Не все так легально
Від 2009 року гральний бізнес в Україні заборонений [i]. Водночас, під
визначення “азартні ігри” не потрапили лотереї. Зараз фактично весь
лотерейний ринок між собою ділять дві компанії – «УНЛ» (85% всіх
офіційних лотерейних точок продажу) та “М.С.Л.” За даними звіту АМКУ на
початок 2018 року лише 19% лотерейних точок справді продавали лотерейні
білети[ii]. В інших найчастіше знаходяться фактично заборонені гральні
салони. Правоохоронці стверджують, що гральний бізнес під виглядом
лотерейного працює через те, що вкрай складно документувати такі злочини,
та навіть після арешту майна знаходити його власників, щоб ті несли реальні
покарання.
Але у дійсності можна побачити, що інертність або корупційна складова
роботи правоохоронців така, що навіть у місцях, де було арештовано майно
за рішенням суду у рамках кримінальних проваджень щодо незаконного
грального бізнесу, цей незаконний бізнес продовжує існувати[iii].
Так, 
ухвалою від 8 травня 2018 року Святошинський районний суд м.Києва
наклав арешт та вилучив майно з нежитлового приміщення за адресою
бульвар Кольцова, 1-3. Причина - “надаються послуги із зайняття гральним
бізнесом без дозвільних документів”. Станом на 9 квітня 2019 року гральний
заклад у цьому приміщенні продовжує працювати.
У Дніпрі 07.09.2017р. ухвалою судді Жовтневого районного суду м.
Дніпропетровська, було відмовлено у скасуванні арешту майна, на яке
заявляє свої права Товариство з обмеженою відповідальністю «Консіст
Груп». За місяць до цього - 9 серпня 2017 слідчим СВ Соборного ВП ДВП
ГУНП у Дніпропетровській області було проведено обшук нежитлового
приміщення 42, за адресою м. Дніпро, пр. Гагаріна, 123 та складено за даним
фактом протокол обшуку, відповідно до якого було вилучено 12 системних
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блоків до комп'ютерів та тюнер. Однак, станом на 09.04.2019 р. заклад вже
знову працював.
Й така ситуація є типовою для всіх міст України, що свідчить про усталену
схему роботи нелегального бізнесу України.
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