
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Комітет з питань нагляду та регулювання діяльнос|і 

ринків небанківських фінансових послуг

РІШЕННЯ

від 2021 р. м. Київ

Про анулювання ліцензій
на провадження господарської діяльності з надання фінансзвих послуг 

(крім професійної діяльності на ринку пінних паперів), 
ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ66 ІНДУСТРІАЛЬНА”

За результатами розгляду заяви ПРИВАТНОМОГО АКЦІОНЕРНОГО
код ЄДРПОУ 

ня ліцензій на 
послуг (крім

г * ”ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ІНДУСТРІАЛЬНА 
32920354 (далі - ПРАТ “СК “ІНДУСТРІАЛЬНА”) про анулюван 
провадження господарської діяльності з надання фінансових
професійної діяльності на ринку цінних паперів) та доповідної записки

н

Національний банк України здійснює державне регулювання 
банківських послуг та інших (крім ринків цінних паперів 
(деривативів), професійної діяльності на ринку цінних паперів т)а 
системі накопичувального пенсійного забезпечення) ринків 
фінансових послуг.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 38і Закону 
послуги Національний банк України має право прийняти 
анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання фінан]с 
виданої небанківській фінансовій установі, у разі отримання заяви 
фінансової установи про анулювання ліцензії.

Пунктом 74 розділу X Положення про визначення умов 
діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потреб

документів, 
\ Комітет з

Департаменту ліцензування про результати розгляду пакет 
поданого для анулювання ліцензій ПРАТ “СК “ІНДУСТРІАЛЬНА 
питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківсью[іх фінансових 
послуг (далі - Комітет) зазначає таке.

22 березня 2021 року Національний банк України отримав від 
ПРАТ “СК “ІНДУСТРІАЛЬНА” заяву про анулювання ліцензій на провадження 
господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної 
діяльності на ринку цінних паперів).

Згідно із статтею 21 Закону України “Про фінансові послуїіи та державне 
регулювання ринків фінансових послуг” (далі - Закон про фінансові послуги)
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ліцензії (ліцензійних умов), затвердженого постановою Правління 
Національного банку України від 30.03.2021 №27 (далі - Положення №27), 
передбачено, що Національний банк України має право прийняти рішення про 
відкликання (анулювання) ліцензії за ініціативою ліцензіата за наявності підстав, 
передбачених пунктами 1, 2 частини першої статті 38і Закону про фінансові 
послуги. Національний банк України приймає рішення про відкликання 
(анулювання) ліцензії, зокрема, протягом ЗО днів із дня отримання заяви 
ліцензіата про анулювання ліцензії.

Ураховуючи вищезазначене, керуючись статтями 7, 17 Закону України 
“Про Національний банк України”, пунктом 1 частини першої старі 38і Закону 
про фінансові послуги, розділом X Положення №27, підпунктом 8 пункту 10 
розділу II Положення про Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності 
ринків небанківських фінансових послуг, затвердженого рішенням Правління 
Національного банку України від 29 липня 2020 року № 498-рш, Комітет 
вирішив:

1. Анулювати ліцензії ПРАТ “СК “ІНДУСТРІАЛЬНА” на 
господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 
діяльності на ринку цінних паперів), а саме на здійснення 
страхування:

- добровільного страхування фінансових ризиків;
- добровільного страхування майна [крім залізничного, 

повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та 
водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)];

- добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);
- добровільного страхування від вогневих ризиків та ризи

явищ;
- добровільного страхування відповідальності перед третіми особами 

[крім цивільної відповідальності власників наземного 
відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальне 
водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)];

- добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності 
позичальника за непогашення кредиту),

що видані згідно з розпорядженням Національної комісії, Що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі — Держфінпослуг)
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від 02 жовтня 2007 року № 8060 та переоформлені згідно 
Держфінпослуг від 09 липня 2010 року № 1789-пл.

з рішенням

2. Департаменту ліцензування (Олександр Бевз):
1)не пізніше наступного робочого дня із дня прийняття цьо 

забезпечити унесення до Державного реєстру фінансових установ 
щодо відкликання (анулювання) ліцензій ПРАТ “СК “ІНДУСТРІА

го рішення 
інформації 
ЛЬНА” на



з
провадження господарської діяльності з надання фінансових 
професійної діяльності на ринку цінних паперів);

ць2) протягом трьох робочих днів із дня прийняття 
оприлюднити інформацію про прийняте рішення на сторінц 
Інтернет-представництва Національного банку України, а також 
строк повідомити ПРАТ“СК “ІНДУСТРІАЛЬНА” про прий 
шляхом надсилання копії цього рішення.

послуг (крім

ого рішення 
і офіційного 
у цей самий 

няте рішення

3. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.

Голова Комітету


