НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Комітет з питань нагляд} та регулювання діяльності ринків
небанківських фінансових послуг
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про поновлення
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АВТОЦЕНТР «МОТОР СІТІ»
дії ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг

Розглянувши доповідну записку Департаменту нагляду за ринком
небанківських фінансових послуг від 01.11.2021 №В/21 -0012/93328, складену
за результатами здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОЦЕНТР
«МОТОР СІТІ» (код за ЄДРПОУ 38910734, місцезнаходження: Україна,
03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18, далі - ТОВ «АЦ «МОТОР СІТІ»),
Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських
фінансових послуг зазначає таке.
24 вересня 2021 року Комітет з питань нагляду та регулювання
діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку
України прийняв рішення №21/2791-пк «Про застосування до ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОЦЕНТР «МОТОР СІТІ»
заходу впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на провадження
діяльності з надання фінансових послуг» (далі-Рішення Комітет}7), яким
зобов'язано ТОВ «АЦ «МОТОР СІТІ» у строк до 26.10.2021 року усунути
порушення, що стали причиною для тимчасового зупинення ліцензії на
провадження діяльності із надання фінансових послуг та подати
Національному банку України звіт про усунення порушення і засвідчені
належним чином документи, шо підтверджують усунення порушення.

ТОВ «АЦ «МОТОР СІТІ» усунуло порушення, шо стаю причиною для
тимчасового зупинення ліцензії на провадження діяльності із надання
фінансових послуг, а саме до Національного банку України подано з листом
N2 280/101266 від 27.10.2021:
аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності, який має право
проводити обов'язковий аудит фінансової звітності неоанківських
фінансових установ, за результатами обов'язкового аудиту річної фінансової
звітності щодо підтвердження достовірності та повноти річної фінансової
звітності за 2020 рік:
звіт про усунення порушення.
Керуючись пунктом 3 частини першої статті 28 Закону України "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг",
пунктом 63 розділу VII Положення про застосування Національним банком
України заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на
ринках неоанківських фінансових послуг, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 01 лютого 2021 року- № 12,
підпунктом 6 пункту 16 розділу II Положення про Комітет з питань нагляду
та регулювання , діяльності ринків неоанківських фінансових послуг,
затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 29
липня 2020. року №? 498-рш (у редакції рішення Правління Національного
банку України від 26 березня 2021 року Лд 110-рш). Комітет з питань нагляду
та регулювання діяльності ринків неоанківських фінансових послуг вирішив:
1.
Поновити
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОЦЕНТР «МОТОР СІТІ» (код за ЄДРПОУ
38910734. місцезнаходження: Україна. 03039. м. Київ. вул. Миколи
Грінченка. 18) дію ліцензії на провадження господарської діяльності з
надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних
паперів), а саме:
- на надання послуг з факторингу, що видана згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг від 25.05.2017 № 2043.
2.
Департаменту ліцензування (Михайло Федоренко) не пізніше
наступного робочого дня із дня набрання чинності цим рішенням забезпечити
унесення до Державного реєстру фінансових установ інформації щодо
поновлення дії ліцензії на провадження діяльності із надання фінансових
послуг, зазначеної у пункті 1 резолютивної частини цього рішення.
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3.
Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг
(Ольга Макси мчу к) не пізніше двох робочих днів з дня прийняття цього
рішення забезпечити оприлюднення на сторінках офіційного Інтернет
представництва Національного банку України інформації щодо прийнятого
рішення.
4.

Рішення набирає чинності з 8 листопада 2021 року.

5.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора
Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг
Національного банку України Ольгу Максимчук. директора Департаменту
ліцензування Михайла Федоренка.

Голова Комітету

