
КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ

Р І Ш Е Н Н Я

22.04.2022 Київ                                  № 137

Про вимогу до постачальника послуг 
хостингу (зберігання інформації) 
Amazon Web Services, Inc. 
(http://www.amazon.com), на технічних 
засобах якого розміщений вебсайт 
https://leon.bet, з використанням яких 
організовуються, проводяться азартні ігри 
чи надається доступ до них без відповідної 
ліцензії щодо обмеження доступу на (з) 
території України до вебсайту 
https://leon.bet

Відповідно до частини другої статті 25 Закону України «Про державне 
регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», абзацу 
двадцять восьмого підпункту 1 пункту 4 Положення про Комісію з 
регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 891, пунктів 11, 12 Порядку 
направлення та виконання вимог щодо обмеження доступу на (з) території 
України до вебсайту або його частини, затвердженого рішенням КРАІЛ від 
30 серпня 2021 року № 521, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
20 вересня 2021 року за № 1230/36852 (зі змінами), за результатом розгляду 
довідки від 18 квітня 2022 року № 49 про перевірку виконання рішення КРАІЛ 
від 15 лютого 2022 року  № 87 «Про вимогу до особи, яка через вебсайт 
https://leon.bet організовує, проводить чи надає доступ до азартних ігор без 
відповідної ліцензії, щодо обмеження доступу на (з) території України до 
вебсайту» Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей

ВИРІШИЛА:

1. Зобов’язати постачальника послуг хостингу (зберігання інформації) 
Amazon Web Services, Inc. (http://www.amazon.com), на технічних засобах якого 
розміщений вебсайт https://leon.bet, з використанням якого організовуються, 
проводяться азартні ігри чи надається доступ до них без відповідної ліцензії, 
обмежити доступ на (з) території України до вебсайту https://leon.bet.

https://leon.bet/
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2. Постачальнику послуг хостингу (зберігання інформації) 
Amazon Web Services, Inc. (http://www.amazon.com), на технічних засобах якого 
розміщений вебсайт https://leon.bet, з використанням якого організовуються, 
проводяться азартні ігри чи надається доступ до них без відповідної ліцензії, 
виконати вимогу КРАІЛ, зазначену в пункті 1 цього рішення, в строк не більше 
трьох робочих днів з дня її направлення.

3. Департаменту документального забезпечення та організаційної роботи 
забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті КРАІЛ 
протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

4. Департаменту нагляду та контролю забезпечити направлення цього 
рішення на електронну адресу постачальника послуг хостингу (зберігання 
інформації) Amazon Web Services, Inc. (http://www.amazon.com), на технічних 
засобах якого розміщений веб-сайт https://leon.bet, з використанням якого 
організовуються, проводяться азартні ігри чи надається доступ до них без 
відповідної ліцензії, протягом трьох робочих днів після оприлюднення цього 
рішення на вебсайті КРАІЛ.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на в. о. Голови 
КРАІЛ.

В. о. Голови КРАІЛ Олена ВОДОЛАЖКО

Згідно з чинним законодавством Протокол № 15 засідання
відповідно до колегіального рішення КРАІЛ                              КРАІЛ від 22.04.2022


