
ЗВІТ
про базове відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 01 квітня                    

2021 року № 128 «Про затвердження Переліку грального обладнання, що 
підлягає сертифікації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 
2021 року за № 453/36075, (далі – Рішення).

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності
Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей.

3. Цілі прийняття акта
Основними цілями прийняття Рішення є:
реалізація положень Закону України «Про державне регулювання 

діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон) щодо 
проведення сертифікації грального обладнання;

забезпечення дотримання якості та безпечності грального обладнання, 
дотримання технічних вимог до нього;

запобігання недобросовісного використання грального обладнання;
встановлення прозорого механізму проведення сертифікації грального 

обладнання.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності
Виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта 

проводилося в період з 10 квітня 2022 року по 24 травня 2022 року.

5. Тип відстеження 
Базове відстеження результативності.

6. Методи одержання результатів відстеження
Для проведення базового відстеження результативності регуляторного 

акта використовувався статистичний метод одержання результатів. 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 
результативність, а також способи одержання даних

Рішенням затверджено перелік грального обладнання, що підлягає 
сертифікації, до якого увійшли:

гральні автомати; 
гральні столи, в тому числі з кільцем рулетки;
онлайн-система організатора азартних ігор;
шаффл машини (машини для перемішування карт).
 У процесі відстеження результативності Рішення проводилося 

оцінювання показників результативності, визначених під час проведення аналізу 
впливу регуляторного акта.
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Так, в аналізі регуляторного впливу було визначено такі показники 

результативності регуляторного акта:
 кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта;
 розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання 

та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;
 кількість проведених сертифікацій грального обладнання;
 рівень поінформованості суб’єктів господарювання з положеннями 

регуляторного акта; 
 розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 

цільових фондів, пов’язаних з дією акта. 
Оцінювання фактичних значень показників результативності з метою  

відстеження результативності Рішення здійснювалося шляхом аналізу 
статистичної інформації, отриманої КРАІЛ під час реалізації владних 
повноважень.

Так, беручи до уваги встановлену частиною першою статті 22 Закону 
заборону використання несертифікованого грального обладнання, щодо якого 
встановлена вимога Уповноваженого органу про сертифікацію, в цілях 
проведення відстеження результативності Рішення, зокрема, для визначення 
кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта, 
використовувався показник кількості організаторів азартних ігор, що отримали 
ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор за 
такими видами (станом на 10.04.2022):

 організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино – 8 
суб’єктів господарювання;

 організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет – 15 
суб’єктів господарювання;

 організація та проведення букмекерської діяльності – 3 суб’єкта 
господарювання;

 організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів – 12 
суб’єктів господарювання;

 організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет – 3 
суб’єкта господарювання.

Враховуючи, що згідно з вимогами статті 46 Закону для отримання ліцензії 
на гральне обладнання організатори азартних ігор подають до Уповноваженого 
органу копії документів, що підтверджують його сертифікацію, під час 
відстеження використовувалися дані щодо кількості грального обладнання, на 
яке КРАІЛ було видано ліцензію станом на 10.04.2022, а саме:

кількість гральних автоматів, на які КРАІЛ видано ліцензії організаторам 
азартних ігор у залах гральних автоматів, – 3482 одиниці; 

кількості гральних автоматів, на які КРАІЛ видано ліцензії організаторам 
азартних ігор у гральних закладах казино,  – 700 одиниць;

кількості гральних столів, на які КРАІЛ видано ліцензії організаторам 
азартних ігор у гральних закладах казино, – 106 одиниць;
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кількості гральних столів з кільцем рулетки, на які КРАІЛ видано ліцензії 

організаторам азартних ігор у гральних закладах казино, – 43 одиниці.
Крім того, для цілей відстеження результативності було зроблено 

припущення що з метою організації азартних ігор в карти за гральними столами 
кількість шаффл машин не може бути меншою за кількість таких столів, тобто 
106 одиниць.

Виходячи з обов’язку організаторів азартних ігор, встановленого               
статтею 15 Закону щодо використання під час організації та проведення азартних 
ігор онлайн-системи, зроблено припущення щодо наявності такої системи у 
кожного організатора азартних ігор.

Також під час розрахунку розміру витрат суб’єктів господарювання, 
пов’язаних з виконанням вимог акта, були використані дані щодо вартості 
проведення сертифікації грального обладнання та супутніх витрат організаторів 
азартних ігор, надані Громадською організацією «ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАТИВНА КООПЕРАЦІЯ АЗАРТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ» 
(«ІКАР»), яка є членом Консультаційно-експертної ради КРАІЛ та об’єднує  
ключових організаторів азартних ігор. 

Зокрема, за результатами аналізу та узагальнення даних, наданих 
зазначеною Громадською організацією щодо вартості сертифікації різних видів 
обладнання різних організаторів азартних ігор, встановлено та використано в 
цілях відстеження результативності Рішення середню вартість сертифікації 
однієї одиниці обладнання, а саме:

грального автомата – 1070,23 грн; 
грального столу, в тому числі з кільцем рулетки – 2666,67 грн;
онлайн-системи організатора азартних ігор – 52000 грн;
шаффл машини (машини для перемішування карт) – 1250 грн.

Для розрахунку адміністративних (часових) витрат організаторів азартних 
ігор також використовувався розмір мінімальної заробітної плати станом                     
на 01.01.2021, установлений Законом України «Про Державний бюджет України 
на 2021 рік».

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
8.1 Показники результативності Рішення щодо встановлених ним вимог 

під час провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у 
гральних закладах казино.

Найменування показника 
результативності регуляторного акта

Базове значення показника результативності 
регуляторного акта

Кількість суб’єктів господарювання, на 
яких поширюватиметься дія акта 

Станом на 10 квітня 2022 року у Реєстрі 
організаторів азартних ігор у гральних 
закладах казино накопичено інформацію щодо 
8 суб’єктів господарювання, що здійснюють 
діяльність з організації та проведення 
азартних ігор у гральних закладах казино
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Рівень поінформованості суб’єктів 
господарювання з основних положень 
регуляторного акта

Високий рівень поінформованості 
забезпечувався шляхом розміщення Рішення 
на офіційному вебсайті Верховної Ради 
України, Комісії з регулювання азартних ігор 
та лотерей тощо

Кількість проведених сертифікацій 
грального обладнання*

гральні столи (у тому числі з кільцем            
рулетки) – 149 од.;
гральні автомати – 700 од.;
шаффл машини (машини для перемішування 
карт) – 106 од.;
онлайн-система організатора азартних                       
ігор – 8 од.

Розмір надходжень до державного та 
місцевих бюджетів і державних цільових 
фондів, пов’язаних з дією акта 

534,4 млн грн **

Розмір коштів і час, що витрачатимуться 
суб’єктами господарювання, пов’язаними 
з виконанням вимог акта***

1920236,00 грн

* За даними щодо кількості сертифікованого обладнання, на яке КРАІЛ видано ліцензії 
організаторам азартних ігор у гральних закладах казино, та обґрунтованих припущень, 
зроблених у розділі 7 цього звіту.  

** Відповідно до Закону сертифікація грального обладнання проводиться суб’єктами 
сертифікації, які надають послуги із сертифікації грального обладнання. Однак 
опосередкованим наслідком дії Рішення є надходження до Державного бюджету України у 
розмірі 534,4 млн грн від організаторів азартних ігор, що здійснюють діяльність відповідно до 
вимог Закону із використанням сертифікованого грального обладнання.

*** Розрахунок витрат суб’єктів господарювання на виконання вимог Рішення:

№ Найменування витрат Розрахунок Примітка

1 Витрати на збір та оцінку бази 
сертифікації, формування 
супровідних документів, 
формування та подачу заявки 
на проведення сертифікації, 
формування та погодження 
договору про надання послуг 
сертифікації, адміністрування 
договору

469,43 грн Розрахунок здійснювався, 
виходячи з розміру витрат часу, 
необхідного для підготовки 
пакету документів (13 годин) та 
розміру мінімальної заробітної 
плати станом на 01.01.2021 
відповідно до Закону України 
«Про Державний бюджет 
України на 2021 рік» (6000 грн) 

Витрати на доставку 
кореспонденції (договори, 
заявки, акти), контрольних 
зразків об’єктів сертифікації 
(склад-лабораторія-склад), 
витрати на службові 
відрядження

30200,00 грн Для розрахунку використані 
дані, надані Громадською 
організацією 
«ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАТИВНА 
КООПЕРАЦІЯ АЗАРТНОГО 
РИНКУ УКРАЇНИ» («ІКАР»)



5
2 Витрати на сертифікацію 

грального обладнання (гральні 
столи, у тому числі з кільцем 
рулетки, гральні автомати, 
шафл машини (машини для 
перемішування карт), онлайн-
система організатора азартних 
ігор)

209360,07 грн Витрати розраховано, виходячи 
з середньої кількості 
проведених сертифікацій 
грального обладнання на 1-го 
організатора азартних ігор у 
закладах казино

5 Разом, гривень 240029,50 грн

6 Кількість суб’єктів 
господарювання, що повинні 
виконати вимоги регулювання, 
одиниць

8

7 Сумарно, гривень 1920236,00 грн

8.2 Показники результативності Рішення щодо встановлених ним вимог 
під час провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино 
у мережі Інтернет.

Найменування показника 
результативності регуляторного акта

Базове значення показника результативності 
регуляторного акта

Кількість суб’єктів господарювання, на 
яких поширюватиметься дія акта 

Станом на 10 квітня 2022 року у Реєстрі 
організаторів азартних ігор казино в мережі 
Інтернет накопичено інформацію щодо 15 
суб’єктів господарювання, що здійснюють 
діяльність з організації та проведення 
азартних ігор казино в мережі Інтернет

Рівень поінформованості суб’єктів 
господарювання з основних положень 
регуляторного акта

Високий рівень поінформованості 
забезпечувався шляхом розміщення Рішення 
на офіційному вебсайті Верховної Ради 
України, Комісії з регулювання азартних ігор 
та лотерей тощо

Кількість проведених сертифікацій 
грального обладнання*

онлайн-система організатора азартних
ігор - 15 од.

Розмір надходжень до державного та 
місцевих бюджетів і державних цільових 
фондів, пов’язаних з дією акта

304,2 млн грн**

Розмір коштів і час, що витрачатимуться 
суб’єктами господарювання, пов’язаними 
з виконанням вимог акта***

790041,45 грн

* Кількість проведених сертифікацій грального обладнання визначена, виходячи з 
мінімальних вимог стосовно грального обладнання, встановлених Законом щодо організації 
азартних ігор казино в мережі Інтернет.  

** Відповідно до Закону сертифікація грального обладнання проводиться суб’єктами 
сертифікації, які надають послуги із сертифікації грального обладнання. Однак 
опосередкованим наслідком дії Рішення є надходження до Державного бюджету України у 
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розмірі 304,2 млн грн від організаторів азартних ігор, що здійснюють діяльність відповідно до 
вимог Закону із використанням сертифікованого грального обладнання.

*** Розрахунок витрат суб’єктів господарювання на виконання вимог Рішення:

№ Найменування витрат Розрахунок Примітка

1 Витрати на збір та оцінку бази 
сертифікації, формування 
супровідних документів, 
формування та подачу заявки 
на проведення сертифікації, 
формування та погодження 
договору про надання послуг 
сертифікації, адміністрування 
договору

469,43 грн Розрахунок здійснювався, 
виходячи з розміру витрат часу, 
необхідного для підготовки 
пакету документів (13 годин) та 
розміру мінімальної заробітної 
плати станом на 01.01.2021 
відповідно до Закону України 
«Про Державний бюджет 
України на 2021 рік» (6000 грн) 

Витрати на доставку 
кореспонденції (договори, 
заявки, акти)

200,00 грн Для розрахунку використані 
дані, надані Громадською 
організацією 
«ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАТИВНА 
КООПЕРАЦІЯ АЗАРТНОГО 
РИНКУ УКРАЇНИ» («ІКАР»)

2 Витрати на сертифікацію 
грального обладнання (онлайн-
система організатора азартних 
ігор)

52000,00 грн Витрати розраховано, виходячи  
з мінімальних вимог стосовно 
грального обладнання, 
встановлених Законом щодо 
казино в мережі Інтернет  

5 Разом, гривень 52669,43 грн

6 Кількість суб’єктів 
господарювання, що повинні 
виконати вимоги регулювання, 
одиниць

15

7 Сумарно, гривень 790041,45 грн

8.3 Показники результативності Рішення щодо встановлених ним вимог 
під час провадження діяльності з організації та проведення букмекерської 
діяльності.

Найменування показника 
результативності регуляторного акта

Базове значення показника результативності 
регуляторного акта

Кількість суб’єктів господарювання, на 
яких поширюватиметься дія акта

Станом на 10 квітня 2022 року у Реєстрі 
організаторів букмекерської діяльності 
накопичено інформацію щодо 3 суб’єктів 
господарювання, що здійснюють діяльність з 
організації та проведення букмекерської 
діяльності
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Рівень поінформованості суб’єктів 
господарювання з основних положень 
регуляторного акта

Високий рівень поінформованості 
забезпечувався шляхом розміщення Рішення 
на офіційному вебсайті Верховної Ради 
України, Комісії з регулювання азартних ігор 
та лотерей тощо

Кількість проведених сертифікацій 
грального обладнання*

онлайн-система організатора
азартних ігор - 3 од.

Розмір надходжень до державного та 
місцевих бюджетів і державних цільових 
фондів, пов’язаних з дією акта

108,0 млн грн**

Розмір коштів і час, що витрачатимуться 
суб’єктами господарювання, пов’язаними 
з виконанням вимог акта***

158008,29 грн

* Кількість проведених сертифікацій грального обладнання визначена, виходячи з 
мінімальних вимог стосовно грального обладнання, встановлених Законом щодо організації 
букмекерської діяльності. 

** Відповідно до Закону сертифікація грального обладнання проводиться суб’єктами 
сертифікації, які надають послуги із сертифікації грального обладнання. Однак 
опосередкованим наслідком дії Рішення є надходження до Державного бюджету України у 
розмірі 108,0 млн грн від організаторів азартних ігор, що здійснюють діяльність відповідно до 
вимог Закону із використанням сертифікованого грального обладнання.

***Розрахунок витрат суб’єктів господарювання на виконання вимог Рішення:

№ Найменування витрат Розрахунок Примітка

1 Витрати на збір та оцінку бази 
сертифікації, формування 
супровідних документів, 
формування та подачу заявки на 
проведення сертифікації, 
формування та погодження 
договору про надання послуг 
сертифікації, адміністрування 
договору

469,43 грн Розрахунок здійснювався, 
виходячи з розміру витрат часу, 
необхідного для підготовки 
пакету документів (13 годин) та 
розміру мінімальної заробітної 
плати станом на 01.01.2021 
відповідно до Закону України 
«Про Державний бюджет 
України на 2021 рік» (6000 грн) 

Витрати на доставку 
кореспонденції (договори, 
заявки, акти)

200,00 грн Для розрахунку використані 
дані, надані Громадською 
організацією 
«ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАТИВНА 
КООПЕРАЦІЯ АЗАРТНОГО 
РИНКУ УКРАЇНИ» («ІКАР»)

2 Витрати на сертифікацію 
грального обладнання (онлайн-
система організатора азартних 
ігор)

52000,00 грн Витрати розраховано, виходячи  
з мінімальних вимог стосовно 
грального обладнання, 
встановлених Законом щодо 
букмекерської діяльності  

5 Разом, гривень 52669,43 грн
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6 Кількість суб’єктів 

господарювання, що повинні 
виконати вимоги регулювання, 
одиниць

3

7 Сумарно, гривень 158008,29 грн

8.4 Показники результативності Рішення щодо встановлених ним вимог 
під час провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах 
гральних автоматів.

Найменування показника 
результативності регуляторного акта

Базове значення показника результативності 
регуляторного акта

Кількість суб’єктів господарювання, на 
яких поширюватиметься дія акта 

Станом на 10 квітня 2022 року у Реєстрі 
організаторів азартних ігор у залах гральних 
автоматів накопичено інформацію щодо 12 
суб’єктів господарювання, що здійснюють 
діяльність з організації та проведення 
азартних ігор у залах гральних автоматів

Рівень поінформованості суб’єктів 
господарювання з основних положень 
регуляторного акта

Високий рівень поінформованості 
забезпечувався шляхом розміщення Рішення 
на офіційному вебсайті Верховної Ради 
України, Комісії з регулювання азартних ігор 
та лотерей тощо

Кількість проведених сертифікацій 
грального обладнання*

гральні автомати – 3482 од.;
онлайн-система організатора азартних                 
ігор – 12 од.

Розмір надходжень до державного та 
місцевих бюджетів і державних цільових 
фондів, пов’язаних з дією акта

582,8 млн грн**

Розмір коштів і час, що витрачатимуться 
суб’єктами господарювання, пов’язаними 
з виконанням вимог акта***

4716433,56 грн

* За даними щодо кількості сертифікованого обладнання, на яке КРАІЛ видано ліцензії 
організаторам азартних ігор у залах гральних автоматів, та обґрунтованих припущень, 
зроблених у розділі 7 цього звіту.  

** Відповідно до Закону сертифікація грального обладнання проводиться суб’єктами 
сертифікації, які надають послуги із сертифікації грального обладнання. Однак 
опосередкованим наслідком дії Рішення є надходження до Державного бюджету України у 
розмірі 582,8 млн грн від організаторів азартних ігор, що здійснюють діяльність відповідно до 
вимог Закону із використанням сертифікованого грального обладнання.

*** Розрахунок витрат суб’єктів господарювання на виконання вимог Рішення:
№ Найменування витрат Розрахунок Примітка
1 Витрати на збір та оцінку бази 

сертифікації, формування 
супровідних документів, 
формування та подачу заявки на 

469,43 грн Розрахунок здійснювався, 
виходячи з розміру витрат часу, 
необхідного для підготовки 
пакету документів (13 годин) та 
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проведення сертифікації, 
формування та погодження 
договору про надання послуг 
сертифікації, адміністрування 
договору (логістика)

розміру мінімальної заробітної 
плати станом на 01.01.2021 
відповідно до Закону України 
«Про Державний бюджет 
України на 2021 рік» (6000 грн)

Витрати на доставку 
кореспонденції (договори, 
заявки, акти), контрольних 
зразків об’єктів сертифікації 
(склад-лабораторія-склад), 
витрати на службові 
відрядження.

30200,00 грн Для розрахунку використані 
дані, надані Громадською 
організацією 
«ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАТИВНА 
КООПЕРАЦІЯ АЗАРТНОГО 
РИНКУ УКРАЇНИ» («ІКАР»)

2 Витрати на сертифікацію 
грального обладнання (гральні 
автомати, онлайн-система 
організатора азартних ігор)

362366,70 грн Витрати розраховано, виходячи 
з середньої кількості 
проведених сертифікацій 
грального обладнання на 1-го 
організатора азартних ігор у 
залах гральних автоматів

5 Разом, гривень 393036,13 грн

6 Кількість суб’єктів 
господарювання, що повинні 
виконати вимоги регулювання, 
одиниць

12

7 Сумарно, гривень 4716433,56 грн

8.5 Показники результативності Рішення щодо встановлених ним вимог 
під час провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер 
у мережі Інтернет.

Найменування показника 
результативності регуляторного акта

Базове значення показника результативності 
регуляторного акта

Кількість суб’єктів господарювання, на 
яких поширюватиметься дія акта 

Станом на 10 квітня 2022 року у Реєстрі 
організаторів азартних ігор в покер у мережі 
Інтернет накопичено інформацію щодо 3 
суб’єктів господарювання, що здійснюють 
діяльність з організації та проведення 
азартних ігор в покер у мережі Інтернет

Рівень поінформованості суб’єктів 
господарювання з основних положень 
регуляторного акта

Високий рівень поінформованості 
забезпечувався шляхом розміщення Рішення на 
офіційному вебсайті Верховної Ради України, 
Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей 
тощо

Кількість проведених сертифікацій 
грального обладнання*

онлайн-система організатора
азартних ігор - 3 од.
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Розмір надходжень до державного та 
місцевих бюджетів і державних цільових 
фондів, пов’язаних з дією акта

18,0 млн грн**

Розмір коштів і час, що витрачатимуться 
суб’єктами господарювання, пов’язаними 
з виконанням вимог акта***

158008,29 грн

* Кількість проведених сертифікацій грального обладнання визначена, виходячи з 
мінімальних вимог стосовно грального обладнання, встановлених Законом, щодо організації 
азартних ігор у покер в мережі Інтернет.  

** Відповідно до Закону сертифікація грального обладнання проводиться суб’єктами 
сертифікації, які надають послуги із сертифікації грального обладнання. Однак 
опосередкованим наслідком дії Рішення є надходження до Державного бюджету України у 
розмірі 18,0 млн грн від організаторів азартних ігор, що здійснюють діяльність відповідно до 
вимог Закону із використанням сертифікованого грального обладнання.

*** Розрахунок витрат суб’єктів господарювання на виконання вимог Рішення:

№ Найменування витрат Розрахунок Примітка

1 Витрати на збір та оцінку бази 
сертифікації, формування 
супровідних документів, 
формування та подачу заявки 
на проведення сертифікації, 
формування та погодження 
договору про надання послуг 
сертифікації, адміністрування 
договору (логістика).

469,43 грн Розрахунок здійснювався, 
виходячи з розміру витрат часу, 
необхідного для підготовки 
пакету документів (13 годин) та 
розміру мінімальної заробітної 
плати станом на 01.01.2021 
відповідно до Закону України 
«Про Державний бюджет 
України на 2021 рік» (6000 грн) 

Витрати на доставку 
кореспонденції (договори, 
заявки, акти)

200,00 грн Для розрахунку використані 
дані, надані Громадською 
організацією 
«ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАТИВНА 
КООПЕРАЦІЯ АЗАРТНОГО 
РИНКУ УКРАЇНИ» («ІКАР»)

2 Витрати на сертифікацію 
грального обладнання (онлайн-
система організатора азартних 
ігор)

52000,00 грн Витрати розраховано, виходячи  
з мінімальних вимог стосовно 
грального обладнання, 
встановлених Законом щодо 
ігор в покер у мережі Інтернет  

5 Разом, гривень 52669,43 грн

6 Кількість суб’єктів 
господарювання, що повинні 
виконати вимоги регулювання, 
одиниць

3

7 Сумарно, гривень 158008,29 грн
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9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

Отримані під час проведення базового відстеження результативності 
регуляторного акта значення показників його результативності свідчать про 
досягнення цілей державного регулювання, задекларованих під час підготовки 
аналізу регуляторного впливу.

Зокрема, із прийняттям Рішення забезпечено реалізацію норм Закону щодо 
проведення сертифікації грального обладнання, забезпечено можливість 
виконання обов’язку організатора азартних ігор проводити сертифікацію 
грального обладнання, забезпечено дотримання якості та безпечності грального 
обладнання та встановлено прозорий механізм проведення сертифікації 
грального обладнання, а також попереджено недобросовісне використання 
грального обладнання;

Опосередкованим позитивним наслідком прийняття Рішення, як частини 
нормативно-правового поля у сфері організації та проведення азартних ігор, 
стало також зниження тіньового сегменту ринку азартних ігор та надходження 
до Державного бюджету України 1547,4 млн грн від організаторів азартних ігор, 
що здійснюють діяльність із використанням сертифікованого грального 
обладнання, перелік якого затверджено Рішенням. 

Враховуючи викладене, за результатами базового відстеження рішення 
Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 01 квітня   2021 року № 128 
«Про затвердження Переліку грального обладнання, що підлягає сертифікації» 
наразі не потребує перегляду.

В. о. Голови КРАІЛ                                                          Олена ВОДОЛАЖКО


