
                                                                                        

 
 

 

КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ 
 

РІШЕННЯ  
 

30 серпня 2021 року Київ             № 521 
 

Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 

20 вересня 2021 року за № 1230/36852 

 

Про затвердження Порядку направлення 

та виконання вимог щодо обмеження 

доступу на (з) території України до 

вебсайту або його частини 

   

 

Відповідно до статті 25 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, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей вирішила: 

 

1. Затвердити Порядок направлення та виконання вимог щодо обмеження 

доступу на (з) території України до вебсайту або його частини, що додається. 

 

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                                                                                                         Іван РУДИЙ 

 
 

Згідно з чинним законодавством                                                    Протокол № 95 засідання 

відповідно до колегіального рішення КРАІЛ                                КРАІЛ від 30.08.2021 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Комісії з регулювання 

азартних ігор та лотерей 

30 серпня 2021 № 521 

 

 

ПОРЯДОК 

направлення та виконання вимог  

щодо обмеження доступу на (з) території України до вебсайту  

або його частини 

 

1. Цей Порядок визначає порядок направлення та виконання вимоги 

Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей особі, яка через вебсайт 

організовує, проводить чи надає доступ до азартних ігор без відповідної 

ліцензії щодо обмеження доступу на (з) території України до такого вебсайту та 

вимоги Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей постачальнику послуг 

хостингу (зберігання інформації), на технічних засобах якого організовуються, 

проводяться азартні ігри чи надається доступ до них без відповідної ліцензії 

щодо обмеження доступу на (з) території України до такого вебсайту або його 

частини. 

2. Цей Порядок розроблено відповідно до законів України «Про державне 

регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»          

(далі – Закон), «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення», «Про боротьбу з тероризмом». 

3. Цей Порядок поширюється на осіб, які через вебсайт організовують, 

проводять чи надають доступ до азартних ігор без відповідної ліцензії, 

постачальників послуг хостингу (зберігання інформації), на технічних засобах 

яких розміщений вебсайт або його частина, з використанням якого 

організовуються, проводяться азартні ігри чи надається доступ до них без 

відповідної ліцензії. 

4. У цьому Порядку терміни вживаються в зазначених у Законі, законах 

України «Про авторське право та суміжні права», «Про телекомунікації», «Про 

захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». 

5. Організація та проведення азартних ігор в мережі Інтернет здійснюються 

на підставі ліцензій, виданих відповідно до вимог Закону, ліцензійних умов у 

сфері організації та проведення азартних ігор, з обов’язковим використанням 

онлайн-системи організатора азартних ігор, та виключно через вебсайт, 

зазначений у відповідному реєстрі, та з обов’язковим підключенням до 

Державної системи онлайн-моніторингу. 



6. Посадові особи КРАІЛ виявляють факти організації та проведення 

азартних ігор в мережі Інтернет без відповідної ліцензії, використовуючи такі 

джерела інформації: 

звернення юридичних та фізичних осіб; 

відомості, що надходять через телефонну «гарячу лінію» та спеціальну 

форму на вебсайті КРАІЛ; 

засоби масової інформації; 

дані отримані в результаті моніторингу мережі Інтернет; 

інші джерела інформації не заборонені законодавством.  

7. У разі виявлення фактів організації та проведення азартних ігор в мережі 

Інтернет без відповідної ліцензії уповноважена посадова особа КРАІЛ здійснює 

перевірку наявності інформації про організатора азартних ігор у Реєстрі 

організаторів азартних ігор казино в мережі Інтернет, Реєстрі організаторів 

букмекерської діяльності, Реєстрі організаторів гри в покер в мережі Інтернет 

(далі – Реєстри), шляхом пошуку даних за вебсайтом (доменним ім’ям). 

8. Відсутність запису у відповідному Реєстрі та наявність документів, у 

тому числі електронних, що підтверджують порушення, є підставою вимагати в 

особи, яка через вебсайт організовує, проводить чи надає доступ до азартних 

ігор без відповідної ліцензії, обмежити доступ на (з) території України до 

вебсайту. 

9. Вимога до особи, яка через вебсайт організовує, проводить чи надає 

доступ до азартних ігор без відповідної ліцензії, щодо обмеження доступу на (з) 

території України до вебсайту, оформлюється рішенням КРАІЛ. 

10. Рішення КРАІЛ про вимогу до особи, яка через вебсайт організовує, 

проводить чи надає доступ до азартних ігор без відповідної ліцензії, щодо 

обмеження доступу на (з) території України до вебсайту, направляється на 

електронну адресу такої особи, протягом 3 робочих днів після оприлюднення 

рішення на вебсайті КРАІЛ та має бути виконано в строк не більше 3 робочих 

днів з дня направлення рішення. 

11. Невиконання протягом 3 робочих днів після направлення рішення 

КРАІЛ про вимогу до особи, яка через вебсайт організовує, проводить чи надає 

доступ до азартних ігор без відповідної ліцензії, щодо обмеження доступу на (з) 

території України до вебсайту, є підставою для прийняття, протягом 3 робочих 

днів з наступного дня за днем невиконання, рішення КРАІЛ про вимогу до 

постачальника послуг хостингу (зберігання інформації), на технічних засобах 

якого розміщений вебсайт або його частина, з використанням яких 

організовуються, проводяться азартні ігри чи надається доступ до них без 

відповідної ліцензії про обмеження доступу на (з) території України до такого 

вебсайту або його частини. 
 

12. Рішення КРАІЛ про вимогу до постачальника послуг хостингу 

(зберігання інформації), на технічних засобах якого розміщений вебсайт або 



його частина, з використанням яких організовуються, проводяться азартні ігри 

чи надається доступ до них без відповідної ліцензії, щодо обмеження доступу 

на (з) території України до такого вебсайту або його частини, направляється на 

електронну адресу такого суб’єкта, протягом 3 робочих робочих днів після 

оприлюднення рішення на вебсайті КРАІЛ та має бути виконано в строк не 

більше 3 робочих днів з дня направлення рішення. 

13. У разі невиконання протягом 3 робочих днів вимоги до особи, яка через 

вебсайт організовує, проводить чи надає доступ до азартних ігор без 

відповідної ліцензії, щодо обмеження доступу на (з) території України до 

вебсайту, інформація про невиконання такого рішення КРАІЛ публікується у 

відповідному розділі на офіційному вебсайті КРАІЛ протягом 3 робочих днів з 

наступного дня за днем невиконання. 

14. Невиконання протягом 3 робочих днів вимоги до постачальника послуг 

хостингу (зберігання інформації), на технічних засобах якого розміщений 

вебсайт або його частина, з використанням яких організовуються, проводяться 

азартні ігри чи надається доступ до них без відповідної ліцензії, про обмеження 

доступу на (з) території України до такого вебсайту або його частини є 

підставою, у тому числі з метою здійснення перевірки причетності вебсайту до 

діяльності, що створює загрозу національній безпеці, для направлення копії 

рішення КРАІЛ про вимогу до особи, яка через вебсайт організовує, проводить 

чи надає доступ до азартних ігор без відповідної ліцензії, про обмеження 

доступу на (з) території України до вебсайту та копії рішення КРАІЛ про вимогу 

до постачальника послуг хостингу (зберігання інформації), на технічних 

засобах якого розміщений вебсайт або його частина, з використанням яких 

організовуються, проводяться азартні ігри чи надається доступ до них без 

відповідної ліцензії про обмеження доступу на (з) території України до такого 

вебсайту або його частини, до відповідних органів, на які законами України 

покладено здійснення правоохоронних функцій. 

 

Заступник директора  

департаменту – начальник відділу  

стандартів ліцензування та сертифікації  

департаменту методології                                           Вікторія КОБЕЦЬ 

 


