні нагріву. Крім ;
( недовиробимцтва електро- та теплоенергії, иі <
і

явища спричинилися до необхідності ремонту
обладнання, а загальна сума збитків сягнула
майже 5 млн грн (не береться до уваги тепло-

страховий ринок ще тількиале страхування сьогодні — це
кілька пок'

ІЬ ЄКономио|України, в якій вже де- енергія та інша реалізація , за рахунок яких ве-
ня осно

В СТаЛО " ”м стабільне зростай- личину збитків вдалося зменшити) [4] . Обсяпі
ком і 1QQq

1^ •
показник'в обігу. Не був винять сплачених статутних фондів страхових компаній

icrrrvru • ^1К’ пРотягом якого спостерігалось України становили 264,198 млн грн на 1 жовт-°тне підвищення темпів зростання страховихвнесків над темпами інфляції (рис. 2). Сумастрахових внесків з усіх видів страхування за 9шсяців 1999 р. становила 789,159 млн грн (на
більше, ніж за перше півріччя 1999 р.),балансовий прибуток 186,359 млн грн (на 48%бфьше, ніж за перше півріччя 1999 р.). Страхо-ві|резерви станом на 1 вересня 1999 р. стано- хування. Якщо за 1995 р. в загальному порт-408,06|4 <;= грн, об’єм страхових відшко-. фелі частка страхових премій з майнового стра-дуівань — 1 28,7,06 млн грн (на 28,3% більше, ніж , хування становила 24,51%, то вже за 9 місяцівза ,перше півріччя 1999 р.) [6]. 1999 р. — 58% [6]. Проте рівень страхового за-

Таким чином, аналіз діяльності страхових
кампаній свідчить про те, що страховий ринок робництвом, залишається досить низький. Ос-України розвивається швидкими темпами і май- новні фонди в економіці нараховували 886945нове страхування у структурі страхових послуг млн грн . Страхова сума з укладених договорів
посідає досить помітне місце. Але страхові ком- , страхування майна юридичних осіб за 9 місяців

1999 р. дорівнювала 42183,9 млн грн, тобто
страхуванням було охоплено не більше 4,75%
всього страхового поля [ 1 ] .

За 9 місяців 1999 р. [ 1 , 6] ситуація на
ринку страхування майна порівняно з 1995 р.
змінилась майже аналогічно загальній ситуації

І
і

і

ня 1999 р. Підприємства не мають достатньо. 1

коштів для укладання договорів страхування з |
компаніями. їм лише залишається сподіватися і
на незагрозливі наслідки в разі аварій чи від-
мов.

В середині 90- х років намітилась тенден-
ція до розширення масштабів майнового стра-

хисту ризиків, пов’язаних з промисловим ви-

паші, які діють в цьому напрямку, ше не спро-
можні компенсувати чималі (масштабні) ризи-

вони не в змозі страхувати ризики великих
аварій і катастроф у промисловості. Прикладомстрахового випадку може бути зупинка двох із

jpi працюючих енергоблоків Курахівської

і- »

трі
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Рис. 2. Відносне зростання надходжень страхових внесків
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страховиків у пули виправдане також в разі

небажаних страхових операцій абона страховому ринку (рис. 3). Це свідчить про
зацікавленість промислових підприємств у
страхуванні майна.

проведення
невеликих вузькоспеціалізованих операцій ок-
ремих страховиків, для яких важливо утримати
спеціалістів в даній галузі. Учасники пуду зо-
бов’язані приймати всі зазначені в угоді ризики
тільки в його межах. Вони також повинні бра-

Можливі підходи до розв’язання проблеми
відшкодування збитків

ти на себе частку всіх ризиків, переданих |до
пулу, чи колективно підписаних всіма і його
членами [7] .

Міжнародний досвід свідчить, що пулінго-
ва форма дозволяє розв’язувати ряд проблем

Енергетика - специфічна галузь, і збитки
від зупинки виробництва сягають дуже великих
розмірів. Тому не кожна страхова компанія че-
рез недостатність страхового фонду, а також че-
рез ризикованість страхування цих об’єктів, нез-
важаючи на динаміку зростання страхових внес-
ків з майнового страхування, візьметься стра-
хувати основні і оборотні фонди енергетичних
об’єктів. Але розв’язати це питання можна че-
рез регіональні страхові пули, тобто загальні ре-
зерви або об’єднання фондів. В даному випад-,
ку під пулами розуміють об’єднання страхових
фондів декількох страховиків. Відповідно до
ст. 12. доповненої частиною п’ятою, згідно з
Законом України 684/97 Верховної Ради від
З грудня 1997 р., під пулом розуміють добро-
вільне об’єднання страховиків, створене на ос-
нові угоди між ними з метою забезпечення фі-
нансової стійкості страхових операцій на осно-
ві відповідальності його учасників за виконан-
ая обов’язків за договорами страхування, укла-
• деними від імені учасників пулу.

Досвід країн з розвиненою економікою по-
казує , шо створення пулів доречне при страху-.ванні енергетичних об’єктів, завдяки чому знач-

ено скорочуються обсяги операцій з лерестраху-
іВання, які виходять за межі країни. Об’єднання

і'.'

[7J : 1

4— відшкодуБувати великі або невідомі ри-
11- %

зики, які неможливо оцінити за допомогою
традиційних методів теорії ймовірності і : мате-
матичної статистики; . т— страхувати об’єкти, які дуже рідко1

і

і
зус-

трічаються на страховому ринку, і їх кількість
недостатня для формування збалансованого1порт-
феля; і

і- повертати ризики з явною можливістю
катастрофічної акумуляції (наприклад,
екологічні та ін.);— підвищувати надійність страхового за-
хисту за рахунок збільшення гарантій виконан-
ня страховиками своїх обов’язків 1 з відщкоду-
вання збитків.

ядерні,

І

' '1;і

Надійність страхового захисту, що ґаран-
на основітується пулом, залежить від того,

якого договору будуються взаємостосунки між
страховиками — учасниками пулу та 'страху-
вальниками: сшвстрахування чи перестрахуван-
ня. Форми договорів і відповідальність, rta під-

V
1

а
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ставі яких будуються взаємостосунки учасниківпулу,!(визначаються угодою про пул.v/ ~~ створення перестрахувальних пулів — І
міжнародний р|озподіл ризиків. Учасники цьогопулу '.зобов’язані приймати всі зазначені в угодіризики тільки в межах пулу. Вони також по-вйнні приймати частку у всіх ризиках, що пе-
редані до пулу, чи колективно підписаних всі-ма йогіз членами. Нерідко через пул здійснюєть-ся перестрахування ризиків. У такому разі до-говору страхування

ка, який фіксується в договорі про пул. Під

страховою премією (платежем, внеском) розу-
і . міють плату за страхування, яку страхувальник

має сплатити за договором страхування відповід-
но'до умов договору [8]. В цьому випадку ніхто <

від окремого члена пулу <

ніж у межах його jне може вимагати
відшкодування більшого,
участі. Інша ситуація при солідарній відпові-
дальності. При такій формі організації пулу J
буідь- хто з його учасників не несе більшої від- ;

повідальності, ніж межа його внеску. Така си- і

туація може виникнути, якщо хтось із учасни-
ків стане неплатоспроможним.

спочатку укладаються ок-
його учасниками, а далі передаються
1 в пул. Частка кожного члена пулу в

ре
JTT 7 ‘

шітюпов
пераітрахуванні визначається на підставі про-

V зрт
• і .

Зарубіжний досвід створення регіональнихого розподілу. Частка, яку отримує кож-
учасників пулу, визначається у вигляді
ного відсотка.t пулів

!Жфік

іестрах^вального пулу тим, що в полісі, міжнародний і національний страхові пули

який)!Видається страхувальнику, зазначається пе- Франції діє міжнародний пул АЬЬ
^

ріелійі, членів пулу, які беруть участь у страху- який об’єднує пули різноманітних країн для за

ванні певного ризику, і їх частка в страховій безпечення додатковими фінансовими можли |
сумі і. В тому випадку, коли в пулах зі спів- востями і гарантіями при страхуванні енерге-
страрування беруть участь і професіональні пе- тичних ризиків [9] . Він був створений в 1989 р.

рестфаховики, які не укладають прямих дого- і об’єднує 65 компаній, в тому числі й товарис-
воршстрахування, то їх частка має погоджува- тда взаємного страхування. Фінанси пулу

тисії підписуватись прямими страховиками, шо новлять 200 млн франків. Його діяльності влас-
бер#§ь участь у конкретному пулі. Кожний із тивий низький рівень збитковості (відношення

учасників пулу бере участь у ризиках, що пок- сумарних виплат до сумарних надходжень),

:ва||оться пулом, на підставі схеми пропор- який в 1993 р. становив менше 6%.
ційііого розподілу. Частка кожного члена пулу В різних країнах організація пулів грун-
визвдчається у відсотках від загального статут- тується на різноманітних принципах. Наведемо

фонду. деякі приклади організації стосовно ядерних

j’( І,Створення регіональних страхових пулів страхових пулів. Так, в Німеччині пул є юри-
сприятиме появі можливості приймати на страї- дачною особою, яка виконує загальне керів-
хуваїння “довгі” ризики, період виявлення збит- ництво і організацію діяльності його членів що-

(яких досить тривалий. Наприклад, відпо- до ядерних ризиків. Найвищим органом управ-
до законодавства Франції, відповідаль- . ління є рада представників, з яких обирається

будівельної організації за виконання пра- управлінська рада (8- 10 осіб). Ця рада керує
ід час будівництва поширюється на десяти- діяльністю страхового і перестрахового коміте-
й період. Аналогічна ситуація пов’язана і тів. В свою чергу, до страхового комітету вклю-

з енергетичними ризиками. чається підкомітет з страхування власності (май-
п’ІУгода про пул означає форму співпраці ок- на) і страхування відповідальності. До складу

страховиків (страхових компаній) у ме- підкомітету із страхування відповідальності вхо-
Щпевного виду страхування через уніфікацію дить три групи експертів: страховики, аварійні

в тарифній політиці, об’єднай- сюрвейєри та експерти з оцінки ризику,

баз даних і організації систе- j, В Японії ядерний пул має аналогічну
розподілу ризику між членами пулу. В за- структуру. Керування пулом виконує комітет

“Про страхування” [8] дозволяється ’ який обирається на два роки. В його структуру
ь у пулі на основі ділової або солідарної входять три підкомітети: технічний, відшкоду-

•вщальності. В першому випадку страхова
ія і відшкодована частина втрат розподі-
ли відповідно до розміру участі страхови-

має
від ; / і

?

ста-

ри

но

KiBj,р
в

'її-рщ

їйре

страхування
атистичних

ю їїч

в: вання та фінансовий. Як і в Німеччині, дого-
вори страхування укладає пул від імені всіх
його членів. У Франції договори страхування
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І -.!іsr> укладають самі компанії -t ..тарифної угоди , Віднікодування також прово-диться самостійно відповідно до рівня участіпулі на квотиій основі. Керівництвося управлінським

- члени пулу в межах 2. Організація галузевого страхового? енер-
гетичного пулу, формально пулинговаї форма
об’єднання, дозволяє збільшити розмір влас-
ного утримання. Але тут є ряд проблем.' Перш

за все, це вимога солідарної відповідальності,
яка потребує від кожного учасника пулу бути

готовим брати на себе відповідальність ‘ (брати

участь у відшкодуванні збитків), якщо ініш уча-
сники виявляться неплатоспроможним^. Інша
проблема — вимога обов’язкової наявності Іліцен-
зії з відповідного ризику або виду страхування в
усіх учасників пулу. Дані вимоги істот
жують

в
проводить-— дІЯльнісТг:;г;^“рдЄ1 :̂

В Нідерландах
будь- яка страхова
ду про пул. Там

членом пулу може бути
компанія, яка підписала уго-

пул має свій резервний фонд,
створений з внесків його учасників. Пропор-ційно до внесків І бме-проводиться розподіл премій і • Івщшкодувань. Загальне
збори акціонерів пулу.

На Тайвані ядерний ггул — це неприбут-
кова організація. Кожний з його членів делегує
свого представника в комітет, який вибирає ге-
нерального директора. З усіх членів пулу тільки
одна (уповноважена) компанія підписує догово-

ногоможливості створення репокерівництво виконують
страхового пулу.

3. У створений регіональний перо
пальний пул можуть входити місцеві с
компанії без відповідної ліцензії. Договір ,- стра-

андеррайтер, яка

раху-
ахові'М

хування укладає компанія —
отримала ліцензію на умовах, погоджених з
членами перестрахувального пулу. Зрозуміло,
що участь в такому пулі буде відбуватися на
пайовій основі. Це сприятиме збільшенню роз-
міру премії, яка залишатиметься в регіоні. С
тутний фонд страхового пулу буде залежати Івід
кількості страхувальників і корисного відпуску
електроенергії (кВт • год).

ри страхування від імені всього пулу.

Можливі підходи до створення регіональних
енергетичних страхових пулів в Україні ,та -

Аналізуючи міжнародний досвід і врахо-
вуючи особливості енергетичних ризиків та рі-

вень розвитку регіонального страхового ринку,
можна запропонувати декілька варіантів діяль-
ності страхових компаній будь- якої області чи

і
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Аналіз сучасного стану розв’язанні^1 fa
леми відшкодування збитків на об’єктах і (енер-
гетики свідчить про ефективність застос^уз
методів страхування за допомогою регіональ-
них страхових пулів. На наін погляд,

регіону. роб-I . Одна або декілька компаній, які мають
відповідну ліцензію на даний вид страхування,
проводить незалежно страхування і перестраху-
вання. Оскільки процес отримання ліцензії до-

лить тривалий, то найближчим часом у страху-
ванні енергетичних об’єктів і страхуванні від-
повідальності підприємств підвищеної небезпе-
ки можуть взяти участь тільки декілька компа-
ній. Але є обмеження на розмір власного утри-
мання , а тому більшу частину ризику буде пе-
редано в перестрахування. Це означає, шо за ме-
жі країни піде значна частина страхових пла-

тежів, і ні кошти будуть втрачені з точки зору
^інвестування в дану галузь.

ання

еоб-
хщність у створенні ініціативної групи

яка б проаналізувала і варі-
анти об’єднання стосовно страхування відпо-
відальності промислових підприємств, еколо-
гічного страхування, страхування аварійно- від-
новлювальних робіт та страхування втрат при-
бутку від аварій. Необхідно враховувати г|о-
етапну участь в такому об’єднанні різних .стра-
хових компаній.

їїахо-виків і енергетиків,
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ї ї іЕ В. Бридун, 8 В Новицкий

ВОЗМЕЩЄНИЕ УБЬІТКОВ НА ОБЬЕКТАХ ЗНЕР-
ГЕТИКИ ЗНЕРГЕТИЧЕСКИМИ СТРАХОВЬІМИ ПУ-
ЛАМИ

Рассматриваются перспектиаьі развития
моз возмещения ущерба на обьектах знергетики

Ye.V. Bridun, V.V. Novitsky

COMPENSATION OF LOSSES AT THE 0&-;
JECTS OF POWER INDUSTRY BY POWER 11^-!SURANCE POOLS
The prospects of development of mechanisms of,
losses compensation at the energetic objects wifh
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їївшіомощью страхования. Проанализирована дея-I}'ЩЛЬН0СТЬ страхового рьінка Украиньї за 9 меся- activity of Ukraine insuram^anaiyzed comparing[lij'W8 1999 г. в сравнении c прошедшими годами по of 9 months in 1999 has

^ jnsUrance branches,
ї й отоаслям страхования.На оснований анализа пред- with last years ассог 'п^ been offered to form the|ложено создание региональньїх страхових пулов, On basis of analysis i

v/^\cp v/ould be able -oil'foTopue обеспечивапи возмещение ущерба на regional insurance
cf losses at the Pc'/;̂ rІйбьектаіх зрергетики; рассматривается междуна- provide the ^mp^rna{j-on3j experience ofііродньїй опьіт создания таких обществ; предложе- industry objects^̂ ^^ 0f the insurers has Ье-п;,но создание инициативной группьі страховщиков tion of such.^authors have offered

^ ^
И знергетиков, которая бьі проанализировала воз- considere . ®

of jnsurers and роле, -nі^ожности; обьединения страхових компаний от- °'̂ ^aJuId analyze the Є055,Ь^°5^ to
носительно страхования ответственности промьіш- ne

insurance companies wit .л'енньїх предприятий, зкологического страхования, ating о
responsibility of the indusma. •

^
! ’страхования аварийно-восстановительньїх работ '"f'ran

environmental insurance, tbS
jnsuf-страхования от потерь прибили вследствие ава- Р

^ emergency and renewal v/°*f -Joes.ІІРИЙ. I
ance of losses Of prows in cases c

i
into account. The

market for the periodthe help of insurance are taken
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