
ЗВІТ
про базове відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення КРАІЛ від 30 серпня 2021 року № 521 «Про затвердження 

Порядку направлення та виконання вимог щодо обмеження доступу на (з) 
території України до вебсайту або його частини», зареєстроване в Міністерстві 
юстиції України 20 вересня 2021 року за № 1230/36852 (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:
створення нормативно-правового підґрунтя для застосування обмежень 

стосовно осіб, які провадять діяльність у сфері організації та проведення 
азартних ігор в мережі Інтернет з порушенням вимог Закону України «Про 
державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних 
ігор» (далі – Закон);

скорочення тіньового сегменту ринку азартних ігор в Україні;
зменшення суспільної шкоди, пов’язаної з азартними іграми, а в 

перспективі – підвищення рівня захисту прав, законних інтересів, життя та 
здоров’я громадян.

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

проводилося в період з 12 жовтня 2022 року по 17 листопада 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 визначений механізм направлення та виконання вимоги КРАІЛ 
особі, яка через вебсайт організовує, проводить чи надає доступ до азартних 
ігор без відповідної ліцензії, щодо обмеження доступу на (з) території України 
до такого вебсайту, та вимоги КРАІЛ постачальнику послуг хостингу 
(зберігання інформації), на технічних засобах якого розміщений вебсайт або 
його частина, з використанням якого організовуються, проводяться азартні ігри 
чи надається доступ до них без відповідної ліцензії, щодо обмеження доступу 
на (з) території України до такого вебсайту або його частини.
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У процесі відстеження результативності Рішення проводилося 

оцінювання показників результативності, визначених під час проведення 
аналізу регуляторного впливу акта.

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

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта;
кількість вебсайтів, щодо яких було проведено моніторинг з метою 

виявлення фактів здійснення проведення азартних ігор в мережі Інтернет без 
відповідної ліцензії;

кількість виявлених фактів організації та проведення азартних ігор в 
мережі Інтернет без відповідної ліцензії;

кількість повідомлень правоохоронних органів за ознаками незаконної 
діяльності з організації або проведення азартних ігор, за здійснення якої 
передбачена відповідальність за статтею 2032 Кримінального кодексу України;

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

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

рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень 
акта.

Під час проведення аналізу регуляторного впливу було зроблено такі 
припущення щодо кількісних значень показників результативності Рішення:

Назва показника Прогнозне значення показника
Кількість суб’єктів господарювання, 
на яких поширюватиметься дія акта, 
одиниць

90

Кількість вебсайтів, щодо яких було 
проведено моніторинг з метою 
виявлення фактів здійснення 
проведення азартних ігор в мережі 
Інтернет без відповідної ліцензії, 
одиниць

1952

Розмір коштів, що витрачатимуться 
суб’єктами господарювання, 
пов’язаними з виконанням вимог акта, 
грн

833224,5

Статтями 24 та 30 Закону визначено, що організація та проведення 
азартних ігор в мережі Інтернет здійснюються лише на підставі відповідної 
ліцензії, з обов’язковим використанням онлайн-системи організатора азартних 
ігор, пов’язаної каналами зв’язку з Державною системою онлайн-моніторингу, 
та виключно через вебсайт, доменне ім’я якого знаходиться в доменній зоні 
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UA, після повідомлення Уповноваженого органу (КРАІЛ) про зазначене 
доменне ім’я. 

При цьому Законом забороняється розповсюджувати, давати доступ, 
пропонувати до завантаження або іншим чином поширювати в Україні 
вебсайти, мобільні додатки та/або інше гральне обладнання для участі в 
азартних іграх, якщо такі вебсайти, мобільні додатки та/або інше гральне 
обладнання надають доступ до серверів або баз даних осіб, які не є 
організаторами азартних ігор відповідно до цього Закону.

Статтею 25 Закону визначено, що особа, яка через вебсайт організовує, 
проводить чи надає доступ до азартних ігор без відповідної ліцензії, 
зобов’язана на вимогу Уповноваженого органу в строк не більше трьох робочих 
днів обмежити доступ на (з) території України до такого вебсайту. 
Постачальник послуг хостингу (зберігання інформації), на технічних засобах 
якого розміщений вебсайт або його частина, з використанням якого 
організовуються, проводяться азартні ігри чи надається доступ до них без 
відповідної ліцензії, зобов’язаний на вимогу Уповноваженого органу обмежити 
доступ на (з) території України до такого вебсайту або його частини.

Оцінювання фактичних значень показників результативності з метою  
відстеження результативності Рішення здійснювалося шляхом аналізу 
статистичної інформації, отриманої КРАІЛ під час реалізації владних 
повноважень. 

Так, за період дії Рішення КРАІЛ проведено моніторинг 1643 вебсайтів з 
метою виявлення вебсайтів, які здійснюють діяльність з організації та 
проведення азартних ігор на території України без відповідних ліцензій.

За результатами моніторингу  прийнято 85 рішень КРАІЛ про вимоги до 
осіб, які через вебсайти організовують, проводять чи надають доступ до 
азартних ігор без відповідної ліцензії, щодо обмеження доступу на (з) території 
України до вебсайтів та 70 рішень КРАІЛ про вимоги до постачальників послуг 
хостингу (зберігання інформації), на технічних засобах яких розміщені 
вебсайти, з використанням яких організовуються, проводяться азартні ігри чи 
надається доступ до них без відповідної ліцензії, щодо обмеження доступу на 
(з) території України до цих вебсайтів. 

Відповідна інформація щодо діяльності нелегальних вебсайтів, які 
здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор на території 
України без відповідних ліцензій, також направлялася до правоохоронних 
органів для вжиття заходів. 

Кількість повідомлень правоохоронних органів за ознаками незаконної 
діяльності з організації або проведення азартних ігор, за здійснення якої 
передбачена відповідальність за статтею 2032 Кримінального кодексу України  
склала 104 листа із відповідними матеріалами (52 листа направлено до Бюро 
економічної безпеки та 52 листа направлено до Служби безпеки України).
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Для розрахунку розміру витрат організаторів азартних ігор 

використовувався розмір мінімальної заробітної плати станом на 01.10.2022 
відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік».

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Найменування показника 
результативності регуляторного акта

Базове значення показника 
результативності регуляторного акта

Кількість суб’єктів господарювання, на 
яких поширюватиметься дія акта, одиниць 

70*

Кількість вебсайтів, щодо яких було 
проведено моніторинг з метою виявлення 
фактів здійснення проведення азартних 
ігор в мережі Інтернет без відповідної 
ліцензії

1643

Кількість виявлених фактів організації та 
проведення азартних ігор в мережі Інтернет 
без відповідної ліцензії

85

Кількість повідомлень правоохоронних 
органів за ознаками незаконної діяльності з 
організації або проведення азартних ігор, за 
здійснення якої передбачена 
відповідальність за статтею 2032 
Кримінального кодексу України

104

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, а також обговоренням проєкту 
Рішення з Консультаційно-
експертною Радою КРАІЛ

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

-

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

30818,10

* Кількість постачальників послуг хостингу (зберігання інформації), на технічних 
засобах яких розміщені вебсайти, з використанням яких організовуються, проводяться 
азартні ігри чи надається доступ до них без відповідної ліцензії.

** Враховуючи кількість постачальників послуг хостингу (зберігання інформації), 
кількість вебсайтів з використанням яких організовуються, проводяться азартні ігри чи 
надається доступ до них без відповідної ліцензії, у розрахунку на одного такого суб’єкта в 
середньому складає 1 вебсайт.

 Вартість послуг хостингу (зберігання інформації) орієнтовно складає від  420 грн. на рік.
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Отже, розмір втраченого прибутку внаслідок обмеження доступу до вебсайтів 

(розірвання відповідного договору між організатором азартних ігор та постачальником 
послуг хостингу (зберігання інформації) складе 420,0 грн в розрахунку на одного суб’єкта 
господарювання.

Витрати часу суб’єкта господарювання на отримання первинної інформації про 
вимоги регулювання орієнтовно складуть 0,5 год.

Розмір мінімальної заробітної плати станом на 01.10.2021 відповідно до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2021 рік» складає 6700 грн (погодинно – 40,46 грн).

Отже, розмір витрат одного суб’єкта господарювання на отримання первинної 
інформації про вимоги регулювання орієнтовно складе 20,23 грн (40,46 грн. Х 0,5 год.).

Розрахунок витрат суб’єктів господарювання на виконання вимог Рішення, 
проведений за принципом мінімальних витрат:

Найменування витрат Розрахунок Примітка
Втрачений прибуток внаслідок 
обмеження доступу до вебсайтів 
(розірвання відповідного 
договору між організатором 
азартних ігор та постачальником 
послуг хостингу (зберігання 
інформації)

420,00 Розрахунок здійснювався, виходячи з 
середнього розміру вартості послуг 
хостінгу (420 грн на рік) та середньої 
кількості вебсайтів у розрахунку на 
одного суб’єкта господарювання, який 
є постачальником послуг хостингу                
(1 вебсайт)

Витрати часу на отримання 
інформації про регулювання

20,23 Розрахунок здійснювався, виходячи з 
розміру витрат часу, необхідного для 
підготовки пакету документів (0,5 
годин) та розміру мінімальної 
заробітної плати станом на 01.10.2022 
відповідно до Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2022 
рік» (6700 грн)

Сумарно, гривень 440,23
Кількість суб’єктів 
господарювання, що повинні 
виконати вимоги регулювання, 
одиниць

70

Сумарні витрати, грн 30818,10

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 створення нормативно-правового підґрунтя для застосування обмежень 
стосовно осіб, які провадять діяльність у сфері організації та проведення 
азартних ігор в мережі Інтернет з порушенням вимог Закону.
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Так, виконали вимоги КРАІЛ та обмежили доступ на (з) території 

України 21 вебсайт, що складає 24,7% від загальної кількості виявлених фактів 
організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет без відповідної 
ліцензії. Матеріали щодо решти виявлених фактів організації та проведення 
азартних ігор в мережі Інтернет без відповідної ліцензії направлені 
правоохоронним органам.

Крім того, базові значення показника, який характеризує розмір витрат 
суб’єктів господарювання на виконання вимог Рішення, за результатами 
відстеження були зафіксовані на значно нижчому рівні, ніж було спрогнозовано 
під час проведення аналізу регуляторного впливу.

Враховуючи викладене, за результатами базового відстеження рішення 
Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 30 серпня 2021 року                     
№ 521 «Про затвердження Порядку направлення та виконання вимог щодо 
обмеження доступу на (з) території України до вебсайту або його частини», 
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2021 року за                       
№ 1230/36852, наразі не потребує перегляду. 

Голова КРАІЛ                                                          Іван РУДИЙ


