
КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ
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Про видачу ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ВОЛНА 4444» ліцензій на гральні 
автомати

За результатами розгляду заяв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛНА 4444» про отримання ліцензії на гральний 
автомат від 16.08.2021 № б/н (вх. № 2729/8/Л/ГА -  № 2736/8/Л/ГА, 
№ 2738/8/Л/ГА, № 2739/8/Л/ГА, № 2741/8/Л/ГА, № 2744/8/Л/ГА,
№ 2746/8/Л/ГА -  № 2748/8/Л/ГА, № 2750/8/Л/ГА -  № 2753/8/Л/ГА, 
№ 2755/8/Л/ГА -  № 2765/8/Л/ГА від 17.08.2021) і доданих до них документів, 
відповідно до частини першої статті 45, частини першої статті 48 Закону 
України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та 
проведення азартних ігор», підпункту 1 пункту 4 Положення про Комісію з 
регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 23.09.2020 № 891, Ліцензійних умов провадження 
діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних 
автоматів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
21.12.2020 № 1341 «Про затвердження ліцензійних умов у сфері організації 
та проведення азартних ігор», Комісія з регулювання азартних ігор та 
лотерей вирішила:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ВОЛНА 4444» (місцезнаходження: 01023, м. Київ, пл. Спортивна, 
будинок 1-А; ідентифікаційний код здобувана ліцензії 44149403; бренд 
організатора азартних ігор 4444) ліцензії на гральні автомати 
(виробничі/серійні номери: 767367, 767440, 767345, 753172, 753175, 753167, 
758861, 836896, 767427, 753193, 753176, 769778, 767436, 836869, 769796, 
796281, 767338, 716478, 753189, 753177, 767347, 753179, 753186, 769779, 
769781, 775467, 767419, 796257, 758895, 767431).

2. Місце розташування грального залу, в якому розміщені гральні 
автомати: 02192, м. Київ, вул. Андрія Малишка, буд. 1 (підвальний поверх 
«літери А * 1 2» готелю «БРАТИСЛАВА»).
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3. Департаменту документального забезпечення та організаційної 
роботи забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті 
KPA1JI протяг ом п ’яти робочих днів з дня його прийняття.

4. Департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей 
протягом п ’яти робочих днів з дня прийняття рішення забезпечити 
повідомлення ТОВ «ВОЛНА 4444» про прийняте рішення.

5. Управлінню ведення реєстрів та переліків після отримання 
документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії ліцензії, 
зазначеної в пункті 1 цього рішення, розмістити на офіційному вебсайті 
КРАІЛ інформацію щодо наявності у ТОВ «ВОЛНА 4444» ліцензій на 
гральні автомати.

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

Г олова КРАІЛ Іван РУДИМ

Згідно з чинним законодавством 
відповідно до колег іального рішення КРАІЛ

Протокол № засідав
КРАІЛ від /Ü  D& JLO & 1

засідання


