
ЗВІТ
про базове відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта
Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року № 1341 

«Про затвердження ліцензійних умов у сфері організації та проведення 
азартних ігор» (далі – Постанова). 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності
Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей.
3. Цілі прийняття акта
Основними цілями прийняття Постанови є:
реалізація положень Закону України «Про державне регулювання 

діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;
встановлення чіткого та відкритого порядку ліцензування провадження 

господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;
створення нормативно-правового поля для провадження діяльності у 

сфері організації та проведення азартних ігор;
зниження рівня тіньової економіки у сфері організації та проведення 

азартних ігор;
врегулювання правовідносин у сфері організації та проведення азартних 

ігор;
створення конкурентного та відкритого ринку для всіх суб’єктів 

господарювання, що провадять діяльність з організації та проведення азартних 
ігор;

захист прав суб’єктів господарювання та законодавче врегулювання їх 
діяльності;

захист прав та інтересів громадян, зменшення суспільної шкоди, 
пов’язаної з організацією та проведенням азартних ігор, боротьба з лудоманією.

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

проводилося в період з 31 грудня 2021 року по 13 лютого 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
Постановою затверджені: 
Ліцензійні    умови    провадження   діяльності    у   сфері   організації    та 
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проведення азартних ігор у гральних закладах казино;
Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та 

проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;
Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та 

проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі 
Інтернет;

Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та 
проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та 
проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

У процесі відстеження їх результативності проводилося оцінювання 
показників результативності, визначених під час проведення аналізу впливу 
регуляторного акта.

Так, в аналізі регуляторного впливу було визначено такі показники 
результативності регуляторного акта:

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

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

пов’язаними з виконанням вимог акта;
рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень 

регуляторного акта;
кількість поданих заяв на отримання ліцензії;
кількість прийнятих рішень органом ліцензування щодо видачі ліцензій;
сума надходжень від плати за видачу ліцензії.
Під час проведення аналізу регуляторного впливу було зроблено такі 

припущення щодо розміру коштів, які витрачатимуться суб’єктами 
господарювання на виконання ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з:
Вид діяльності Розмір коштів, які 

витрачатимуться 
одним суб’єктом 

господарювання на 
виконання 

ліцензійних умов 

Кількість суб’єктів 
господарювання, 

на яких 
поширюва-

тиметься дія акта

Сумарний розмір коштів, 
які витрачатимуться 

суб’єктами 
господарювання на 

виконання ліцензійних 
умов 

Організація та 
проведення азартних 
ігор у гральних 
закладах казино

168,7 млн грн 36 6,1 млрд грн

Організація та 
проведення азартних 
ігор казино в мережі 
Інтернет

51,1 млн грн 20 1,0 млрд грн
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Організація та 
проведення 
букмекерської 
діяльності в 
букмекерських пунктах 
та в мережі Інтернет

64,6 млн грн 10 645,7 млн грн

Організація та 
проведення азартних 
ігор у залах гральних 
автоматів

88,4 млн грн 60 5,3 млрд грн

Організація та 
проведення азартних 
ігор в покер в мережі 
Інтернет

49,6 млн грн 3 148,8 млн грн 

Фактичні значення показників результативності з метою оцінювання 
результативності регуляторного акту здійснювалося шляхом аналізу 
статистичної інформації за 2021 рік, отриманої КРАІЛ під час реалізації 
владних повноважень, зокрема, щодо видачі ліцензій у сфері організації та 
проведення азартних ігор та ведення відповідних реєстрів.

Для розрахунку кількісних значень показників результативності 
використовувався розмір мінімальної заробітної плати, установлений Законом 
України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» на 01.01.2021.

Дані щодо вартості грального обладнання отримані із загальнодоступних 
джерел, зокрема, зі спеціалізованих Інтернет-ресурсів. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
8.1 Показники результативності Ліцензійних умов провадження 

діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах 
казино

Найменування показника 
результативності регуляторного акта

Базове значення показника результативності 
регуляторного акта

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

534 390 000,0 грн

Кількість суб’єктів господарювання, на 
яких поширюватиметься дія акта

Станом на 01 січня 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

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

1 033 245 920,0 грн

Рівень поінформованості суб’єктів 
господарювання з основних положень 

Високий рівень поінформованості забезпечувався 
шляхом розміщення Постанови на офіційному 
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регуляторного акта вебсайті Кабінету Міністрів України, Верховної 
Ради України, Комісії з регулювання азартних 
ігор та лотерей тощо

Кількість поданих заяв на отримання 
ліцензії

9

Кількість прийнятих рішень органом 
ліцензування щодо видачі ліцензій

8

Сума надходжень від плати за видачу 
ліцензії

534 390 000,0 грн

*Кількісне значення зазначеного показника збігається зі значенням показника «Сума 
надходжень від плати за видачу ліцензії», оскільки КРАІЛ не здійснює контроль за 
надходженнями до державного та місцевих бюджетів від сплати податків суб’єктами 
господарювання, що провадять діяльність з організації та проведення азартних ігор. 

** Розрахунок витрат суб’єктів господарювання на виконання ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино:

№ Найменування витрат Розрахунок Примітка
1 Витрати на придбання основних 

фондів відповідно до мінімальних 
вимог ліцензійних умов
(8 гральних столів, 2 гральні столи з 
кільцем рулетки, 50 гральних 
автоматів, витрати на реєстрацію 
торгової марки тощо) 

5 735 740,0 грн Розрахунок 
здійснювався, виходячи з 
ринкової вартості 
грального обладнання, 
мінімально необхідного 
для здійснення 
діяльності з організації 
та проведення азартних 
ігор у гральних закладах 
казино

2 Витрати на отримання 
адміністративних послуг (річна 
плата за ліцензію на провадження 
діяльності з організації і проведення 
азартних ігор у гральних закладах 
казино, річна плата за ліцензію на 
гральний стіл, річна плата за 
ліцензію на гральний стіл з кільцем 
рулетки, річна плата за ліцензію на 
гральний автомат) 

80 220 000,0 грн Для розрахунку 
використовувалися
встановлені Законом 
України «Про державне 
регулювання діяльності 
щодо організації та 
проведення азартних 
ігор» розміри плати за 
ліцензії 

3 Витрати, пов’язані з наймом 
персоналу (50 осіб) 

3 600 000,0 грн

4 Оформлення цільового банківського 
депозиту чи банківської гарантії 
здійснення виплати виграшів

43 200 000,0 грн 

Для розрахунку 
використовувався розмір 
мінімальної заробітної 
плати, установлений 
Законом України «Про 
Державний бюджет 
України на 2021 рік

Разом, гривень 129 155 740,0 грн
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Кількість суб’єктів господарювання, 
що повинні виконати вимоги 
регулювання, одиниць

8

Сумарно, гривень 1 033 245 920,0 грн

8.2 Показники результативності Ліцензійних умов провадження 
діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних 
автоматів

Найменування показника 
результативності регуляторного акта

Базове значення показника результативності 
регуляторного акта

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

582 804 000,0 грн 

Кількість суб’єктів господарювання, на 
яких поширюватиметься дія акта

Станом на 01 січня 2022 року у Реєстрі 
організаторів азартних ігор у залах  гральних 
автоматів накопичено інформацію щодо 19 
суб’єктів господарювання, що здійснюють 
діяльність з організації та проведення азартних 
ігор у залах гральних автоматів

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

1 981 529 000,0 грн

Рівень поінформованості суб’єктів 
господарювання з основних положень 
регуляторного акта 

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

Кількість поданих заяв на отримання 
ліцензії

35

Кількість прийнятих рішень органом 
ліцензування щодо видачі ліцензій

19

Сума надходжень від плати за видачу 
ліцензії

582 804 000,0 грн

* Кількісне значення зазначеного показника збігається зі значенням показника «Сума 
надходжень від плати за видачу ліцензії», оскільки КРАІЛ не здійснює контроль за 
надходженнями до державного та місцевих бюджетів від сплати податків суб’єктами 
господарювання, що провадять діяльність з організації та проведення азартних ігор.

** Розрахунок витрат суб’єктів господарювання на виконання ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів:

№ Найменування витрат Розрахунок Примітка
1 Витрати на придбання основних 

фондів (50 гральних автоматів, 
витрати на реєстрацію торгової 
марки тощо) відповідно до 
мінімальних вимог ліцензійних 

13 571 000,0 грн Розрахунок 
здійснювався, виходячи з 
ринкової вартості 
грального обладнання, 
мінімально необхідного 
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умов для здійснення 
діяльності з організації 
та проведення азартних 
ігор у залах гральних 
автоматів

2 Витрати на отримання 
адміністративних послуг (річна 
плата за ліцензію на провадження 
діяльності з організації і проведення 
азартних ігор у залах гральних 
автоматів, річна плата за ліцензію на 
гральний автомат) 
 

46 800 000,0 грн Для розрахунку 
використовувалися
встановлені Законом 
України «Про державне 
регулювання діяльності 
щодо організації та 
проведення азартних 
ігор» розміри плати за 
ліцензії

3 Витрати, пов’язані з наймом 
персоналу (10 осіб)

720000,0 грн

4 Оформлення цільового банківського 
депозиту чи банківської гарантії 
здійснення виплати виграшів

43 200 000,0 грн 

Для розрахунку 
використовувався розмір 
мінімальної заробітної 
плати, установлений 
Законом України «Про 
Державний бюджет 
України на 2021 рік»

5 Разом, гривень 104 291 000,0 грн

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

19

7 Сумарно, гривень 1 981 529 000,0 грн

8.3 Показники результативності Ліцензійних умов провадження діяльності 
у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських 
пунктах та в мережі Інтернет

Найменування показника 
результативності регуляторного акта

Базове значення показника результативності 
регуляторного акта

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

108000000,0 грн

Кількість суб’єктів господарювання, на 
яких поширюватиметься дія акта

Станом на 01 січня 2022 року у Реєстрі 
організаторів букмекерської діяльності 
накопичено інформацію щодо 1 суб’єкта 
господарювання, що здійснює діяльність  з 
організації та проведення букмекерської 
діяльності

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

80 977 000,0 грн

Рівень поінформованості суб’єктів 
господарювання з основних положень 

Високий рівень поінформованості забезпечувався 
шляхом розміщення Постанови на офіційному 



7

регуляторного акта вебсайті Кабінету Міністрів України, Верховної 
Ради України, Комісії з регулювання азартних 
ігор та лотерей тощо

Кількість поданих заяв на отримання 
ліцензії

6

Кількість прийнятих рішень органом 
ліцензування щодо видачі ліцензій

1

Сума надходжень від плати за видачу 
ліцензії

108000000,0 грн

* Кількісне значення зазначеного показника збігається зі значенням показника «Сума 
надходжень від плати за видачу ліцензії», оскільки КРАІЛ не здійснює контроль за 
надходженнями до державного та місцевих бюджетів від сплати податків суб’єктами 
господарювання, що провадять діяльність з організації та проведення азартних ігор.

** Розрахунок витрат суб’єктів господарювання на виконання ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських 
пунктах та в мережі Інтернет:

№ Найменування витрат Розрахунок Примітка
1 Витрати на придбання основних 

фондів (програмного забезпечення, 
доменного імені, реєстрацію 
торгової марки тощо) відповідно до 
мінімальних вимог ліцензійних 
умов

1 417 000,0 грн Розрахунок 
здійснювався, виходячи з 
ринкової вартості 
грального обладнання, 
мінімально необхідного 
для здійснення 
діяльності з організації 
та проведення 
букмекерської діяльності 
в букмекерських пунктах 
та в мережі Інтернет

2 Витрати на отримання 
адміністративних послуг (річна 
плата за ліцензію на провадження 
букмекерської діяльності)

36 000 000,0 грн Для розрахунку 
використовувалися
встановлені Законом 
України «Про державне 
регулювання діяльності 
щодо організації та 
проведення азартних 
ігор» розміри плати за 
ліцензію

3 Витрати, пов’язані з наймом 
персоналу (5 осіб)

360000,0 грн

4 Оформлення цільового банківського 
депозиту чи банківської гарантії 
здійснення виплати виграшів

 
43200000,0 грн 

Для розрахунку 
використовувався розмір 
мінімальної заробітної 
плати, установлений 
Законом України «Про 
Державний бюджет 
України на 2021 рік

5 Разом, гривень 80 977 000,0 грн
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6 Кількість суб’єктів господарювання, 
що повинні виконати вимоги 
регулювання, одиниць

1

7 Сумарно, гривень 80 977 000,0 грн

8.4 Показники результативності Ліцензійних умов провадження діяльності 
у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

Найменування показника 
результативності регуляторного акта

Базове значення показника результативності 
регуляторного акта

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

304200000,0 грн

Кількість суб’єктів господарювання, на 
яких поширюватиметься дія акта

Станом на 01 січня 2022 року у Реєстрі 
організаторів казино в мережі Інтернет 
накопичено інформацію щодо 13 суб’єктів 
господарювання, що здійснюють діяльність з 
організації та проведення азартних ігор казино в 
мережі  Інтернет

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

686 101 000,0 грн

Рівень поінформованості суб’єктів 
господарювання з основних положень 
регуляторного акта 

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

Кількість поданих заяв на отримання 
ліцензії

29

Кількість прийнятих рішень органом 
ліцензування щодо видачі ліцензій

13

Сума надходжень від плати за видачу 
ліцензії

304200000,0 грн

* Кількісне значення зазначеного показника збігається зі значенням показника «Сума 
надходжень від плати за видачу ліцензії», оскільки КРАІЛ не здійснює контроль за 
надходженнями до державного та місцевих бюджетів від сплати податків суб’єктами 
господарювання, що провадять діяльність з організації та проведення азартних ігор.

** Розрахунок витрат суб’єктів господарювання на виконання ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет:

№ Найменування витрат Розрахунок Примітка
1 Витрати на придбання основних 

фондів (програмного забезпечення, 
доменного імені, реєстрацію 
торгової марки тощо) відповідно до 
мінімальних вимог ліцензійних 
умов 

1 417 000,0 грн Розрахунок 
здійснювався, виходячи з 
ринкової вартості 
грального обладнання, 
мінімально необхідного 
для здійснення 
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діяльності з організації 
та проведення азартних 
ігор казино в мережі 
Інтернет

2 Витрати на отримання 
адміністративних послуг (річна 
плата за ліцензію на провадження 
діяльності з організації і проведення 
азартних ігор казино в мережі 
Інтернет)

7 800 000,0 грн Для розрахунку 
використовувалися
встановлені Законом 
України «Про державне 
регулювання діяльності 
щодо організації та 
проведення азартних 
ігор» розміри плати за 
ліцензію 

3 Витрати, пов’язані з наймом 
персоналу (5 осіб)

360000,0 грн

4 Оформлення цільового банківського 
депозиту чи банківської гарантії 
здійснення виплати виграшів

43200000,0 грн 

Для розрахунку 
використовувався розмір 
мінімальної заробітної 
плати, установлений 
Законом України «Про 
Державний бюджет 
України на 2021 рік» 

5 Разом, гривень 52 777 000,0 грн

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

13

7 Сумарно, гривень 686 101 000,0 грн

8.5 Показники результативності Ліцензійних умов провадження діяльності 
у сфері організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет

Найменування показника 
результативності регуляторного акта

Базове значення показника результативності 
регуляторного акта

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

18000000,0 грн 

Кількість суб’єктів господарювання, на 
яких поширюватиметься дія акта

Станом на 01 січня 2022 року у Реєстрі 
організаторів гри в покер в мережі Інтернет 
накопичено інформацію щодо 3 суб’єктів 
господарювання, що здійснюють діяльність з 
організації та проведення азартних ігор у покер у 
мережі  Інтернет

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

152 931 000,0 грн

Рівень поінформованості суб’єктів 
господарювання з основних положень 
регуляторного акта 

Високий рівень поінформованості забезпечувався 
шляхом розміщення Постанови на офіційному 
вебсайті Кабінету Міністрів України, Верховної 
Ради України, Комісії з регулювання азартних 
ігор та лотерей тощо
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Кількість поданих заяв на отримання 
ліцензії

8

Кількість прийнятих рішень органом 
ліцензування щодо видачі ліцензій

3

Сума надходжень від плати за видачу 
ліцензії

18000000,0 грн

* Кількісне значення зазначеного показника збігається зі значенням показника «Сума 
надходжень від плати за видачу ліцензії», оскільки КРАІЛ не здійснює контроль за 
надходженнями до державного та місцевих бюджетів від сплати податків суб’єктами 
господарювання, що провадять діяльність з організації та проведення азартних ігор.

** Розрахунок витрат суб’єктів господарювання на виконання ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет:

№ Найменування витрат Розрахунок
1 Витрати на придбання основних 

фондів (програмного забезпечення, 
доменного імені, реєстрацію 
торгової марки тощо) відповідно до 
мінімальних вимог ліцензійних 
умов 

1 417 000,0 грн Розрахунок 
здійснювався, виходячи з 
ринкової вартості 
грального обладнання, 
мінімально необхідного 
для здійснення 
діяльності з організації 
та проведення азартних 
ігор в покер в мережі 
Інтернет

2 Витрати на отримання 
адміністративних послуг (річна 
плата за ліцензію на провадження 
діяльності з організації і проведення 
азартних ігор у покер у мережі 
Інтернет)

6 000 000,0 грн Для розрахунку 
використовувалися
встановлені Законом 
України «Про державне 
регулювання діяльності 
щодо організації та 
проведення азартних 
ігор» розміри плати за 
ліцензію 

3 Витрати, пов’язані з наймом 
персоналу (5 осіб)

360000,0 грн

4 Оформлення цільового банківського 
депозиту чи банківської гарантії 
здійснення виплати виграшів

43200000,0 грн 

Для розрахунку 
використовувався розмір 
мінімальної заробітної 
плати, установлений 
Законом України «Про 
Державний бюджет 
України на 2021 рік»

6 Разом, гривень 50 977 000,0 грн

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

3

8 Сумарно, гривень 152 931 000,0 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 Постанови забезпечено реалізацію положень 
Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та 
проведення азартних ігор», створено нормативно-правове підґрунтя для 
функціонування ринку азартних ігор, встановлено чіткий та відкритий порядок 
ліцензування провадження господарської діяльності у сфері організації та 
проведення азартних ігор.

Позитивним наслідком прийняття постанови стало зниження рівня 
тіньової економіки у сфері організації та проведення азартних ігор та 
надходження до Державного бюджету України понад 1,5 млрд грн плати за 
ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних 
ігор.

Водночас слід зазначити, що за перший рік функціонування ринку 
азартних ігор кількість суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на 
організацію та проведення азартних ігор, виявилася меншою за прогнозовану 
під час проведення аналізу регуляторного впливу. Зазначене пов’язано тим, що 
організація та проведення азартних ігор є новим видом діяльності в Україні, а 
отже започаткування такої діяльності з дотриманням усіх вимог Закону України 
«Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення 
азартних ігор» та ліцензійних умов потребує тривалої підготовки та значних 
фінансових ресурсів.

Крім того, базові значення показника, який характеризує розмір витрат 
суб’єктів господарювання на виконання вимог ліцензійних умов у сфері 
організації та проведення азартних ігор, за результатами відстеження виявилися 
більшими за прогнозовані під час проведення аналізу регуляторного впливу. 

Проте така ситуація зумовлена закладеним у Законі України «Про 
державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних 
ігор» алгоритмом розрахунку розмірів плати за ліцензії, цільового банківського 
депозиту чи банківської гарантії з метою забезпечення здійснення виплати 
виграшів. Так, фактичні розміри зазначених платежів залежать від розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленого законом про державний бюджет 
України на відповідний рік, який має тенденцію до постійного зростання. 
Відповідне зростання і розміру витрат суб’єктів господарювання на виконання 
вимог ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор та 
лотерей не є свідченням неефективності регуляторного акта. 

Слід також зазначити, під час практичного застосування Постанови  
було виявлено ряд недосконалостей, однак вони зумовлені прогалинами Закону 



12

України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення 
азартних ігор» та не можуть бути виправлені шляхом внесення змін до 
Постанови.

Враховуючи викладене, за результатами базового відстеження 
постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року № 1341 «Про 
затвердження ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних 
ігор» не потребує перегляду.

 

Голова Комісії з регулювання
азартних ігор та лотерей Іван РУДИЙ


