Концепція європейського
розвитку в частині легалізації
ігрової діяльності в Україні

ЗМІСТ:

1 Основні принципи законопроекту
2 Фінансові показники
3 Види ігрової діяльності, на які поширюється дія законопроекту
4 Організація діяльності з виробництва, дистрибуції та обслуговування ігрового
обладнання
5 Організація діяльності з імпорту, дистрибуції та обслуговування ігрового обладнання
6 Організація азартних ігор:
• лотереї
• казино
• ігрові зали
• букмекерські пункти
• онлайн ігри
• покерні клуби

7 Структура органу з управління та контролю

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗАКОНОПРОЕКТУ:

ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІГРОВОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ УСПІШНОГО СВІТОВОГО ДОСВІДУ
ДОСЯГНЕННЯ НАСТУПНИХ ЦІЛЕЙ:

Масштабні надходження
до державного бюджету

Створення конкурентно спроможного
середовища та прозорої конкуренції

Мінімізація ризиків щодо
шахрайства з фінансовими
ресурсами

Зменшення об’єму
(рівня) незаконної діяльності

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗАКОНОПРОЕКТУ:

Ліцензування виробників
та імпортерів

Залучення масштабних
іноземних інвестицій

Зменшення рівня відтоку
капіталу з країни

Створення робочих місць

Знищення монополії за рахунок
ліберальності законопроекту

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗАКОНОПРОЕКТУ:

Ефективний захист прав
учасників азартних ігор

Підтримка національних
товаровиробників

Розвиток соціальної сфери
шляхом додаткового
фінансування спорту,
освіти та охорони здоров’я

Стимулювання
розвитку туризму

Державна регуляція та
прозорість грального
бізнесу

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ

Країна

Кількість населення

ICELAND

FINLAND

США

327 000 000

1 000 000

Болгарія
NORTH SEA

7 000 000SWEDEN

NORWAY

Румунія

IRELAND

3 500 000

Македонія
UNITED

2 100 000

Німеччина

LITHUANIA

IUM

5 900

POLAND

82 790 000

254 200

CZECH
REPUBLIC

331 500
OL

M

AUSTRIA

VA
DO

HUNGARY

SWITZERLAND

46 698
151
ITALY

UKRAINE

SLOVAKIA

60 480 000
FRANCE

5 900
BELARUS

ROMANIA
219

SLOVENIA

ANDORRA

CROATIA

SERBIA

MONTENEGRO

MONACO

000

BOSNIA AND
HERZEGOVINA

LIECHENSTEIN

UGAL

65 000

LATVIA

GERMANY

BELG

Італія

Україна
SPAIN

ESTONIA

DENMARK

Грузія

Іспанія

24 500
BALTIC SEA

19 530 000

KINGDOM

PORT

Кількість автоматів

BULGARIA

MACEDONIA

42 000 000

MALTA

ALBANIA

GREECE

MEDITERRANEAN
SEA

160 000

SEA секторі
машинBLACK
у тіньовому

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ

Лотерея

8 043 496 383

Онлайн

3 967 346 938

Букмекерські пункти

4 051 918 873

Гральні автомати

7 776 000 000

Живе казино

696 600 000

Покерні клуби
Відповідальна гра

206 632 653

Податки

1 653 061 224

Збори від трудових ПВ

2 742 984 000

ПДВ

14 587 776 717

ОСІВ

120 000
43 725 816 788

ВИДИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
НА ЯКІ ПОШИРЮЄТЬСЯ
ДІЯ ЗАКОНОПРОЕКТУ:

1

організатори азартних ігор

2

організатори виробництва, дистрибуції
та обслуговування ігрового обладнання

3

організатори імпорту, дистрибуції
та обслуговування ігрового обладнання

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИРОБНИЦТВА,
ДИСТРИБУЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ІГРОВОГО ОБЛАДНАННЯ

ВИМОГИ:

1

через юридичну особу,
зареєстровану в Україні

2
3

4

ЕФЕКТ:

1

збільшення надходжень
до державного бюджету

без обмежень
за кількістю ліцензій

2

створення
робочих місць

інвестиція 1 млн.євро
(за ліцензію на 5 років)
та 2 млн.євро (за ліцензію
на 10 років)

3

зменшення рівня відтоку
капіталу з країни

4

підтримка національних
товаровиробників

5

прозорий та врегульований
гральний бізнес

плата за ліцензію
40 000 євро

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ІМПОРТУ, ДИСТРИБУЦІЇ
ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ІГРОВОГО ОБЛАДНАННЯ

ВИМОГИ:

ЕФЕКТ:

1

через юридичну особу,
зареєстровану в Україні

1

збільшення надходжень
до державного бюджету

2

без обмежень
за кількістю ліцензій

2

створення
робочих місць

3

залучені кошті для організації
діяльності 500 000 євро

3

зменшення рівня відтоку
капіталу з країни

4

плата за ліцензію 40 000 євро

4

прозорий та врегульований
гральний бізнес

АЗАРТНІ
ІГРИ

ЛОТЕРЕЇ
ВИМОГИ:
1

через юридичну особу,
зареєстровану в Україні
без обмежень за кількістю ліцензій

2

інвестиція 1 млн.євро (за ліцензію
на 5 років) та 2 млн.євро (за ліцензію
на 10 років) та кошти на організацію
діяльності 1 млн. євро

3

плата за ліцензію 40 000 євро

4

20% GGR

ЕФЕКТ:
1

збільшення надходжень до
державного бюджету на суму
8 млрд.грн.

2

створення робочих місць

3

високий рівень стандартів
ведення бізнесу на основі
успішного міжнародного
досвіду

4

прозорий та врегульований
гральний бізнес

КАЗИНО
ВИМОГИ:
1

через юридичну особу,
зареєстровану в Україні

2

без обмежень за кількістю ліцензій

3

інвестиція 600 000 євро (за ліцензію на
5 років) та 2 млн.євро (за ліцензію на 10
років) та кошти на організацію діяльності
600 000 євро на кожне казино

4

плата за ліцензію 70 000 євро + 100 євро
за кожне гральне місце в казіно, де є
більше ніж 50 місць

5

3600 євро за кожний
гральний автомат в рік

6

60 000 євро за кожну рулетку

7

20 000 євро за гральний стіл

8

можуть бути розміщені виключно в
5-зіркових готелях

ЕФЕКТ:
1

збільшення надходжень до
державного бюджету на суму
700 млн.грн.

2

створення робочих місць

3

стимулювання розвитку туризму

4

прозорий та врегульований
гральний бізнес

ГРАЛЬНІ ЗАЛИ
ЕФЕКТ:

ВИМОГИ:
1

через юридичну особу,
зареєстровану в Україні

2

без обмежень за кількістю ліцензій

3

інвестиція 100 000 євро (за ліцензію
на 5 років) та 200 000 євро (за ліцензію
на 10 років) та кошти на організацію
діяльності 200 000 євро на кожну
гральну залу

4

плата за ліцензію 30 000 євро + 100
євро за кожне гральне місце в гральній
залі, де є більше ніж 50 гральних місць

5

3600 євро за кожне місце в рік

6

всі автомати мають бути підключені
до центральної комп’ютерної
системи та до Комісії

7

мають бути розташовані
на ближче ніж 300 метрів
до шкіл та в нежитлових зонах

1

збільшення надходжень до
державного бюджету на суму 7
млрд 800 млн.грн.

2

створення робочих місць

3

вихід з тіні незаконного бізнесу
та його повна державна
регуляція

4

прозорий та врегульований
гральний бізнес

БУКМЕКЕРСЬКІ ПУНКТИ
ВИМОГИ:
1

через юридичну особу,
зареєстровану в Україні

2

без обмежень за кількістю
ліцензій

3

не має обмежень щодо кількості
букмекерських пунктів, які можуть
здійснювати ігрову діяльність під
однією ліцензією

4

інвестиція 1 млн.євро (за ліцензію
на 5 років) та 2 млн. євро (за
ліцензію на 10 років) та кошти на
організацію діяльності 1 млн.євро
на кожну ліцензію

5

плата за ліцензію 40 000 євро

6

20% GGR

ЕФЕКТ:
1

збільшення надходжень до
державного бюджету на суму
4 млрд.грн.

2

створення робочих місць

3

зменшення рівня відтоку
капіталу з країни

4

вихід з тіні незаконного
бізнесу та його повна
державна регуляція

5

масштабні інвестиції в спорт

6

прозорий та врегульований
гральний бізнес

АЗАРТНІ ІГРИ ОНЛАЙН
ВИМОГИ:
1

через юридичну особу,
зареєстровану в Україні

2

без обмежень за кількістю ліцензій

3

інвестиція 600 000 євро (за ліцензію на 5
років) та 2 млн. євро (за ліцензію на 10 років)
та кошти на організацію діяльності 1 млн.
євро на кожен вид ігор

4

плата за ліцензію 100 000 євро за кожен вид гри

5

20% GGR

6

блокування доступу до веб-сайтів, які
здійснюють діяльність з організації азартних
ігор онлайн без ліцензії та ведення списку
таких веб-сайтів Комісією

7

блокування банківських транзакцій, які
здійснюються на веб- які, здійснюють
діяльність з організації азартних ігор онлайн
без ліцензії

8

підключення до Центральної комп’ютерної
системи Комісії та здійснення нею конролю
за діяльністю таких операторів.

ЕФЕКТ:
1

збільшення надходжень до
державного бюджету на суму
4 млрд.грн.

2

створення робочих місць

3

зменшення рівня відтоку
капіталу з країни

4

вихід з тіні незаконного
бізнесу та його повна
державна регуляція

5

масштабні інвестиції в спорт

6

прозорий та врегульований
гральний бізнес

ПОКЕРНІ КЛУБИ
ВИМОГИ:
1

через юридичну особу,
зареєстровану в Україні

2

без обмежень за кількістю ліцензій

3

без додаткових інвестицій та коштів
для організації ігор

4

річна плата за ліцензію становить
1 000 євро за клуби, відкриті у
населених пунктах з кількістю осіб до
250 000, 1 500 євро за клуби, відкриті
у населених пунктах з кількістю осіб
від 250 000 до 500 000, 2 500 євро за
клуби, відкриті у населених пунктах з
кількістю осіб від 500 000

ЕФЕКТ:
1

збільшення надходжень до
державного бюджету на суму 250 000
євро в рік

2

створення робочих місць

3

прозорий та врегульований
гральний бізнес

СТРУКТУРА ОРГАНУ З УПРАВЛІННЯ
ТА КОНТРОЛЮ (КОМІСІЇ)

Незалежний орган під
керівництвом Кабінету
Міністрів України

Склад – Голова
та 6 членів Комісії

Голова призначається
Кабінетом Міністрів
України за поданням
Прем’єр Міністра України

