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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення
азартних ігор
________________________________________________________
Цей Закон встановлює основні правові та організаційні засади
господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в
Україні і спрямований на забезпечення прав і законних інтересів громадян,
підтримку охорони здоров’я, спорту та культури.
РОЗДІЛ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
1) азартна гра – будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення
гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), наявність і
розмір якого повністю або частково залежить від випадковості;
2) азартні ігри казино – це циліндричні ігри (рулетка), ігри в карти,
гра в покер, ігри в кості, ігри на гральних автоматах, які проводяться
відповідно до вимог цього Закону організатором азартних ігор.
3) букмекерська діяльність – господарська діяльність з організації та
проведення парі (букмекерських парі та парі тоталізатора), гравці яких на
основі власних знань, досвіду, інтелектуальних вмінь та навичок
прогнозують результат події, результат якої невідомий на момент
укладення парі;
4) бренд організатора азартних ігор – це сукупність якісних
характеристик, що включають в себе торгові марки, корпоративний
(фірмовий) стиль, назву, логотип тощо, які дозволяють будь-якій особі
розрізняти різних організаторів азартних ігор;
ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД
Сертифікат 41CDBEF7B7ADD73104000000C107000043120000
Підписувач Маркарова Оксана Сергіївна
Дійсний з 16.10.2018 10:07:30 по 16.10.2020 10:07:30

Міністерство фінансів України
Н4В$4ВВa2--AО
21030-02-5/24339 від 29.09.2019

2

5) букмекерський пункт – окреме приміщення або частина
приміщення, в яких організатор букмекерської діяльності організовує та
проводить парі (букмекерське парі та парі тоталізатора);
6) букмекерське парі – парі між гравцем (гравцями) та організатором
букмекерської діяльності;
7) валовий дохід організатора азартних ігор – сума, що
розраховується шляхом віднімання суми всіх виграшів гравців від суми
всіх його розрахованих ставок за відповідний звітний період;
8) вебсайт організатора азартних ігор – одна або сукупність
вебсторінок, через які організатор азартних ігор в мережі «Інтернет», з
використанням виключно одного бренду організатора азартних ігор,
провадить діяльність в мережі «Інтернет»;
9) виграш (приз) – сума безготівкових коштів, коштів, електронних
грошей, майнових прав на електронні грошові замінники, які передаються
у власність гравцю – переможцю азартної гри (ігор) за результатами її (їх)
проведення, без урахування суми коштів, внесених гравцем для участі в
азартній грі (іграх);
10) виграшна ігрова комбінація – передбачена умовами лотереї
сукупність символів (написів, чисел, знаків, малюнків), яка дає змогу
визначити переможця (переможців) розіграшу лотереї;
11) визначена лотерея – лотерея, в якій гравці придбавають квитки з
визначеною комбінацією цифр або символів та мають можливість
отримати виграш (приз), якщо така комбінація повністю або частково
співпадає з комбінацією, встановленою в результаті розіграшу;
12) виплата – сума безготівкових коштів, коштів, електронних
грошей, майнових прав на електронні грошові замінники, що
розраховується відповідно до затверджених організатором азартних ігор
правил та підлягають виплаті гравцю;
13) відповідальна гра – базовий принцип організації та проведення
азартних ігор, який передбачає здійснення організаторами азартних ігор
заходів щодо попередження та мінімізації негативних наслідків від участі
фізичної особи в азартній грі, а також комплекс заходів, спрямованих на
організацію самообмежень і самоконтролю для гравців;
14) відсоток виграшу – середній відсоток суми отриманих від гравців
ставок, які повертаються гравцю у вигляді виграшу (призу);
15) віртуальна гра – сукупність віртуальних подій, які створюються
за допомогою грального обладнання або механічно-технічних засобів,
результат якої заздалегідь невідомий та на результат якої гравець або
організатор азартних ігор не мають можливості вплинути;
16) генератор випадкових чисел – складова частина (пристрій,
програмний модуль, в тому числі віддалений тощо) гральних автоматів та
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онлайн систем організації азартних ігор, яка під час проведення азартних
ігор із застосуванням зазначених систем, грального обладнання створює
послідовність не пов’язаних між собою чисел, забезпечує випадковий
характер виграшу (призу);
17) гра в карти – гра, результат якої визначається залежно від
відповідної комбінації гральних карт згідно з правилами проведення цієї
азартної гри;
18) гра в кості – гра, результат якої визначається залежно від
відповідної комбінації чисел (символів, знаків), що випадає на костях,
згідно з правилами проведення цієї азартної гри. Під костями для цілей
цього Закону розуміється будь-яка річ, що використовується для гри в
кості та містить відповідні символи або знаки;
19) гра на гральному автоматі – гра, що проводиться з використанням
грального автомата, імовірність виграшу (призу) та його величина в якій
визначаються генератором випадкових чисел;
20) гравець – фізична особа, яка на момент участі в азартній грі
досягла 18 років, є дієздатною, за власним бажанням бере участь в азартній
грі;
21) гральне обладнання – офлайн система організатора азартних ігор
та/або онлайн систем організатора азартних ігор, які призначені та
безпосередньо використовуються для визначення та фіксації результату
азартних ігор (в тому числі ігри для гральних автоматів);
22) гральний автомат – спеціальне технічне обладнання, що
призначається для проведення азартних ігор, результат яких визначається з
допомогою програмного забезпечення з використанням генератора
випадкових чисел;
23) гральний заклад казино – одне або декілька нежитлових
приміщень або їх частина, розташованих за однією адресою, де
проводяться циліндричні ігри (рулетка), ігри в карти, ігри в кості, ігри на
гральних автоматах та можуть надаватися послуги громадського
харчування;
24) гральний зал (гральний заклад) – відокремлене приміщення,
призначене виключно для розміщення грального обладнання та
проведення азартних ігор;
25) гральний стіл – спеціально обладнаний стіл з одним гральним
полем, на якому може проводитись одночасно лише один сеанс однієї
азартної гри, незалежно від кількості гравців, у якій організатор азартних
ігор виступає як гравець через своїх представників або як спостерігач.
У разі, якщо гральний стіл містить два або більше робочих місць
працівників організатора азартних ігор, для цілей ліцензування таке
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гральне обладнання вважається двома або більше гральними столами
відповідно;
26) гральний стіл з кільцем рулетки – спеціально обладнаний стіл з
одним гральним полем та пристроєм, що приводиться в дію представником
організатора азартної гри та на якому може здійснюватися одночасно лише
один сеанс гри в циліндричну гру (рулетку) з одним або декількома
гравцями;
27) джек-пот – максимальний виграш (приз), передбачений
правилами проведення азартних ігор, величина якого встановлюється
організатором азартних ігор або визначається ним залежно від загальної
кількості внесених гравцями ставок;
28) електронний аукціон – спосіб продажу ліцензій шляхом
проведення електронних торгів відповідно до цього Закону;
29) електронні гроші – одиниці вартості, які зберігаються на
електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами,
ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов’язанням цієї особи, що
виконується в готівковій або безготівковій формі;
30) зал гральних автоматів – одне або декілька нежитлових
приміщень або їх частина, розташованих за однією адресою, в яких
здійснюється діяльність з організації та проведення азартних ігор з
використанням гральних автоматів на підставі відповідної ліцензії та
іншого передбаченого цим Законом грального обладнання, за винятком
ігрових столів;
31) змішана лотерея – лотерея, заснована на визначенні результатів
одного або більше розіграшів, в якій частина призового фонду є
фіксованою, а інша частина – відсотковою;
32) ігровий замінник гривні – матеріальний засіб гри в азартних іграх
у вигляді монетоподібного значка, фішки, жетона або електронної картки,
який містить інформацію про його номінал, дає можливість здійснити
ставку в азартній грі та придбавається в обмін на грошові кошти у касі
організатора азартних ігор, а після завершення азартної гри підлягає
поверненню в касу для обміну його на відповідний грошовий еквівалент;
33) ігри з доповненою реальністю – це сукупність комбінованих
подій, які складають сукупність віртуальних, штучно створених подій, не
пов’язаних між собою, результат яких заздалегідь невідомий та на які не
мають можливості вплинути гравці або організатор азартних ігор;
34) інтернет каса – це складова частина онлайн системи з
реєстратором розрахункових операцій або комп’ютерно-касовою системою
відповідно до вимог Закону України “Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та
послуг”, яка здійснює операції з обміну безготівкових коштів, коштів,
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електронних грошей, майнових прав на електронні грошові замінники, та у
зворотному напрямі;
35) іподром – це комплекс споруд для випробування рисистих
і скакових коней та проведення кінно-спортивних змагань, що має бігову і
скакову кільцеві замкнуті доріжки (коло), будівлю з трибунами для
глядачів і суддівську вежу;
36) каса – спеціально обладнане приміщення з реєстратором
розрахункових операцій або комп’ютерно-касовою системою відповідно
до вимог Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, де
здійснюється продаж (видача) та обмін ігрових замінників гривні,
електронних грошових замінників, поповнення ігрових рахунків,
прийняття ставок від гравців, продаж лотерейних білетів, розрахунки за
результатами азартної гри та інші дії;
37) клієнтський рахунок гравця – частина онлайн системи
організатора азартних ігор, що забезпечує гравця повною інформацією про
його дії та історію укладених угод з оператором, баланс електронних
ігрових замінників, а також містить інформацію, яка необхідна для
ідентифікації гравця;
38) комбінована лотерея – лотерея, яка містить ознаки миттєвої та
тиражної лотереї;
39) лінія подій – визначений організатором букмекерської діяльності
перелік подій, щодо можливого результату яких можуть укладатися парі;
40) ліцензія – документ, який видається Уповноваженим органом на
право провадження суб’єктом господарювання діяльності з організації та
проведення азартних ігор;
41) лотерея – азартна гра, незалежно від її назви, правилами
проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду
між гравцями і перемога в якій має випадковий характер, територія
проведення (розповсюдження) якої поширюється за межі однієї будівлі
(споруди), незалежно від форми оплати ставки, та право участі в якій і
розмір виграшу (призу) підтверджується лотерейним білетом;
42) лотерея з відсотковим призовим фондом – лотерея, заснована на
визначенні результатів одного або більше розіграшів, призовий фонд якої
визначається як відсоток від загальної суми ставок гравців. Після
визначення результатів розіграшу розмір виграшу (призу) кожного гравця
визначається шляхом поділу загального призового фонду лотереї на
кількість переможців кожної призової категорії. Частина призового фонду
лотереї (джек-пот), яку не виграє жоден з гравців певного розіграшу, може
поєднуватися з призовим фондом лотереї інших розіграшів (сукупний
джек-пот) та розподілятися під час таких інших розіграшів;
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43) лотерея з фіксованим призовим фондом – лотерея, заснована на
визначенні результатів одного розіграшу, в якій гравці можуть робити
ставки певного розміру, а виграшні комбінації визначаються за
результатами розіграшу;
44) лотерейний білет – документ встановленої правилами проведення
лотереї форми (в тому числі електронний), виготовлений (створений)
відповідно до вимог законодавства, наявність якого засвідчує внесення
гравцем лотереї ставки і надає право одержати виграш (приз) відповідно до
умов проведення лотереї;
45) миттєва лотерея – лотерея, в якій до моменту розповсюдження
лотерейних білетів, визначаються виграшні лотерейні білети та розмір
виграшу (призу), після чого проводиться розіграш лотереї серед гравців
шляхом придбання лотерейного білета, який дозволяє визначити
лотерейний білет виграшним чи ні;
46) мобільний (програмний) додаток – програмно-технічний
пристрій або їх сукупність, за допомогою яких через офлайн або онлайн
систему здійснюється діяльність з проведення азартних ігор;
47) офлайн система організатора азартних ігор (офлайн система) сукупність технічних та програмно-апаратних засобів, яка забезпечує
проведення азартних ігор необмеженою кількістю гравців, збір даних про
прийняті ставки, їх облік та реєстрацію, визначення, облік та виплату
виграшів (призів) і формування баз даних в організаторів азартних ігор;
48) онлайн система організації азартних ігор (онлайн система) –
сукупність технічних та програмно-апаратних засобів, яка через мережу
«Інтернет» забезпечує проведення азартних ігор в режимі реального часу
необмеженою кількістю гравців, збір даних про прийняті ставки, їх облік
та реєстрацію, визначення, облік та виплату виграшів (призів) і
формування баз даних; термін “онлайн система організації азартних ігор”
не включає програмні засоби, що використовуються для забезпечення
функціонування мережі «Інтернет»;
49) оператор лотерей – юридична особа – резидент України, яка на
підставі отриманої ліцензії здійснює діяльність з випуску та проведення
лотерей;
50) організатор азартних ігор – юридична особа – резидент України,
яка на підставі отриманої ліцензії здійснює діяльність з організації та
проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону;
51) організатор азартних ігор в мережі «Інтернет» – це організатор
азартних ігор – юридична особа – резидент України, що здійснює
діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності через
мережу «Інтернет» та/або організацію та проведення азартних ігор казино
через мережу «Інтернет» та/або організацію та проведення азартних ігор в
покер онлайн;
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52) організатор азартних ігор казино через мережу «Інтернет» –
юридична особа – резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії
здійснює діяльність з організації та проведення азартних ігор казино через
мережу «Інтернет»;
53) організатор гри в покер – юридична особа – резидент України,
яка на підставі отриманої ліцензії здійснює діяльність з організації гри в
покер у покерних клубах (офлайн покер) та/або через онлайн систему
(покер рум), що надає можливість грати в покер через мережу «Інтернет»
(онлайн покер);
54) організатор букмекерської діяльності – юридична особа –
резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії здійснює діяльність з
організації та ведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах
та\або через мережу «Інтернет» відповідно до цього Закону;
55) організатор ігор в залах гральних автоматів – юридична особа –
резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії здійснює діяльність з
організації та проведення азартних ігор з використанням гральних
автоматів відповідно до цього Закону;
56) організатор казино – юридична особа – резидент України, яка на
підставі отриманої ліцензії здійснює господарську діяльність з організації
та проведення азартних ігор у гральному закладі казино відповідно до
цього Закону;
57) парі – азартна гра, укладена відповідно до затверджених
організатором букмекерської діяльності правил парі угода між гравцем
(гравцями) та організатором букмекерської діяльності (букмекерське парі)
або між двома або більше гравцями між собою (парі тоталізатора) щодо
попередньо невідомого результату події або подій та на результат якої
гравець (гравці) та/або організатор букмекерської діяльності не мають
можливості вплинути;
58) парі тоталізатора - парі гравців між собою, яке організовує
організатор букмекерської діяльності;
59) подія – спортивний, культурний, суспільно-політичний,
віртуальний або інший захід або його епізод, віртуальна гра, гра з
доповненою реальністю, результат якого(-ї) заздалегідь невідомий та на
результат якого(-ї) гравець або організатор букмекерської діяльності не
мають можливості вплинути;
60) покер – гра в карти з неповною інформацією, в якій гравці з
метою отримання виграшу змагаються між собою в умінні та майстерності
математично прораховувати різні імовірності та шанси, оцінюють та
підлаштовуються під тактику та стратегію гри суперника;
61) правила організатора азартних ігор – правила організатора
азартних ігор у відповідності до кожного окремого виду діяльності,
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встановленого в частині першій статті 2 цього Закону, що містять
детальний опис порядку та особливостей діяльності організатора азартних
ігор (включаючи порядок визначення результату азартних ігор, розрахунку
та здійснення виплат виграшів (призів), умови взаємодії організатора
азартних ігор з гравцями та іншими третіми особами), та інші умови, які
вимагаються законодавством України, викладені в окремому документі;
62) призовий фонд лотереї – сукупність виграшів (призів) у вигляді
грошових коштів, які підлягають виплаті (видачі) гравцям у разі їх
виграшу в лотерею відповідно до правил її проведення;
63) Реєстр лотерей – база, яка містить інформацію про оператора
лотерей, перелік пунктів розповсюдження лотерей та лотереї, які дозволені
до проведення в Україні;
64) Реєстр організаторів букмекерської діяльності та організаторів
азартних ігор казино через мережу «Інтернет» – база, яка містить
інформацію про організаторів букмекерської діяльності, а також перелік
букмекерських пунктів, через які організатори букмекерської діяльності у
здійснюють свою діяльність та/або перелік онлайн систем, через які
організатори букмекерської діяльності та/або організатори азартних ігор
казино через мережу «Інтернет» здійснюють організацію та проведення
діяльності через мережу «Інтернет»;
65) Реєстр організаторів гри в залах гральних автоматів – база, яка
містить інформацію про організаторів гри на гральних автоматах і перелік
їхніх гральних залів та інформацію щодо гральних автоматів, встановлених
в таких залах гральних автоматів (із зазначенням відповідних адрес);
66) Реєстр організаторів казино – база, яка містить інформацію про
організаторів казино, перелік їхніх гральних закладів казино (із
зазначенням відповідних адрес) та перелік онлайн систем організації
азартних ігор, через які організатори казино здійснюють організацію та
проведення азартних ігор казино через мережу «Інтернет»;
67) Реєстр організаторів гри в покер – база, яка містить інформацію
про організаторів гри в покер за межами казино, перелік їхніх гральних
закладів (із зазначенням відповідних адрес), в яких організатори гри в
покер здійснюють організацію та проведення азартних ігор в покер через
мережу «Інтернет»;
68) результат події – результат події (сукупність результатів подій в
одному парі), визначений відповідно до правил парі;
69) система електронних торгів – дворівнева автоматизована
інформаційно-телекомунікаційна система, яка забезпечує можливість
створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і
документами в електронній формі, що необхідні для проведення аукціонів,
запобігання корупційним правопорушенням;

9

70) система моніторингу гральних автоматів - спеціальне технічне
обладнання та/або програмно апаратний комплекс, які призначені для
підключення гральних автоматів до системи онлайн моніторингу з метою
отримання/передачі інформації в режимі реального часу від/до
відповідного грального автомату через мережу «Інтернет» або інші канали
зв’язку; збору, обробки, накопичення та реєстрації інформації про
прийняті ставки та виплачені виграші (призи);
71) система онлайн моніторингу – спеціалізований програмноапаратний комплекс, призначений для забезпечення моніторингу
господарської діяльності організаторів азартних ігор: отримання/передачі
інформації в режимі реального часу від/до відповідного грального
обладнання через мережу «Інтернет» або інші канали зв’язку; збору,
обробки, накопичення та реєстрації інформації про прийняті ставки та/або
депозити від гравців, виплачені виграші (призи); забезпечення захисту
інформації
від
втрати,
розкрадання,
спотворення,
підробки,
несанкціонованих дій щодо її знищення, модифікації, копіювання та
подібних дій, від несанкціонованого доступу через мережу «Інтернет»; а
також для забезпечення “відповідальної гри”;
72) спеціальна гральна зона – територія (місце), визначена відповідно
до цього Закону, на якій дозволяється організовувати та проводити азартні
ігри у залах гральних автоматів та гральних закладах казино;
73) ставка – грошові кошти або ігрові замінники грошей, що
передаються учасником азартної гри організатору такої гри і є умовою
участі в азартній грі, та виходячи з розміру якої відповідно до правил такої
азартної гри визначається розмір виграшу (призу);
74) термінал прийому ставок парі (ставкомат, беттінг машина) програмно-технічний комплекс, призначений для здійснення операцій з
прийому ставок парі, з наданням документів, що підтверджують укладення
парі, відображенням інформації про результат події або процесу, на
результат якого прийнята ставка парі, про розмір виграшу у парі або його
відсутність;
75) турнір з покеру – форма організації азартної гри у покер, для
участі в якій всі гравці вносять фіксовані ставки (стартові внески), що
складають призовий фонд, із якого здійснюються виплати виграшів
(призів) переможцю (переможцям) в залежноі від місця в грі, на якому
гравець закінчив гру;
76) циліндрична гра (рулетка) – азартна гра, гравці якої, визначаючи
комбінації чисел, символів чи інших знаків за допомогою пристрою, що
обертається, виграють залежно від розміру зробленої ними ставки та
встановленого до початку гри коефіцієнта обчислення суми виграшу
(призу).
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Стаття 2. Діяльність у сфері організації та проведення
азартних ігор
1. На території України дозволяється організовувати та проводити
виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних
ігор:
1) організація та проведення азартних ігор казино;
2) організація та проведення азартних ігор казино через мережу
«Інтернет»;
3) організація та
букмекерських пунктах;

проведення

букмекерської

діяльності

в

4) організація та проведення букмекерської діяльності через мережу
«Інтернет»;
5) організація та проведення ігор в залах гральних автоматів;
6) випуск та проведення лотерей;
7) організація та проведення азартних ігор в покер в покерних
клубах;
8) організація та проведення азартних ігор в покер онлайн.
2. Не вважається азартною грою будь-яка гра, в якій відсутня
принаймні одна з таких ознак:
1) наявність ставки;
2) наявність виграшу (призу);
3) виграш (приз) повністю або частково залежить від випадковості.
3. На території України забороняється проводити будь-які інші види
діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, крім тих, які
перелічені у частині першій цієї статті.
Стаття 3. Законодавство України про азартні ігри
1. Законодавство України про азартні ігри складається з цього
Закону, Закону України “Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”,
Закону України «Про запобігання впливу корупційних правопорушень на
результати офіційних спортивних змагань», Податкового кодексу України,
а також прийнятих відповідно до цього Закону інших законів та
нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері, та
відповідних міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано
Верховною Радою України.
2. Якщо міжнародним договором, згоду на обов’язковість яких
надано Верховною Радою України, визначаються правила інші, ніж
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передбачені
договору.

цим

Законом,

застосовуються

3. Ліцензування
азартних
передбаченому цим Законом.

ігор

правила

здійснюється

міжнародного
в

порядку,

4. Цей Закон є спеціальним (базовим) законом у регулюванні
суспільних відносин у сфері азартних ігор. У разі якщо будь-яким законом
України, встановлено інші правила ніж ті, що передбачені цим Законом,
застосовуються правила цього Закону.
Стаття 4. Мета і принципи державної політики у сфері організації та
проведення азартних ігор
1. Метою державної політики у сфері організації та проведення
азартних ігор є створення умов для зниження соціальних ризиків,
пов’язаних з їх організацією та провадженням, та забезпечення дотримання
організаторами азартних ігор вимог законодавства.
2. Принципами державної політики у сфері організації та проведення
азартних ігор є:
1) захист прав, законних інтересів, життя та здоров’я громадян;
2) забезпечення дотримання однакових для всіх гравців умов
азартної гри;
3) забезпечення принципу відповідальної гри;
4) забезпечення дотримання принципів прозорості, стабільності,
відкритості, рівності, справедливості та об’єктивності під час провадження
азартних ігор;
5) унеможливлення зовнішнього впливу на результати азартних ігор;
6) підтримка розвитку економіки України, соціальної та культурної
сфери, підтримка та розвиток спорту в Україні за рахунок надходжень від
провадження азартних ігор в Україні;
7) заборона протиправного впливу на результати та проведення
спортивних подій;
8) захищеності персональних даних.
Стаття 5. Реєстри в сфері організації та проведення азартних ігор
1. З метою забезпечення публічного доступу до інформації, щодо
суб’єктів організації та проведення азартних ігор в Україні,
Уповноважений орган формує та веде такі види реєстрів:
1) Реєстр організаторів казино;
2) Реєстр організаторів букмекерської діяльності та організаторів
азартних ігор казино через мережу «Інтернет»;
3) Реєстр організаторів ігор в залах гральних автоматів;
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4) Реєстр лотерей;
5) Реєстр організаторів гри в покер.
2. Реєстр організаторів казино, Реєстр організаторів букмекерської
діяльності та організаторів азартних ігор казино через мережу «Інтернет»,
Реєстр організаторів ігор в залах гральних автоматів, Реєстр лотерей та
Реєстр організаторів гри в покер є відкритими для безоплатного
публічного доступу до них і розміщуються на офіційному вебсайті
Уповноваженого органу.
РОЗДІЛ ІІ
ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ)
У СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР
Стаття 6. Державне регулювання діяльності у сфері організації та
проведення азартних ігор
1. Органом державного регулювання у сфері організації та
проведення азартних ігор є комісія з розвитку та регулювання азартних
ігор (надалі – Уповноважений орган).
2. Уповноважений орган, що здійснює державне регулювання у сфері
організації та проведення азартних ігор, є державним колегіальним
органом діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України.
3. Уповноважений орган у своїй діяльності керується Конституцією
України, цим Законом, іншими законодавчими актами України, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України.
4. Уповноважений орган як колегіальний орган утворюється у складі
Голови Уповноваженого органу та шести членів Уповноваженого органу.
Голова та члени Уповноваженого органу, призначаються на посади
та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України.
Голова Уповноваженого органу має першого заступника та
заступника Голови, які призначаються з числа членів Уповноваженого
органу.
Уповноважений орган, набуває повноважень з моменту призначення
більше половини його загального кількісного складу.
5. Головою та членом Уповноваженого органу можуть бути
громадяни України, які мають повну вищу (профільну, економічну або
юридичну) освіту, досвід роботи на керівних посадах не менше трьох років
упродовж останніх десяти років.
Голова та члени Уповноваженого органу не можуть бути власниками
корпоративних прав організаторів азартних ігор, виробників грального
обладнання, діяльність яких відповідно до цього Закону регулюється
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Уповноваженим органом, отримувати від них фінансову або матеріальну
винагороду та допомогу чи займати будь-яку посаду, в тому числі на
громадських засадах.
6. Термін повноважень Голови та члена Уповноваженого органу
становить чотири роки. Одна й та ж особа не може бути Головою та/або
членом Уповноваженого органу більше двох термінів підряд.
7. Голова Уповноваженого органу:
1) здійснює керівництво поточною діяльністю Уповноваженого
органу, та вирішує всі питання діяльності Уповноваженого органу, за
винятком тих, які належать до компетенції Уповноваженого органу;
2) діє без довіреності від імені Уповноваженого органу у межах,
встановлених законодавством України;
3) представляє Уповноважений орган у відносинах із державними
органами інших держав з питань нагляду за ринком азартних ігор,
міжнародними організаціями;
4) головує на засіданнях Уповноваженого органу;
5) видає накази, розпорядження з питань, що належать до його
компетенції;
6) приймає на роботу і звільняє з роботи працівників апарату
Уповноваженого органу, заохочує їх та накладає дисциплінарні стягнення;
7) затверджує структуру Уповноваженого органу;
8) підписує документи, які видаються відповідно до рішень
Уповноваженого органу;
9) представляє інтереси Уповноваженого органу у Кабінеті Міністрів
України, має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з
правом дорадчого голосу;
10) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо призначення
на посади та звільнення з посад членів Уповноваженого органу;
11) виконує інші функції, необхідні для забезпечення організації
роботи та діяльності Уповноваженого органу.
8. Голова та член Уповноваженого органу можуть бути звільнені з
посади у разі подання заяви про відставку, неможливості виконання
обов'язків за станом здоров'я, припинення громадянства України, грубого
порушення службових обов'язків, набрання законної сили обвинувальним
вироком суду у скоєнні злочину, наявності інших підстав, передбачених
законами.
Повноваження Голови та члена Уповноваженого органу
припиняються у разі його смерті, визнання безвісно відсутнім або
оголошення померлим.
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Після закінчення строку повноважень Голова або член
Уповноваженого органу продовжує виконувати свої обов'язки до
призначення відповідно нового Голови або члена Уповноваженого органу.
Голова та члени Уповноваженого органу, керівні працівники та
спеціалісти його апарату є державними службовцями. Голова та члени
Уповноваженого органу мають право без спеціальних дозволів
представляти Уповноважений орган в суді.
9. Основною формою роботи Уповноваженого органу як
колегіального органу є засідання, які проводяться за рішенням Голови
Уповноваженого органу.
Засідання Уповноваженого органу є правомочним, якщо на ньому
присутні більше половини її загального кількісного складу.
Рішення Уповноваженого органу вважається прийнятим, якщо за
нього проголосувала більшість від загального кількісного складу. Голова
та члени Уповноваженого органу мають по одному голосу кожен.
10. Положення про Уповноважений орган затверджується Кабінетом
Міністрів України.
Структура Уповноваженого органу затверджується Головою
Уповноваженого органу в межах видатків, передбачених в Державному
бюджеті України.
11. Уповноважений орган є юридичною особою і має відокремлене
майно, що є державною власністю.
12. Уповноважений орган, може створювати та ліквідовувати свої
територіальні управління для здійснення своїх повноважень у випадках,
передбачених у положенні про Уповноважений орган. Територіальні
управління не мають статусу юридичної особи і діють на основі
положення, що затверджується Уповноваженим органом
13. За рішенням Уповноваженого органу може створюватися
Консультаційно-експертна рада, яка є постійно діючим на громадських
засадах дорадчим органом, що бере участь в обговоренні проєктів
документів, які розробляються та/або розглядаються Уповноваженим
органом. Склад Консультаційно-експертної ради та положення про неї
затверджуються Уповноваженим органом.
Стаття 7. Повноваження Уповноваженого органу
1. У сфері реалізації державної політики у сфері організації і
проведення азартних ігор Уповноважений орган має такі повноваження:
1) вносить пропозиції до органів державної влади щодо проєктів
законів та інших нормативно-правових актів у сфері азартних ігор;
2) видає нормативні акти з питань, що належать до компетенції
Уповноваженого органу, та контролює їх виконання;
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3) приймає в межах своєї компетенції рішення, які є обов’язковими
для виконання організаторами азартних ігор;
4) розробляє та подає на затвердження до Кабінету Міністрів
України ліцензійні умови на провадження господарської діяльності у сфері
організації і проведення азартних ігор;
5) застосовує у межах своїх повноважень в установленому
законодавством порядку адміністративні стягнення до суб’єктів ринку
азартних ігор;
6) звертається до суду з відповідними позовними заявами в разі
порушення суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність на
ринку азартних ігор, законодавства про азартні ігри;
7) створює сприятливі організаційні та економічні умови для
залучення інвестицій у сферу азартних ігор;
8) забезпечує рівні умови діяльності у сфері азартних ігор;
9) здійснює співробітництво з відповідними органами регулювання у
сфері азартних ігор інших держав;
10) виконує функції ліцензування господарської діяльності,
пов’язаної з організацією та проведенням азартних ігор, приймає рішення
про видачу та анулювання ліцензій у порядку, встановленому цим
Законом;
11) затверджує перелік, форми та порядок подання звітності
організаторами азартних ігор;
12) веде Реєстр організаторів казино, Реєстр організаторів
букмекерської діяльності та організаторів азартних ігор казино через
мережу «Інтернет», Реєстр організаторів ігор в залах гральних автоматів,
Реєстр лотерей, Реєстр організаторів гри в покер;
13) призначає експертизу та експерта з числа осіб, які володіють
необхідними знаннями для надання експертного висновку;
14) розглядає скарги гравців на дії організаторів азартних ігор та
вживає заходів відповідно до цього Закону у разі виявлення порушень;
15) взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, громадськими та іншими організаціями під час
здійснення своїх повноважень;
16) встановлює та веде перелік іноземних компаній, установ,
лабораторій, сертифікати на гральне обладнання для азартних ігор, яке
визначає ймовірність або генерує випадкові числа, а також сертифікати на
гральне обладнання, що підлягає сертифікації, які автоматично визнаються
в Україні;
17) встановлює та веде перелік українських компаній, установ,
лабораторій сертифікації грального обладнання для азартних ігор, яке
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визначає ймовірність або генерує випадкові числа, а також грального
обладнання, що підлягає сертифікації;
18) встановлює вимоги до спеціалізованих установ, які надають
послуги із сертифікації грального обладнання;
19) встановлює вимоги щодо боротьби із вираженою ігровою
залежністю (лудоманією);
20) здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень
законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор;
21) отримує безоплатно від центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим,
органів місцевого самоврядування документи, матеріали, статистичну та
іншу інформацію, визначену законодавством;
22) отримує безоплатно від організаторів азартних ігор необхідну для
виконання своїх повноважень звітність та інформацію, у тому числі таку,
що
містить
фінансово-економічні
показники,
у
визначених
Уповноваженим органом, формах і порядку;
23) організовує та здійснює державний контроль за організацією та
проведенням азартних ігор (зокрема контроль за додержанням цього
Закону, ліцензійних умов) шляхом проведення планових, позапланових та
фактичних перевірок, зокрема методом контрольних закупок;
24) у разі виявлення порушень ліцензійних умов направляє
організаторам азартних ігор припис щодо їх усунення, що є обов’язковим
до виконання;
25) веде перелік самообмежених осіб;
26) застосовує санкції до організаторів азартних ігор та інших
суб’єктів ринку азартних ігор у випадках, передбачених Законом;
27) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та
іншими нормативно-правовими актами.
Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну податкову політику, щодо контролю за діяльністю у
сфері організації азартних ігор
1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику (далі – Контролюючий орган):
1) здійснює адміністрування системи онлайн моніторингу;
2) встановлює вимоги до системи онлайн моніторингу, розробляє та
затверджує порядок функціонування системи онлайн моніторингу;
3) у разі виявлення порушень ліцензійних умов направляє
Уповноваженому органу подання про застосування санкції до
організаторів азартних ігор у випадках, передбачених цим Законом;
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4) вносить подання до Уповноваженого органу щодо анулювання
ліцензії;
5) вносить подання до Уповноваженого органу щодо проведення
позапланової перевірки;
6) організовує проведення позапланових перевірок щодо додержання
вимог законодавства в частині сплати податків, зборів, обов’язкових
платежів;
7) вносить подання до Уповноваженого органу щодо критеріїв та
переліку програмного забезпечення та грального обладнання, яке має бути
підключеним до система онлайн моніторингу;
8) встановлює порядок створення, накопичення і зберігання у банку
даних адміністратора система онлайн моніторингу інформації
організаторів азартних ігор;
9) вносить подання до Уповноваженого органу щодо порядку
подання, обсягу та форми звітності щодо організації та проведення
азартних ігор, в тому числі форму та зміст відповідних звітних документів;
Стаття 9. Державний нагляд (контроль) за ринком азартних ігор
1. Державний нагляд за ринком азартних ігор здійснюється шляхом:
1) контролю за наявністю передбачених законом ліцензій;
2) перевірки додержання ліцензійних умов;
3) контролю за додержанням організаторами азартних ігор
законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері
азартних ігор;
4) контролю за додержанням норм податкового законодавства.
2. Для здійснення державного нагляду за ринком азартних ігор
уповноважені посадові особи Уповноваженого органу мають право:
1)
доступу у встановленому законодавством порядку на
територію і до приміщень організаторів азартних та гральних залів
організаторів азартних ігор;
2)
перевіряти дотримання вимог законодавства про азартні ігри
організаторами азартних ігор;
3)
вносити пропозиції щодо проведення позапланових перевірок
додержання податкового законодавства контролюючим органом;
4)
давати в межах своїх повноважень суб’єктам ринку азартних
ігор обов’язкові для виконання приписи щодо усунення порушень
нормативно-правових актів;
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5)
застосовувати в установленому законодавством порядку
санкції за порушення законодавства про азартні ігри до організаторів
азартних ігор;
6)
безоплатно отримувати від організаторів азартних ігор
необхідні для виконання завдань, покладених на Уповноважений орган
цим Законом, інформацію, пояснення та інші матеріали;
7)
безоплатно отримувати від центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим,
органів місцевого самоврядування документи, матеріали, статистичну та
іншу інформацію, необхідну для виконання функцій, покладених на
Уповноважений орган;
8)
з метою розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, що
надходять до Уповноваженого органу, отримувати від організаторів
азартних ігор, а також видавати в установленому порядку приписи за
результатами розгляду звернень;
9)

інші права, визначені законодавством.

Стаття 10. Порядок здійснення державного нагляду за ринком
азартних ігор
1.
Державний нагляд за ринком азартних ігор здійснюється
шляхом проведення планових, позапланових перевірок, фактичних
перевірок (методом контрольних закупок) та моніторингу за діяльністю
організаторів азартних ігор за допомогою системи онлайн моніторингу,
інших заходів відповідно до законодавства, спрямованих на запобігання,
виявлення та усунення порушень законодавства організаторами азартних
ігор.
2.
Планові перевірки організаторів азартних ігор, їх
відокремлених підрозділів, у тому числі щодо перевірки з питань
функціонування системи онлайн моніторингу та пов’язаних з нею систем
організаторів азартних ігор проводяться не частіше ніж один раз на три
роки відповідно до планів, що затверджуються Уповноваженим органом,
що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.
3.
Позапланові
перевірки
проводяться
за
рішенням
Уповноваженого органу щодо питань, зазначених у цих рішеннях. Рішення
про проведення позапланової перевірки приймається:
1)
на підставі письмового звернення про порушення
законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері
азартних ігор;
2)
з метою перевірки виконання розпоряджень чи приписів про
усунення виявлених порушень;
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3)
у разі виявлення недостовірності даних, зазначених у
документах обов’язкової звітності поданих організатором азартних ігор
або у випадку отримання таких даних через систему онлайн моніторингу;
4)
з метою перевірки дотримання оператором вимоги щодо
підключення грального обладнання до системи онлайн моніторингу.
4.
Фактичні перевірки (методом контрольних
проводяться за рішенням Уповноваженого органу.

закупок)

5.
За розпорядженням Голови Уповноваженого органу
уповноважені посадові особи Уповноваженого органу, у тому числі
спільно з представниками Контролюючого органу, проводять перевірку
достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання
ліцензії, дозволів, та відповідності заявника і поданих документів
ліцензійним умовам.
6.
За результатами перевірок складається акт у двох примірниках.
Один примірник акту видається організатору азартних ігор, який
перевірявся, другий зберігається в Уповноваженому органі.
7.
Питання організації здійснення державного нагляду за ринком
азартних ігор визначаються Уповноваженим органом шляхом
затвердження порядку про здійснення державного нагляду за ринком
азартних ігор.
8.
Організатор азартних ігор, який одержав розпорядження або
припис уповноваженої посадової особи Уповноваженого органу про
усунення порушень законодавства про азартні ігри, зобов’язаний у
встановлений у розпорядженні чи приписі строк усунути порушення та
подати Уповноваженому органу інформацію про їх усунення.
Стаття 11. Відкритість діяльності Уповноваженого органу
1. Уповноважений орган забезпечує відкритість своєї діяльності.
2. Порядок денний засідань Уповноваженого органу, підлягає
оприлюдненню на офіційному вебсайті Уповноваженого органу не пізніше
ніж за три робочі дні до дня проведення засідання.
3. Засідання Уповноваженого органу, проводяться у формі відкритих
або закритих слухань. У разі розгляду питань, що мають важливе суспільне
значення, засідання проводяться у формі відкритих слухань, у яких мають
право брати участь суб’єкти ринку азартних ігор і громадські організації в
порядку, встановленому регламентом Уповноваженого органу.
4. Уповноважений орган, інформує громадськість про результати
своєї роботи, оприлюднює в засобах масової інформації, в тому числі
друкованих виданнях, нормативно-правові акти, відомості, передбачені
законодавством, та іншу інформацію з питань своєї діяльності.
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5.
Уповноважений орган публікує на офіційному вебсайті річні
звіти про роботу органу не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним.
Стаття 12. Система онлайн моніторингу
1. З метою здійснення контролю за діяльністю організаторів азартних
ігор та забезпечення прав гравців створюється система онлайн моніторингу.
2. Система онлайн моніторингу є об’єктом права державної власності.
3. Функціонування, експлуатація, технічний супровід системи онлайн
моніторингу, порядок взаємодії між системою онлайн моніторингу,
організаторами азартних ігор, Контролюючим і Уповноваженим органами
визначаються порядком функціонування електронної системи онлайн
моніторингу.
4. Організатори азартних ігор зобов’язані підключити відповідне
гральне обладнання до системи онлайн моніторингу у порядку, визначеному
Уповноваженим органом.
5. Підключення грального обладнання до системи онлайн
моніторингу та її використання є безкоштовним.
6. Система онлайн моніторингу повинна мати сертифікат
міжнародної лабораторії, визначеної відповідно до положень цього Закону
Уповноваженим органом.
Стаття 13. Завдання та функції системи онлайн моніторингу
1. Завданнями системи онлайн моніторингу є:
1) реалізація функцій контролю за повнотою надходжень до бюджетів
та державних цільових фондів податків, зборів та платежів відповідно до
норм чинного законодавства;
2) реалізація функцій державного контролю за діяльністю у сфері
організації та проведення азартних ігор, у тому числі за обігом грошових
коштів, шляхом оперативного отримання повної і достовірної інформації про
роботу організаторів азартних ігор, а також про отримані гравцями виграші
(призи);
3) онлайн моніторинг за дотриманням організаторами азартних ігор
законодавства про запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом, і фінансування терористичної діяльності;
4) захист прав гравців і мінімізація проявів ігрової залежності
(лудоманії).
2. Система онлайн моніторингу має забезпечувати:
1) безперешкодну цілодобову в режимі реального часу передачу та
прийом даних з можливістю обробки, обліку, накопичення та зберігання
інформації про зареєстровані ставки та/або депозити гравців, виплачені
виграші (призи), зроблені виплати, форму розрахунків з гравцями та
валовий дохід організатора азартних ігор (вся інформація передається в
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систему онлайн моніторингу у неперсоналізованому вигляді);
2) контроль за валовим доходом організаторів азартних ігор в режимі
реального часу, в тому числі, контроль за загальним відсотком виграшу
гральних автоматів за допомогою систем моніторингу гральних автоматів;
3) цілісність інформації під час її обробки, обліку, накопичення та
зберігання, автентифікацію походження інформації;
4) контроль достовірності інформації;
5) конфіденційність персональних даних гравців;
6) резервне копіювання в автоматичному режимі та відновлення
інформації, збереження цілісності баз даних у випадках планових та (або)
аварійних зупинок системи;
7) збереження інформації протягом терміну, встановленого
Уповноваженим органом, але в будь-якому разі не менше строку дії
відповідної ліцензії організатора азартних ігор;
8) можливість дистанційного відключення гральних автоматів;
9) доступ організаторів азартних ігор до переліку самообмежених
осіб;
10) використання засобів контролю та захисту інформації системи
онлайн моніторингу відповідно до вимог нормативних документів.
Стаття 14. Фонд підтримки медицини, спорту та культури
1.
У Державному бюджеті України щорічно передбачаються
видатки на додаткове фінансування медицина, спорту та культури.
2.
Для цих цілей у складі спеціального фонду Державного
бюджету України створюється Фонд підтримки медицини, спорту та
культури.
3. Дохідна частина Фонду підтримки медицини, спорту та культури
формується за рахунок ліцензійних платежів в сфері азартних ігор.
4. Кошти Фонду
спрямовуються на:

підтримки

медицини,

спорту

та

культури

1) розвиток системи надання медичної допомоги, у тому числі й
екстреної; поліпшення процесу забезпечення надання медичних послуг;
забезпечення справедливого фінансування та підвищення зарплат
медичного та адміністративного персоналу закладів охорони здоров’я;
створення лікарень інтенсивного лікування, лікарень планового лікування,
центрів реабілітації, хоспісів, спеціалізованих центрів з визначенням
профілів надання медичної допомоги (медичних послуг) для кожного
закладу охорони здоров’я; створення лікарень інтенсивного лікування,
лікарень
планового
лікування,
центрів
реабілітації,
хоспісів,
спеціалізованих центрів з визначенням профілів надання медичної
допомоги (медичних послуг) для кожного закладу охорони здоров’я;
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фінансування програм з охорони здоров’я; фінансування навчання,
перепідготовки та підвищення кваліфікації медичного персоналу;
2) підтримку масового, дитячого, дитячо-юнацького, резервного
спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів;
фінансування заходів, спрямованих на популяризацію здорового способу
життя, розвиток олімпійських, неолімпійських та видів спорту інвалідів;
розбудову спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та
модернізації спортивних споруд; забезпечення функціонування та
удосконалення мережі закладів фізичної культури і спорту; поліпшення
організаційного,
нормативно-правового,
кадрового,
матеріальнотехнічного,
фінансового,
науково-методичного,
медичного,
інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту;
3) фінансування програм з підвищення культурного та духовного
рівня населення України; оновлення матеріально-технічного та кадрового
забезпечення системи надання культурних послуг населенню; будівництво
нових та модернізація застарілих закладів освіти та культури (бібліотек,
театрів, музеїв, центрів творчості тощо); фінансування культурних
проєктів; створення та популяризація закладів спільної творчості та
спілкування – медіатеки, відкриті концерти виставкові простори,
коворкінги та площадки для представників креативних індустрій.
4) фінансування діяльності Уповноваженого органу.
5. Порядок спрямування коштів Фонду підтримки медицини, спорту
та культури визначається Кабінетом Міністрів України.
РОЗДІЛ IІІ
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР
Стаття 15. Вимоги до організатора азартних ігор
1. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична
особа:
1) створена у формі господарського товариства, яке засноване та
провадить діяльність на території України в установленому законом
порядку, основним видом діяльності яких є організація та проведення
азартних ігор;
2) розмір статутного (складеного) капіталу якої сформовано у
повному розмірі та дорівнює або перевищує суму 30 000 000 (тридцять
мільйонів) гривень, у тому числі на момент подання заяви про отримання
ліцензії;
3) статутний (складений) капітал якої сформовано виключно
грошовими коштами. Статутний (складений) капітал не може бути
сформовано бюджетними коштами (окрім випадку формування
статутного (складеного) капіталу державним організатором азартних ігор)
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або коштами, залученими у кредит (позику) чи під заставу. Не
допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів,
джерела походження яких неможливо підтвердити відповідними
документами;
4) керівники та головний бухгалтер якої не мають незнятої або
непогашеної судимості за корисливі злочини і злочини у сфері
господарської та службової діяльності, а також не позбавлені в
установленому законодавством порядку права займати певні посади або
займатися певною господарською діяльністю;
5) головний бухгалтер якої або особа, на яку покладено ведення
бухгалтерського обліку і звітності, має вищу економічну освіту не нижче
ступеня бакалавра та стаж роботи на посаді бухгалтера не менше трьох
років;
6) не має у складі своїх учасників (акціонерів), органів місцевого
самоврядування або юридичних осіб, що внесені до реєстру
неприбуткових організацій та установ;
7) відповідає іншим встановленим цим Законом вимогам.
Стаття 16. Обов’язки організатора азартних ігор
1. У своїй діяльності організатор азартних ігор зобов’язаний:
1) дотримуватися вимог цього Закону, правил організатора азартних
ігор, вимог чинного законодавства України.
2) проводити виключно ті види азартних ігор, які дозволені цим
Законом, та лише після отримання ліцензії на організацію та проведення
відповідного виду азартних ігор;
3) дотримуватися вимог Закону України “Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення” та інших нормативно-правових актів, що регулюють
діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом;
4) не здійснювати дій, які можуть мати вплив на результати
азартних ігор (зазначені обмеження не стосуються публічного
оголошення та виплати додаткової грошової винагороди спортсменам, які
беруть участь у національних або міжнародних змаганнях; Олімпійських
або Параолімпійських іграх);
5) вживати заходи для недопущення до гральних закладів та до
участі в азартних іграх осіб, які не досягли 18 років, та самообмежених
осіб;
6) своєчасно вносити плату за відповідну ліцензію або ліцензії, які
отримав такий організатор азартних ігор;
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7) використовувати під час організації та проведення азартних ігор
офлайн та/або онлайн системи, які виключають можливість
несанкціонованого втручання у його роботу або створення умов для
заздалегідь визначеного результату парі;
8) своєчасно та в повному обсязі здійснювати виплати відповідно до
правил проведення азартних ігор;
9) вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією);
10) повідомляти Уповноважений орган про будь-які зміни даних,
зазначених в документах організатора, що зберігаються в ліцензійній
справі.
2. Організатору азартних ігор
відвідувачів до участі в азартних іграх.

забороняється

примушувати

3. Організаторам азартних ігор забороняється пропонувати в якості
винагороди за участь в азартній грі алкогольні напої, пиво,
слабоалкогольні напої чи тютюнові вироби або майно, володіння або
розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів або
ліцензій.
Стаття 17. Вимоги щодо боротьби із ігровою залежністю
(лудоманією)
1. З метою мінімізації негативного впливу азартних ігор
організатори азартних ігор зобов’язані дотримуватися принципів
відповідальної гри, зокрема:
1) забезпечувати ідентифікацію гравця (гравців);
2) у випадках та в порядку, встановлених Уповноваженим органом,
забезпечувати неможливість участі в азартних іграх осіб, які самостійно
подали заяву щодо обмеження їхньої участі в азартних іграх та осіб, у яких
виражена ігрова залежність (лудоманія).
2. У місцях провадження діяльності з організації азартних ігор
розміщуються інформаційні матеріали з питань гральної залежності та
відповідальної гри, які мають містити інформацію щодо обмеження віку
гравця, про шанси на виграш, принципи відповідальної гри та про місця, де
можна отримати допомогу у разі гральної залежності.
3. Організатори азартних ігор зобов’язані надавати гравцям
інформацію про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або
медичних працівників, які борються з ігровою залежністю. Зазначена
інформація (контактні дані/телефон служби підтримки) має бути
доступною в друкованому вигляді в місцях провадження діяльності з
організації азартних ігор або має бути доступною на вебсайтах у випадку
провадження діяльності з організації азартних ігор через мережу
«Інтернет».
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4. Організатори азартних ігор зобов’язані забезпечити періодичне
проведення інструктажів із розповсюджувачами лотерей, персоналом щодо
принципів відповідального відношення до відповідних азартних ігор та
заходів, які спрямовані на запобігання (попередження) виникненню ігрової
залежності. У гральних залах розміщуються інформаційні матеріали з
питань гральної залежності та відповідальної гри, яка, зокрема, має
включати інформацію щодо обмеження віку гравця, про шанси на виграш,
принципи відповідальної гри та про місця, де можна отримати допомогу у
разі гральної залежності. Якщо така інформація не доступна у
друкованому вигляді, необхідно розмістити чіткі дані (адресу вебсайту), де
гравці можуть отримати відповідну інформацію.
5. Фізична особа може самостійно обмежити себе в участі в азартних
іграх на термін від шести місяців до трьох років шляхом особистої подачі
організатору азартних ігор або Уповноваженому органу письмової заяви
(заява про самообмеження) з одночасним пред'явленням документа, що
посвідчує його особу.
6. Заява про самообмеження має містити:
1) відомості про найменування організатора азартних ігор, якому
подається заява;
2) відомості про прізвища, власне ім'я, по батькові (за наявності)
фізичної особи;
3) дані документа, що посвідчує особу фізичної особи (найменування
документа, серія (за наявності), номер, дата видачі, найменування
державного органу, що видав документ, ідентифікаційний номер або серію
та номер паспорта, у якому проставлено відмітку органів державної
податкової служби про відмову в одержанні ідентифікаційного номера (для
резидентів), офіційна назва органу іноземної держави, в якому видано
документ);
4) термін відмови від відвідування гральних закладів та участі в
інших видах азартних ігор;
5) дату заяви та особистий підпис заявника.
7. Подача заяви будь-якому організатору азартних ігор або
Уповноваженому органу розглядається як подача заяви всім організаторам
азартних ігор на території України.
8. Організатор азартних ігор або Уповноважений орган повертає
заяву фізичній особі, якщо:
1) не дотримано вимог до змісту заяви, встановлені в частині шостій
цієї статті;
2) зазначені в заяві прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи,
дані документа, що посвідчує його особу, не відповідають даним
пред'явленого фізичною особою документа, що засвідчує його особу;
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3) термін відмови від відвідування гральних закладів, онлайн
гральних закладів і участі в азартних іграх не відповідає терміну,
вказаному в частині п’ятій цього пункту.
9. Організатор азартних ігор або Уповноважений орган не пізніше
наступного робочого дня після подачі заяви вносить відомості про фізичну
особу, яка прийняла рішення про обмеження себе в участі в азартних іграх,
до системи онлайн моніторингу.
10. У випадку, якщо гравець шляхом участі в азартних іграх завдає
шкоду самому собі і (або) своїй сім'ї шляхом приведення до тяжкого
матеріального положення, такий гравець може бути обмежений в
відвідуваннях гральних закладів та участі в азартних іграх на строк від
шести місяців до третіх років за рішенням суду.
11. Позов про обмеження у відвідуваннях гральних закладів та участі
в азартних іграх може бути подано родичами першого ступеня
споріднення. Рішення суду про обмеження у відвідуваннях гральних
закладів та участі в азартних іграх передається до Уповноваженого органу
з метою внесення реєстру самообмежених осіб.
Стаття 18. Ідентифікація (верификація) гравця та відвідувача
1. Ідентифікація (верифікація) гравця здійснюється під час першого
відвідування закладів провадження азартних ігор та участі у азартній грі,
встановлюється працівником організатора азартних ігор на підставі
оригіналу документа, що посвідчує особу та копії облікової картки
платника податків або копії паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про
це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), або
інших методів верифікації, які будуть використовуватись відповідно до
законодавства щодо захисту персональних даних осіб та правилами
організатора азартних ігор.
2. Вторинна ідентифікація (верифікація) гравця азартної гри може
здійснюватися на підставі ідентифікаційної картки гравця (зокрема в
електронному вигляді), виданої гравцю або відвідувачу працівником
відповідного організатора азартних ігор. На картці гравця обов’язково
має бути зазначено прізвище, ім’я, відомості про його вік або дату
народження та спеціальний (унікальний) номер цієї картки, або
відповідний штрих-код що дозволяє зчитування інформації відповідними
технічними пристроями.
3. Ідентифікація (верифікація) гравця через мережу «Інтернет»
здійснюється організатором азартних ігор на підставі скан-копії
документа, що посвідчує особу або за допомогою електронно-цифрового
підпису, sim-картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або
інших методів верифікації, які будуть використовуватись відповідно до
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законодавства та правилами участі в азартних іграх відповідно до
чинного законодавства.
4. Організатор азартних ігор під час проведення ідентифікації
(верифікації) гравця через мережу «Інтернет» має право запросити
додаткові документи для проведення ідентифікації (верифікації) гравця,
відповідно до правил організатора азартних ігор, зокрема власне
зображення гравця із необхідним документом або відеозв’язок для
проведення ідентифікації (верифікації).
5. Ідентифікація (верифікація) віку гравця через мережу «Інтернет»
встановлюється організатором азартних ігор до моменту здійснення
першої виплати гравцю.
6. Організатор азартних ігор зобов’язаний запровадити процедури
(політики), які дають можливість достовірно ідентифікувати
(верифікувати) вік гравця.
7. Організатор азартних ігор під час проведення ідентифікації
(верифікації) гравця за допомогою електронно-цифрового підпису, simкартки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів
верифікації має дотримуватись законодавства щодо захисту персональних
даних.
8. Гравець несе відповідальність за достовірність наданих документів
та інформації відповідно до чинного законодавства України.
Стаття 19. Вимоги до гравця
1. Гравцями не можуть бути:
1) недієздатні та обмежено дієздатні особи;
2) особи, які не досягли 18 років;
3) інші особи, що відповідно до законодавства мають відповідні
обмеження.
2. Гравець зобов’язаний:
1) дотримуватися вимог та обов’язків, передбачених цим Законом,
законодавством України про азартні ігри, а також правилами організатора
азартних ігор та правилами провадження азартної гри;
2) до початку участі в азартній грі впевнитися, що організатор
азартної гри має діючу ліцензію на організацію та проведення відповідного
виду азартної гри;
3) на вимогу працівника організатора азартних ігор надати для
ознайомлення документ, що посвідчує особу та містить відомості про вік
особи;
4) на вимогу працівника організатора азартних ігор негайно
покинути гральний заклад у разі вчинення ним однієї з таких дій:
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а) відмова від пред’явлення документа, який дає можливість
встановити особу та її вік;
б) порушення правил громадського порядку, застосування фізичної
сили або погрози її застосування з посяганням на життя, здоров’я чи майно
осіб, які перебувають в гральному закладі;
в) перешкоджання діяльності щодо проведення азартних ігор;
ґ) порушення правил провадження азартної ігри.
3. Забороняється брати участь в азартній грі:
1) засновникам (учасникам, акціонерам), керівникам організатора
азартних ігор, у яких вони є засновниками та / або займають керівні
посади;
2) представникам засновників (учасників, акціонерів), керівників
організатора азартних ігор, у яких вони є представниками засновника та /
або займають керівні посади;
3) особам, які можуть мати інформацію про результат азартної гри;
4) особам, які мають можливість вплинути на результат азартної гри
або розмір виплати;
5) спортсменам, особам допоміжного спортивного персоналу, які
беруть участь у спортивному змаганні, посадовим особам у сфері спорту
забороняється розміщувати ставки на спорт щодо результатів офіційного
спортивного змагання, в якому вони або їхня команда беруть участь.
4. Організатор азартних ігор має право передати суб’єктам протидії
корупційним правопорушенням аналітичні відомості про нетипову
поведінку гравців і про свою підозру стосовно можливої нечесної гри
(поведінки) відповідно до Закону України «Про запобігання впливу
корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних
змагань».
5. До участі в азартній грі не допускаються особи:
1) які, у випадку вимоги, якщо у працівника організатора азартних
ігор виникли сумніви щодо досягнення особою 18-річного віку, не надали
працівнику організатора азартних ігор для ознайомлення документ, що
посвідчує особу та містить відомості про вік особи;
3) які надали на вимогу представника організатора азартних ігор
неправдиві відомості про себе (прізвище, ім’я, по батькові, відомості про
свій вік, адресу реєстрації свого місця проживання або місцезнаходження
(у випадку участі в азартній грі через онлайн систему), реєстраційний
номер облікової картки платника податків (для резидентів України)).
6. Якщо особа, незважаючи на встановлену цим Законом, правилами
участі у азартній грі заборону, взяла участь в азартній грі, така азартна гра
по відношенню до такої особи є нікчемною.
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Виплати цим особам організатором азартних ігор не здійснюються.
У разі якщо організатором азартних ігор була здійснена виплата цій
особі, така виплата підлягає поверненню організатору азартних ігор у
повному обсязі у строки, повідомлені такій особі організатором азартних
ігор. Організатор азартних ігор зобов’язаний повернути цій особі
прийняту ставку за вирахуванням витрат, пов’язаних з поверненням
виплати організатору азартних ігор.
7. Якщо ставка підлягає поверненню особі, яка є недієздатною,
обмежено дієздатною або такою, що не досягла 18 років, ставка підлягає
поверненню виключно її представнику за законом.
8. Особа має право обмежити свою участь в азартних іграх в мережі
«Інтернет» шляхом встановлення особистих обмежень щодо ліміту
коштів, які особа бажає витратити на азартну гру.
Стаття 20. Вимоги до відвідувачів та працівників організатора
азартних ігор
1. Відвідувачами не можуть бути особи, які на момент відвідування
не досягли 18 років.
2. Працівниками організатора азартних ігор не можуть бути особи,
які на момент початку роботи не досягли 18 років.
3. Відвідувач зобов’язаний:
1) дотримуватися вимог та обов’язків, передбачених цим Законом,
законодавством України про азартні ігри та правилами організатора
азартних ігор;
2) на вимогу працівника організатора азартних ігор надати для
ознайомлення документ, що посвідчує особу та містить відомості про вік
особи;
4) на вимогу працівника організатора азартних ігор негайно
покинути гральний заклад у разі вчинення ним однієї з таких дій:
а) відмова від пред’явлення документа, який дає можливість
встановити особу та її вік;
б) порушення правил громадського порядку, застосування фізичної
сили або погрози її застосування з посяганням на життя, здоров’я чи майно
осіб, які перебувають в гральному закладі;
в) перешкоджання діяльності щодо проведення азартних ігор.
Стаття 21. Вимоги до грального обладнання
1. Уповноважений орган встановлює перелік суб’єктів для
сертифікації грального обладнання, яке підлягає сертифікації.
Забороняється використання несертифікованого грального обладнання,
щодо якого встановлена вимога Уповноваженого органу про сертифікацію.
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2. Сертифікація грального обладнання, щодо якого встановлена
вимога Уповноваженого органу про сертифікацію, проводиться відповідно
до міжнародних стандартів суб’єктів, перелік яких встановлюється
Уповноваженим органом.
3. Забороняється використання грального обладнання (в тому числі
гральних автоматів), що не підключене до системи онлайн моніторингу у
відповідності до правил, встановлених Уповноваженим органом.
4. Сертифікат або критерії відповідності міжнародним стандартам,
видається суб’єктом, що надає послуги із сертифікації грального
обладнання.
5. На корпусі кожного грального автомату зазначається виробничий
номер, рік виробництва, дані про модифікацію та ремонт (за наявності),
назва виробника.
6. Забороняється підключення до грального обладнання елементів
(обладнання), використання яких не передбачено документацією по
експлуатації.
7. Забороняється внесення змін (модифікацій) до грального
обладнання, здійснення яких не погоджено розробником такого грального
обладнання або, якщо це не передбачено технічною та програмною
документацією грального обладнання.
8. Забороняється використання грального обладнання в залах
гральних автоматів, загальний відсоток виграшу в якому встановлений
менше ніж 90 (дев’яносто) відсотків.
9. Заборонено використання грального обладнання, яке передбачає
встановлення відсотку виграшу механічним способом.
Стаття 22. Спеціальні вимоги до організації та проведення азартних
ігор через мережу «Інтернет»
1. Організація та проведення азартних ігор через мережу «Інтернет»
здійснюється організатором азартних ігор під брендом організатора
азартних ігор на підставі відповідної ліцензії відповідно до вимог цього
Закону та іншого законодавства України про азартні ігри виключно через
онлайн системи організації азартних ігор, які відповідають вимогам цього
Закону.
2. Організатор азартних ігор може здійснювати свою діяльність в
мережі «Інтернет» через вебсайт, через мобільні (програмні) додатки на
різних операційних системах, що відповідають вимогам цього Закону.
3. Онлайн система організації азартних ігор має забезпечити
прийняття ставок, захист даних від втрати, перекручення, підробки,
знищення, копіювання, несанкціонованого доступу та будь-якого іншого
стороннього (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн системи
організації азартних ігор.
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4. Онлайн
система
організації
азартних
ігор
повинна
використовуватись організатором відповідної азартної гри на праві
власності або праві користування.
5. Організатор азартних ігор, що отримав ліцензію на провадження
діяльності через мережу «Інтернет», може приймати ставки від осіб, що
перебувають на території України або за її межами, відповідно до вимог
цього Закону та інших нормативно-правових актів.
6. Організатор азартних ігор у мережі «Інтернет» може здійснювати
діяльність в мережі «Інтернет» через вебсайт після повідомлення
Уповноваженого органу про список доменних імен в доменній зоні.UA,
які він збирається використовувати при проведенні та організації
азартних ігор.
7. Вебсайт та відповідне доменне ім’я доменної зони.UA організатор
азартних ігор у мережі «Інтернет» повинен мати на підставі власності або
користування.
8. Організатор азартних ігор у мережі «Інтернет», повинен
забезпечити наявність на вебсайті наступної достовірної інформації
державною мовою та, за бажанням організатора азартних ігор в мережі
«Інтернет», іншими мовами:
1) повне найменування
установчими документами;

організатора

азартних

ігор

згідно

з

2) місцезнаходження організатора азартних ігор;
3) ідентифікаційний код організатора азартних ігор;
4) відомості про ліцензію (серія, номер, строк дії та дата видачі);
5) правила організатора азартних ігор;
6) порядок і строки виплати виграшів (призів);
7) інформація про мобільні додатки та інше гральне обладнання, яке
використовується організатором азартних ігор;
8) інформація про сервісну
організатора азартних ігор;
9) інформаційні
відповідальної гри;

матеріали

та
з

технічну

питань

службу

ігрової

підтримки

залежності

та

10) попередження про заборону участі в азартних іграх особам, які не
досягли 18 років.
9. Мобільні додатки чи інше гральне обладнання, призначене для
участі в азартних іграх, має надавати гравцям доступ до інформації,
визначеної в частині десятій цієї статті.
10. Забороняється розповсюджувати, давати доступ, пропонувати до
завантаження або іншим чином поширювати в Україні мобільні додатки
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та/або інше гральне обладнання для участі в азартних іграх, якщо такі
мобільні додатки та/або інше гральне обладнання дають доступ до серверів
або баз даних осіб, які не є організаторами азартних ігор відповідно до
цього Закону.
11. Поповнення клієнтського рахунку гравця може здійснюватися за
допомогою безготівкових коштів, коштів, електронних грошей, майнових
прав на електронні грошові замінники відповідно до цього Закону та інших
нормативно-правових актів.
12. Внесення гравцем ставки вважається його згодою з відповідними
правилами провадження азартної гри.
Стаття 23. Обмеження щодо осіб, які провадять діяльність з
організації та проведення азартних ігор через мережу
«Інтернет» з порушенням вимог цього Закону
1. Особа, яка за допомогою онлайн системи надає доступ до азартних
ігор без наявної ліцензії, зобов’язана на вимогу Уповноваженого органу
обмежити доступ з території України до такої онлайн системи азартних
ігор.
2. Постачальник послуг хостингу (зберігання інформації), на
технічних засобах якого розміщена онлайн система, що надає доступ до
азартних ігор без наявної ліцензії, зобов’язаний на вимогу
Уповноваженого органу обмежити доступ з території України до такої
онлайн системи азартних ігор.
3. Оператор
телекомунікацій
зобов’язаний
на
вимогу
Уповноваженого органу обмежити доступ своїх абонентів з території
України до ресурсів, через які проводяться азартні ігри без наявності
ліцензії або через які надається доступ до них.
4. Банк, що здійснює банківську діяльність в Україні, або платіжні
системи, що діють на території України, зобов’язані на вимогу
Уповноваженого органу відмовляти у виконанні платежів на користь осіб,
які за допомогою онлайн систем надають доступ до азартних ігор без
наявності відповідної ліцензії.
5. Порядок направлення та виконання вимог, визначених в цій статті,
встановлюється Уповноваженим органом.
Стаття 24. Вимоги до реклами азартних ігор
1. Реклама азартних ігор відбувається відповідно до вимог Закону
України “Про рекламу”.
2. Замовником виготовлення, розміщення, розповсюдження реклами
азартних ігор може бути виключно організатор азартних ігор.
3. Забороняється
замовлення,
виготовлення,
розміщення,
розповсюдження будь-якої реклами азартних ігор та/або організаторів
азартних ігор, будь-яка інша діяльність з рекламування азартних ігор

33

та/або організаторів азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших
об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться азартні
ігри, без наявності у рекламодавця діючої ліцензії.
4. Реклама азартних ігор має містити фактичну, достовірну
інформацію, не бути хибною, неправдивою або удаваною.
5. Реклама азартних ігор повинна містити серію та номер ліцензії
організатора азартних ігор - замовника реклами.
6. Організатор азартних ігор не має право виступати рекламодавцем
іншого бренду організатора азартних ігор.
7. Організаторам азартних ігор забороняється спрямовувати
рекламу на вразливі групи населення (неповнолітні, малозабезпечені,
хворі на психічні захворювання).
РОЗДІЛ ІV
ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ
АЗАРТНИХ ІГОР КАЗИНО
Стаття 25. Спеціальні гральні зони для організації та проведення
азартних ігор в гральних закладах казино
1. Організація та проведення азартних ігор в гральних закладах
казино дозволяється виключно на підставі ліцензії на проведення азартних
ігор в гральних закладах казино у спеціальних гральних зонах відповідно
до цього Закону.
2. На підставі однієї ліцензії на проведення азартних ігор в гральних
закладах казино може здійснюватися діяльність одного закладу казино.
Загальна кількість ліцензії на проведення азартних ігор в гральних
закладах казино становить 20 (двадцять). У випадку будівництва нового
готелю категорії «5 зірок» з номерним фондом не менше 200 (двохсот)
номерів для міста Києва та 150 (ста п’ятдесяти) номерів для інших міст
суб’єктом, що планує стати організатором азартних ігор у гральних
закладах казино кількість ліцензій збільшується на кількість побудованих
відповідних готелів.
3. Територією спеціальної гральної зони вважаються:
1) територія будівель, в яких розташовані готелі категорії “п’ять
зірок”, з номерним фондом не менше 200 (двохсот) номерів для міста
Києва.
2) територія будівель, в яких розташовані готелі категорії “п’ять
зірок”, з номерним фондом не менше 150 (ста п’ятдесяти) номерів для
інших населених пунктів.
4. Забороняється розміщувати казино:
1) безпосередньо в будівлях, в яких розміщено органи державної
влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування;
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2) у державних наукових установах, закладах охорони здоров’я,
установах пошти та зв’язку;
3) у приміщеннях дошкільних закладів освіти, закладів загальної
середньої освіти, позашкільної, спеціалізованої, професійної (професійнотехнічної) та фахової передвищоï освіти;
4) у закладах культури (в тому числі бібліотеках, музеях, театрах,
виставкових галереях);
5) у приміщеннях спеціалізованих дитячих розважальних центрів;
6) у приміщеннях культових будівель та споруд,
приміщеннях, які належать релігійним організаціям;
7) у приміщеннях, що належать до житлового фонду;
8) в об’єктах незавершеного будівництва,
пересувних малих архітектурних формах.

кіосках,

а

також

навісах

і

5. У випадку реалізації окремих інвестиційних проєктів за рішенням
Кабінету Міністрів України положення частини третьої цієї статті не
застосовуються.
Стаття 26. Обов’язки організатора азартних ігор в гральних закладах
казино
1. У своїй діяльності організатор азартних ігор в гральних закладах
казино зобов’язаний:
1) забезпечити зберігання у гральному закладі казино таких
документів (або копій): документи про право власності або користування
приміщенням (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу,
договір оренди тощо), де здійснюються організація та проведення азартних
ігор у гральному закладі казино, документи про право власності або
користування гральними столами та гральними автоматами (договір
купівлі-продажу, договір оренди, видаткова накладна тощо), документи на
гральне обладнання та відповідні сертифікати (для організаторів казино у
гральних закладах казино);
2) дотримуватися вимог Закону України «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення» та нормативно-правових актів, що регулюють
діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом;
3) розробляти правила організатора казино;
4) своєчасно вносити платежі за ліцензію;
5) вживати заходів для недопущення до участі в азартних іграх
казино, які не досягли 18 років;
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6) встановлювати та використовувати у гральних закладах казино
гральне обладнання, гральні столи та гральні автомати, які виключають
можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення
умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри;
7) видавати виграші (призи) відповідно до правил проведення
азартних ігор казино впродовж строку, встановленого цим Законом;
8) у разі використання ігрових замінників гривні провадити їх облік;
9) обладнати приміщення грального закладу казино системою
охоронної сигналізації та системами відеоспостереження, а також
забезпечити зберігання відеозаписів. Вимоги до систем охоронної
сигналізації та відеоспостереження, а також строки зберігання відеозаписів
визначаються Уповноваженим органом;
10) вести облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і
залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного
джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів));
11) у доступному для гравців та відвідувачів місці розмістити
засвідчену підписом керівника (чи уповноваженої ним особи) та скріплену
печаткою (за наявності) копію ліцензії на організацію та проведення
азартних ігор в гральних закладах казино, правила організатора казино;
12) вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією)
відповідно до цього Закону;
13) виконувати інші обов’язки, передбачені цим Законом та
законодавством України про азартні ігри.
2. Під час здійсненні діяльності з організації та проведення азартних
ігор в казино організатор азартних ігор повинен мати діючу банківську
гарантію здійснення виплати державного банку України або банку з
переліку, визначеного Уповноваженим органом, на суму еквівалентну не
менше 7 200 (семи тисяч двохсот) мінімальних заробітних плат або
цільовий банківський депозит у державному банку України або банку з
переліку банків, визначеного Уповноваженим органом, на суму
еквівалентну не менше 7 200 (семи тисяч двохсот) мінімальних заробітних
плат.
Стаття 27. Загальні вимоги до грального закладу казино
1. Організатор ігор в гральному закладі казино розпочинає свою
діяльність з організації та проведення азартних ігор в гральному закладі
казино після отримання ліцензії на організацію та проведення азартних
ігор в гральному закладі казино.
2. Організатор ігор в гральному закладі казино забезпечує
розміщення грального обладнання у кількості не менше:
1) 10 гральних столів, у тому числі не менше 2 гральних столів з
кільцем рулетки, та не менше 50 гральних автоматів, у випадку
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розташування грального закладу казино на території спеціальної гральної
зони у населених пунктах з чисельністю населення більше 500 тисяч осіб;
2) 5 гральних столів, у тому числі не менше 1 грального стола з
кільцем рулетки, та не менше 20 гральних автоматів, у випадку
розташування грального закладу казино на території спеціальної гральної
зони у населеному пункті з чисельністю населення менше 500 тисяч осіб,
поза межами населених пунктів.
3. Чисельність працівників в гральному закладі казино, які працюють
за трудовим договором, укладеним з організатором казино, не може бути
меншою ніж 50 (п’ятдесят) осіб.
4. Режим роботи грального закладу казино та об’єктів, що в ньому
розміщені, визначаються організатором казино самостійно, з урахуванням
необхідності дотримання вимог законодавства щодо забезпечення
громадської безпеки і правопорядку, нормальних (звичайних) умов життя
для громадян, що проживають на суміжній та прилеглій до спеціальної
гральної зони території, а також виконання вимог норм і правил, що
регламентують граничний рівень звукового шуму та електромагнітного
випромінювання.
5. Участь в азартній грі в гральному закладі казино має
здійснюватися з використанням ігрових замінників гривні (гральних
жетонів, фішок).
6. Кожний ігровий замінник гривні має бути оснащений спеціальним
засобом (чіп тощо), зчитування якого дозволяє визначити номінал
відповідного ігрового замінника гривні та місцезнаходження казино, в
якому він використовується (перебуває в обігу).
7. Мінімальна площа приміщення для розташування грального
закладу казино на території будівель, в яких розташовані готелі категорії
“п’ять зірок” складає 500 метрів квадратних.
8. Організатор азартних ігор в гральному закладі казино має
унеможливити настання таких випадків:
1) надання заздалегідь неправдивої інформації щодо порядку
організації та проведення азартних ігор та результатів гри;
2) сприяння у виграші;
3) втручання у процес гри (крім випадків, передбачених правилами
азартних ігор).
Стаття 28. Правила відвідування грального закладу казино
1. Правила відвідування грального закладу казино встановлюються
організатором ігор в гральному закладі казино.
2. Правила відвідування грального закладу казино мають бути
складені державною мовою, пронумеровані, переплетені, завірені підписом
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уповноваженої особи організатора казино та скріплені печаткою
організатора казино (за наявності).
3. У правилах відвідування грального закладу казино, зокрема,
зазначається інформація про режим роботи грального закладу казино та
про заборону відвідування грального закладу казино особами, які не
досягли віку, встановленого цим Законом.
Стаття 29. Основні вимоги до грального обладнання у гральному
закладі казино
1. До використання в гральному закладі казино допускається
виключно гральне обладнання, в якому відсутня можливість
несанкціонованого втручання в їх діяльність або створення умов для
заздалегідь визначеного результату азартної гри.
2. Тестування грального обладнання проводиться організатором
азартних ігор із залученням суб’єктів сертифікації визначеним
Уповноваженим органом.
3. Забороняється використання грального обладнання, що не
пройшло сертифікацію відповідно до цього Закону.
4. Усі гральні автомати мають бути обладнані генераторами
випадкових чисел, які проводять випадкові та незалежні результати гри та
забезпечують неможливість передбачення результату майбутньої гри,
спираючись на результатах попередніх ігор. Генератори випадкових чисел
в гральних автоматах мають працювати постійно, незважаючи на те, йде
гра з використанням грального автомату чи ні.
Генератори випадкових чисел та процес випадкового вибору мають
бути захищені від зовнішнього впливу, зокрема від електромагнітного
втручання, електростатичного втручання, радіочастотних перешкод.
Гральні автомати мають використовувати захищені протоколи
зв’язку, що забезпечують захист генератора випадкових чисел та процес
випадкового відбору від впливу зі сторони пов’язаного обладнання, з яким
відбувається обмін даними.
5. Забороняється вносити не передбачені конструкторськотехнологічною та програмною документацією виробника зміни у
конструкцію сертифікованого грального обладнання.
6. Гральне обладнання та гральні автомати грального закладу казино
мають бути під’єднані до системи онлайн моніторингу відповідно до цього
Закону.
7. Організатору ігор в гральному закладі казино забороняється
розміщення гральних столів та гральних автоматів поза межами гральних
закладів казино.
Стаття 30. Спеціальні вимоги до правил проведення азартних ігор
казино
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1. Правила проведення кожної азартної гри в казино розробляються
організатором казино.
2. Правила проведення азартних ігор казино мають містити порядок
участі в азартній грі між організатором азартної гри казино та гравцем.
3. Правила проведення азартних ігор казино мають містити
положення про заборону участі в азартній грі осіб, які не досягли 18 років.
4. Правила проведення азартних ігор казино розміщуються всередині
гральних закладів казино у доступному для відвідувачів та гравців місці
або на вебсайті чи в мобільному (програмному) додатку у разі здійснення
діяльності організатором азартних ігор казино через мережу «Інтернет» на
підставі відповідної ліцензії.
5. Правила азартних ігор казино мають бути складені державною
мовою, пронумеровані, переплетені, завірені підписом уповноваженої
особи організатора казино, скріплені печаткою організатора казино (за
наявності).
6. Правила проведення азартних ігор казино не можуть суперечити
нормам цього Закону та ліцензійним умовам.
Стаття 31. Прийняття коштів, виплата виграшів (призів) та
повернення коштів, внесених гравцями для участі в
азартних іграх в гральних закладах казино
1. Прийняття коштів, повернення коштів, внесених гравцями для
участі в азартних іграх в гральних закладах казино, обмін коштів на ігрові
замінники гривні та виплата виграшів (призів) здійснюється виключно
через каси на підставі оригіналу документа, що посвідчує особу та копії
облікової картки платника податків або копії паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у
паспорті).
2. Виплата виграшу (призу) у розмірі, що не перевищує 5 000 000
(п’ять мільйонів) гривень, та повернення гравцю коштів, внесених гравцем
для участі в азартній грі, здійснюється негайно на першу вимогу гравця.
3. Строк виплати гравцю виграшу (призу) у розмірі, що перевищує
5 000 000 (п’ять мільйонів) гривень, не повинен перевищувати 10 (десяти)
днів.
4. Організатор казино може на власний розсуд збільшити суму, що
вказана в пунктах 2, 3 цієї статті.
5. Інформація та попередження про строки виплат виграшу (призу)
має бути визначена правилами організатора казино та доведена до гравців
перед початком гри шляхом розміщення відповідного повідомлення біля
каси закладу казино.
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Стаття 32. Спеціальні вимоги до організації та проведення азартних
ігор казино через «Інтернет»
1. Організація та проведення азартних ігор казино через мережу
«Інтернет» здійснюється організатором азартних ігор казино через мережу
«Інтернет» на підставі ліцензії на організацію та проведення
букмекерської діяльності та проведення азартних ігор казино через
мережу «Інтернет» відповідно до вимог цього Закону та законодавства
України про азартні ігри виключно через онлайн системи організації
азартних ігор казино, які мають відповідати вимогам Закону.
2. Організатор азартних ігор казино через мережу «Інтернет» може
здійснювати свою діяльність в мережі «Інтернет» через онлайн систему
організації та проведення азартних ігор казино через мережу «Інтернет».
3. Онлайн система організації та проведення азартних ігор казино
має належати організатору азартних ігор казино через мережу «Інтернет»
на праві власності або використовуватися на іншій законній підставі.
4. Онлайн система організації та проведення азартних ігор казино
через мережу «Інтернет» повинна бути підключена мережами зв’язку до
системи онлайн моніторингу і забезпечувати надання в режимі реального
часу оновлення інформації відповідно до норм цього Закону.
5. Тестування онлайн системи організації та проведення азартних
ігор казино через мережу «Інтернет» проводиться організатором азартних
ігор із залученням суб’єктів сертифікації, визначеним Уповноваженим
органом.
6. Організатор азартних ігор казино через мережу «Інтернет»
повинен забезпечити через онлайн систему доступ гравцям до наступної
достовірної інформації державною мовою, а також іншою мовою за
бажанням:
1) повне найменування
установчими документами;

організатора

азартних

ігор

згідно

з

2) місцезнаходження організатора азартних ігор згідно з
реєстраційними
документами
та
інформацією
про
фактичне
місцезнаходження;
3) ідентифікаційний код організатора азартних ігор;
4) відомості про ліцензії (серія, номер, термін дії та дата видачі);
5) правила організатора азартних ігор казино;
6) порядок і терміни виплати виграшів (призів);
7) інформація про мобільні додатки та інше гральне обладнання;
8) інформація про сервісну й технічну службу
організатора азартних ігор;
9) інформація про принципи відповідальної гри;

підтримки
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10) попередження про заборону участі в азартних іграх особам, які не
досягли 18 років.
7. Мобільні додатки або інше гральне обладнання, призначене для
участі в азартних іграх, мають надавати гравцям доступ до інформації,
зазначеної в частині шостої цієї статті.
8. Права на сайт організатора азартних ігор і відповідне доменне ім’я
другого рівня доменної зони .UA мають належати на праві власності або
користуванні організатору азартних ігор казино через мережу «Інтернет»
або його засновнику (учаснику), який прямо або опосередковано здійснює
контроль над організатором азартних ігор.
9. Організатору азартних ігор казино через мережу «Інтернет» з
використанням онлайн систем у мережі «Інтернет» забороняється
проводити турніри з онлайн покеру без отримання ліцензії на організацію
та проведення азартних ігор в покер в мережі «Інтернет».
10. Організатор азартних ігор казино через мережу «Інтернет»
зобов’язаний забезпечити захист інформації, яка стосується гравців, в
порядку, визначеному законодавством України.
11. Гравець самостійно створює клієнтський рахунок гравця
(особистий кабінет) в онлайн системі організатор азартних ігор казино
через мережу «Інтернет» шляхом заповнення відповідної реєстраційної
форми.
12. Оплата ставок, повернення коштів, внесених гравцями для участі
в азартних іграх казино через мережу «Інтернет» та виплата виграшів
гравцям здійснюється у безготівковій формі через онлайн систему
організатора азартних ігор казино через мережу «Інтернет» з урахуванням
положень цього Закону.
13. Під час здійснення діяльності на підставі ліцензії на організацію
та проведення букмекерської діяльності та проведення азартних ігор
казино через мережу «Інтернет» організатор азартних ігор повинен мати
діючу банківську гарантію або цільовий банківський депозит в розмірі та
на умовах встановлених частиною 5 статті 37 цього Закону.
Стаття 33. Особливості проведення турнірів з покеру
1. Організатор казино, який має ліцензію на організацію та
проведення азартних ігор в гральних закладах казино, може проводити гру
в покер в гральному закладі казино без отримання ліцензії на проведення
азартних ігор в покер в покерних клубах.
2. Організатор казино, який має ліцензію на організацію та
проведення азартних ігор в гральних закладах казино, може проводити
турніри з покеру в гральному закладі казино після отримання ліцензії на
проведення азартних ігор в покер в покерних клубах.
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РОЗДІЛ V
ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ
БУКМЕКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 34. Організація та проведення букмекерської діяльності
1. Букмекерська діяльність в Україні провадиться виключно на
підставі ліцензії на організацію та проведення букмекерської діяльності
та проведення азартних ігор казино через мережу «Інтернет».
2. Організатори букмекерської діяльності провадять діяльність з
дотриманням вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів у
сфері регулювання букмекерської діяльності.
3. Організатор букмекерської діяльності має право приймати ставки
на результати подій.
4. Організаторам букмекерської діяльності забороняється:
1) проводити парі, які не передбачені правилами
букмекерському парі або парі тоталізатора (правила парі);
2) провадити букмекерську діяльність без ліцензії;

участі

у

3) пропонувати як виграш алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні
напої, вина столові чи тютюнові вироби або інше майно, володіння або
розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів або
ліцензій;
4) примушувати відвідувачів до участі в парі.
5. Забороняється прийом ставок на події, які мають ознаки
посягання на державний суверенітет і територіальну цілісність України,
морально-етичні норми суспільства, конституційні права громадян.
Стаття 35. Регулювання букмекерської діяльності
1. Регулювання
принципах:

букмекерської

діяльності

базується

на

таких

1) принцип обмеженої кількості організаторів букмекерської
діяльності, букмекерських пунктів, право на розміщення яких визначається
за допомогою електронних аукціонів;
2) застосування міжнародних стандартів для розвитку букмекерської
діяльності в Україні;
3) забезпечення гарантій застосування принципу відповідальної гри в
Україні;
4) створення умов для залучення інвестицій в Україну.
2. Ліцензії на організацію та проведення букмекерської діяльності
та проведення азартних ігор казино через мережу «Інтернет» та ліцензії на
букмекерські пункти видаються за результатами електронного аукціону,
що проводиться Уповноваженим органом.
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3. Порядок проведення електронних аукціонів у сфері азартних ігор
затверджується Кабінетом Міністрів України.
4. Загальна кількість ліцензії на організацію та проведення
букмекерської діяльності та проведення азартних ігор казино через
мережу «Інтернет» становить 10 (десять). Загальна кількість
букмекерських пунктів на території України становить 800 (вісімсот).
5. Одна ліцензія на букмекерські пункти дозволяє розміщення 10
(десяти) букмекерських пунктів. Загальна кількість ліцензій на
букмекерські пункти становить 80 (вісімдесят), з яких:
1) 32 (тридцять дві) ліцензії для розміщення букмекерських пунктів
на території міста Києва;
2) 16 (шістнадцять) ліцензії для розміщення букмекерських пунктів в
містах: Одеса, Харків, Дніпро та Львів але не більше 40 (сорока)
букмекерських пунктів для одного міста;
3) 32 (тридцять дві) ліцензії для розміщення на території інших
населених пунктів, але не більше 20 (двадцяти) букмекерських пунктів для
одного населеного пункту.
Стаття 36. Проведення електронного аукціону на букмекерські
пункти
1. Проведення електронного аукціону на отримання ліцензії на
букмекерські пункти здійснюється Уповноваженим органом відповідно до
порядку проведення електронних аукціонів у сфері азартних ігор.
2. Гарантійний внесок за участь у електронному аукціоні, порядок
його сплати та повернення встановлюються умовами електронних
аукціону.
3. Початкова ціна ліцензії для електронних аукціонів встановлюється
Уповноваженим органом з урахуванням положень цього Закону.
4. За результатами проведення електронних аукціонів переможець
(переможці) звертаються до Уповноваженого органу за отриманням
ліцензії на організацію та проведення азартних ігор на букмекерські
пункти.
5. Порядок проведення електронного аукціону
додаткові вимоги до учасників електронного аукціону.

може

містити

Стаття 37. Обов’язки організатора букмекерської діяльності
1. У своїй діяльності організатор букмекерської діяльності
зобов’язаний:
1) дотримуватися вимог цього Закону, правил участі у
букмекерському парі або парі тоталізатора (правила парі), вимог чинного
законодавства;
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2) проводити виключно ті види парі, що відповідають вимогам
цього Закону, і виключно після отримання відповідної ліцензії;
3) дотримуватися вимог Закону України «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення» та нормативно-правових актів, що регулюють
діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом;
4) вживати заходів для запобігання порушенням чинного
законодавства гравцями, відвідувачами, працівниками організатора
букмекерської діяльності, іншими організаторами букмекерської
діяльності;
5) утримуватися від дій, які можуть мати вплив на результати парі
(зазначені обмеження не застосовуються щодо публічного оголошення та
виплати додаткової грошової винагороди спортсменам, які приймають
участь у національних або міжнародних змаганнях, Олімпійських або
Параолімпійських іграх);
6) вживати заходи для недопущення до участі у парі осіб, які не
досягли 18 років;
7) створювати умови для:
а) ознайомлення гравців та відвідувачів з ліцензією на проведення
букмекерської діяльності та проведення азартних ігор казино через
мережу «Інтернет» або з її засвідченою копією, правилами участі у
букмекерському парі або парі тоталізатора (правила парі);
б) дотримання умов укладення парі всіма гравцями відповідно до
правил парі, що затверджені організатором букмекерської діяльності;
в) ознайомлення гравців та відвідувачів з лінією подій, на які
приймаються ставки;
г) ознайомлення гравців та відвідувачів з результатами подій.
8) своєчасно вносити платежі за ліцензію;
9) використовувати у букмекерській діяльності гральне обладнання,
яке виключає можливість несанкціонованого втручання у його роботу або
створення умов для заздалегідь визначеного результату парі;
10) своєчасно та в повному обсязі здійснювати виплати відповідно
до правил парі;
11) вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю
(лудоманією) відповідно до цього Закону;
12) виконувати інші обов’язки, передбачені цим Законом та
законодавством України про азартні ігри.
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2. Організатор букмекерської діяльності повідомляє протягом 10
(десяти) робочих днів Уповноважений орган про відкриття нового
букмекерського пункту для подальшого внесення інформації про новий
букмекерський пункт до Реєстру організаторів букмекерської діяльності та
організаторів азартних ігор казино через мережу «Інтернет».
3. Організатор букмекерської діяльності повідомляє протягом 10
(десяти) робочих днів Уповноважений орган про закриття
букмекерського пункту для подальшого внесення інформації про
букмекерський пункт до Реєстр організаторів букмекерської діяльності та
організаторів азартних ігор казино через мережу «Інтернет».
4. Під час здійснення діяльності на підставі ліцензії на організацію
та проведення букмекерської діяльності та проведення азартних ігор
казино через мережу «Інтернет» організатор азартних ігор повинен мати
діючу банківську гарантію здійснення виплати державного банку України
або банку з переліку, визначеного Уповноваженим органом, на суму
еквівалентну не менше 7 200 (сім тисяч двісті) мінімальних заробітних
плат або цільовий банківський депозит у державному банку України або
банку з переліку банків, визначеного Уповноваженим органом, на суму
еквівалентну не менше 7 200 (сім тисяч двісті) мінімальних заробітних
плат.
Стаття 38. Обмеження, які можуть бути застосовані організатором
букмекерської діяльності
1. Організатор букмекерської діяльності, з дотриманням вимог цього
Закону, правил участі у букмекерському парі або парі тоталізатора
(правила парі) організатора букмекерської діяльності, правил парі, має
право застосовувати такі обмеження у відносинах з гравцями та/або
відвідувачами:
1) за необхідності вилучити подію з лінії подій з обов’язковим
поверненням зроблених гравцями ставок;
2) відмовити у здійсненні виплат виграшів (призів) особі, яка не є
гравцем та не має права отримання такого виграшу або ставки;
3) заборонити або обмежити доступ гравцю або відвідувачу до
букмекерського пункту або онлайн системи, якщо така особа порушує
громадський порядок, перешкоджає укладенню парі, здійсненню ставок,
або відносно якої є обґрунтована підозра у застосуванні методів,
технологій, програм, прийомів, які можуть вплинути на результати
виграшу, або яка перешкоджає здійсненню виплат виграшів, порушує
правила участі у букмекерському парі або парі тоталізатора (правила парі),
ображає честь і гідність відвідувачів, учасників, представників
організатора букмекерської діяльності, третіх осіб, відмовляється від
пред’явлення документа, який дає можливість достовірно встановити її
вік, або вчиняє інші дії, які перешкоджають нормальній діяльності
організатора букмекерської діяльності.
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2. Інші обмеження можуть бути встановлені правилами участі у
букмекерському парі або парі тоталізатора (правилами парі).
Стаття 39. Правила участі у букмекерському парі або парі
тоталізатора (правила парі)
1. Правила участі у букмекерському парі або парі тоталізатора
(правила парі) мають бути складені державною мовою.
2. Правила парі мають містити порядок укладання парі між
організатором букмекерської діяльності та гравцем або гравців між собою.
3. Правила парі мають містити положення про заборону участі в парі
осіб, які не досягли 18 років.
4. Правила парі розміщуються у букмекерському пункті та через
онлайн систему публікуються на вебсайті чи мобільному (програмному)
додатку організатора букмекерської діяльності у разі здійснення
букмекерської діяльності через мережу «Інтернет».
Стаття 40. Виплата за результатами парі, повернення ставки
1.
За отриманням виплати або ставки, яка підлягає поверненню, у
букмекерському пункті гравець має пред’явити документ, що підтверджує
його особу та копії облікової картки платника податків або копії паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають
відмітку у паспорті) або інший документ відповідно правил ідентифікації
(верифікації) цього Закону.
2.
Не допускається виплата або повернення ставки будь-яким
третім особам, в тому числі особам, на користь яких гравець пропонує
здійснити виплату або повернення ставки. Це обмеження не
розповсюджується на випадки звернення щодо повернення ставок,
зроблених неповнолітньою, недієздатною особою або особою, цивільна
дієздатність якої обмежена, якщо особа, що звертається за поверненням
ставки, є законним представником такої особи.
3.
Строк здійснення виплати або повернення ставки визначається
в правилах організатора букмекерської діяльності, але не повинен
перевищувати 10 (десять) робочих днів з дня визначення отримувача
виплати або ставки, яка підлягає поверненню.
4.
Організатор букмекерської діяльності має право продовжити
цей строк, але не більше ніж на 10 (десять) робочих днів, з обов’язковим
повідомленням гравця, якому необхідно здійснити виплату або повернути
ставку, про продовження такого строку, з обов’язковим зазначенням
причини такого продовження та часу здійснення виплати або повернення
ставки.
Стаття 41. Форми провадження букмекерської діяльності
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1. Букмекерська діяльність може проводитися:
1) в букмекерських пунктах;
2) через мережу «Інтернет».
2. Проведення букмекерської діяльності без дотримання вимог цього
Закону та будь-яким чином, прямо не дозволеним цим Законом,
забороняється.
Стаття 42. Провадження букмекерської діяльності в букмекерських
пунктах
1. Організатори букмекерської діяльності можуть здійснювати
букмекерську діяльність у букмекерських пунктах на підставі відповідної
ліцензії відповідно до цього Закону.
2. Букмекерські пункти організатора букмекерської діяльності
розміщуються в нежитловому приміщенні або частині нежитлового
приміщення.
3. Букмекерські пункти організатора букмекерської діяльності не
можуть бути розташовані:
1) безпосередньо у приміщеннях, в яких розміщено органи державної
влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування;
2) ближче ніж за 150 метрів до дошкільних закладів освіти, закладів
загальної середньої освіти, позашкільної, спеціалізованої, професійної
(професійно-технічної) та фахової передвищоï освіти;
3) безпосередньо у приміщеннях закладів культури (в тому числі
бібліотек, музеїв, театрів, виставкових галерей);
4) безпосередньо в приміщеннях медичних закладів;
5) ближче ніж за 150 метрів до приміщень спеціалізованих дитячих
розважальних центрів;
6) безпосередньо у приміщеннях культових будівель та споруд, а
також приміщеннях, які належать релігійним організаціям;
7) у приміщеннях, що належать до житлового фонду;
8) в об’єктах незавершеного будівництва;
4. Організатор букмекерської діяльності у букмекерських пунктах
повинен мати на підставі власності або користування офлайн систему
організатора букмекерської діяльності (офлайн система), яка обов’язково
повинна відповідати таким вимогам:
1) наявність механізму фіксування прийому, розрахунку та виплати
виграшів укладеного парі;
2) перелік (лінія) подій, на які пропонується укладання парі;
3) методи захисту персональних даних гравця;
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4) методи захисту від зовнішнього несанкціонованого втручання осіб
до роботи офлайн системи;
5) наявність механізму тестування із залученням суб’єктів
сертифікації визначених Уповноваженим органом.
5. Організатори букмекерської діяльності зобов’язані обладнати
приміщення букмекерського пункту системою охоронної сигналізації.
6. Організатори букмекерської діяльності мають право обладнати
приміщення зони обслуговування гравців та службові приміщення
букмекерського пункту організатора букмекерської діяльності системами
відеоспостереження та аудіозапису, про що попередити відвідувачів
відповідними позначеннями.
7. Режим
роботи
букмекерського
пункту,
визначаються
організатором букмекерської діяльності самостійно, з урахуванням
необхідності дотримання вимог законодавства щодо забезпечення
громадської безпеки і правопорядку, нормальних (звичайних) умов життя
для громадян, що проживають на суміжній та прилеглій до букмекерського
пункту території, а також виконання вимог норм і правил, що
регламентують граничний рівень звукового шуму та електромагнітного
випромінювання.
8. У місцях розміщення букмекерських пунктів організатора
букмекерської діяльності у доступному для гравців та відвідувачів місці
мають бути розміщені для вільного ознайомлення копія ліцензії на
провадження букмекерської діяльності та проведення азартних ігор казино
через мережу «Інтернет», правила участі у букмекерському парі або парі
тоталізатора (правила парі), режим та розклад роботи букмекерського
пункту, інформаційні матеріали з питань ігрової залежності та
відповідальної гри.
9. У букмекерських пунктах організатора букмекерської діяльності
можуть прийматися ставки у безготівкових коштах, коштах, електронних
грошах, майнових прав на електронні грошові замінники у відповідності
до чинного законодавства України.
10. У букмекерських пунктах організатора букмекерської діяльності
можуть здійснюватися виплати у безготівкових коштах, коштах,
електронних грошах, майновими правами на електронні грошові замінники
відповідно до чинного законодавства України.
11. Букмекерські пункти можуть розміщуватися в приміщеннях
іподромів з метою організації та проведення азартних кінно-спортивних
ігор (змагань) за правилами букмекерського парі або парі тоталізатора
(правила парі), з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом.
Стаття 43. Провадження букмекерської діяльності через мережу
«Інтернет».
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1. Провадження букмекерської діяльності через мережу «Інтернет»
здійснюється організатором букмекерської діяльності відповідно до вимог
цього Закону та іншого законодавства України виключно через онлайн
систему організатора букмекерської діяльності (онлайн система), яка має
відповідати вимогам цього Закону.
2. Організатор букмекерської діяльності може здійснювати свою
діяльність в мережі «Інтернет» через онлайн систему, зокрема, з
використанням вебсайту, мобільних (програмних) додатків на різних
операційних системах, терміналів прийому ставок парі (ставкоматів,
беттінг машин) та інших програмно-технічних засобів, які відповідають
вимогам цього Закону. Термінали прийому ставок парі (ставкомати,
беттінг машини) можуть розташовуватись виключно у букмекерських
пунктах та мають бути підключеними до системи онлайн моніторингу.
3. Забороняється прийому ставок парі через ставкомати, беттінг
машини, якщо такі ставки мають ознаки, у тому числі, візуальні ознаки
азартних ігор залів гральних автоматів та казино (у рулетку, кості, карти та
циліндричні ігри на гральних автоматах).
4. Організатор букмекерської діяльності у мережі «Інтернет»
повинен мати на підставі власності або права користування онлайн
систему організатора букмекерської діяльності (онлайн система), яка
обов’язково повинна відповідати таким вимогам:
1) наявність механізму фіксування прийому, розрахунку та виплати
виграшів укладеного парі;
2) перелік (лінія) подій, на які пропонується укладання парі;
3) методи захисту персональних даних гравця;
4) методи захисту від зовнішнього несанкціонованого втручання осіб
в роботу онлайн системи;
5) пройти тестування із залученням суб’єктів сертифікації
визначеним Уповноваженим органом.
5. Організатор букмекерської діяльності, що здійснює діяльність
через мережу «Інтернет» може приймати ставки від осіб, що перебувають
на території України або за її межами відповідно до вимог цього Закону та
інших нормативно-правових актів.
6. Онлайн система повинна використовуватись організатором
букмекерської діяльності відповідно до вимог цього Закону та інших
нормативно-правових актів на належній правовій підставі.
7. Організатор букмекерської діяльності може здійснювати
діяльність у мережі «Інтернет» через вебсайт після повідомлення
Уповноваженого органу про список доменних імен у доменній зоні .UA.,
які він збирається використовувати для провадження букмекерської
діяльності.
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8. Вебсайт та відповідне доменне ім’я доменної зони .UA
організатора букмекерської діяльності у мережі «Інтернет» мають
належати на підставі власності або користування організатору
букмекерської діяльності або його засновнику (учаснику), який прямо або
опосередковано здійснює контроль над організатором азартних ігор.
9. Організатор букмекерської діяльності, який здійснює свою
діяльність через мережу «Інтернет», повинен забезпечити наявність на
вебсайті наступної достовірної інформації державною мовою та, за
бажанням організатора букмекерської діяльності, іншими мовами:
1) повне найменування організатора букмекерської діяльності згідно
зі статутними документами;
2) місцезнаходження організатора букмекерської діяльності;
3) ідентифікаційний код організатора букмекерської діяльності;
4) відомості про ліцензію (серія, номер, строк дії та дата видачі);
5) правила участі в букмекерському парі або парі тоталізатора
(правила парі);
6) порядок і строки виплати виграшів;
7) інформація про мобільні додатки та інше гральне обладнання, яке
використовується організатором букмекерської діяльності;
8) інформація про сервісну та технічну службу підтримки
організатора букмекерської діяльності;
9) інформаційні матеріали з питань ігрової залежності та
відповідальної гри;
10) попередження про заборону участі в парі особам, які не досягли
18 років.
10. Мобільні (програмні) додатки, термінали самообслуговування
(ставкомати, беттінг машини) та інші програмно-технічні засоби, які
призначені для участі в парі, мають надавати гравцям доступ до
інформації, визначеної в частині восьмій цієї статті.
11. Гравець самостійно створює клієнтський рахунок гравця
(особистий кабінет) в онлайн системі організатора букмекерської
діяльності шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми.
12. Оплата ставок, повернення коштів, внесених гравцями для участі
в парі, та виплата виграшів гравцям через мережу «Інтернет» здійснюється
у готівковій або безготівковій формі через букмекерські пункти або онлайн
систему організатора букмекерської діяльності з урахуванням положень
цього Закону.
13. Внесення гравцем ставки або поповнення клієнтського рахунку
гравця вважається його згодою з відповідними правилами організатора
букмекерської діяльності.
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14. Організатор букмекерської діяльності зобов’язаний забезпечити
захист інформації, яка стосується гравців, в порядку, визначеному
законодавством України.
РОЗДІЛ VІ
ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР В ЗАЛАХ
ГРАЛЬНИХ АВТОМАТІВ
Стаття 44. Організація та проведення азартних ігор на гральних
автоматах
1.
Організація та проведення азартних ігор в залах гральних
автоматів дозволяється виключно на підставі ліцензії на організацію та
проведення азартних ігор в залах гральних автоматів у спеціальних
гральних зонах відповідно до цього Закону
Залами гральних автоматів вважаються:
1) одне або декілька нежитлових приміщень або їх частина,
загальною площею не менше 300 (трьохсот) метрів квадратних, що
розташовані на території спеціальної гральної зони, у населених пунктах з
чисельністю населення більше 500 тисяч осіб.
2) одне або декілька нежитлових приміщень або їх частина,
загальною площею не менше 150 (ста п’ятдесяти) метрів квадратних, що
розташовані на території спеціальної гральної зони, у населених пунктах з
чисельністю населення менше 500 тисяч осіб.
Територією спеціальної гральної зони для розташування залів
гральних автоматів вважаються:
1) територія будівель, в яких розташовані готелі категорії “три
зірки”, “чотири зірки” та “п’ять зірок”, з номерним фондом не менше 200
(двохсот) номерів для міста Києва.
2) територія будівель, в яких розташовані готелі категорії “три
зірки”, “чотири зірки” та “п’ять зірок”, з номерним фондом не менше 150
(ста п’ятдесяти) номерів для інших населених пунктів.
2. Забороняється розміщувати зали гральних автоматів:
1) безпосередньо у приміщеннях, в яких розміщено органи державної
влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування;
2) ближче ніж за 150 метрів до дошкільних закладів освіти, закладів
загальної середньої освіти, позашкільної, спеціалізованої, професійної
(професійно-технічної) та фахової передвищоï освіти;
3) безпосередньо у приміщеннях закладів культури (в тому числі
бібліотек, музеїв, театрів, виставкових галерей);
4) безпосередньо у приміщеннях медичних закладів;
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5) ближче ніж за 150 метрів до приміщень спеціалізованих дитячих
розважальних центрів;
6) безпосередньо у приміщеннях культових будівель та споруд, а
також приміщеннях, які належать релігійним організаціям;
7) у приміщеннях, що належать до житлового фонду;
8) в об’єктах незавершеного будівництва,
пересувних малих архітектурних формах;

кіосках,

навісах

і

9) в населених пунктах з населенням менше 10 000 (десять тисяч)
осіб.
Стаття 45. Організатори азартних ігор на гральних автоматах
1.
Регулювання діяльності азартних ігор на гральних автоматах
базується на таких принципах:
1)
принцип обмеженої кількості організаторів ігор в залах
гральних автоматів, гральних автоматів дозволених до використання в
залах гральних автоматів на території України;
2)
застосування міжнародних стандартів для розвитку організації
азартних ігор на гральних автоматах;
3)
забезпечення принципу «відповідальної гри» в Україні;
4)

створення умов до залучення інвестицій в Україну.

2.
Ліцензії на організацію та проведення азартних ігор в залах
гральних автоматів видаються за результатами електронного аукціону, що
проводиться Уповноваженим органом, відповідно до порядку проведення
електронних аукціонів у сфері азартних ігор, що затверджується Кабінетом
Міністрів України.
3.
Розміщення гральних автоматів дозволяється з урахуванням
чисельності населення, а саме: не більше одного грального автомата на
1 000 (одну тисячу) осіб населення на відповідній території, але в будьякому разі не більше 40 000 (сорока тисяч) гральних автоматів на території
України.
4.
Обмеження встановлені пунктом 3 цієї статі, в сторону
збільшення, можуть бути переглянуті Уповноваженим органом не раніше
ніж через 3 (три) роки після набрання чинності цим Законом.
Стаття 46. Проведення електронного аукціону на гральні автомати
1.
Проведення електронного аукціону на отримання ліцензії
на організацію та проведення азартних ігор на гральних автоматах
здійснюється Уповноваженим органом відповідно до порядку проведення
електронних аукціонів у сфері азартних ігор.
2.
Кількість гральних автоматів, дозволених для розміщення
під однією ліцензією на організацію та проведення азартних ігор в залах
гральних автоматів, щодо яких проводяться електронні аукціони,
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становить 250 (двісті п’ятдесят) гральних автоматів. Загальна кількість
ліцензій на організацію та проведення азартних ігор в залах гральних
автоматів становить 160 (сто шістдесят) з яких:
1) 60 (шістдесят) ліцензій – для розміщення гральних автоматів в
залах гральних автоматів на території спеціальної гральної зони міста
Києва;
2) 40 (сорок) ліцензії – для розміщення гральних автоматів в залах
гральних автоматів на території спеціальної гральної зони в містах: Одеса,
Харків, Дніпро та Львів, але не більше 50 (п’ятдесяти) залів гральних
автоматів для одного міста;
3) 60 (шістдесят) ліцензії – для розміщення гральних автоматів в
залах гральних автоматів на території спеціальної гральної зони інших
населених пунктів, але не більше 20 (двадцяти) залів гральних автоматів
для одного населеного пункту.
3.
Гарантійний внесок за участь у електронному аукціоні,
порядок його сплати та повернення встановлюються умовами
електронного аукціону.
4.
Початкова ціна ліцензії на організацію та проведення
азартних ігор в залах гральних автоматів для електронних аукціонів
встановлюється Уповноваженим органом з урахуванням положень цього
Закону.
5.
За результатами проведення електронного аукціону
переможець (переможці) звертаються до Уповноваженого органу за
отриманням ліцензії на організацію та проведення азартних ігор на
гральних автоматах.
Стаття 47. Обов’язки організатора азартних ігор на гральних
автоматах
1.
У своїй діяльності організатор ігор на гральних автоматах
зобов’язаний:
1) забезпечити зберігання у залі гральних автоматів таких документів
(або копій): документи про право власності або користування
приміщенням (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу,
договір оренди тощо), де здійснюються організація та проведення азартних
ігор у залі гральних автоматів, документи про право власності або
користування гральними автоматами (договір купівлі-продажу, договір
оренди, видаткова накладна тощо), документи на гральне обладнання та
відповідні сертифікати;
2) розробляти правила організатора гри на гральних автоматах;
3) своєчасно вносити платежі за ліцензію;
4) вживати заходів для недопущення до участі в азартних іграх на
гральних автоматах, які не досягли 18 років;
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5) встановлювати та використовувати у залах гральних автоматів
обладнання,
гральні
автомати,
які
виключають
можливість
несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для
заздалегідь визначеного результату азартної гри;
6) видавати виграші (призи) відповідно до правил проведення
азартних ігор на гральних автоматах впродовж строку, встановленого цим
Законом;
7) обладнати приміщення залу гральних автоматів системою
охоронної сигналізації та системами відеоспостереження, а також
забезпечити зберігання відеозаписів. Вимоги до систем охоронної
сигналізації та відеоспостереження, а також строки зберігання відеозаписів
визначаються Уповноваженим органом;
8) у доступному для гравців та відвідувачів місці розмістити
засвідчену підписом керівника (чи уповноваженої ним особи) та скріплену
печаткою (за наявності) копію ліцензії на організацію та проведення
азартних ігор на гральних автоматів, правила відвідування залу гральних
автоматів та правила проведення азартних ігор на гральних автоматах;
9) вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією)
відповідно до цього Закону;
10) виконувати інші обов’язки, передбачені цим Законом та
законодавством України про азартні ігри.
2. Під час здійснення діяльності з організації та проведення азартних
ігор на гральних автоматах організатор азартних ігор повинен мати діючу
банківську гарантію здійснення виплати державного банку України або
банку з переліку, визначеного Уповноваженим органом, на суму
еквівалентну не менше 200 (двохсот) мінімальних заробітних плат або
цільовий банківський депозит у державному банку України або банку з
переліку банків, визначеного Уповноваженим органом, на суму
еквівалентну не менше 200 (двохсот) мінімальних заробітних плат.
Стаття 48. Загальні вимоги до залу гральних автоматів
1. Організатор гри на гральних автоматах розпочинає свою
діяльність з організації та проведення азартних ігор в залі гральних
автоматів після отримання ліцензії на організацію та проведення азартних
ігор на відповідну кількість гральних автоматів та ліцензій на кожен
гральний автомат відповідно до цього Закону.
2. Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор в залі
гральних автоматів дозволяє проводити діяльність в приміщеннях
спеціальних залів гральних автоматів що відповідають вимогам цього
Закону.
3. Організатор гри на ігрових автоматах забезпечує розміщення
грального обладнання у кількості не менше:

54

1) 50 гральних автоматів та 1 електронна рулетка, у випадку
розташування грального залу ігрових автоматів на території будівель, у
населених пунктах з чисельністю населення більше 500 тисяч осіб.
2) 25 гральних автоматів та 1 електронна рулетка, у випадку
розташування грального залу ігрових автоматів на території будівель, у
населених пунктах з чисельністю населення менше 500 тисяч осіб.
4. Режим роботи залу гральних автоматів та об’єктів, що в ньому
розміщені, визначаються організатором гри на гральних автоматах
самостійно, з урахуванням необхідності дотримання вимог законодавства
щодо забезпечення громадської безпеки та правопорядку, нормальних
(звичайних) умов життя для громадян, що проживають на суміжній та
прилеглій до залу гральних автоматів території, а також виконання вимог
норм і правил, що регламентують граничний рівень звукового шуму та
електромагнітного випромінювання.
5. Гральні автомати, що розміщенні в залі гральних автоматів, не
повинно бути видно з зовнішньої сторони будівлі.
6. Організатор азартних ігор на гральних автоматах повинен
унеможливити настання таких випадків:
1) надання заздалегідь неправдивої інформації щодо порядку
організації та проведення азартних ігор та результатів гри;
2) сприяння у виграші;
3) втручання у процес гри (крім випадків, передбачених правилами
азартних ігор).
Стаття 49. Правила відвідування залу гральних автоматів
1. Правила відвідування залу гральних автоматів встановлюються
організатором гри на гральних автоматах.
2. Правила відвідування залу гральних автоматів мають бути
складені державною мовою, пронумеровані, переплетені, завірені підписом
уповноваженої особи організатора азартних ігор на гральних автоматах та
скріплені печаткою організатора гри на гральних автоматах (за наявності).
3. У правилах відвідування залу гральних автоматів серед іншого
зазначається інформація про режим роботи залу гральних автоматів, про
заборону відвідування залу гральних автоматів особами, які не досягли
віку, встановленого цим Законом.
Стаття 50. Основні вимоги до грального обладнання у залі гральних
автоматів
1. До використання в залі гральних автоматів допускається виключно
гральне обладнання, в якому виключено можливість несанкціонованого
втручання в їх діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного
результату азартної гри.
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2. Тестування грального обладнання проводиться організатором
азартних ігор із залученням суб’єктів сертифікації, визначених
Уповноваженим органом.
3. Усі гральні автомати мають бути обладнані та/або підключені до
генераторів випадкових чисел, які проводять випадкові та незалежні
результати гри та забезпечують неможливість передбачення результату
майбутньої гри, спираючись на результатах попередніх ігор. Генератори
випадкових чисел мають працювати постійно, незважаючи на те, йде гра з
використанням грального автомату чи ні.
Генератори випадкових чисел (у випадку встановлення в корпусі
грального автомата) та процес випадкового вибору мають бути захищені
від зовнішнього впливу, зокрема від електромагнітного втручання,
електростатичного втручання, радіочастотних перешкод.
Гральні автомати мають використовувати захищені протоколи
зв’язку, що забезпечують захист генератора випадкових чисел та процес
випадкового відбору від впливу зі сторони пов’язаного обладнання, з яким
відбувається обмін даними.
Забороняється
вносити
не
передбачені
конструкторськотехнологічною та програмною документацією виробника зміни у
конструкцію сертифікованого грального обладнання.
4. Забороняється використання грального обладнання,
пройшло сертифікацію відповідно до цього Закону.

що

не

5. Гральне обладнання та гральні автомати залу гральних автоматів
мають бути під’єднані до системи онлайн моніторингу відповідно до цього
Закону.
6. Розміщення гральних автоматів поза межами гральних закладів
казино та/або залів гральних автоматів, забороняється.
Стаття 51. Спеціальні вимоги до правил проведення азартних ігор на
гральних автоматах
1. Правила проведення азартних ігор на гральних автоматах
розробляються організатором гри на гральних автоматах.
2. Правила проведення азартних ігор на гральних автоматах мають
містити порядок участі в азартній грі та взаємодії між організатором
азартної гри на гральних автоматах та гравцем.
3. Правила проведення азартних ігор на гральних автоматах мають
містити положення про заборону участі в азартній грі осіб, які не досягли
18 років.
4. Правила проведення азартних ігор на гральних автоматах
розміщуються всередині залів гральних автоматів, у доступному для
відвідувачів та гравців місці.
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5. Правила проведення азартних ігор на гральних автоматах не
можуть суперечити нормам цього Закону та ліцензійним умовам.
Стаття 52. Прийняття коштів, виплата виграшів (призів) та
повернення коштів, внесених гравцями для участі в
азартних іграх в залах гральних автоматів
1. Прийняття коштів, повернення коштів, внесених гравцями для
участі в азартних іграх в залах гральних автоматів та виплата виграшів
(призів) здійснюється виключно через каси та/або купюроприймачі, якщо
такі купюроприймачі встановлені виробником гральних автоматів.
2. Виплата виграшу (призу) та повернення гравцю коштів, внесених
гравцем для участі в азартній грі, здійснюється негайно на першу вимогу
гравця на підставі оригіналу документа, що посвідчує особу та копії
облікової картки платника податків або копії паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у
паспорті).
РОЗДІЛ VII
ПОРЯДОК ВИПУСКУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЛОТЕРЕЙ
Стаття 53. Спеціальні вимоги та обмеження щодо випуску та
проведення лотерей
1. В Україні дозволяється випуск і проведення виключно державних
лотерей, організованих Уповноваженим органом шляхом видачі оператору
державних лотерей ліцензії на випуск і проведення лотерей в порядку,
встановленому цим Законом.
2. В Україні дозволяється випуск та проведення таких видів лотерей:
1) миттєва лотерея;
2) тиражна лотерея (лотерея з відсотковим призовим фондом, лотерея
з фіксованим призовим фондом, змішана лотерея, визначена лотерея тощо);
3) комбінована лотерея.
3. Забороняється діяльність з випуску та проведення інших видів
лотерей, ніж ті, що вказані у частині другій цієї статті.
4. Забороняється проведення діяльності з випуску та проведення
лотереї з метою приховування (імітацію) інших видів азартних ігор,
передбачених цим Законом.
5. Правила проведення лотереї не можуть містити положення, за
якими витрати на її організацію, а також виплати призового фонду
здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України.
6. Лотереї не можуть розповсюджуватись:
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1) безпосередньо у приміщеннях, в яких розміщено органи державної
влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування;
2) ближче ніж за 150 метрів до дошкільних закладів освіти, закладів
загальної середньої освіти, позашкільної, спеціалізованої, професійної
(професійно-технічної) та фахової передвищоï освіти;
3) безпосередньо у приміщеннях закладів культури (в тому числі
бібліотек, музеїв, театрів, виставкових галерей);
4) безпосередньо у приміщеннях медичних закладів;
5) ближче ніж за 150 метрів до приміщень спеціалізованих дитячих
розважальних центрів;
6) безпосередньо у приміщеннях культових будівель та споруд, а
також приміщеннях, які належать релігійним організаціям;
7) у приміщеннях, що належать до житлового фонду;
8) в об’єктах незавершеного будівництва, кіосках, навісах і
пересувних малих архітектурних формах.
7. Максимальний розмір однієї ставки (ціна одного лотерейного
білета) в державній лотереї не може перевищувати суму в 1000 (одну
тисячу) гривень.
Стаття 54. Оператори лотерей
1. Регулювання ринку лотерей засновується на таких принципах:
1) принцип державної монополії на запровадження лотерей, що
полягає у забороні запровадження та проведення на території України
будь-яких лотерей, крім державних, які проводяться оператором лотерей,
що одержав право на їх проведення, у порядку, визначеному цим Законом;
2) принцип добровільності, що передбачає самостійність і
добровільність прийняття гравцем рішення про участь у лотереї.
Примусова участь у проведенні лотереї забороняється;
3) принцип рівності умов участі в проведенні лотереї, що передбачає
рівність шансів на виграш призу в лотерею у гравців, які зробили однакові
ставки; обов’язкове застосування механізму розігрування призів на умовах
випадковості, незалежно від волі оператора лотерей, гравців або інших
осіб;
4) принцип захисту інформації, що передбачає обов’язковий
технологічний та фізичний захист розігрувальних пристроїв і засобів
зняття, зберігання, вводу і виведення інформації, пов’язаної з рухом
коштів і лотерейних білетів, від несанкціонованого доступу третіх осіб
відповідно до Закону України «Про інформацію», Закону України «Про
захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та
Закону України «Про захист персональних даних», організацію
періодичного контролю за їх справністю;
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5) принцип попередньої оплати ставки, що передбачає повне і таке,
що передує розіграшу, внесення ставки оператору лотереї;
6) забезпечення гарантій застосування принципу відповідальної гри в
Україні;
7) створення умов для залучення інвестицій в Україну.
2. Діяльність з випуску та проведення лотерей
здійснюється одночасно одним оператором лотерей.

в

Україні

3. Ліцензія на випуск та проведення лотерей видається за
результатами електронного аукціону, що проводиться Уповноваженим
органом, відповідно до порядку проведення електронних аукціонів у сфері
азартних ігор, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
4. До участі в електронному аукціоні допускаються юридичні особи,
які мають 3 (три) і більше років досвіду з випуску та провадження лотерей
на дату подання проведення електронного аукціону.
Наявність досвіду з випуску та проведення лотерей може бути
підтверджена ліцензією, договором на здійснення лотерейної діяльності у
якості оператора тощо. Не вважається досвідом з випуску та проведення
лотерей випуск та проведення лотерей на території держав, що здійснюють
збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону
України “Про оборону України”.
5. Під час визначення досвіду для встановлення відповідності
заявника кваліфікаційним вимогам, зазначеним в цій статті, беруться до
уваги показники групи суб’єктів господарювання, які пов’язані із
заявником відносинами контролю в значенні Закону України “Про захист
економічної конкуренції”.
6. До участі в електронному аукціоні не допускаються компанії,
зареєстровані в офшорній зоні, зонах та країнах, внесених FATF до
переліку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів,
одержаних злочинним шляхом.
7. Порядок проведення електронного аукціону
додаткові вимоги до учасників електронного аукціону.

може

містити

8. Оператор лотерей протягом одного року з дня отримання ліцензії
на випуск та проведення лотерей зобов’язаний відкрити не менше 1 000
(однієї тисячі) пунктів розповсюдження лотерей.
9. Забороняється використання слова “лотерея” та словосполучень зі
словом “лотерея” у будь-яких відмінках і контекстах у рекламі окремих
видів підприємницької діяльності (товарів, робіт, послуг) або в назвах
юридичних осіб, якщо такі особи не мають статусу оператора лотерей або
розповсюджувача лотереї відповідно до цього Закону.
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10. Забороняється розповсюдження лотерей через лотерейні
термінали, якщо така лотерея має ознаки, у тому числі, візуальні ознаки
азартних ігор залів гральних автоматів та казино (у рулетку, кості, карти та
циліндричні ігри на гральних автоматах)
Стаття 55. Проведення електронного аукціону
1. Проведення електронного аукціону на отримання ліцензії на
випуск та проведення лотерей здійснюється Уповноваженим органом
відповідно до порядку проведення електронних аукціонів у сфері азартних
ігор.
2. Початкова ціна ліцензії встановлюється Уповноваженим органом з
урахуванням положень цього Закону. Розмір плати за видачу ліцензій на
випуск та проведення лотерей визначається за результатами проведення
електронного аукціону.
3. За результатами проведення електронного аукціону переможець
або, якщо переможець не є резидентом України, юридична особа, що
відповідає вимогам до операторів азартних ігор в Україні та
контролюється переможцем, звертається до Уповноваженого органу за
отриманням ліцензії на організацію та проведення діяльності з випуску та
розповсюдження лотерей та укладає договір оператора лотерей з
Уповноваженим органом.
4. Гарантійний внесок за участь у електронному аукціоні, порядок
його сплати та повернення встановлюються умовами електронного
аукціону.
Стаття 56. Обов’язки оператора лотерей
1. Оператор лотерей зобов’язаний забезпечити самостійність і
добровільність прийняття гравцем рішення про участь у проведенні
лотереї.
2. Оператор лотерей зобов’язаний забезпечити здійснення
попередньої оплати ставки, тобто повне і таке, що передує розіграшу,
внесення ставки для участі у лотереї. Не дозволяється прийняття ставок
(продаж лотерейних білетів) у кредит (із розстроченням платежу) або з
наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими
картками за наявності авторизації платежу.
3. Під час здійснення діяльності з випуску та проведення лотерей
оператор лотерей повинен мати діючу банківську гарантію здійснення
виплати державного банку України або банку з переліку, визначеного
Уповноваженим органом, на суму еквівалентну не менше 100 000 (ста
тисячам) мінімальних заробітних плат або цільовий банківський депозит у
державному банку України або банку з переліку банків, визначеного
Уповноваженим органом, на суму еквівалентну не менше 100 000 (ста
тисячам) мінімальних заробітних плат.
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4. Законодавством України можуть бути встановлені інші обов’язки
оператора лотереї.
Стаття 57. Правила проведення лотереї
1. Оператор лотерей випускає та проводить лотереї відповідно до
правил проведення кожної окремої лотереї.
2. Оператор лотерей розробляє правила проведення лотереї та
погоджує їх з Уповноваженим органом у встановленому Уповноваженим
органом порядку.
3. Правила проведення лотереї мають визначати:
1) порядок та умови проведення лотереї;
2) вартість лотерейних білетів або ставки;
3) порядок формування призового фонду лотереї, його розмір та
заплановану структуру розподілу в розрізі розмірів виграшів (призів);
4) порядок визначення переможців лотереї;
5) виграш (приз) або його еквівалент;
6) порядок проведення розіграшу призового фонду лотереї, алгоритм
визначення виграшів;
7) порядок, строки та умови виплати виграшу (призу) та повернення
коштів, внесених гравцями для участі в проведенні лотереї;
8) порядок розповсюдження лотереї;
9) порядок розгляду скарг гравців лотереї.
4. Уповноважений орган може встановлювати додаткові вимоги до
змісту правил проведення лотереї;
5. Правила проведення кожної лотереї, яку випускає та проводить
оператор лотереї, мають бути опубліковані на вебсайті оператора лотерей.
Стаття 58. Призовий фонд лотереї
1. Оператор лотерей зобов’язаний забезпечити формування
призового фонду лотереї в розмірі не менше 50 (п’ятдесяти) відсотків від
сум доходів, отриманих від прийняття ставок.
2. Оператору лотерей заборонено використовувати кошти призового
фонду інакше, ніж на виплату виграшів (призів).
3. На кошти призового фонду або кошти, що підлягають
перерахуванню державі та які обліковуються на рахунку оператора
державних лотерей не можуть бути звернено будь-які стягнення.
4. На кошти, накопичені розповсюджувачами державної лотереї від
прийняття ставок, не може бути звернено будь-які стягнення, накладені
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відповідно до законодавства на цих розповсюджувачів або на банки, в яких
вони обслуговуються.
Стаття 59. Розповсюджувачі лотерей
1. Розповсюдження лотерей, які випускає та проводить оператор
лотерей, здійснюється на всій території України та не потребує одержання
спеціальних дозволів відповідно до правил проведення лотереї.
2. Юридичні або фізичні особи мають право здійснювати
розповсюдження лотереї за наявності посвідчення, виданого оператором
лотерей, форма якого визначається Уповноваженим органом.
Розповсюджувачі лотерей не мають права організовувати та проводити
буді-які інші види діяльності з організації та проведення азартних ігор.
3. Розповсюджувач лотерей не має права передавати третім особам
надані договором про розповсюдження лотерей повноваження з
розповсюдження лотерей.
4. Розповсюджувач лотерей не може змінювати встановлений
оператором лотерей розмір ставки у лотереї та/або ціну лотерейного
білета.
5. Прийняття коштів, повернення коштів, внесених гравцями для
участі в проведення лотереї, та виплата виграшів (призів) здійснюється
виключно через каси оператора лотерей або розповсюджувача лотерей (за
бажанням переможця), або у випадках, передбачених правилами лотерей, у
безготівковому вигляді на банківський рахунок переможця на підставі
оригіналу документа, що посвідчує особу та копії облікової картки
платника податків або копії паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
РОЗДІЛ VIII
ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР В ПОКЕР
Стаття 60. Організація та проведення азартних ігор в покер
1. Організація та проведення азартних ігор в покер провадиться
виключно на підставі ліцензій на організацію та проведення азартних ігор в
покер в покерних клубах та/або на організацію та проведення азартних ігор в
покер в мережі «Інтернет».
2. Загальна кількість ліцензій на організацію та проведення азартних
ігор в покер в покерних клубах становить 5 (п’ять). Загальна кількість
ліцензій на організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі
«Інтернет» становить 5 (п’ять).
3. Організатори азартних ігор в покер провадять діяльність з
дотриманням вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів у
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сфері регулювання азартних ігор.
4. Організаторам азартних ігор в покер забороняється:
1) проводити ігри в покер та або покерні турніри, що не передбачені
правилами організатора гри в покер;
2) проводити діяльність без ліцензії;
3) пропонувати як виграш алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні
напої, вина столові, тютюнові вироби або інше майно, володіння або
розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів або
ліцензій;
4) примушувати відвідувачів до участі в грі в покер.
Стаття 61. Обов’язки організатора азартних ігор в покер
1.
У своїй діяльності організатор азартних ігор в покер
зобов’язаний:
1) дотримуватися вимог цього Закону, правил організатора гри в покер,
вимог чинного законодавства;
2) проводити виключно ті види ігор в покер, що відповідають вимогам
цього Закону та ліцензійним умовам, і виключно після отримання відповідної
ліцензії;
3) дотримуватися вимог Закону України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення» та нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом;
4) вживати заходів для запобігання порушенням чинного законодавства
гравцями, відвідувачами, працівниками організатора азартних ігор гри в
покер;
5) утримуватися від дій, які можуть мати вплив на результати гри в
покер;
6) вживати заходів для недопущення до участі у грі в покер, які не
досягли 18 років;
7) створювати умови для:
а) ознайомлення гравців та відвідувачів з ліцензією організатора
азартних ігор гри в покер, або з її засвідченою копією, правилами
організатора гри в покер;
б) дотримання умов гри в покер гравцями відповідно до правил гри в
покер, що затверджені організатором азартних ігор в покер;
8) своєчасно вносити платежі за ліцензію;
9) своєчасно та в повному обсязі здійснювати виплати відповідно до

63

правил організатора азартних ігор гри в покер;
10) вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією)
відповідно до цього Закону.
2.
Організатор азартних ігор в покер повідомляє протягом 10
(десяти) робочих днів Уповноважений орган про відкриття нового
покерного клубу для подальшого внесення інформації про новий покерний
клуб до Реєстру організаторів азартних ігор в покер.
3.
Організатор азартних ігор в покер повідомляє протягом 10
(десяти) робочих днів Уповноважений орган про закриття покерного клубу
для подальшого внесення інформації про закриття покерного клуб до
Реєстру організаторів азартних ігор в покер.
Стаття 62. Обмеження, які можуть бути застосовані організатором гри в
покер
1. Організатор гри в покер, з дотриманням вимог цього Закону,
правил гри в покер, має право застосовувати такі обмеження у відносинах з
гравцями та/або відвідувачами:
1) відмовити у здійсненні виплат виграшів (призів) особі, яка не є
гравцем та не має права отримання такого виграшу або ставки;
2) заборонити або обмежити доступ гравцю або відвідувачу до
покерного клубу або онлайн системи, якщо така особа порушує
громадський порядок, перешкоджає провадженню гри в покер,
здійсненню ставок, або відносно якої є обґрунтована підозра у
застосуванні методів, технологій, програм, прийомів, які можуть
вплинути на результати виграшу, або яка перешкоджає здійсненню
виплат виграшів, порушує правила гри в покер, ображає честь і гідність
відвідувачів, учасників, представників організатора гри в покер, третіх
осіб, відмовляється від пред’явлення документа, який дає можливість
достовірно встановити її вік, або вчиняє інші дії, які перешкоджають
нормальній діяльності організатора гри в покер.
2. Інші обмеження можуть бути встановлені правилами організатора
гри в покер.
Стаття 63. Правила організатора гри в покер
1. Правила організатора гри в покер мають бути складені державною
мовою.
2. Правила організатора гри в покер мають містити порядок гри в
покер між організатором організатора гри в покер та гравцем або гравців
між собою.
3. Правила організатора гри в покер мають містити положення про
заборону участі в грі в покер осіб, які не досягли 18 років.
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Правила організатора гри в покер розміщуються у покерному клубі
та через онлайн систему публікуються на вебсайті чи мобільному
(програмному) додатку організатора гри в покер у разі здійснення
провадження діяльності гри в покер через мережу «Інтернет» на підставі
відповідної ліцензії.
Стаття 64. Виплата за результатами гри в покер, повернення ставки
1.
Для отримання виплати або ставки, яка підлягає поверненню, у
покерному клубі, гравець має пред’явити документ, що підтверджує його
особу відповідно до правил ідентифікації (верифікації), та копії облікової
картки платника податків або копії паспорта (для фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), визначених
цим Законом.
2.
Не допускається виплата або повернення ставки будь-яким
третім особам, в тому числі особам, на користь яких гравець пропонує
здійснити виплату або повернення ставки. Це обмеження не
розповсюджується на випадки звернення щодо повернення ставок,
зроблених неповнолітньою, недієздатною особою або особою, цивільна
дієздатність якої обмежена, якщо особа, що звертається за поверненням
ставки, є законним представником такої особи.
3.
Строк здійснення виплати або повернення ставки визначається
в правилах організатора гри в покер, але не повинен перевищувати 10
(десяти) робочих днів з дня визначення отримувача виплати або ставки,
яка підлягає поверненню.
Стаття 65.
1.

Форми провадження гри в покер

Гра в покер може проводитися:

1) в покерних клубах;
2) через мережу «Інтернет».
2.
Проведення організації гри в покер без дотримання вимог
цього Закону та будь-яким чином, прямо не дозволеним цим Законом,
забороняється (дія цього Закону не поширюється на спортивний покер).
Стаття 66. Провадження діяльності з організації гри в покер в
покерних клубах
1.
Організатори гри в покер можуть здійснювати діяльність у
покерних клубах, які внесені до Реєстру організаторів гри в покер,
відповідно до цього Закону.
2.
Покерні клуби організатора гри в покер розміщуються в
нежитловому приміщенні або частині нежитлового приміщення.
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3.
Покерні клуби організатора гри в покер не можуть бути
розташовані:
1) безпосередньо у приміщеннях, в яких розміщено органи державної
влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування;
2) ближче ніж за 150 метрів до дошкільних закладів освіти, закладів
загальної середньої освіти, позашкільної, спеціалізованої, професійної
(професійно-технічної) та фахової передвищоï освіти;
3) безпосередньо у приміщеннях закладів культури (в тому числі
бібліотек, музеїв, театрів, виставкових галерей);
4) безпосередньо у приміщеннях медичних закладів;
5) ближче ніж за 150 метрів до приміщень спеціалізованих дитячих
розважальних центрів;
6) безпосередньо у приміщеннях культових будівель та споруд, а
також приміщеннях, які належать релігійним організаціям;
7) у приміщеннях що належать до житлового фонду;
8) в об’єктах незавершеного будівництва,
пересувних малих архітектурних формах.

кіосках,

навісах

і

4.
Організатори гри в покер зобов’язані обладнати приміщення
покерного клубу системою охоронної сигналізації.
5.
Організатори гри в покер мають право обладнати приміщення
зони обслуговування гравців та службові приміщення покерного клубу
організатора гри в покер системами відеоспостереження та аудіозапису,
про що попередити відвідувачів відповідними позначеннями.
6.
У місцях розміщення покерних клубів організатора гри в покер
у доступному для гравців та відвідувачів місці мають бути розміщені для
вільного ознайомлення копія ліцензії на провадження діяльності з гри в
покер в покерних клубах, правила організатора гри в покер, режим та
розклад роботи покерного клубу, інформаційні матеріали з питань ігрової
залежності та відповідальної гри.
7.
Участь в азартній грі в покерному клубі може здійснюватися з
використанням ігрових замінників гривні (гральних жетонів, фішок).
8.
Прийняття коштів, повернення коштів, внесених гравцями для
участі в азартних іграх в покерних клубах, та виплата виграшів (призів)
здійснюється виключно через каси.
9.
Виплата виграшу (призу) та повернення гравцю коштів,
внесених гравцем для участі в азартній грі, здійснюється негайно на першу
вимогу гравця.
Стаття 67. Провадження діяльності організатора гри в покер в
мережі «Інтернет».
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1.
Провадження діяльності організатора гри в покер в мережі
«Інтернет» здійснюється організатором гри в покер відповідно до вимог
цього Закону та іншого законодавства України після отримання ліцензії на
провадження діяльності організатора гри в покер в мережі «Інтернет»
виключно через онлайн систему організатора гри в покер (онлайн
система), яка повинна відповідати вимогам цього Закону.
2.
Організатор гри в покер може здійснювати свою діяльність в
мережі «Інтернет» через онлайн систему в тому числі з використанням
вебсайту, мобільних (програмних) додатків на різних операційних
системах.
3.
Організатор гри в покер в мережі «Інтернет» повинен мати на
підставі власності або користування онлайн систему організатора гри в
покер (онлайн система).
4.
Організатор гри в покер, що отримав ліцензію на організацію
та провадження діяльності через мережу «Інтернет», може приймати
ставки від осіб, що перебувають на території України або за її межами,
відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів.
5.
Онлайн система повинна використовуватись організатором гри
в покер відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових
актів на належній правовій підставі.
6.
Організатор гри в покер може здійснювати діяльність в мережі
«Інтернет» через вебсайт після повідомлення Уповноваженого органу про
список доменних імен в доменній зоні .UA, які він збирається
використовувати при провадженні діяльності з гри в покер.
7.
Вебсайт та відповідне доменне ім’я доменної зони .UA
організатора гри в покер мережі «Інтернет» повинен мати на підставі
власності або користування.
8.
Організатор гри в покер, який здійснює свою діяльність через
мережу «Інтернет», повинен забезпечити наявність на вебсайті наступної
достовірної інформації державною мовою та, за бажанням організатора гри
в покер, іншими мовами:
1) повне найменування
установчими документами;

організатора

гри

в

покер

згідно

2) код ЄДРПОУ організатора гри в покер;
3) місцезнаходження організатора гри в покер;
4) ідентифікаційний код організатора гри в покер;
5) відомості про ліцензію (серія, номер, строк дії та дата видачі);
6) правила організатора гри в покер;
7) порядок і строки виплати виграшів;

з
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8) інформація про мобільні додатки та інше гральне обладнання, яке
використовується організатором гри в покер;
9) інформація про сервісну та технічну службу підтримки
організатора гри в покер;
10) інформаційні матеріали з питань ігрової залежності та
відповідальної гри;
11) попередження про заборону участі в грі в покер осіб, які не
досягли 18 років.
9.
Мобільні (програмні) додатки та інші програмно-технічні
засоби, які призначені організації гри в покер в мережі «Інтернет», мають
надавати гравцям доступ до інформації, визначеної в частині восьмій цієї
статті.
10. Гравець самостійно створює клієнтський рахунок гравця
(особистий кабінет) в онлайн системі організатора гри в покер шляхом
заповнення відповідної реєстраційної форми.
11. Оплата ставок, повернення коштів, внесених гравцями для
участі грі в покер через мережу «Інтернет», та виплата виграшів гравцям
через мережу «Інтернет» здійснюється у
безготівковій формі з
урахуванням положень цього Закону.
12. Внесення гравцем ставки або поповнення клієнтського рахунку
гравця вважається його згодою з відповідними правилами організатора гри
в покер.
13. Організатор гри в покер зобов’язаний забезпечити захист
інформації, яка стосується гравців, в порядку, визначеному
законодавством України.
Стаття 68.

Особливості проведення турнірів з покеру

1. Організатор ігор в покер, який має ліцензію на організацію та
проведення азартних ігор в покер в покерних клубах, може проводити
турніри з покеру як в покерному клубі, так і поза межами покерного клубу
(не через мережу «Інтернет»), з урахуванням обмежень, передбачених цим
Законом.
2. Загальна тривалість одного турніру з покеру (серії турнірів), що
проводиться поза межами покерних клубів (не через мережу «Інтернет»),
не може перевищувати два тижні, та один організатор не може проводити
більше одного турніру з покеру (серії турнірів) поза межами покерного
клубу (не через мережу «Інтернет») на півроку.
3. Турніри з покеру поза межами покерного клубу (не через мережу
«Інтернет») можуть проводитися в одному або декількох приміщеннях,
окрім приміщень, розташованих:
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1) безпосередньо у приміщеннях, в яких розміщено органи державної
влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування;
2) ближче ніж за 100 метрів до дошкільних закладів освіти, закладів
загальної середньої освіти, позашкільної, спеціалізованої, професійної
(професійно-технічної) та фахової передвищоï освіти;
3) безпосередньо у приміщеннях закладів культури (в тому числі
бібліотек, музеїв, театрів, виставкових галерей);
4) безпосередньо у приміщеннях медичних закладів;
5) ближче ніж за 100 метрів до приміщень спеціалізованих дитячих
розважальних центрів;
6) безпосередньо у приміщеннях культових будівель та споруд, а
також приміщеннях, які належать релігійним організаціям;
7) у приміщеннях що належать до житлового фонду;
8) в об’єктах незавершеного будівництва,
пересувних малих архітектурних формах.
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РОЗДІЛ ІХ
ЛІЦЕНЗУВАННЯ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА
ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР
Стаття 69.

Види ліцензій

1. У сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор
видаються такі види ліцензій:
1) ліцензія на організацію та проведення азартних ігор в гральних
закладах казино;
2) ліцензія на організацію та проведення букмекерської діяльності та
організацію та проведення азартних ігор казино через мережу «Інтернет»;
3) ліцензія на організацію та проведення азартних ігор в залах
гральних автоматів;
4) ліцензія на випуск та проведення лотерей;
5) ліцензія на організацію та проведення азартних ігор в покер в
покерних клубах;
6) ліцензія на організацію та проведення азартних ігор в покер в
мережі «Інтернет»;
7) ліцензія на гральний стіл та/або на гральний стіл з кільцем
рулетки;
8) ліцензія на букмекерські пункти;
9) ліцензія на гральний автомат;
10) ліцензія на ставкомати та беттінг машини.
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2. Ліцензія на організацію та проведення букмекерської діяльності
та проведення азартних ігор казино через мережу «Інтернет» дозволяє
проводити наступні види діяльності в сфері організації та проведення
азартних ігор:
1) організацію та проведення букмекерської діяльності в
букмекерських пунктах;
2) організацію та проведення букмекерської діяльності через
мережу «Інтернет»;
3) організацію та проведення азартних ігор казино через мережу
«Інтернет».
3. Ліцензія дозволяє використовувати тільки один бренд
організатора азартних ігор відповідно до правил, встановлених цим
Законом.
4. Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор через
мережу «Інтернет» поширюється на всі онлайн системи, які використовує
організатор азартних ігор у своїй діяльності.
Стаття 70. Повноваження Уповноваженого органу у сфері
ліцензування
1. Уповноважений орган здійснює видачу ліцензій у сфері діяльності
з організації та проведення азартних ігор відповідно до порядку,
встановленого цим Законом та ліцензійними умовами.
2. Уповноважений орган розробляє ліцензійні умови для кожного
виду ліцензій у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор,
з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
3. Ліцензійні умови для кожного виду ліцензій у сфері діяльності з
організації та проведення азартних ігор затверджуються Кабінетом
Міністрів України.
4. Уповноважений орган вносить до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
прийняті ним рішення, документи та інші відомості про ліцензування видів
господарської діяльності, необхідні для ведення цього реєстру, у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
5. Видача ліцензій Уповноваженим органом у разі проведення
електронного аукціону здійснюється в термін, що не перевищує чотирьох
місяців із дня його оголошення.
6. Інші повноваження Уповноваженого органу, передбачені Законом
України «Про ліцензування видів господарської діяльності».
Стаття 71.

Документи, які подаються для одержання ліцензій

1. Керівник юридичної особи, яка має намір здійснювати
господарську діяльність з організації та проведення азартних ігор,
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особисто або через уповноважену особу звертається до Уповноваженого
органу із заявою про отримання ліцензії.
2. У заяві про отримання ліцензії мають міститися такі дані:
1) найменування,
місцезнаходження,
ідентифікаційний код заявника;

банківські

реквізити,

2) вид господарської діяльності, зазначений у статті 2 цього Закону,
на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію.
3) дані щодо учасників (акціонерів) та розміри належних їм часток
(акцій) у статутному капіталі заявника із зазначенням (для учасників
(акціонерів) частка яких прямо або опосередковано становить 10 або
більше відсотків;
4) інформація про кінцевого бенефіціарного власника заявника;
5) інформація про розмір та дату завершення формування
статутного капіталу та документи, що підтверджують джерела
походження коштів, використаних для формування статутного капіталу;
6) інформація про правові підстави використання офлайн системи
організатора азартних ігор (офлайн система);
7) інформацію про бренд організатора азартних ігор, що планується
використовувати для організації та проведення азартних ігор;
8) доменне ім’я (доменні імена), що заявник планує використовувати
для організації та проведення азартних ігор через мережу «Інтернет» (у
випадку подання заяви про отримання ліцензії на організацію та
проведення азартних ігор через мережу «Інтернет»);
9) інформація про правові підстави використання кожної з онлайн
систем організації азартних ігор, з використанням яких планується
організовувати та проводити азартні ігри через мережу «Інтернет» (у
випадку подання заяви про отримання ліцензії на організацію та
проведення азартних ігор через мережу «Інтернет»).
3. До заяви про отримання ліцензій, додаються такі документи:
1) належним чином засвідчені копії установчих документів заявника;
2) належним чином засвідчений витяг з відповідного банківського,
судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата
видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дати подачі заяви про
отримання ліцензії, – якщо засновником (учасником) заявника є іноземна
юридична особа;
3) документ, виданий незалежним аудитором, який діє відповідно до
Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність”, що підтверджує повноту формування статутного капіталу;
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4) документ, що підтверджує джерела походження коштів,
використаних для формування статутного капіталу (фінансова звітність
юридичних осіб – засновників (учасників) або податкова звітність
фізичних осіб – засновників (учасників) юридичної особи, яка має намір
здійснювати господарську діяльність з організації та провадження
азартних ігор);
5) документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала
заяву про отримання ліцензії;
6) довідки про відсутність судимості в Україні та країні громадянства
керівника та головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов’язок
ведення бухгалтерського обліку заявника;
7) документи, що підтверджують право власності (користування) та
характеристики приміщення, в якому організатор азартних ігор планує
здійснювати діяльність (у випадку отримання ліцензії на організацію та
проведення азартних ігор в гральних закладах казино, ліцензії на
організацію та проведення азартних ігор на гральних автоматах);
8) документи, що підтверджують відповідність приміщень вимогам,
встановленим цим Законом;
9) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують
інформацію про те, що головний бухгалтер або особа, на яку покладено
ведення бухгалтерського обліку і звітності, має вищу економічну освіту та
стаж роботи на посаді бухгалтера не менше трьох років;
10) документ, що підтверджує, що юридична особа, що відповідає
вимогам для організатора азартних ігор в Україні, контролюється
переможцем електронного аукціону, - якщо переможець електронного
аукціону не є резидентом України.
4. До заяви про отримання ліцензії, передбаченої пунктом 2 частини
першої статті 67 цього Закону, окрім документів визначених частиною
третьою цієї статті додаються наступні документи:
1) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують
права заявника або його засновника (учасника) на відповідне доменне ім’я
другого рівня доменної зони .UA, з використанням якого планується
проводити адресацію вебсайту організатора азартних ігор;
2) інформація про наявні правові підстави використання онлайн
системи організатора азартних ігор для відповідного виду господарської
діяльності що планує здійснювати організатор азартних ігор.
5. До заяви про отримання ліцензії, передбаченої пунктом шостим
частини першої статті 69 цього Закону, окрім документів, визначених
частиною третьою цієї статті додаються наступні документи:
1) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують
права заявника або його засновника (учасника) на відповідне доменне ім’я
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другого рівня доменної зони .UA, з використанням якого планується
проводити адресацію вебсайту організатора азартних ігор в покер в мережі
«Інтернет»;
2) інформація про наявні правові підстави використання онлайн
системи організатора азартних ігор в покер в мережі «Інтернет» (онлайн
система).
6. До заяви про отримання ліцензії, передбаченої пунктом сьомим
частини першої статті 69 цього Закону, додаються наступні документи:
1) копія ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у
гральних закладах казино;
2) документи, що підтверджують сертифікацію гральних столів та
або гральних столів з кільцем рулетки.
7. До заяви про отримання ліцензії, передбаченої пунктом восьмим
частини першої статті 69 цього Закону, додаються наступні документи:
1) копія ліцензії на організацію та проведення букмекерської
діяльності та організацію та проведення азартних ігор казино через мережу
«Інтернет»;
2) документи, що підтверджують право власності (користування) та
характеристики приміщення, в якому організатор азартний ігор планує
здійснювати діяльність.
8. До заяви про отримання ліцензії, передбаченої пунктом 9 частини
першої статті 69 цього Закону, додаються такі документи:
1) копія ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у
гральних закладах казино (у випадку отримання ліцензії оператором
азартних ігор в гральних закладах казино);
2) ліцензія на організацію та проведення азартних ігор в залах
гральних автоматів (у випадку отримання ліцензії оператором азартних
ігор в залах гральних автоматів);
3) документи, що підтверджують сертифікацію гральних автоматів;
4) документи, що підтверджують право власності (користування) на
приміщення, які будуть використовуватися в якості залу гральних
автоматів.
9. До заяви про отримання ліцензії, передбаченої пунктом 10
частини першої статті 69 цього Закону, додаються такі документи:
1) копія ліцензії на букмекерський пункт;
2) документи, що підтверджують сертифікацію ставкоматів та/або
беттінг машин;
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3) документи, що підтверджують право власності (користування
строком) на приміщення, які будуть використовуватися в якості
букмекерських пунктів.
Стаття 72. Ліцензійні умови
1. Уповноважений орган розробляє ліцензійні умови з організації та
проведення азартних ігор та подає їх на затвердження Кабінету Міністрів
України.
2. Ліцензійними умовами встановлюється:
1) особливості розгляду Уповноваженим
отримання ліцензії;
2) порядок переоформлення ліцензії;

органом

заяви

про

3) порядок видачі дубліката ліцензії;
4) форма заяви про отримання, переоформлення та видачу дубліката
ліцензії;
5) форма ліцензії або дубліката ліцензії;
6) форма додатка до заяви про отримання, переоформлення та видачу
дубліката ліцензії;
7) форма повідомлення про список доменних імен, які будуть
використовуватись організатором азартних ігор через мережу «Інтернет»;
8) форма відомостей, які необхідні для отримання ліцензії;
9) форма повідомлення про прийняття рішення про видачу або
відмову видачі ліцензії;
10) форма повідомлення про відкриття або закриття грального
закладу;
11) обмеження щодо здійснення над заявником контролю у значенні,
наведеному у статті 1 Закону України “Про захист економічної
конкуренції”, резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти
України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про оборону
України”, та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного
конфлікту, застосування воєнної сили проти України;
12) обмеження щодо належності заявника та/або пов’язаних з ним
осіб до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону
України “Про санкції”.
3. До прийняття ліцензійних умов ліцензії видаються відповідно до
норм цього Закону та Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності».
4. Ліцензійні умови не можуть встановлювати інших додаткових
умов для організаторів азартних ігор, окрім тих, що передбачені цим
Законом.

74

Стаття 73.

Порядок розгляду заяви про отримання ліцензії

1. Уповноважений орган приймає рішення про видачу або відмову у
видачі ліцензій, передбачених пунктами 1, 2, 3, 4, 5 і 6 частини першої
статті 67 цього Закону у строк не пізніше ніж 30 (тридцять) робочих днів з
дня прийняття заяви про отримання ліцензії та документів, що додаються
до неї.
2. Уповноважений орган приймає рішення про видачу або відмову у
видачі ліцензій, передбачених пунктами 7, 8, 9 і 10 частини першої статті
67 цього Закону у строк не пізніше ніж 5 (п’ять) робочих днів з дня
прийняття до заяви про отримання ліцензії та документів, що додаються до
неї.
3. Повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії
надсилається заявнику протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати прийняття
відповідного рішення.
4. Повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії надсилається заявнику протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати
прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії
зазначається перелік та опис підстав (обґрунтування) для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії.
Стаття 74.

Видача ліцензії

1. Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор видається
Уповноваженим органом після отримання документа, що підтверджує
внесення плати за перший квартал дії відповідної ліцензії.
2. Ліцензія на випуск та проведення лотерей видається
Уповноваженим органом після отримання документа, що підтверджує
внесення плати у порядку, встановленому Уповноваженим органом.
3. Переоформлення ліцензії відбувається відповідно до правил,
встановлених ліцензійними умовами.
Стаття 75.

Відмова у видачі ліцензії

1. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за
результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:
1) недостовірність даних у документах, поданих заявником для
отримання ліцензії;
2) встановлення невідповідності здобувача ліцензії вимогам цього
Закону та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеного в заяві
про видачу ліцензії;
3) наявність у керівника чи головного бухгалтера заявника
непогашеної або незнятої судимості за шахрайство, тероризм, злочини у
сфері господарської діяльності, а також інші злочини, вчинені з
корисливих мотивів;
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4) неможливість встановлення за результатами перевірки документів,
поданих заявником із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження
коштів, використаних для фінансування або формування статутного
капіталу заявника, або осіб, які є засновниками (учасниками) заявника;
5) наявність встановлених судом порушень заявником вимог Закону
України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення”.
Стаття 76.

Анулювання ліцензії

1. Підставами для анулювання ліцензії є:
1) заява ліцензіата про анулювання ліцензії;
2) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і
фізичних осіб - підприємців відомостей про перебування юридичної
особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної
особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності)
або про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію
припинення
підприємницької
діяльності
фізичної
особи
підприємця);
3) виявлення
недостовірних
відомостей
у
поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії;

документах,

4) встановлення
факту
передачі
ліцензії
або
її
копії
іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності;
5) несплата або прострочення здійснення плати за ліцензію на
організацію та проведення азартних ігор більше ніж на 2 (два) місяці;
6) несплата організатором азартних ігор накладених на підставі
рішення Уповноваженого органу, що вступило в законну силу, штрафних
санкцій, встановлених цим законом;
7) непідключення грального обладнання до системи онлайн
моніторингу протягом 90 (девяноста) днів з моменту отримання ліцензії;
8) непідключення грального обладнання до системи онлайн
моніторингу протягом 40 (сорока) днів з моменту придбання нового
обладнання, щодо якого встановлена вимога підключення до онлайн
системи моніторингу;
9) повторне порушення протягом календарного року організатором
азартних ігор вимог цього Закону та/або ліцензійних умов;
10) повторне встановлення факту відсутності в організатора азартних
ігор діючої банківської гарантії здійснення виплати державного банку
України або банку з переліку, визначеного Уповноваженим органом, на
суму, передбачену цим Законом, або цільового банківського депозиту у
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державному банку України або банку з переліку банків, визначеного
Уповноваженим органом, на суму, передбачену цим Законом;
11) документальне підтвердження встановлення факту контролю, у
значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про захист економічної
конкуренції”, за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють
збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону
України “Про оборону України”, та/або дії яких створюють умови для
виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти
України;
12) встановлення факту приховування (імітації) оператором лотерей
проведення інших видів азартних ігор, передбачених цим Законом;
13) документальне підтвердження встановлення факту належності
ліцензіата та/або пов’язаних з ним осіб до осіб, діяльність яких обмежена
чи заборонена відповідно до Закону України “Про санкції”.
2. Порушення (недотримання) організатором азартних ігор вимог
цього Закону та/або ліцензійних умов є підставою для видання
Уповноваженим розпорядження про усунення порушень вимог цього
Закону та/або ліцензійних умов.
3. Повторним порушенням вимог цього Закону та/або ліцензійних
умов вважається вчинення організатором азартних ігор протягом одного
календарного року другого порушення, щодо якого Уповноваженим
органом раніше видавались розпорядження про усунення порушень вимог
цього Закону та/або ліцензійних умов, та/або накладалась одна із санкцій,
що передбачена цим Законом.
4. Рішення про анулювання ліцензії або про проведення
Уповноваженим
органом
додаткової
перевірки
приймається
Уповноваженим органом у тридцятиденний строк від дати виявлення
повторного порушення.
Стаття 77. Плата, порядок оплати та строк дії ліцензій на
організацію та проведення азартних ігор в гральних закладах
казино, та ліцензій на гральні столи
1. Розмір плати за ліцензію на організацію та проведення азартних
ігор в гральних закладах казино складається з двох частин: загальна плата
за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в гральних
закладах казино та плата за кожну ліцензію на кожен окремий гральний
стіл та/або гральний автомат.
2. Щорічний розмір загальної плати за ліцензію на організацію та
проведення азартних ігор в гральних закладах казино, який сплачується
щоквартально рівними частинами встановлюється за результатами
електронного аукціону. Початкова ціна ліцензії для електронного аукціону
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встановлюється Уповноваженим органом, але не менше суми, яка
еквівалентна:
1) 9 000 (дев’яти тисячам) мінімальних заробітних плат – для
гральних закладів казино в місті Києві;
2) 6 000 (шістьом тисячам) мінімальних заробітних плат – для
гральних закладів казино, що розташовані в інших населених пунктах.
3. Плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в
гральних закладах казино зараховується до Державного бюджету України.
4. Щорічна плата за кожну ліцензію на гральний стіл становить:
1) суму, яка еквівалентна 350 (трьохсот п’ятдесяти) мінімальним
заробітним платам на рік за один гральний стіл з кільцем рулетки;
2) суму, яка еквівалентна 180 (ста восьмидесяти) мінімальним
заробітним платам на рік за один гральний стіл, що не є гральним столом з
кільцем рулетки;
5. Щорічна плата за кожну ліцензію на гральний автомат становить
суму, яка еквівалентна 7 (семи) мінімальним заробітним платам на рік за
один гральний автомат в гральному закладі казино.
6. Щорічна плата за кожну ліцензію на гральний автомат у випадку
не підключення такого автомата до системи онлайн моніторингу становить
суму, яка еквівалентна 14 (чотирнадцяти) мінімальним заробітним платам
на рік за один гральний автомат в гральному закладі казино.
7. Плата за кожну ліцензію на гральний автомат та за кожну ліцензію
на гральний стіл зараховується до Державного бюджету.
8. Плата за перший квартал дії ліцензії на організацію та проведення
азартних ігор в гральних закладах казино сплачується у строк не пізніше
10 (десяти) робочих днів з дня отримання здобувачем ліцензії від
Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення ним про
видачу ліцензії.
9. Щорічна загальна плата за ліцензію на організацію та проведення
азартних ігор в гральних закладах казино сплачується кожен квартал у
строк не пізніше перших 10 (десяти) робочих днів місяця, що передує
кварталу, за який буде здійснена плата.
10. Плата за перший квартал дії ліцензії на гральний стіл та за
ліцензію на гральний автомат сплачується у строк не пізніше 10 (десяти)
робочих днів з дня отримання здобувачем ліцензії від Уповноваженого
органу повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії на
гральний стіл або ліцензій на гральний автомат.
11. Щорічна плата за ліцензію на гральний стіл та за ліцензію на
гральний автомат сплачується кожен квартал у строк не пізніше перших 10
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(десяти) робочих днів місяця, що передує кварталу, за який буде здійснена
плата.
12. Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є копія
квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку,
квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку.
13. Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор в гральних
закладах казино видається Уповноваженим органом строком на 5 (п’ять)
років.
14. Ліцензія на гральний стіл та ліцензія на гральний автомат
видається Уповноваженим органом на строк дії ліцензії на організацію та
проведення азартних ігор в гральних закладах казино, отриманої
здобувачем.
15. У разі анулювання Уповноваженим органом ліцензії на
організацію та проведення азартних ігор в гральних закладах казино та/або
ліцензії на гральний стіл та/або ліцензії на гральний автомат сплачена
частка плати за таку ліцензію не повертається.
16. Плата за ліцензію, встановлена частиною другою цієї статті, не
стягується у випадку будівництва нового готелю категорії «5 зірок» з
номерним фондом не менше 200 (двохсот) номерів для міста Києва та 150
(ста п’ятдесяти) номерів для інших міст суб’єктом, що планує стати
організатором азартних ігор у гральних закладах казино. Порядок і умови
видачі ліцензії відповідно до цього пункту встановлюється
Уповноваженим органом з дотриманням вимог цього Закону.
Стаття 78. Плата, порядок оплати та строк дії ліцензій на
організацію та проведення букмекерської діяльності та
організацію та проведення азартних ігор казино через мережу
«Інтернет», плата за букмекерські пункти та ставкомати.
1. Щорічний розмір загальної плати за ліцензію на організацію та
проведення букмекерської діяльності та організацію та проведення
азартних ігор казино через мережу «Інтернет», яка сплачується
щоквартально рівними частинами, встановлюється за результатами
електронного аукціону. Початкова ціна ліцензії для електронного аукціону
встановлюється Уповноваженим органом, але не менше суми, яка
еквівалентна 6 000 (шести тисячам) мінімальних заробітних плат.
2.
Щорічний розмір плати за ліцензію на букмекерські пункти
встановлюється за результатами електронного аукціону. Початкова ціна
ліцензії для електронного аукціону встановлюється Уповноваженим
органом, але не менше суми, що становить еквівалент 180 (ста
восьмидесяти) мінімальних заробітних плат.
3. Плата за ліцензію на ставкомат та/або беттінг машину становить
суму, яка еквівалентна 7 (семи) мінімальним заробітним платам на рік.
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4. Плата за ліцензію на організацію та проведення букмекерської
діяльності та організацію та проведення азартних ігор казино через мережу
«Інтернет» зараховується до Державного бюджету України.
5. Плата за ліцензію на букмекерські пункти та на ставкомат та/або
беттінг машину зараховується до Державного бюджету України.
6. Плата за перший квартал дії ліцензії на організацію та проведення
букмекерської діяльності та організацію та проведення азартних ігор
казино через мережу «Інтернет» сплачується у строк не пізніше 10
(десяти) робочих днів з дня отримання здобувачем ліцензії від
Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення ним про
видачу ліцензії.
7. Щоквартальна плата за ліцензію на організацію та проведення
букмекерської діяльності та організацію та проведення азартних ігор
казино через мережу «Інтернет» сплачується кожен квартал у строк не
пізніше перших 10 (десяти) робочих днів місяця, що передує кварталу, за
який буде здійснена плата.
8. Плата за перший квартал дії ліцензії на букмекерські пункти та
ліцензії на ставкомат та/або беттінг машину сплачується у строк не пізніше
10 (десяти) робочих днів з дня отримання здобувачем ліцензії від
Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення про видачу
ліцензії на букмекерські пункти.
9. Щоквартальна плата за ліцензію на букмекерські пункти та на
ставкомат та/або беттінг машину сплачується кожен квартал у строк не
пізніше перших 10 (десяти) робочих днів місяця, що передує кварталу, за
який буде здійснена плата.
10. Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є копія
квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку,
квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку.
11. Ліцензія на організацію та проведення букмекерської діяльності у
букмекерських пунктах видається Уповноваженим органом строком на 5
(п’ять) років.
12. Ліцензія на букмекерський пункт та ставкомат та/або беттінг
машину видається Уповноваженим органом на строк дії ліцензії на
організацію та проведення букмекерської діяльності та організацію та
проведення азартних ігор казино через мережу «Інтернет».
13. У разі анулювання Уповноваженим органом ліцензії на
організацію та проведення букмекерської діяльності та організацію та
проведення азартних ігор казино через мережу «Інтернет» та/або ліцензії
на букмекерський пункт та/або на ставкомат та/або беттінг машину
сплачена частка плати за таку ліцензію не повертається.
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Стаття 79. Плата, порядок оплати та строк дії ліцензій на
організацію та проведення азартних ігор в залах гральних
автоматів та за ліцензію на гральний автомат
1. Щорічний розмір плати за ліцензію на організацію та проведення
азартних ігор в залах гральних автоматів встановлюється за результатами
електронного аукціону Початкова ціна ліцензії для електронного аукціону
встановлюється Уповноваженим органом, але не менше суми, що
становить еквівалент 1 800 (однієї тисячі вісімсот) мінімальних заробітних
плат.
2. Щорічна плата за кожну ліцензію на гральний автомат становить
суму, яка еквівалентна 7 (семи) мінімальним заробітним платам на рік за
один гральний автомат.
3. Щорічна плата за кожну ліцензію на гральний автомат у випадку
не підключення такого автомата до системи онлайн моніторингу становить
суму, яка еквівалентна 14 (чотирнадцяти) мінімальним заробітним платам
на рік за один гральний автомат.
4. Плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в
залах гральних автоматів зараховується до Державного бюджету.
5. Плата за ліцензію на гральний автомат зараховується до
Державного бюджету України.
6. Плата за перший квартал дії ліцензії на організацію та
проведення азартних ігор в залах гральних автоматів сплачується у строк
не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня отримання здобувачем ліцензії
від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення про
видачу ліцензії.
7. Щоквартальна плата за ліцензію на організацію та проведення
азартних ігор в залах гральних автоматів сплачується кожен квартал у
строк не пізніше перших 10 (десяти) робочих днів місяця, що передує
кварталу, за який буде здійснена плата.
8. Щоквартальна плата за ліцензію на гральний автомат сплачується
кожен квартал у строк не пізніше перших 10 (десяти) робочих днів місяця,
що передує кварталу, за який буде здійснена плата.
9. Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є копія
квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку,
квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку.
10. Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор в залах
гральних автоматів видається Уповноваженим органом строком на 5
(п’ять) років.
11. Ліцензія на гральний автомат видається Уповноваженим
органом на строк дії ліцензії на організацію та проведення азартних ігор в
залах гральних автоматів.
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12. У разі анулювання Уповноваженим органом ліцензії на
організацію та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів
сплачена частка плати за таку ліцензію не повертається.
Стаття 80. Плата, порядок оплати та строк дії ліцензій на
організацію та проведення азартних ігор в покер в покерних
клубах та ліцензій на організацію та проведення азартних ігор
в покер в мережі «Інтернет»
1. Щорічний розмір плати за ліцензію на організацію та проведення
азартних ігор в покер в покерних клубах встановлюється за результатами
електронного аукціону. Початкова ціна ліцензії для електронного аукціону
встановлюється Уповноваженим органом, але не менше суми, яка
еквівалентна 300 (трьомстам) мінімальним заробітним платам і
сплачується щоквартально рівними частинами.
2. Щорічний розмір плати за ліцензію на організацію та проведення
азартних ігор в покер в мережі «Інтернет» встановлюється за результатами
електронного аукціону. Початкова ціна ліцензії для електронного аукціону
встановлюється Уповноваженим органом, але не менше суми, яка
еквівалентна 300 (трьомстам) мінімальним заробітних плат і сплачується
щоквартально рівними частинами.
3. Плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в
покер в покерних клубах та плата за ліцензію на організацію та проведення
азартних ігор в покер в мережі «Інтернет» зараховується до Державного
бюджету України.
4. Плата за перший квартал дії ліцензії на організацію та
проведення азартних ігор в покер в покерних клубах та плата за ліцензію
на організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі «Інтернет»
сплачується у строк не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня отримання
здобувачем ліцензії від Уповноваженого органу повідомлення про
прийняття рішення про видачу ліцензії.
5. Щоквартальна плата за ліцензію на організацію та проведення
азартних ігор в покер в покерних клубах та плата за ліцензію на
організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі «Інтернет»
сплачується кожен квартал у строк не пізніше перших 10 (десяти) робочих
днів місяця, що передує кварталу, за який буде здійснена плата.
6. Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є копія
квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку,
квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку.
7. Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор в покер в
покерних клубах та плата за ліцензію на організацію та проведення
азартних ігор в покер в мережі «Інтернет» видається Уповноваженим
органом строком на 5 (п’ять) років.
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8. У разі анулювання Уповноваженим органом ліцензії на
організацію та проведення азартних ігор в покер в покерних клубах та/або
ліцензії на організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі
«Інтернет» сплачена частка плати за таку ліцензію не повертається.
РОЗДІЛ Х
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
У СФЕРІ АЗАРТНИХ ІГОР
Стаття 81. Фінансова відповідальність за порушення вимог
цього Закону
1. На суб’єктів господарювання, які проводять азартні ігри без
відповідної ліцензії, накладається стягнення у вигляді штрафу у
подвійному розмірі плати за ліцензію на проведення відповідного виду
азартних ігор, а прибуток (дохід) від проведення такої азартної гри
підлягає зарахуванню до Державного бюджету України.
2. До організаторів азартних ігор, які провадять діяльність з
організації та проведення азартних ігор поза межами гральних закладів або
в гральних закладах, на які не отримані відповідні ліцензії, застосовується
стягнення у вигляді штрафу у подвійному розмірі річної плати за ліцензію
на такий гральний заклад за кожний встановлений випадок здійснення
такої діяльності, а прибуток (дохід) від проведення такої гри підлягає
зарахуванню до Державного бюджету України.
3. До організаторів азартних ігор, які провадять діяльність з
організації та проведення азартних ігор із застосуванням грального
обладнання, на яке не отримані відповідні ліцензії, застосовується
стягнення у вигляді штрафу у восьмикратному розмірі річної плати за
ліцензію на гральне обладнання за кожний встановлений випадок
застосування такого обладнання, а прибуток (дохід) від проведення такої
гри підлягає зарахуванню до Державного бюджету України.
4. До організаторів азартних ігор, які допустили внесення не
передбачених документацією виробника змін у конструкцію грального
обладнання або змін (модифікацій) до грального обладнання, здійснення
яких не погодженого розробником такого грального обладнання,
застосовуються стягнення у вигляді штрафу у розмірі, еквівалентному
1000 (однієї тисячі) мінімальних заробітних плат за кожну одиницю
грального обладнання.
5. У разі встановлення факту допуску в приміщення гральних
закладів осіб, які не досягли 18 років, до організатора азартних ігор
застосовується стягнення у вигляді штрафу в розмірі, еквівалентному 500
(п’ятистам) мінімальним заробітним платам.
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6. У разі порушення процедури ідентифікації гравців, у результаті
чого відбулося допущення до участі в азартній грі особи, яка не досягла 18
років, до організатора азартних ігор застосовується стягнення у вигляді
штрафу у розмірі, еквівалентному 500 (п’ятистам) мінімальним заробітним
платам.
7. У разі прийняття ставки за допомогою:
1) грального обладнання, щодо якого Уповноваженим органом
встановлено вимогу про обов’язкове тестування на відповідність
технічним вимогам, на яке відсутня відповідна документація з даними про
обов’язкове тестування на відповідність технічним вимогам, встановленим
для такого грального обладнання;
2) грального обладнання, щодо якого Уповноваженим органом
встановлено вимогу про обов’язкову сертифікацію, на яке відсутня
відповідна документація з даними про проходження сертифікації;
3) грального обладнання, щодо якого Уповноваженим органом
встановлено вимогу про підключення до системи онлайн моніторингу, що
не підключене до системи онлайн моніторингу,
– до організатора азартних ігор застосовується стягнення у розмірі,
еквівалентному 1000 (одній тисячі) мінімальних заробітних плат.
8. Фінансові санкції, передбачені цією статтею, застосовуються
Уповноваженим органом.
Стаття 82. Відповідальність за порушення вимог
законодавства про рекламу азартних ігор та організаторів
азартних ігор
1. До рекламодавців, виробників реклами або розповсюджувачів
реклами, які порушують вимоги щодо заборони замовлення, виготовлення,
розміщення або розповсюдження реклами азартних ігор та/або
організаторів азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів
права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері
організації та проведення азартних ігор, з порушенням вимог чинного
законодавства про азартні ігри та законодавства про рекламу
застосовується фінансова санкція у розмірі, еквівалентному 300
(трьомстам) мінімальним заробітним платам.
РОЗДІЛ ХI
ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАТОРІВ АЗАРТНИХ ІГОР
Стаття 83. Гарантії організаторам азартних ігор
1. Протягом усього строку дії ліцензії на організацію та проведення
азартних ігор не допускається:
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1) зменшення строку дії ліцензії на організацію та проведення
азартних ігор;
2) запровадження нових видів документів дозвільного характеру на
провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор.
РОЗДІЛ ХII
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування, крім підпункту 2 пункту 12 розділу ХII цього Закону
(щодо статі 2032 Кримінального кодексу України), який набирає чинності з
1 січня 2021 року.
2. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим
Законом вони діють в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Положення цього Закону про онлайн систему моніторингу
набувають чинності з моменту введення системи онлайн моніторингу в
експлуатацію відповідним рішенням Уповноваженого та Контролюючого
органу але не пізніше ніж через 1 (один) рік з дати набрання чинності цим
Законом.
4. Після введення системи онлайн моніторингу в експлуатацію
організатори азартних ігор зобов’язані підключити гральне обладнання до
такої систем онлайн моніторингу протягом 6 (шести) місяців з дати
введення системи онлайн моніторингу в експлуатацію. До спливу
зазначеного строку санкції встановлені цим законом за не підключення до
системи онлайн моніторингу до організаторів азартних ігор не
застосовуються.
5. Усі відомості за період діяльності організаторів азартних ігор до
введення системи онлайн моніторингу в експлуатацію мають бути
завантажені до системи онлайн моніторингу одразу після підключення
організаторів азартних ігор.
6. Встановлення порушень цього Закону щодо коректності надання
звітності та розрахунку валового доходу організатора азартних ігор у
період до введення в експлуатацію системи онлайн моніторингу на
підставі аналізу даних, що завантажені до системи онлайн моніторингу
після початку її функціонування, є підставою для анулювання ліцензії
організатора азартних ігор.
7. Особи, що проводили діяльність з випуску і проведення лотерей
або розповсюдження лотерей відповідно до Закону України “Про державні
лотереї в Україні” до набрання чинності цим Законом, продовжують свою
діяльність до отримання ліцензії на організацію та проведення азартних
ігор відповідно до цього Закону, але в будь-якому разі не пізніше 1 січня
2020 року, штрафні санкції, передбачені цим Законом до таких осіб не
застосовуються за таких умов:
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1) надання інформації про вид діяльності відповідно до частини
першої статті 2 цього Закону, інформації про кількість та види грального
обладнання (термінали для продажу лотерейних білетів та інше гральне
обладнання що використовується на момент набрання чинності цим
законом, в тому числі, але не виключно: беттінг машини, ставкомати,
онлайн системи азартних ігор в мережі «Інтернет») та гральні зали (зали
розповсюдження держаної лотереї, букмекерські пункти, покерні клуби)
Уповноваженому органу в строк не пізніше 3 (трьох) місяців з моменту
набрання чинності цим Законом. Інформація про таких осіб та їх гральне
обладнання та гральні зали оприлюднюється на офіційному сайті
Уповноваженого органу.
2) сплати до Державного бюджету відповідно до порядку
визначеного Кабінетом Міністрів України щомісячних платежів за гральне
обладнання (термінали для продажу лотерейних білетів та інше гральне
обладнання що використовується на момент набрання чинності цим
законом, в тому числі, але не виключно: беттінг машини, ставкомати)
починаючи з дати набрання чинності цим Законом, у строк не пізніше
перших 10 (десяти) робочих днів місяця, що передує місяцю, за який буде
здійснена плата в наступному розмірі:
а) для терміналів для продажу лотерейних білетів та іншого
грального обладнання що використовується на момент набрання чинності
цим Законом, в тому числі, але не виключно: беттінг машини, ставкомати,
сума, що еквівалентна 0,5 (нуль цілих п’ять десятих) мінімальних
заробітних плат за один гральний автомат (або його аналог) на місяць;
б) для онлайн систем азартних ігор в мережі «Інтернет» сума, що
еквівалентна 400 (чотирьомстам) мінімальним заробітним платам за одну
онлайн систему азартних ігор в мережі «Інтернет» на місяць;
в) для букмекерських пунктів сума, що еквівалентна 1 (одній)
мінімальній заробітній платі за один букмекерський пункт на місяць.
3) дотримання положень цього Закону щодо ідентифікації гравців,
мінімальних вимог до гральних залів, обов’язків організаторів азартних
ігор, дотримання принципу відповідальної гри;
4) дотримання законодавства про рекламу азартних ігор.
8. Особою, що провадила діяльність з випуску та проведення
лотерей підтверджується відповідною ліцензією Міністерства фінансів
України. Особою, що провадила діяльність з розповсюдження лотерей, є
особа, яка станом на 01 жовтня 2019 року мала право на розповсюдження
білетів лотерей на підставі відповідного договору з оператором лотерей.
9. У випадку недотримання особами, що проводили діяльність з
випуску і проведення лотерей або розповсюдження лотерей відповідно до
Закону України “Про державні лотереї в Україні”, до набрання чинності
цим Законом умов, встановлених частиною 7 розділу ХII цього Закону до

86

таких осіб можуть бути застосовані санкції відповідно до положень цього
Закону, починаючи з 3 (третього) місяця після набрання чинності цим
Законом.
10. Уповноважений орган має право відмовити у видачі ліцензії
особам у випадку недотримання ними умов, встановлених частиною 7
розділу ХII цього Закону.
11. Визнати такими, що втратили чинність:
1) Закон України “Про заборону грального бізнесу в Україні”
(Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 38, ст. 536, 2011 р., № 28,
ст. 253, № 45, ст. 492; 2013 р., № 33, ст. 435; 2014 р., № 20–21, ст. 712);
2) Закон України “Про державні лотереї в Україні” (Відомості
Верховної Ради України, 2013 р., № 31, ст. 369; 2014 р., № 20–21, ст. 712,
№ 43, ст. 2030; 2015 р., № 23, ст. 158, № 52, ст. 482).
12. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
доповнити Кодекс статтею 1564 такого змісту:
“Стаття 1564. Порушення правил прийняття ставок у лотерею
Прийняття ставок у лотерею від осіб, які не досягли 18 років –
тягне за собою накладення штрафу на особу, яка прийняла ставку,
від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку
протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж
порушення –
тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до
п’ятисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.”;
частини першу та другу статті 181 викласти в такій редакції:
“ Участь в організованій без ліцензії азартній грі, –
тягне за собою накладення штрафу у розмірі від тридцяти до
трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку
протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме
правопорушення, –
тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від трьохсот до
п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.”;
частину першу статті 2342 після слів “Органи доходів і зборів
розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з”
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доповнити словами та цифрами “участю в організованій без ліцензії
азартній грі (стаття 181),”;
2) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., № 25–26, ст. 131):
статтю 2032 викласти в такій редакції:
“Стаття 2032. Незаконне провадження діяльності з організації та
проведення азартних ігор
Організація та проведення азартних ігор без ліцензії на організацію
та проведення азартних ігор – карається позбавленням волі на строк від 3
до 5 років з конфіскацією грального обладнання.
Ті самі дії, вчинені особою, раніше судимою за злочин передбачений
цією статтею або групою осіб, карається позбавленням волі на строк від 8
до 10 років з конфіскацією грального обладнання”.
доповнити Кодекс статтею 3653 такого змісту:
“Стаття 3653. Бездіяльність працівника правоохоронного органу
щодо незаконних ігор на гроші
1. Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо
незаконних ігор на гроші, тобто умисне з корисливих мотивів чи в інших
особистих інтересах або в інтересах третіх осіб невжиття передбачених
законодавством заходів за заявою (повідомленням) про вчинення
незаконної організації та проведення ігор на гроші або приховування ним
незаконної організації та проведення ігор на гроші, –
карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.”;
3) частину першу статті 7 Закону України “Про страхування”
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50 із наступними
змінами) доповнити пунктом 471 такого змісту:
“471) страхування ризику невиплати гравцям призів у разі
неплатоспроможності та/або банкрутства оператора лотерей.”;
4) Закон України “Про рекламу” (Відомості Верховної Ради
України, 2004 р., № 8, ст. 62) доповнити статтею 221 такого змісту:
“Стаття 221. Реклама азартних ігор та організаторів азартних ігор
1. Замовлення, виготовлення, розміщення або розповсюдження
реклами азартних ігор та/або організаторів азартних ігор, знаків для
товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими
провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор:
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забороняється на товарах та у друкованих виданнях, теле-,
радіопередачах, призначених переважно для осіб віком до 18 років, або у
розрахованих на зазначених осіб частинах інших друкованих видань;
забороняється в місцях проведення розважальних, театральноконцертних, спортивних та інших заходів, для осіб віком до 18 років;
забороняється із залученням осіб віком до 18 років як
фотомоделей;
2. Забороняється спонсорування заходів, призначених переважно
для осіб віком до 18 років, з використанням знаків для товарів і послуг,
інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться
діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор.”;
3. Зовнішня реклама азартних ігор та/або організаторів азартних
ігор заборонена за виключенням вивіски на будівлі, де безпосередньо
розміщені гральні заклади. Забороняється використання слів «казино»,
«гральні автомати», «ставки» на вивісках гральних закладів.
5) частину першу статті 39 Закону України “Про телекомунікації”
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155 із такими
змінами) доповнити пунктом 183 такого змісту:
“183) обмежувати доступ своїх абонентів до ресурсів, через які
провадяться азартні ігри з порушенням вимог Закону України “Про
державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних
ігор ;”;
6) частину другу статті 2 Закону України “Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”
(Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389; 2014 р., № 36,
ст. 1189; 2015 р., № 9, ст. 55, № 11, ст. 75, № 23, ст. 158, № 28,
ст. 236) після слів “ телебачення і радіомовлення ” доповнити словами
“; державного контролю за дотриманням законодавства про азартні ігри”;
7) у Законі України “Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”
(Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 50–51, ст. 2057 із такими
змінами):
абзац п’ятий пункту 21 частини першої статті 1 після слів
“гравцем у лотерею” доповнити словами “, парі”;
підпункт “в” пункту 7 частини другої статті 5 після слів
“проводять лотереї” доповнити словами “, парі”;
частину четверту статті 8 після слів “проводять лотереї”
доповнити словом “, парі”;
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у пункті 4 частини першої статті 14 слова “або будь-які інші
азартні ігри” замінити словами “парі та/або азартні ігри”;
у частині першій статті 15:
в абзаці першому слова “будь-яких інших азартних ігор,”
виключити, а після цифр і слова “30000 гривень” доповнити словами і
цифрами
“, парі – 100000 гривень”;
пункт 15 після слів “азартні ігри” доповнити словами “, внесення
ставки з метою укладення парі та здійснення виплати юридичною особою,
яка проводить парі”;
8) у Законі України “Про ліцензування видів господарської
діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158;
2016 р., № 2, ст. 17, № 4, ст. 40):
частину другу статті 2 доповнити пунктом 4 такого змісту:
“4) діяльність на ринку азартних ігор, яка провадиться відповідно
до Закону України “ Про державне регулювання діяльності щодо
організації та проведення азартних ігор ”.”;
пункт 18 частини першої статті 7 викласти в такій редакції:
“18) діяльність на ринку азартних ігор, яка ліцензується відповідно
до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо
організації та проведення азартних ігор ”;”.
13. Кабінету Міністрів України:
1) до 1 березня 2020 року подати на розгляд Верховної Ради
України пропозиції щодо внесення змін до Законів України, які
випливають із цього Закону
2) у п’ятнадцятиденний строк з дня набрання чинності цим
Законом визначити порядок сплати платежів, зазначених в підпунктах “а”,
“б”, “в” пункту 2 частини 7 розділу ХII цього Закону;
3) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом
прийняти нормативно-правові акти, визначені цим Законом;
4) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
5) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом
забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади їх
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
Голова
Верховної Ради України

