
  

 

КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ 

 

Р І Ш Е  Н  Н Я  

 

09 червня 2022 року Київ                                  № 170 

 

Про внесення змін до інформації, що 

міститься в Реєстрі організаторів азартних 

ігор у залах гральних автоматів, щодо 

матеріально-технічної бази, що 

використовується ТОВ «ВОЛНА 4444»  

 

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 листів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛНА 4444» від 25.05.2022 №№ 25/05/22-1 – 

25/05/22-3 (далі – Листи) Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до інформації, що міститься в Реєстрі організаторів 

азартних ігор у залах гральних автоматів, щодо матеріально-технічної бази, що 

використовується ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВОЛНА 4444» (01023, м. Київ, пл. Спортивна, будинок 1-А; ідентифікаційний 

код 44149403; бренд організатора азартних ігор «4444»), а саме:  
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1) виключити інформацію стосовно гральних автоматів, що 

використовуються згідно з ліцензією на провадження діяльності з організації та 

проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, виданою на підставі 

рішення КРАІЛ від 29.07.2021 № 460:  

серійний/виробничий номер: 823345 як такий, що розміщений за місцем 

розташування грального закладу (адреса): 02192, м. Київ, вул. Андрія Малишка,      

буд. 1 (підвальний поверх «літери А¹» готелю «БРАТИСЛАВА»), ліцензія на 

право використання якого була видана на підставі рішення КРАІЛ  від 

13.08.2021 № 490; 

серійний/виробничий номер: 823360 як такий, що розміщений за місцем 

розташування грального закладу (адреса): 02192, м. Київ, вул. Андрія Малишка, 

буд. 1 (підвальний поверх «літери А¹» готелю «БРАТИСЛАВА»), ліцензія на 

право використання якого була видана на підставі рішення КРАІЛ  від 

13.08.2021 № 489; 

серійні/виробничі номери: 843093, 843086 як такі, що розміщені за місцем 

розташування грального закладу (адреса): 02192, м. Київ, вул. Андрія Малишка,      

буд. 1 (підвальний поверх «літери А¹» готелю «БРАТИСЛАВА»), ліцензії на 

право використання яких були видані на підставі рішення КРАІЛ   від 

13.08.2021 № 491; 

 

2) доповнити інформацію стосовно гральних автоматів, що 

використовуються згідно з ліцензією на провадження діяльності з організації та 

проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, виданою на підставі 

рішення КРАІЛ від 29.07.2021 № 460: 

серійні/виробничі номери: 823345, 823360, 843093, 843086 як такі, що 

розміщені за місцем розташування грального закладу (адреса): м. Львів,               

вул. Княгині Ольги, буд. 116 (перший поверх готелю «СУПУТНИК»). 

 

2. Управлінню ведення реєстрів та переліків забезпечити внесення 

уповноваженими посадовими особами апарату КРАІЛ змін до інформації, що 

міститься в Реєстрі організаторів азартних ігор у залах гральних автоматів; 

Інформації щодо виданих ліцензій на гральний автомат, гральний стіл та/або на 

гральний стіл з кільцем рулетки; Інформації щодо наявності у суб’єкта 

господарювання права на провадження діяльності з організації та проведення 

азартних ігор у залах гральних автоматів; Інформації щодо виданих ліцензій на 

гральний автомат, що розміщені на офіційному вебсайті КРАІЛ, зазначених у 

пункті 1 цього рішення. 

 

3. Департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей долучити 

Листи та додані до них документи до ліцензійної справи ТОВ «ВОЛНА 4444». 
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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                                                    Протокол № 18 засідання 
відповідно до колегіального рішення КРАІЛ                                         КРАІЛ від 09.06.2022 


