Комітет Верховної Ради України
з питань фінансів, податкової та митної політики
РІШЕННЯ
на проект Закону України про державне регулювання діяльності щодо
організації та проведення азартних ігор
(реєстр.№ 2285-д ІІ-читання)
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та
митної політики на своєму засіданні 03 червня 2020 року (протокол №34)
розглянув прийнятий Верховною Радою України 16 січня ц.р. за основу проект
Закону України про державне регулювання діяльності щодо організації та
проведення азартних ігор (реєстр.№ 2285-д).
При підготовці законопроекту до розгляду у другому читанні до нього
надійшло 3445 пропозицій народних депутатів України, та 53 пропозиції,
(поправки) внесені народними депутатами України під час обговорення на
засіданні Комітету відповідно до пункту 4 частини 1 статті 15 Закону України
«Про комітети Верховної Ради України».
Комітет у порядку, передбаченому частинами другою та третьою статті
119 Регламенту Верховної Ради України, рекомендував перед початком
розгляду пропозицій, що надійшли до другого читання до законопроекту
прийняти процедурне рішення про розгляд законопроекту окремими
структурними частинами (статтями) з проведенням щодо них окремого
обговорення та голосування, визначивши такі структурні частини: назва
проекту, кожна зі статей та розділ «Прикінцеві та перехідні положення», і
враховуючи частину п’яту статті 45 Регламенту Верховної Ради України та у
зв’язку з врахуванням основних пропозицій (поправок) до окремих
структурних частин вважати відхиленими інші пропозиції (поправки) до
окремих структурних частин.
Таким чином, Комітетом розглянуто 3498 правок, з яких 1840
враховано (у тому числі частково, по суті та редакційно), 1658 запропоновано
на відхилення.
Враховані пропозиції стосуються, зокрема:
- розширення можливостей для інвесторів шляхом передбачення видачі
безкоштовної інвестиційної ліцензії за умови будівництва нового готелю
категорії «п’ять зірок» або у разі затвердження Кабінетом Міністрів України
інвестиційного проекту, передбачення чіткого переліку документів,
необхідних для видачі інвестиційних ліцензій;
- передбачення можливостей створення в Україні за рішенням Кабінету
Міністрів України спеціальних територіальних гральних зон (не більше п’яти);
- створення Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та
участь в азартних іграх;
- прийняття ставок в мережі Інтернет лише в безготівковій формі за
умови попередньої ідентифікації гравця, заборона прийняття ставок
електронними грошима, прийняття ставок у кредит, розстрочення платежу
тощо;
- заборона прийняття ставок у букмекерській діяльності на віртуальні
події чи будь-які інші ігри, результат яких визначається генератором
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випадкових чисел, заборона організації закладів, в яких надається доступ до
азартних ігор в мережі Інтернет, що унеможливить відкриття гральних
закладів, замаскованих під Інтернет-клуби.
- посилення державного контролю за ринком азартних ігор шляхом
розширення повноважень Уповноваженого органу, розширення підстав для
позбавлення ліцензії організаторів азартних ігор, розширення переліку
правопорушень, за які можуть бути застосовані фінансові санкції (за
використання грального обладнання без ліцензії, не фіксування в Державній
системі онлайн-моніторингу операцій з прийняття ставки, виплати виграшу
тощо);
- запровадження Державної системи онлайн-моніторингу для фіксації
кожної фінансової операції з прийняття ставки, виплати виграшу, тощо;
- визначення спеціального статусу уповноваженого органу – Комісії з
регулювання азартних ігор та лотерей, передбачення порядку конкурсного
відбору, призначення та звільнення її членів, порядку прийняття ними рішень;
- формування Конкурсної комісії з відбору кандидатів на зайняття посад
Голови та членів Уповноваженого органу Кабінетом Міністрів України за
поданням Комітету Верховної Ради України, до предметів дання якого
віднесено питання діяльності у сфері грального бізнесу;
- зменшення корупційних ризиків під час державного регулювання та
контролю за цією діяльністю через передбачення виключних підстав для
анулювання ліцензії, прийняття рішення про видачу та анулювання ліцензії не
менше 2/3 голосів, визначення чіткого переліку повноважень Уповноваженого
орану.
Відхилені правки стосуються, зокрема: розміщення залів гральних
автоматів в окремих будівлях; надання права відкривати казино на території
терміналів міжнародних аеропортів, іподромів, окремих будівель (крім
інвестиційних ліцензій); створення покерних клубів; продовження заборони
грального бізнесу та посилення відповідальності за зайняття ним; легалізації
лише букмекерської діяльності; заборони окремих видів грального бізнесу
(онлайн казино, залів гральних автоматів) тощо.
Враховуючи викладе, Комітет вирішив:
1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону
України про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення
азартних ігор (реєстр.№ 2285-д), поданий народним депутатом України
Марусяком О.Р., в другому читанні та в цілому, як Закон України з
техніко-юридичним опрацюванням.
2. Доповідачем від Комітету на засіданні Верховної Ради України
визначити голову підкомітету з питань організації та оподаткування грального
бізнесу – народного депутата України Марусяка О.Р.
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