
 
 

 

КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ 
 

РІШЕННЯ  
 

 

08 квітня 2022 року Київ № 124 

 

Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 

06 травня 2022 року за № 499/37835 

 

Про затвердження форми посвідчення 

розповсюджувача державної лотереї 

 

Відповідно до частини третьої статті 9 Закону України «Про державні 

лотереї в Україні» та абзацу вісімнадцятого підпункту 2 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 форму посвідчення розповсюджувача державної лотереї, 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 в. о. Голови КРАІЛ.  

 

 

В. о. Голови КРАІЛ                                                          Олена ВОДОЛАЖКО 

 

 

 

 
Згідно з чинним законодавством                                                    Протокол № 13 засідання 

відповідно до колегіального рішення КРАІЛ                                КРАІЛ від 08.04.2022 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Комісії з регулювання 

азартних ігор та лотерей 

08 квітня 2022 року № 124 
 

ПОСВІДЧЕННЯ 

розповсюджувача державної лотереї 
 

від _______________________            №_______ 

       (дата видачі посвідчення) 
 

Розповсюджувач державної лотереї   _________________________________________                                                                               

                                                                         (прізвище, власне ім’я та по батькові (за  

______________________________________________________________________________ 

наявності) фізичної особи/ найменування юридичної особи, ідентифікаційний код  

______________________________________________________________________________ 

юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України) 
 

Спосіб розповсюдження державної лотереї * _________________________________ 

                                                                                    (через пункт (и) розповсюдження  

_______________________________________________________________________________ 

державних лотерей, мережу Інтернет, мобільні додатки, тощо) 
 

Реквізити договору про розповсюдження державних лотерей __________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 (дата та номер договору про розповсюдження державних лотерей, на підставі якого 

_______________________________________________________________________________ 

виникли повноваження щодо розповсюдження державних лотерей) 
 

Дійсне до «___» _____________20___р. 
 

Оператор державних лотерей__________________________________________________ 

                                                           (найменування оператора державних лотерей,                                                                      

_______________________________________________________________________________    

ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та  

_______________________________________________________________________________ 

організацій України) 
 

______________________ 

(найменування посади 

керівника оператора 

державних лотерей або іншої 

посадової особи, 

уповноваженої керівником  

оператора державних лотерей) 

________________ 

(підпис) 

_______________________ 

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

 

*В залежності від зазначеного способу розповсюдження державних лотерей до посвідчення 

додається перелік пунктів розповсюдження державних лотерей із зазначенням адреси, 

перелік доменних імен та назв мобільних додатків з використанням яких здійснюється 

розповсюдження державних лотерей. 
 

Директор департаменту методології        Наталія ЛЕХ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5204-17?find=1&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B1#w1_2

