
Додаток  до рішення КРАІЛ

від 16.02.2021 № 52

№
НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ 

АБО ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
КОД ЄДРПОУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

РІШЕННЯ ПРО 

ВИДАЧУ 

ДОЗВОЛУ

(дата прийняття, 

номер рішення)

ВИД ДОЗВОЛУ

ДАТА ВИДАЧІ 

ДОЗВОЛУ ТА 

НОМЕР

МІСЦЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ (місце 

розташування грального закладу 

(адреса) та площа грального 

закладу)

1
 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ ХАРКІВ»
05447378

61022, м. Харків, майдан  

Свободи,  буд. 7
 29.01.2021 №24

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів або організація та 

проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

29.01.2021 №1

61022, м. Харків, майдан Свободи, буд. 7, 

перший поверх корпусу № 2 в 

нежитлових приміщеннях 291-1, 291-1а, 

291-1б, 292-5, 292-6, 294-1, 294-1а, 294-1б, 

294-1в, 294-1г, 294-1д, 294-1ж, 294-1е 

готелю «Харків», загальна площа 311,8 

квадратних метрів

2

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ   

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГАГАРІН ГРУП»

43161278
65016, м. Одеса, вул. Купріна, 

буд. 49
 02.02.2021 №35

організація та проведення   азартних   ігор  у 

гральних залах   казино та/або  у  залах  

гральних  автоматів та/або організація  та   

проведення  букмекерської   діяльності  в  

букмекерських   пунктах

02.02.2021 №2

65009, м. Одеса, Гагарінське  плато, буд. 

5-Б, перший поверх та сьомий поверх 

(перший та другий рівень) готелю 

«Гагарін»,  загальна  площа  4227,6   

квадратних  метрів

3
МАКСИМЕЦЬ

  СОФІЯ ГРИГОРІВНА
закрита  інформація закрита  інформація  02.02.2021 №36

організація та проведення   азартних  ігор у 

гральних залах казино або у залах гральних   

автоматів  та/або організація  та  проведення   

букмекерської  діяльності в букмекерських  

пунктах

02.02.2021 №3

79000, м. Львів, проспект Свободи, буд. 

13, другий поверх готелю «Гранд 

Готель», загальна  площа 500,5  

квадратних метрів

4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИЛУЕТ-БЦ»
35784789

09100, Київська обл., м. Біла 

Церква, вул. Ярослава 

Мудрого, буд. 14

 02.02.2021 №37

організація та проведення азартних  ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація  

та  проведення   букмекерської  діяльності в 

букмекерських  пунктах

02.02.2021 №4

09100, Київська обл., м. Біла Церква, 

вул. Ярослава Мудрого, буд. 14,  

цокольний поверх готелю «Сіті Парк 

Готель», загальна площа 367,6  

квадратних метрів

5

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-

КОМЕРЦІЙНІЙ ФІРМІ «СІГМА-3» 

ЛТД

13335216
21050, м. Вінниця, вул. 

Соборна, буд. 34
 02.02.2021 №38

організація та проведення азартних  ігор у 

залах гральних   автоматів  та/або 

організація  та  проведення букмекерської 

діяльності в букмекерських  пунктах

02.02.2021 №5

21050, м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 34, 

перший поверх  готелю «Франція», 

загальна  площа  1038,2 квадратних 

метрів

6

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОТЕЛЬ 

ЛЬВІВ»

13836941
79058, м. Львів, просп. В. 

Чорновола, буд. 7
 02.02.2021 №39

організація та проведення азартних  ігор у 

залах гральних автоматів  та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських  пунктах

02.02.2021 №6

79058, м. Львів, просп. В. Чорновола, 

буд. 7, цокольний поверх готелю 

«Львів», загальна  площа 412 

квадратних метрів

7
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАРБ»
32951439

33028, м. Рівне, вул. Соборна, 

буд. 112
 02.02.2021 №40

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів  та/або організація 

та проведення букмекерської  діяльності в 

букмекерських  пунктах

02.02.2021 №7

33028, м. Рівне, вул. Соборна, буд. 112, 

другий поверх готелю «Україна», 

загальна площа 440 квадратних метрів

8

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ»

40091004
01135, місто Київ, площа 

Перемоги, будинок 1
 05.02.2021 №43

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах.

05.02.2021 №8

01135, місто Київ, площа Перемоги, 

будинок 1, перший та підвальний 

поверхи готелю «Готельний комплекс 

«Либідь», загальна площа 389,1 

квадратних метрів

9

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЛД-ПЕРСПЕКТИВА»

35624120
04053, місто Київ, вул. Січових 

Стрільців, будинок 21
 09.02.2021 №46

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів або організація та 

проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах.

09.02.2021 №9

01601, місто Київ, вул. Госпітальна, 

будинок 4, підвальний поверх готельного 

комплексу «Русь», загальна площа 

313,33 квадратних метрів

10
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «УКРПРОФТУР»
02605473

02002, м. Київ, вул. Раїси 

Окіпної, будинок 2
 10.02.2021 №49

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах.

10.02.2021 №10

02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 

будинок 2, перший та другий поверхи 

готелю «ТУРИСТ», загальна площа 

618,2 квадратних метрів

Інформація про видані дозволи, що підтверджують відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам закону України
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11
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРН»
24738911

07400, Київська область, місто 

Бровари, вул. Хмельницького 

Богдана, будинок 1

 15.02.2021 №50

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

15.02.2021 №11

01054, місто Київ, вул. Богдана 

Хмельницького, будинок 53, другий та 

третій поверхи готелю «ОПЕРА», 

загальна площа 621,2 квадратних метрів

12

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНД 

МЕНЕДЖМЕНТ»

37200675
04070, м. Київ, вул. Набережно-

Хрещатицька, буд. 1
 19.02.2021 №62

організація та проведення азартних ігор у 

гральних залах казино та/або у залах 

гральних автоматів та/або організація та 

проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

19.02.2021 №12

04070, м. Київ, вул. Набережно-

Хрещатицька, буд. 1, частина групи 

приміщень № 100 та № 101 першого 

поверху готелю «FAIRMONT GRAND 

HOTEL KYIV», загальна площа 1562,1 

квадратних метрів

13

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОТЕЛЬ 

МЕНЕДЖМЕНТ»

36413399
01001, м. Київ, вул. Велика 

Житомирська, буд. 2А
 19.02.2021 №65

організація та проведення азартних ігор у 

гральних залах казино та/або у залах 

гральних автоматів та/або організація та 

проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

19.02.2021 №13

01001, м. Київ, вул. Велика 

Житомирська, буд. 2А , група приміщень 

підвалу 1а-й рівень (літери «А») готелю 

«ІнтерКонтиненталь-Київ», загальна 

площа 506,8 квадратних метрів

14
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІЛЛІС»
19482310

03179, м. Київ, проспект 

Перемоги, буд. 135
19.02.2021 №66

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

19.02.2021 №14

08130, Київська обл., Києво-

Святошинський район, с. 

Петропавлівська Борщагівка, вул. 

Петропавлівська, буд. 24, цокольний 

поверх в групі приміщень № 8 та в групі 

приміщень № 9 готелю «ВЕРХОВИНА», 

загальна площа 1178,7 квадратних 

метрів

15

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО  «ІНТУРИСТ-

ЗАПОРІЖЖЯ»

02573817
69005, м. Запоріжжя, проспект 

Соборний, буд. 135
 26.02.2021 №75

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

26.02.2021 №15

69005, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 

буд. 135, перший поверх готелю «hotel 

INTOURIST», загальна площа 468,5 

квадратних метрів

16
ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ   

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФКМ-4»
35248060

61022, м. Харків, вул. 

Клочківська, буд. 67
 11.03.2021 №98

організація та проведення азартних ігор у 

гральних залах казино та/або у залах 

гральних автоматів та/або організація та 

проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

 11.03.2021 №16

61058, м. Харків, просп. Незалежності, 

буд. 2, перший поверх та група 

приміщень антресолі над першим 

поверхом готелю «Харків Палац», 

загальна площа 1327,5 квадратних 

метрів

17

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ   

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                

«КОРВЕТ-ЦЕНТР»

32154567
03049, м. Київ, вул. Ползунова,  

буд. 6
 26.03.2021 №116

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

  26.03.2021 №17

03049, м. Киів, вул. Ползунова, буд. 6, 

цокольний поверх готелю «IBIS Київ 

Залізничний вокзал» , загальна площа 

365,6 кваратних метрів

18
ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ   

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСТІВ»
40347598

04042, м. Київ,  вул. Джона 

Маккейна, буд. 37-А
  26.03.2021 №118

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

 26.03.2021 №18

40030, м. Суми, площа Незалежності, 

буд. 15, перший поверх готелю 

«Воскресенський», загальна площа 490,2 

квадратних метрів

19

ЗВЄРЄВА АНТОНІНА ІВАНІВНА 

РОЖКОВА СВІТЛАНА  

АНАТОЛІЇВНА  ЛИМАРЕНКО  

ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ

закрита  інформація закрита  інформація  26.03.2021 №117

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

  26.03.2021 №19

61001, м. Харків, вул. Молочна , буд. 14а, 

перший поверх готелю «КІРОФФ», 

загальна площа 305,4 квадратних метрів

20
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  

«КАМПУС ПЛЮС»
24388256

36011, м. Полтава,  вул.  

Гоголя,  буд. 33
 26.03.2021 №119

організація та проведення азартних ігор у 

гральних залах казино та/або у залах 

гральних автоматів та/або організація та 

проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

 26.03.2021 №20

36011, м. Полтава, вул. Гоголя, буд. 33, 

мінус перший та перший поверхи готелю 

«Палаццо», загальна площа 711,1 

квадратних метрів

21
ЗЕЛЬДІНА 

ОЛЬГА  ОЛЕКСАНДРІВНА
закрита  інформація закрита  інформація  02.04.2021  №132

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів або організація та 

проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

04.04.2021 №21

49000, м. Дніпро, узвіз Ярмарковий, буд. 

1, перший та другий поверхи готелю 

«Прем'єр готель АБРІ», загальна площа 

346,1 квадратних метрів
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22

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОТЕЛЬНИЙ 

КОМПЛЕКС «ПАРУС»

32143424
54015, м. Миколаїв, вул. 

Спортивна, буд 9
 05.04.2021 №135

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів або організація та 

проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

05.04.2021 №22

54015, м. Миколаїв, вул. Спортивна, буд. 

9, перший поверх готелю «Рейкарц Рівер 

Миколаїв», загальна  площа  318,8 

квадратних  метрів

23

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР 

ПАЛАЦ»

21660999

01004,  м. Київ, бульвар Тараса  

Шевченка/вул. Пушкінська, 

буд. 5-7/29

 05.04.2021 №136

організація та проведення азартних ігор у 

гральних залах казино та/або у залах 

гральних автоматів та/або організація та 

проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

05.04.2021 №23

01004, м. Київ, бульвар Тараса 

Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 5-7/29, 

перший поверх готелю «Прем'єр Палац», 

загальна площа 710,3 квадратних метрів

24

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬНИЙ 

КОМПЛЕКС «БРАТИСЛАВА»

04820622
02192, м. Київ, вул. Андрія  

Малишка, буд. 1
 19.04.2021 №157

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

19.04.2021 №24

02192, м. Київ, вул. Андрія Малишка, 

буд. 1, підвальний поверх «літера А'» 

готелю «БРАТИСЛАВА», загальна 

площа 948,5 квадратних метрів

25
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО  «ГОТЕЛЬ «ХАРКІВ»
05447378

61022, м. Харків, майдан 

Свободи, буд. 7
 19.04.2021 №158

організація та проведення азартних ігор у 

гральних залах казино та/або у залах 

гральних автоматів та/або організація та 

проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

19.04.2021 №25

61022, м. Харків, майдан Свободи, буд. 7, 

підвальний та перший поверхи готелю 

«ХАРКІВ», загальна площа 744,1 

квадратних метрів

26

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР 

ПАЛАЦ»

21660999

01004,  м. Київ, бульвар Тараса  

Шевченка/вул. Пушкінська, 

буд. 5-7/29

19.04.2021 №159

організація та проведення азартних ігор у 

гральних залах казино та/або у залах 

гральних автоматів та/або організація та 

проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

19.04.2021 №26

01004, м. Київ, бульвар Тараса 

Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 5-7/29, 

перший та цокольний поверхи готелю 

«ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ», загальна площа 

1093,24 квадратних метрів

27

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ   

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГЕНСТВО 

ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

31612148
03057, м. Київ, вул. Вадима  

Гетьмана, буд. 6, літери  А, А’
 27.04.2021 №171

організація та проведення азартних ігор у 

гральних залах казино та/або у залах 

гральних автоматів та/або організація та 

проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

27.04.2021 №27

03057, м. Київ, вул. Олекси Тихого, буд. 

42а (літера К), перший та другий 

поверхи готелю «MERCURE KYIV 

CONGRESS», загальна площа 1902,8 

квадратних метрів

28
ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ   

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІРА»
21025916

65062, м. Одеса, провулок 

Кришталевий, буд. 1/1
 28.04.2021 №186

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

28.04.2021 №28

65062, м. Одеса, провулок Кришталевий, 

буд. 1/1, приміщення № 6 та № 7 готелю 

«МОРСКОЙ», загальна площа 412,8 

квадратних метрів

29
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО  «ГОТЕЛЬ «ХАРКІВ»
05447378

61022, м. Харків,  майдан  

Свободи, буд. 7
 06.05.2021 №234

організація та проведення азартних ігор у 

гральних залах казино та/або у залах 

гральних автоматів та/або організація та 

проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

06.05.2021 №29

61022, м. Харків, майдан Свободи, буд. 7,  

другий поверх готелю «ХАРКІВ», 

загальна площа 1121,1 квадратних 

метрів

30

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО   ПО  ТУРИЗМУ ТА  

ЕКСКУРСІЯХ  «ХАРКІВТУРИСТ»

02648484
61082, м. Харків, проспект 

Московський, буд. 144
 07.05.2021 №246

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

07.05.2021 №30

61082, м. Харків, проспект Московський, 

буд. 144, перший поверх готелю 

«ТУРИСТ», загальна площа 432,1 

квадратних метрів

31 ГАЛЬПЕРІН МІХАЕЛЬ СТОРЧ ДОВУ закрита  інформація закрита  інформація  14.05.2021 №272

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

14.05.2021 №31

04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 

буд. 71Д, перший поверх Київського 

готелю «АМАРАНТ», загальна площа 

340,1 квадратних метрів

32 ЦИБУЛЬКО  ОЛЕГ ІВАНОВИЧ закрита  інформація закрита  інформація 17.05.2021 №279

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

17.05.2021 №32

51914, Дніпропетровська обл., м. 

Кам´янське, проспект Свободи, буд. 43Б, 

другий поверх готелю «PREMIER», 

загальна площа 494,7 квадратних метрів
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33 ПОТОНІ  ЛІЛІЯ  ФОАТІВНА закрита  інформація закрита  інформація  19.05.2021 №289

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

19.05.2021 №33

65114, м. Одеса, вул. Академіка 

Корольова, буд. 16, другий поверх та 

експлуатована покрівля готелю «ALICE 

PLACE», загальна площа 481,6 

квадратних метрів

34

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ   

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОТЕЛЬ  

АСТОРІЯ»

35444206
79007, м. Львів, вул. 

Городоцька, буд. 15
 19.05.2021 №290

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

19.05.2021 №34

79007, м. Львів, вул. Городоцька, буд. 15, 

підвальний поверх готелю «АСТОРІЯ», 

загальна площа 303,1 квадратних метрів

35

ПРИВАТНЕ ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 

ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ 

«ПОЛТАВАТУРИСТ»

02607835
36022, м. Полтава , вул. Миру,  

буд. 12
 19.05.2021 №291

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

19.05.2021 №35

39600, м. Кременчук, вул. Ігоря 

Сердюка, буд. 1, перший поверх готелю 

«КРЕМІНЬ», загальна площа 400,1 

квадратних метрів

36

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ   

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТРІУМ 

ДЕЛЬТА»

33407581

50002, Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 

Лермонтова, буд. 26А

 31.05.2021 №321

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів або організація та 

проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

31.05.2021 №36

50086, Дніпропетровська обл., м. Кривий 

Ріг, вул. Телевізійна, буд 12, другий 

поверх готелю «ДРУЖБА», загальна 

площа 327,35 квадратних метрів

37

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПРОМИСЛОВА КОРПОРАЦІЯ                 

«ПРОМ ЕКСПОРТ»

42668287
40022,  м. Суми, вул. Супруна, 

буд. 15
 31.05.2021 №322

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

31.05.2021№37

03040, м. Київ, проспект Голосіївський, 

буд. 70, корп. А, цокольний та перший 

поверхи КИЇВСЬКОГО ГОТЕЛЮ 

«МИР», загальна площа 903,6 

квадратних метрів

38

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                    

«МІСТО-СПОРТ»

32759959
61145, м. Харків, вул. 

Клочківська, буд, 190-А
 31.05.2021 №323

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

31.05.2021 №38

61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 

190-А, перший поверх готельного 

комплексу «МІСТО» («Misto»), загальна 

площа 692,7 квадратних метрів

39
ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  

ТОВАРИСТВО  «ГОТЕЛЬ  УКРАЇНА»
20123093

43025, Волинська область, м. 

Луцьк, вул. Словацького, буд. 

2

 31.05.2021 №324

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів або організація та 

проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

31.05.2021 №39

43025, Волинська область, м. Луцьк, вул. 

Словацького, буд. 2, підвальний поверх 

готелю «УКРАЇНА», загальна площа 

343,5 квадратних метрів

40

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ   

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ     

«ВОЛИНЬІНВЕСТБУД»

34396581
43023, Волинська обл. м. 

Луцьк, вул. Карбишева, буд. 1
 31.05.2021 №325

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах.

31.05.2021 №40

33028, м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32, 

перший поверх готелю «МИР», загальна 

площа 423,6 квадратних метрів

41
ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ   

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАЛС»
31932382

50053, Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 

Мусоргського, буд. 16

 11.06.2021 №356

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів або організація та 

проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

11.06.2021 №41

50053, Дніпропетровська обл., м. Кривий 

Ріг, вул. Мусоргського, буд. 16, перший 

поверх готелю «ЦЕНТРАЛЬНИЙ», 

загальна  площа 336 квадратних метрів

42
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

 «ПЛАЗА-К»
35668461

29000, м. Хмельницький, вул. 

Вайсера, буд. 12/1
 17.06.2021 №375

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

17.06.2021 №43

29000, м. Хмельницький, вул. 

Кам`янецька, буд. 19/1-А, третій поверх 

готелю  «ЛИБІДЬ-ПЛАЗА 150 номерів», 

загальна  площа 1271,1 квадратних 

метрів

43

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ   

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛМА-

ТРЕЙД»

31146272

27641, Кіровоградська область, 

Кропивницький район, село 

Соколівське (пн), вул. 

Шосейна,   буд. 3

 17.06.2021 №376

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів або організації та 

проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах.

17.06.2021 №44

25009, Кіровоградська обл., м. 

Кропивницький,  вул. Соборна, буд. 1-а, 

другий поверх готелю 

«ЄЛИСАВЕТГРАД», загальна площа 

326,9 квадратних метрів

44

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ   

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ          

«БРІСТОЛЬ-КРАСНАЯ»

37350005
65026, м. Одеса, вул. 

Пушкінська, буд. 15
 29.06.2021 №397

організація та проведення азартних ігор у 

гральних закладах казино та/або у залах 

гральних автоматів та/або організація та 

проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

29.06.2021 №45

65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 

15, перший та цокольний поверхи 

готелю «БРІСТОЛЬ», загальна площа 

1213,7 квадратних метрів
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45 КОЛЬЧЕВСЬКИЙ ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ закрита  інформація закрита  інформація  29.06.2021 №398

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів або організації та 

проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

29.06.2021 №46

07400, Київська область, м. Бровари, вул 

Академіка Амосова, буд. 141, перший 

поверх готелю «ВЕНСКИЙ», загальна 

площа 302,4 квадратних метрів

46
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО  «ГОТЕЛЬ «ХАРКІВ»
05447378

61022, м. Харків,  майдан  

Свободи, буд. 7
 29.06.2021 №399

організація та проведення азартних ігор у 

гральних закладах казино та/або у залах 

гральних автоматів та/або організація та 

проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах.

29.06.2021 №47

61022, м. Харків, майдан Свободи, буд. 7, 

літера «А-6» підвального поверху готелю 

«ХАРКІВ», загальна площа 1000,3 

квадратних метрів

47

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ   

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОТЕЛЬ 

«ЦЕНТРАЛЬНИЙ»

24781738
54001, м. Миколаїв, вул. 

Адмірала Макарова, буд. 41

 29.06.2021 №400 зміни 

внесено рішенням від 

17.09.2021 №588

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

29.06.2021 №48

54055, м. Миколаїв, проспект 

Центральний, буд. 120, підвальний та 

перший поверхи готелю «НІКОТЕЛЬ», 

загальна площа 487,7 квадратних метрів

48

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ   

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОТЕЛЬ 

«ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ ЗІРКА»

30226641

25006, Кіровоградська обл., м. 

Кропивницький, вул. 

Гагаріна, 1-А

06.07.2021 №418

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів або організація та 

проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

06.07.2021 №49

25006, Кіровоградська обл., м. 

Кропивницький, вул. Гагаріна, 1-А, 

перший поверх готелю «Зірка», загальна 

площа 333,0 квадратних метрів

49

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ   

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОТЕЛЬНИЙ 

КОМПЛЕКС «ЄВРОПА»

32892432

25006, Кіровоградська обл., м. 

Кропивницький, вул. Велика 

Перспективна, 13/16

07.07.2021 №420

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах.

07.07.2021 №51

25006, Кіровоградська обл., м. 

Кропивницький, вул. Велика 

Перспективна, 13/16, цокольний та 

перший поверхи готелю «Європа», 

загальна площа 390,3 квадратних метрів

50

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ   

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОТЕЛЬНИЙ 

КОМПЛЕКС «ВОРОНЦОВСЬКИЙ»

43470026

72312, Запорізька обл., м. 

Мелітополь, вул. 

Університетська, 11

07.07.2021 №421

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

07.07.2021 №50

72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, 

вул. Університетська, 11, перший та 

другий поверхи готелю 

«Воронцовський», загальна площа 559,6 

квадратних метрів

51
ДАВТЯН ДМИТРО 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ
закрита  інформація закрита  інформація 07.07.2021 №422

організація та проведення азартних ігор у 

гральних закладах казино та/або у залах 

гральних автоматів та/або організація та 

проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

07.07.2021 №52

61022, м. Харків, майдан Свободи, 7, 

перший поверх готелю «Харків», 

загальна площа 695,3 квадратних метрів

52
ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ   

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОНОВО»
23532828

02121, м. Київ, Бориспільське 

шосе, 18 км
12.07.2021 №428

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах.

12.07.2021 №53

02121, м. Київ, Бориспільське шосе, 18 

км, перший та другий поверхи готелю 

«ONOVO Dendra Hotel», загальна площа 

670,30 квадратних метрів

53
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛІКСЕС»
43899660

65038, Одеська обл., м. Одеса, 

вул. Довга, буд. 106
19.07.2021 №437

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів або організація та 

проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

19.07.2021 №54

65038, Одеська обл., м. Одеса, вул. 

Довга, буд. 106, перший поверх готелю 

«УЛІС»,  загальна площа 320,4 

квадратних метрів

54

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОР 

КРЕДИТ СЕРВІС»

43500317
01021, м. Київ, вул. 

Мечникова, буд. 16, офіс 11
19.07.2021 №438

організація та проведення азартних ігор у 

гральних закладах казино та/або залах 

гральних автоматів та/або організація та 

проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

19.07.2021 №55

65012, м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд. 

59, перший та другий поверхи готелю 

«Чорне море», загальна площа 1400,00 

квадратних метрів

55

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БІЗНЕССЕРВІСЦЕНТР»

32568184
79005, м. Львів, площа 

Петрушевича, буд. 3
22.07.2021 №446

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

22.07.2021 №56

79024, м. Львів, вул. Липинського В., 

буд. 60, перший поверх готелю 

«ВОЛТЕР», загальна площа 417,8 

квадратних метрів

56

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТУРИСТИЧНА ФІРМА «ЛЬВІВ-

СУПУТНИК»

13811487
79060, м. Львів, вул. Княгині 

Ольги, буд. 116
29.07.2021 №465

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів або організація та 

проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

29.07.2021 №57

79060, м. Львів, вул. Княгині Ольги, буд. 

116, перший поверх готелю 

«СУПУТНИК», загальна площа 311,9 

квадратних метрів
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57

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОТЕЛЬНИЙ 

КОМПЛЕКС «ЖОРЖ»

13829378
79060, м. Львів, площа 

Міцкевича, буд. 1
03.08.2021 №471

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

03.08.2021 №58

79060, м. Львів, площа Міцкевича А., 

буд. 1, підвальний та перший поверхи (в 

т.ч. антресоль) готелю «ЖОРЖ», 

загальна площа 460,5 квадратних метрів

58
ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ 

БУРЯК ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА
закрита  інформація закрита  інформація 13.08.2021 №494

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

13.08.2021 №59

08131, Київська область, Києво-

Святошинський район, с. Софіївська 

Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 70, 

перший поверх готелю «SIESTA», 

загальна площа 691,9 квадратних метрів

59
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬСАФІ»
43503119

10031, м. Житомир,               

просп. Незалежності, буд. 13
13.08.2021 №495

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

13.08.2021 №60

10031, м. Житомир, просп. Незалежності, 

13, перший поверх готелю «DODO», 

загальна площа 546,1 квадратних метрів

60

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ 

НЕРУХОМІСТЬ»

32850722
01023, м. Київ,                            

вул. Ш. Руставелі, буд. 32
13.08.2021 №496

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів або організація та 

проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

13.08.2021 №61

04071, м. Київ, вул. Костянтинівська,         

7 А, А`, підвальний, перший та другий 

поверхи готелю «PODOL PLAZA», 

загальна площа 302,7 квадратних метрів

61
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  

«ПРОММЕХАНІЗАЦІЯ»
33616427

14035, місто Чернігів,                    

вул. Шевченка, буд. 103-А
16.08.2021 №502

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

16.08.2021 №62

14035, місто Чернігів, вул. Шевченка,         

буд. 103-А, восьмий та дев`ятий поверхи 

готелю «RiverSide», загальна площа 

355,5 квадратних метрів

62
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО          

«АЗОВ ТРЕЙД-XXI»
35147285

69002, м. Запоріжжя,             

просп. Соборний, буд. 87
16.08.2021 №503

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

16.08.2021 №63

69126, м. Запоріжжя,                                   

вул. Л. Жаботинського, буд. 19, 

підвальний та перший поверхи готелю  

«SLAVA», загальна площа 442,7 

квадратних метрів

63

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК 

УКРАЇНИ»

00032129
01001, м. Київ,                            

вул. Госпітальна, буд. 12-Г
16.08.2021 №504

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

16.08.2021 №64

03131, м. Київ, Столичне шосе, 103, 

корпус 3, другий поверх готелю 

«RAMADA ENCORE KYIV», загальна 

площа 1008,2 квадратних метрів

64

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                   

«СИХІВ-СЕРВІС»

35898276
79066, місто Львів, вулиця 

Морозна, будинок 14
16.08.2021 №505

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

16.08.2021 №65

79017, місто Львів, вулиця Морозна, 

будинок 14, перший поверх готелю 

«Соната», загальна площа 564,3 

квадратних метрів

65

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                   

«ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 

«ЮВІЛЕЙНИЙ»

43437654
40004, місто Суми, площа 

Привокзальна, будинок 9а
25.08.2021 №517

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

25.08.2021 №66

40004, м. Суми, площа Привокзальна, 

будинок 9а, перший та другий поверхи 

нежитлового приміщення під літ. А`-ІІІ 

готелю ТОВ «Готельний комплекс 

«ЮВІЛЕЙНИЙ», загальна площа 642,8 

квадратних метрів

66

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                   

«ГАГАРІН ГРУП»

43161278
65016, м. Одеса, вул. Купріна, 

буд. 49
25.08.2021 №518

організація та проведення азартних ігор у 

гральних закладах казино та/або у залах 

гральних автоматів та/або організація та 

проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

25.08.2021 №67

65009, м. Одеса, Гагарінське плато,            

буд. 5-Б,  перший поверх та сьомий 

поверх (перший та другий рівень) готелю 

«Гагарін», загальна площа 4716,6 

квадратних метрів

67

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                   

«ГОТЕЛЬ ПЛЮС»

43862831

65026, м. Одеса, пров. 

Красний, буд. 1, приміщення 

501

30.08.2021 №523

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

30.08.2021 №68

м. Одеса, провулок Красний, буд. 1,   

підвальний та перший поверхи готелю 

«Radisson Hotel City Centre Odesa», 

загальна площа 392,8 квадратних метрів

68

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬНИЙ 

КОМПЛЕКС «БРАТИСЛАВА»

04820622
02192, місто Київ, вулиця 

Андрія Малишка, будинок 1
17.09.2021 №585

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів або організація та 

проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

17.09.2021 №69

місто Київ, вулиця Андрія Малишка, 

будинок 1, перший поверх готелю 

«БРАТИСЛАВА», загальна площа 328,6 

квадратних метрів
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69

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                   

«МЕТАЛУРГ ПІВДНЯ»

34565578

54052, місто Миколаїв, 

проспект Жовтневий,       

будинок 321

17.09.2021 №586

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

17.09.2021 №70

місто Миколаїв, проспект 

Богоявленський, будинок 319 А, перший 

поверх готелю «МЕТАЛУРГ», загальна 

площа 522,8 квадратних метрів

70

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                   

«ФІЛОСОФІЯ ГОСТИННОСТІ»

42002540

08720, Київська область,      

місто Українка, вулиця 

Будівельників, будинок 4, 

квартира 134

17.09.2021 №587

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

17.09.2021 №71

Дніпропетровська область, місто Кривий 

Ріг, проспект Металургів, будинок 40, 

перший поверх нежитлової будівлі 

готельного комплексу «АВРОРА», 

загальна площа 366,7 квадратних метрів

71

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                   

«РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР СПОРТУ»

36706607

07400, Київська область,       

місто Бровари, вулиця 

Гагаріна, будинок 28

27.09.2021 №607

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

27.09.2021 №72

Київська область, місто Бровари, вулиця 

Гагаріна, будинок 28, перший поверх 

готелю «GRAND SPORT HOTEL», 

загальна площа 731,1 квадратних метрів

72

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                              

«РОЯЛ ГРАНД ІНВЕСТ»

43304187
58005, місто Чернівці, вулиця 

Головна, будинок 124-Б
27.09.2021 №608

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

27.09.2021 №73

місто Чернівці, вулиця Головна, будинок 

114, перший поверх готелю «HOTEL 

GRAND ROYAL», загальна площа 592,3 

квадратних метрів

73

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                   

«ТАВРІЙСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА 

ГРУПА»

33571093

69035, місто Запоріжжя, 

вулиця Сталеварів,              

будинок 3-А

27.09.2021 №609

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів або організація та 

проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

27.09.2021 №74

місто Запоріжжя, вулиця Троїцька, 

будинок 23, перший поверх нежитлового 

приміщення 1 літ. А-4 готелю 

«ТЕАТРАЛЬНИЙ», загальна площа 

314,0 квадратних метрів

74 КОЗАКОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ закрита  інформація закрита  інформація 05.10.2021 №636

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів або організація та 

проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

05.10.2021 №75

місто Миколаїв, вулиця Рюміна, будинок 

21/1, підвальний та перший поверхи 

готелю «GREEN CITY», загальна площа 

324,8 квадратних метрів

місто Київ, вулиця Хрещатик, будинок 

14, підвальний (відокремлена група 

приміщень № 12, номери приміщень 

№№ 35, 35а, 36 - 46, 46а; відокремлена 

група приміщень № МЗК, номери 

приміщень № XXIX), перший 

(відокремлена група приміщень № 4, 

номери приміщень №№ 1 - 29, 29а, 30 - 

41, ІІа, XXXV, XL; відокремлена група 

приміщень № МЗК, номери приміщень 

№№ XXIII, XXIV, XXV, XXXVI, 

XXXVII, XXXVIII, XXXVIIIа, XXXIX), 

другий (відокремлена група приміщень 

№ 5, номери приміщень №№ 1-18; 

відокремлена група приміщень № МЗК, 

номери приміщень №№ VIII, IX; 

відокремлена група приіщень № 7, 

номери приміщень №№ 1-10), третій 

(відокремлена група приміщень № 5а, 

номери приміщень №№ 1, 2; 

відокремлена група приміщень № МЗК, 

номери приміщень №№ V, VI), 

четвертий (відокремлена група 

приміщень № 8, номери приміщень №№ 

1-11; відокремлена група приміщень № 

МЗК, номери приміщень №№ VII, VIII; 

відокремлена група приміщень № 9, 

номери приміщень №№ 1 - 18) поверхи 

готелю «Хрещатик», загальна площа 

3858,7 квадратних метрів

07.10.2021 №76

організація та проведення азартних ігор у 

гральних закладах казино та/або у залах 

гральних автоматів та/або організація та 

проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

07.10.2021 №643
03150, місто Київ, вулиця 

Червоноармійська, будинок 55
32070901

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                   

«МЕРКУРІЙ»
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                              

«РЕСТІНМАКС-УКРАЇНА»

35641036
65044, місто Одеса, проспект 

Шевченка, будинок 4А
07.10.2021 №644

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

07.10.2021 №77

місто Одеса, вулиця Преображенська, 

будинок 34, перший поверх (в т.ч. 

антресоль) готелю «Пасаж», загальна 

площа 574,3 квадратних метрів

77

ПРИВАТНЕ ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 

ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ 

«ПОЛТАВАТУРИСТ»

02607835
36022, м. Полтава, вул. Миру,  

буд. 12
 07.10.2021 №646

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів або організація та 

проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

07.10.2021 №78

 м. Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, буд. 

1, перший поверх «літера А1»  готелю 

«Кремінь», загальна площа 322,2 

квадратних метрів

78

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                              

«ГОТЕЛЬ «УЖГОРОД»

20449104
88000, місто Ужгород, площа     

Б. Хмельницького, будинок 2
12.10.2021 №654

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів або організація та 

проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

12.10.2021 №79

Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Б. 

Хмельницького, буд. 2, перший поверх 

готелю «УЖГОРОД», загальна площа 

345,3 квадратних метрів

79
СТЕЛЬМАХ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 

ЧЕРНИХ НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
закрита  інформація закрита  інформація 18.10.2021 №662

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів або організація та 

проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

18.10.2021 №80

м. Суми, вул. Замостянська 1-ша, буд. 

1/4, підвал та перший поверх 

нежитлового приміщення готельного 

комплексу літ. «А-III, IV»  готельно-

ресторанного «ШАФРАН», загальна 

площа 327,2 квадратних метрів

80 АБАКУМОВА ЛАРИСА ГЕОРГІЇВНА закрита  інформація закрита  інформація 22.10.2021 №675

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

22.10.2021 №81

м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 

82-А, підвал та перший поверх готелю 

«ALARUS LUXE», загальна площа 420,2 

квадратних метрів

81

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                              

«ЗОЛОТА ОСІНЬ ПЛЮС»

26417795
65016, м. Одеса, провулок 

Ванний, буд. 5
29.10.2021 №695

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

29.10.2021 №82

м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, буд. 

62, підвал та перший поверх готелю 

«Вояж», загальна площа 384,7 

квадратних метрів

82

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-

КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 

МАШИНОБУДУВАННЯ»

00212334
61153, м. Харків, проспект 

Ювілейний, будинок 56
04.11.2021 №705

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

04.11.2021 №83

м. Харків, проспект Ювілейний, будинок 

56, перший та другий поверхи готелю 

«Vlaves», загальна площа 869,4 

квадратних метрів

83

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ   

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРО ГРУП 

ІНВЕСТ»

43283948

01015, місто Київ, вулиця 

Старонаводницька, будинок 

13, квартира 164

 17.11.2021 №734

організація та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

17.11.2021 №84

місто Одеса, вулиця Пантелеймонівська, 

будинок 25, дев`ятий поверх готелю 

«ЧОРНЕ МОРЕ», загальна площа 500,5 

квадратних метрів

84

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ   

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС-

ЦЕНТР «БУКОВИНСЬКИЙ»

31229615
58005, м. Чернівці, вул. 

Головна, буд. 141
 17.11.2021 № 733

організація та проведення азартних ігор у  

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

17.11.2021 №85

місто Чернівці, вулиця Головна, будинок 

141, перший  поверх готелю 

«БУКОВИНА», загальна  площа 394,8 

квадратних метрів

місто Київ, вулиця Хрещатик, будинок 

14, підвальний (відокремлена група 

приміщень № 12, номери приміщень 

№№ 35, 35а, 36 - 46, 46а; відокремлена 

група приміщень № МЗК, номери 

приміщень № XXIX), перший 

(відокремлена група приміщень № 4, 

номери приміщень №№ 1 - 29, 29а, 30 - 

41, ІІа, XXXV, XL; відокремлена група 

приміщень № МЗК, номери приміщень 

№№ XXIII, XXIV, XXV, XXXVI, 

XXXVII, XXXVIII, XXXVIIIа, XXXIX), 

другий (відокремлена група приміщень 

№ 5, номери приміщень №№ 1-18; 

відокремлена група приміщень № МЗК, 

номери приміщень №№ VIII, IX; 

відокремлена група приіщень № 7, 

номери приміщень №№ 1-10), третій 

(відокремлена група приміщень № 5а, 

номери приміщень №№ 1, 2; 

відокремлена група приміщень № МЗК, 

номери приміщень №№ V, VI), 

четвертий (відокремлена група 

приміщень № 8, номери приміщень №№ 

1-11; відокремлена група приміщень № 

МЗК, номери приміщень №№ VII, VIII; 

відокремлена група приміщень № 9, 

номери приміщень №№ 1 - 18) поверхи 

готелю «Хрещатик», загальна площа 

3858,7 квадратних метрів

07.10.2021 №76

організація та проведення азартних ігор у 

гральних закладах казино та/або у залах 

гральних автоматів та/або організація та 

проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

07.10.2021 №643
03150, місто Київ, вулиця 

Червоноармійська, будинок 55
32070901

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                   

«МЕРКУРІЙ»
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ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ   

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІННИЦЬКЕ 

СКТБ ОПК» 

00243872

 ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ   

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС ЮА 

ГРУП»

43135934

85
21021, м. Вінниця, просп. 

Юності, буд. 18
 29.11.2021 № 787 29.11.2021 №86

організація та проведення азартних ігор у  

залах гральних автоматів та/або організація 

та проведення букмекерської діяльності в 

букмекерських пунктах

місто Вінниця, проспект Юності, 

будинок 18, перший та другий  поверхи 

готелю «S)MALL HOTEL», загальна  

площа 410,3 квадратних метрів
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