
 

 

 
 

 
  

«Гральний бізнес в Україні» 
 

Гральний бізнес - діяльність, пов'язана із влаштуванням казино, інших         
гральних місць (домів), букмекерських контор, тоталізаторів, гральних       
автоматів з грошовим або майновим виграшем, проведенням лотерей (крім         
державних) та розіграшів з видачею грошових виграшів у готівковій формі -           
поза банківськими установами або у майновій формі на місці. 
Дискусія щодо легалізації грального бізнесу триває не перший рік. У          
парламенті зареєстровано чимало депутатських та урядових законопроектів,       
але жоден з них не був ухвалений. Більше того, 15 травня 2009 року в Україні               
Верховна Рада приймає Закон України «Про заборону грального бізнесу в          
Україні»[i]. 
У Законі уточнюється термін гральний бізнес, до якого тепер відносять          
діяльність з організації, проведення та поданням можливості доступу до         
азартних ігор у казино, на ігрових автоматах, комп'ютерних симуляторах, у          
букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в інтернет казино        
незалежно від місця розташування сервера. 
Однак у цей же час, було виявлено, що монопольне положення у 2015 році             
раптово отримала компанія “Українська національна лотерея”, після       
введення санкцій РНБО проти двох інших операторів: Рада нацбезпеки         
заявила, що компанії “М.С.Л.” та “Патріот” несуть загрозу національним         
інтересам, через підконтрольність російським бізнесменам. [ii] 
Загалом в Україні є чотири компанії-оператори державних лотерей        
“Українські національні лотереї” (УНЛ), “М.С.Л.”, “Патріот” та “Ощадбанк”.        
Ці оператори ліцензовані державою на виготовлення та розповсюдження        
лотерей (на цьому державність закінчується). І саме державний “Ощадбанк”         
попри наявність ліцензії - лотереями не займався. 
Строк дії ліцензії у всіх операторів скінчився ще 2014 року. І виявилось, що             
порядок подовження або видачі нової ліцензії - відсутній. Тодішній міністр          
фінансів Олександр Шлапак назвав діяльність операторів незаконною та        
повідомив про створення робочої групи, яка буде працювати над новим          
законопроектом[iii]. 
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У березні 2017 року, за результатами опитування, проведеного соціологічною         
групою Рейтинг, лише 17% вважають, що заборона грального бізнесу         
виявився успішним, 71% українців вважає, що він виявився швидше або          
повністю неуспішним[iv]. 
Контроль за лотерейними ставками мало б здійснювати Держказначейство,        
якому оператори зобов’язані надати можливість отримувати інформацію про        
кожну електронну ставку в режимі реального часу. Однак казначейство         
повідомляє, що свої розрахунки готує на підставі інформації, яку готують          
самі лотерейні оператори[v]. 
Після актуалізації цієї проблеми Кабінет Міністрів України розробив проект         
закону[vi] про державне регулювання діяльності у сфері організації та         
проведення азартних ігор, який отримав номер 2285. Урядовий законопроект         
має на меті комплексно впорядкувати діяльність у сфері організації та          
проведення азартних ігор. 
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