
 
КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

17.05.2022 Київ                    № 152 
 

Про внесення зміни до інформації, що 
міститься в Реєстрі організаторів азартних ігор 
у залах гральних автоматів, щодо місця 
провадження діяльності ТОВ «ФАВБЕТ ГЕЙМ 
СЛОТС» 

 

Відповідно до статті 5, пункту 11 частини першої 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, Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та 
проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року № 1341, Порядку формування і 
ведення Реєстру організаторів азартних ігор у гральних закладах казино, Реєстру 
організаторів азартних ігор казино в мережі Інтернет, Реєстру організаторів 
букмекерської діяльності, Реєстру організаторів азартних ігор у залах гральних 
автоматів, Реєстру організаторів гри в покер в мережі Інтернет, затвердженого 
рішенням КРАІЛ від 22 квітня 2021 року № 167, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 03 червня 2021 року за № 746/36368, рішення КРАІЛ від 16 лютого 
2021 року № 52 «Про розміщення на офіційному вебсайті КРАІЛ інформації», за 
результатами розгляду листа ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАВБЕТ ГЕЙМ СЛОТС» від 03.05.2022 № 0305-22/11 (вх. 
№ 615/8 від 03.05.2022) (далі - Лист) Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміну до інформації, що міститься в Реєстрі організаторів азартних 
ігор у залах гральних автоматів, щодо місця провадження діяльності у сфері 
організації та проведення азартних ігор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАВБЕТ ГЕЙМ СЛОТС» (04212, м. Київ, вулиця Маршала 
Тимошенка, будинок 21, корпус 3; ідентифікаційний код 43457335; бренд 
організатора азартних ігор «FAVBET») відповідно до ліцензії, виданої на підставі 
рішення КРАІЛ від 28 жовтня 2021 року № 687 «Про видачу ТОВ «ФАВБЕТ ГЕЙМ 
СЛОТС» ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор 
у залах гральних автоматів», доповнивши її новою інформацією про місце 
провадження діяльності такого змісту: 

«Київська область, село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, 
будинок 4-Б (літера «О») (перший поверх будівлі літера «О» готелю «ТИСА»), 
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загальною площею 561,85 (п'ятсот шістдесят одна ціла вісімдесят п'ять сотих) 
квадратних метра». 

 

2. Управлінню ведення реєстрів та переліків забезпечити внесення 
уповноваженими посадовими особами апарату КРАІЛ зміни до інформації, що 
міститься в Реєстрі організаторів азартних ігор у залах гральних автоматів та 
Інформації щодо наявності у суб'єкта господарювання права на провадження 
діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, 
зазначеної у пункті 1 цього рішення. 

3. Департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей долучити Лист та 
додані до нього документи до ліцензійної справи ТОВ «ФАВБЕТ ГЕЙМ СЛОТС». 

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

 

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

В. о. Голови КРАІЛ Олена ВОДОЛАЖКО 

Згідно з чинним законодавством 
відповідно до колегіального рішення КРАІЛ 

Протокол № 16  засідання КРАІЛ  
від 17.05.2022 

  


