
 
 

КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ 

РІШЕННЯ  
 

 

30.08.2021 Київ № 522  
 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

17 вересня 2021 р. за № 1222/36844 

 

Про затвердження Опису 

ідентифікаційної картки гравця 
 

 Відповідно до пункту 29 частини першої статті 8, абзацу другого частини 

третьої статті 17 Закону України  «Про державне регулювання діяльності щодо 

організації та проведення азартних ігор», абзацу тридцять дев’ятого 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 Опис ідентифікаційної картки гравця, 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 серпня 2021 року 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Комісії з регулювання 

азартних ігор та лотерей 

30 серпня 2021 року  № 522 

 

Опис 

ідентифікаційної картки гравця  
 

1. Бланк ідентифікаційної картки гравця (далі – бланк картки гравця) 

виготовляється у формі пластикової картки формату ID-1 розміром                        

54 х 85,6 міліметра та може мати допустимі відхилення відповідно до стандарту 

ДСТУ ISO/IEC 7810:2008. 

Бланк картки гравця може містити безконтактний електронний носій, який 

відповідає вимогам нормативних документів у сфері технічного та 

криптографічного захисту інформації. Безконтактний електронний носій має 

відповідати вимогам стандарту ISO/IEC 14443 щодо запису і зчитування даних. 

До безконтактного електронного носія вноситься інформація про 

параметри особи (відцифрований образ обличчя, прізвище/surname, ім'я/name та 

по батькові/patronymic (за наявності), дата народження/date of birth), а також 

дані щодо забезпечення захисту інформації, що внесена до безконтактного 

електронного носія, відповідно до вимог Закону України «Про державне 

регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». 
 

2. Дизайн бланку відтворюється з використанням офсетного, ірисного 

офсетного та трафаретного друку. 

Для виготовлення бланку картки гравця використовується багатошаровий 

полівінілхлоридний матеріал або композитний полімер з включенням 

полівінілхлориду. 

На лицьовому боці бланку картки гравця надруковано чотири захисні сітки 

нерегулярної структури, що створюють зображення у вигляді орнаментального 

рисунка з елементами гільйошної розетки. 

Уздовж смуг у кольорі сірої сітки виконано позитивний мікротекст (зміст 

якого визначається організатором азартних ігор), що повторюється.  

Текст на лицьовому боці бланку картки гравця друкується українською  

мовою (англійською мовою у разі потреби) фарбою чорного кольору, що стає 

невидимою під дією джерела інфрачервоного опромінення. 

На бланку картки гравця способом лазерного гравіювання виконано 

спеціальний (унікальний) номер. 

На зворотньому боці бланку картки гравця на фоні захисної сітки сірого 

кольору регулярної структури, кольоровою фарбою (колір фарби визначається 

організатором азартних ігор) надруковано українською мовою (англійською 

мовою у разі потреби) найменування організатора азартних ігор. 

Найменування організатора азартних ігор зазначається гарнітурою та 

розмір шрифту, що визначаються організатором азартних ігор, максимальною 

кількістю рядків – два.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17


Персоналізація бланку картки гравця здійснюється способом кольорового 

термодруку.  

З лицьового боку бланку картки гравця зазначається така інформація:  

у лівій частині: 

відтворюється кольоровий відцифрований образ обличчя особи, якій 

надається картка гравця; 

спеціальний (унікальний) номер; 

у правій частині послідовно згори до низу:  

«Прізвище /Surname»; 

«Ім'я/Name»; 

«По батькові/Patronymic» (за наявності); 

«Дата народження/ Date of birth»; 

Для оформлення тексту картки гравця використовується гарнітура та  

розмір шрифту, які визначаються організатором азартних ігор, максимальною 

кількістю рядків – п'ять. 
  

3. Ідентифікаційна картка гравця в електронному вигляді відображається у 

мобільному додатку організатора азартних ігор та містить інформацію про 

параметри особи (відцифрований образ обличчя, прізвище/surname, ім'я/name та                                  

по батькові/patronymic (за наявності), дата народження/date of birth), а також 

відповідний штрихкод, що дає змогу зчитувати інформацію за допомогою 

відповідних технічних пристроїв. 

Мобільний пристрій, на який планується встановити мобільний додаток, 

повинен підтримувати його використання. 

Встановлення особою мобільного додатка на мобільний пристрій 

передбачає проходження автентифікації.  
 

  

Заступник директора департаменту –  

начальник відділу стандартів ліцензування 

та сертифікації департаменту методології                                  В. Кобець 
 


