
Календар подання звітності на 2022 рік 

* Перелік звітності організаторів азартних ігор та Порядок подання звітності 

організаторами азартних ігор затверджені Рішенням КРАІЛ від 22.04.2022 № 135, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 травня 2022 року за № 566/37902.  

** Виходячи з положень Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності 

та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» усі організатори азартних 

ігор, які з огляду на об’єктивні причини не могли належним чином відзвітувати, мають це 

зробити протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану 

війни. 

*** Порядок подання фінансової звітності затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 28 лютого 2000 року № 419. 

Звітний 

період 

Склад звітності* Дата 

подання** 

      

 

     

      2021 рік 

- фінансова звітність, консолідована фінансова 

звітність (у разі якщо відповідно до законодавства 

необхідно складати консолідовану фінансову 

звітність) організатора азартних ігор; 

згідно 

Порядку 

№ 419 *** 

 

- звіт організатора азартних ігор; 

- звіт про вжиті заходи для профілактики та 

боротьби з ігровою залежністю (лудоманією). 

до 25 липня  

2022 року 

 

І квартал  

2022 року 

(станом  

на 31 березня 

звітного року) 

- фінансова звітність, консолідована фінансова 

звітність (у разі якщо відповідно до законодавства 

необхідно складати консолідовану фінансову 

звітність) організатора азартних ігор; 

згідно 

Порядку 

№ 419 *** 

- звіт організатора азартних ігор; 

- звіт про вжиті заходи для профілактики та 

боротьби з ігровою залежністю (лудоманією). 

до 25 липня  

2022 року 

 

І півріччя 

2022 року 

(станом  

на 30 червня 

звітного року) 

- фінансова звітність, консолідована фінансова 

звітність (у разі якщо відповідно до законодавства 

необхідно складати консолідовану фінансову 

звітність) організатора азартних ігор; 

згідно 

Порядку 

№ 419 *** 

- звіт організатора азартних ігор; 

- звіт про вжиті заходи для профілактики та 

боротьби з ігровою залежністю (лудоманією). 

до 25 липня  

2022 року 

 

9 місяців 

2022 року 

(станом  

на 30 вересня 

звітного року) 

- фінансова звітність, консолідована фінансова 

звітність (у разі якщо відповідно до законодавства 

необхідно складати консолідовану фінансову 

звітність) організатора азартних ігор; 

згідно 

Порядку 

№ 419 *** 

- звіт організатора азартних ігор; 

- звіт про вжиті заходи для профілактики та 

боротьби з ігровою залежністю (лудоманією). 

до 25 жовтня  

2022 року 

 

2022 рік 

(станом  

на 31 грудня 

звітного року) 

- фінансова звітність, консолідована фінансова 

звітність (у разі якщо відповідно до законодавства 

необхідно складати консолідовану фінансову 

звітність) організатора азартних ігор; 

згідно 

Порядку 

№ 419 *** 

- звіт організатора азартних ігор; 

- звіт про вжиті заходи для профілактики та 

боротьби з ігровою залежністю (лудоманією). 

до 28 лютого  

2023 року 


