КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ
РІШЕННЯ
11 серпня 2021 року

Київ

№ 483

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 серпня 2021 року за № 1141/36763
Про затвердження Принципів
відповідальної гри

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 8 Закону України «Про
державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних
ігор» та абзацу третього підпункту 1 пункту 4 Положення про Комісію з
регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 891, та з метою здійснення
організаторами азартних ігор заходів до попередження та мінімізації негативних
наслідків участі фізичної особи в азартній грі, а також заходів, спрямованих на
організацію самообмежень і самоконтролю для гравців, Комісія з регулювання
азартних ігор та лотерей вирішила:
1. Затвердити Принципи відповідальної гри, що додаються.
2. Департаменту методології разом з департаментом юридичного
забезпечення в установленому законодавством порядку забезпечити подання
цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту документального забезпечення та організаційної роботи
забезпечити оприлюднення цього рішення після його державної реєстрації.
4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову КРАІЛ
Рудого І.Т.
Голова
Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення КРАІЛ

Іван РУДИЙ
Протокол № 89 засідання
КРАІЛ від 11.08.2021

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Комісії з регулювання
азартних ігор та лотерей
від 11 серпня 2021 року № 483
Принципи відповідальної гри
1. Принципи відповідальної гри – це основні засади, які встановлюють
заходи спрямовані на попередження та мінімізацію негативних наслідків участі
фізичної особи в азартній грі, та заходи спрямовані на організацію
самообмежень і самоконтролю для гравців.
2. Принципи відповідальної гри:
1) забезпечення ідентифікації гравця або відвідувача – організатор
азартних ігор зобов’язаний забезпечувати ідентифікацію гравця (гравців) та
відвідувача (відвідувачів) у порядку, визначеному Законом України «Про
державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних
ігор» (далі – Закон), у гральному закладі та ідентифікацію гравця (гравців) під
час провадження діяльності в мережі Інтернет;
2) обмеження гравця в участі в азартних іграх – організатор азартних ігор
зобов’язаний не допускати до участі в азартних іграх осіб, яким обмежено
доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у яких виражена ігрова залежність
(лудоманія);
3) відсутності стимулювання програшу гравця – організатор азартних ігор
зобов’язаний утримуватися від надання гравцям будь-яких бонусних виплат,
подарунків та/або надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання
інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено
настанням факту програшу гравця у відповідній азартній грі;
4) упередження ігрової залежності (лудоманії) – організатор азартних ігор
зобов’язаний розміщувати інформаційні матеріали з питань гральної залежності
та відповідальної гри, які повинні містити інформацію про обмеження віку
гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, ознаки патологічної та
проблемної гральної залежності та про діяльність організацій, лікувальних
закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні
дані, телефон служби підтримки). Інформація має бути актуальною та
доступною, викладеною в друкованому вигляді в місцях провадження
діяльності з організації азартних ігор або має бути доступною на вебсайтах у
разі провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в
мережі Інтернет;

5) самоконтролю та самообмеження – гравець має право обмежити свою
участь в азартних іграх шляхом встановлення особистих обмежень, а також
ліміту коштів, які він бажає витратити на азартну гру, відповідно до Закону;
6) інформування гравця – організатор азартних ігор зобов’язаний
розмістити у гральному закладі у доступному для гравців та відвідувачів місці
відомості про рішення про видачу ліцензії (дата та номер рішення, строк дії
ліцензії) на організацію та проведення азартних ігор, правила організатора
азартних ігор, правила відвідування грального закладу, правила проведення
азартних ігор, викладені державною мовою та переведені на англійську мову,
повідомлення щодо можливого програшу та втрати коштів;
7) обізнаності персоналу організатора азартних ігор – організатор азартних
ігор зобов’язаний забезпечувати проведення інструктажів із персоналом щодо
принципів відповідального ставлення до азартних ігор, визначення критерії
патологічної та проблемної гральної залежності, та заходів, які спрямовані на
запобігання (попередження) виникненню ігрової залежності у гравців;
8) соціальної взаємодії – розповсюдження соціально важливої інформації
щодо попередження та мінімізації негативних наслідків участі в азартній грі,
проявів ігрової залежності (лудоманії) та застосування досвіду у іноземних
організаторів азартних ігор щодо попередження та мінімізації негативних
наслідків участі в азартній грі.
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