
КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ

Р І Ш Е Н Н Я

30.03.2022 Київ            № 119 

Про результати розгляду заяви             
ТОВ «ТИСА-ДДК» на одержання дозволу, 
що підтверджує відповідність приміщення 
для організації та проведення азартних 
ігор у гральному закладі вимогам, 
встановленим Законом України «Про 
державне регулювання діяльності щодо 
організації та проведення азартних ігор»

Відповідно до частини другої статті 8 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, пункту 7 Порядку видачі власнику приміщення дозволу, що 
підтверджує відповідність приміщення для організації та проведення азартних 
ігор у гральному закладі вимогам, встановленим Законом України «Про 
державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних 
ігор», затвердженого рішенням КРАІЛ від 17 грудня 2020 року № 26, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 січня 2021 року за                
№ 65/35687, за результатом розгляду заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТИСА-ДДК» на одержання дозволу від 22.02.2022     
№ б/н (вх. № 190/8/Д/ВП від 23.02.2022) і доданих до неї документів Комісія з 
регулювання азартних ігор та лотерей 

ВИРІШИЛА: 

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ТИСА-ДДК» (місцезнаходження: 08130, Київська область, село 
Петропавлівська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 4-Б; код згідно з 
ЄДРПОУ 24085372) дозвіл, що підтверджує відповідність приміщення для 
організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам, 
встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо 
організації та проведення азартних ігор» (далі – Дозвіл), розташованого на 
першому поверсі будівлі літера «О» та першому поверсі будівлі літера «Ч» 
готелю «ТИСА» за адресою: Київська область, село Петропавлівська 
Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 4-Б (літера «О», літера «Ч»), 



2
загальною площею 967,8 квадратних метра для організації та проведення 
азартних ігор у залах гральних автоматів та/або організації та проведення 
букмекерської діяльності в букмекерських пунктах. 

2. Департаменту документального забезпечення та організаційної роботи 
забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті КРАІЛ 
протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття. 

3. Департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей протягом 
п’яти робочих днів з дня прийняття рішення забезпечити оформлення та видачу 
ТОВ «ТИСА-ДДК» Дозволу. 

4. Управлінню ведення реєстрів та переліків зазначити інформацію про 
виданий Дозвіл на офіційному вебсайті КРАІЛ.

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


