
КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ

РІШЕННЯ

ЛЛ, 0$  Л0ЛЛ к и т  № 99$
Про залишення заяви ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КАЗИНО «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» про 
отримання ліцензії на гральний стіл з 
кільцем рулетки без розгляду

В ідповідно до частини першої статті 45, абзаців першого, другого та 
пункту 2 частини другої статті 48 Закону України «Про державне регулювання 
діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі -  Закон), 
підпункту 1 пункту 4 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та 
лотерей, затвердженого постановою Кабінету Мі ні огрів України
від 23.09.2020 № 891, пункту 5 та підпункту 1 пункту 25 Ліцензійних умов 
провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у 
гральних закладах казино, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 21.12.2020 № 1341 «Про затвердження ліцензійних умов у сфері 
організації та проведення азартних ігор» (далі - Ліцензійні умови), за 
результатом розгляду заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАЗИНО «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» про отримання 
ліцензії на гральний стіл з кільцем рулетки від 14.07.2021 № б/н 
(вх. № 2124/8/Л/ГС від \ 9.07.2021) (далі -  заява) І доданих до' неї документів 
Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей вирішила:

Е Залишити заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАЗИНО «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» (місцезнаходження: 
01004, місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 5-7/29;
ідентифікаційний код здобувана ліцензії 43391505) про отримання ліцензії на 
гральний стіл з кільцем рулетки (виробничий/серійний номер: 216) без 
розгляду, у зв’язку з тим, що документи, що додаються до заяви про 
отримання ліцензії, не містять даних, які обов’язково вносяться до них згідно 
із Законом, а саме; відомості, необхідні для отримання ліцензії, форма яких 
встановлена додатком 2 до Ліцензійних умов, не містять інформації про 
відповідність кінцевого бенефіціарного власника заявника вимогам Закону та 
не містять інформації про найменування банку, в якому оформлена банківська 
гарантія, що с порушенням вимог' пункту 10 частини третьої статті 46 Закону 
та абзацу двадцять другого пункту 9 Ліцензійних умов.
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2. Департаменту документального забезпечення та. організаційної 
роботи забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті 
КРАІЛ не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову 
КРАІЛ Рудого І.Т.

Голова Іван РУДИМ

Згідно з чинним законодавством 
відповідно до колегіального рішення КРАІЛ

0 аПротоколів ^  ^  засідання 
КРАІЛ від М.РЇ-. М?А/


