
КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ

Р І Ш Е Н Н Я

30.03.2022 Київ            № 116 

Про видачу ТОВ «ТБК» ліцензії на 
провадження діяльності з організації та 
проведення азартних ігор казино в мережі 
Інтернет

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 вересня 2020 року № 891, Ліцензійних умов провадження 
діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі 
Інтернет, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 
2020 року № 1341, за результатами розгляду заяви ТОВАРИСТВА                                        
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» 
про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення 
азартних ігор казино в мережі Інтернет від 23.02.2022 № б/н (вх. № 191/8/Л/КІ 
від 23.02.2022) і доданих до неї документів, листа від 29.03.2022 № 01-03/22 
(вх. № 506/8 від 29.03.2022) Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей 

ВИРІШИЛА:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» (місцезнаходження: 02081, місто Київ, 
Дніпровська набережна, будинок 19-В; ідентифікаційний код здобувача ліцензії 
44339797; доменне ім’я 1xbet.ua; бренд організатора азартних ігор «1XBET» за 
свідоцтвами на торговельну марку № 204309 та № 204310 від 25 вересня                         
2015 року) ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення 
азартних ігор казино в мережі Інтернет.

2. Департаменту документального забезпечення та організаційної роботи 
забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті КРАІЛ 
протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.
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3. Департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей протягом 

п’яти робочих днів з дня прийняття рішення забезпечити повідомлення                           
ТОВ «ТБК» про прийняте рішення.

4. 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 «ТБК» права на провадження виду діяльності, що підлягає 
ліцензуванню.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на в. о. Голови КРАІЛ.

В. о. Голови КРАІЛ                                                              Олена ВОДОЛАЖКО

Згідно з чинним законодавством                                              Протокол № 12 засідання
відповідно до колегіального рішення КРАІЛ                          КРАІЛ від 30.03.2022


