
ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 

№ 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів») 

1. Предмет закупівлі: код за ДК 021:2015: 72230000-6 Послуги з 

розробки програмного забезпечення на замовлення (Послуги із створення 

Інформаційної системи електронних реєстрів КРАІЛ)  

2. Вид процедури: відкриті торги.  

3. Номер оголошення закупівлі: UA-2021-08-19-012311-a 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі:  

Розрахунками до кошторису КРАІЛ на 2021 рік передбачено видатки на 

створення Інформаційної системи електронних реєстрів КРАІЛ за КЕКВ 3160 у 

сумі 8600000,00 грн.  

Інформаційна система електронних реєстрів КРАІЛ забезпечить системне 

та ефективне врегулювання основного комплексу питань організації та 

проведення азартних ігор на основі обґрунтованих та сучасних підходів, 

сприятиме формуванню цивілізованого ринку, діяльність на якому буде 

контрольована державою на основі чітко визначених правил, тобто буде 

досягнута правова визначеність. 

Впровадження Інформаційної системи електронних реєстрів КРАІЛ 

забезпечить врегулювання сфери азартних ігор за нормами, які загально визнані 

і застосовуються у більшості європейських держав: 

- кошти від проведення азартних ігор використовуються на соціальні 

потреби та розвиток спорту, освіту та науку, реалізацію заходів по запобіганню 

негативного впливу азартних ігор на вразливі групи населення, профілактику та 

попередження виникнення ігрової залежності, по сприянню розвитку 

відповідальної гри та участі у міжнародному співробітництві у сфері азартних 

ігор; 

- встановлюються вимоги до фінансового стану операторів азартних ігор в 

казино; 

- запроваджується система ліцензування та патентування діяльності у сфері 

азартних ігор; 

- азартна гра здійснюється виключно з дотриманням стандартів здійснення 

відповідальної гри; 

- національні стандарти та технічні регламенти грального обладнання та 

програмного забезпечення, які використовуються для проведення азартних ігор, 

відповідатимуть загальноприйнятим міжнародним стандартам та найкращій 

практиці країн Європейського Союзу щодо вимог до грального обладнання та 

програмного забезпечення у сфері азартних ігор; 

- реклама азартних ігор обмежується як по місцю розташування так і по 

змісту та соціальній направленості у відповідності до європейських стандартів 

умов здійснення реклами азартних ігор; 



- здійснюється механізм заходів по запобіганню та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 

тероризму у сфері азартних ігор.  

В рамках впровадження Інформаційної системи електронних реєстрів 

КРАІЛ буде створено основні інформаційні Реєстри: 

- Реєстр організаторів азартних ігор в залах гральних автоматів ‒ відкрита 

база даних, що містить інформацію про організаторів азартних ігор в залах 

гральних автоматів, перелік їхніх гральних залів та інформацію про гральні 

автомати, встановлені в таких залах гральних автоматів (із зазначенням 

відповідних адрес); 

- Реєстр організаторів азартних ігор у гральних закладах казино ‒ відкрита 

база даних, що містить інформацію про організаторів казино, перелік їхніх 

гральних закладів казино (із зазначенням відповідних адрес); 

- Реєстр організаторів азартних ігор казино в мережі Інтернет ‒ відкрита 

база даних, що містить інформацію про організаторів казино через мережу 

Інтернет (із зазначенням відповідних адрес) та перелік їхніх вебсайтів, через які 

здійснюється організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет; 

- Реєстр організаторів букмекерської діяльності ‒ відкрита база даних, що 

містить інформацію про організаторів букмекерської діяльності, перелік 

букмекерських пунктів, через які організатори букмекерської діяльності 

здійснюють свою діяльність (із зазначенням відповідних адрес) та/або перелік 

вебсайтів, через які організатори букмекерської діяльності здійснюють 

організацію та проведення діяльності в мережі Інтернет; 

- Реєстр організаторів гри в покер ‒ відкрита база даних, що містить 

інформацію про організаторів гри в покер, перелік їхніх вебсайтів, через які 

організатори гри в покер здійснюють організацію та проведення азартних ігор в 

покер в мережі Інтернет; 

- Реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в 

азартних іграх, ‒ база даних, що містить інформацію про фізичних осіб, яким 

відповідно до поданих заяв або за рішенням суду обмежено відвідування 

гральних закладів та участь в азартних іграх. 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:  

Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до кошторису 

КРАІЛ на 2021 рік за бюджетною програмою КПКВК 0418010 «Керівництво та 

управління у сфері регулювання азартних ігор та лотерей» та відповідно 

розпорядження КМУ від 28.04.2021 № 375-р «Про визначення окремих завдань 

(проектів) Національної програми інформатизації, їх державних замовників та 

передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Міністерству цифрової 

трансформації на 2021 рік». 

6. Обґрунтування очікуваної вартості закупівель:  
Розрахунок очікуваної вартості визначено відповідно до середньої ціни 

вартості послуг впровадження аналогічних систем електронних реєстрів у сумі                       

8 600 000,00 грн. (з урахуванням ПДВ). 


