АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

ДОКУМЕНТИ
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Виконавчий директор Асоціації
міст України Олександр Слобожан
про головні питання, які місцевому
самоврядуванню слід вирішувати
наступного року

Постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку та форм надання
контролюючим органам в електронному вигляді
інформації щодо ставок та податкових пільг
із сплати місцевих податків та/або зборів»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

СЕРЕДА, 30 ГРУДНЯ 2020 РОКУ		

ДМИТРО КУЛЕБА:
«Іран — жорсткий
переговірник, але й
Україна — жорсткий
переговірник. Ми
не дозволимо легко
відкупитись і уникнути
справедливості.
В нас є партнерство
постраждалих країн».

Рік складних викликів
пройдено гідно
Фото з сайту atn.ua

ЦИТАТА ДНЯ

№253 (6867)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Міністр закордонних справ про неминучість
відповідальності за збиття пасажирського літака МАУ
в небі над Тегераном

На шляху до подолання
президентського вето
НАШ ІНТЕРЕС. 322 голоси членів Палати представників
Конгресу США було подано за скасування вето, накладеного
минулого тижня президентом Дональдом Трампом на проєкт
оборонного бюджету країни. Ця кількість значно перевищує дві
третини, необхідні для подолання вето глави держави (проти
рішення висловилися лише 87 депутатів).
Витрати бюджету американського військового відомства
становлять понад 700 мільярдів доларів, із яких 250 мільйонів
призначено для фінансової допомоги Україні, посилення її обороноздатності. У документі знайшлося місце новим санкціям
за участь у будівництві російського газопроводу «Північний потік-2» й функціонуванні «Турецького потоку».
Аналогічне засідання з відповідним голосуванням має провести цього тижня й американський Сенат, повідомляє УНІАН.
Очікується, що сенатори затвердять проєкт оборонного бюджету США так само більшістю дві третини голосів.

ЦИФРА ДНЯ

11 987 грн

становила середня номінальна заробітна
плата штатного працівника в Україні в
листопаді 2020 р. Порівняно з торішнім
листопадом зростання — 12,2%

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр запевнив, що 2021-го

уряд робитиме все, щоб кожна родина ставала заможнішою
і щасливішою

ОПЕРАТИВНО

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

.................................................................

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

КОМПЕТЕНТНО
на запитання читачів
відповідають авторитетні
спеціалісти: урядовці, юристи,
учені, лікарі

.................................................................

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080022

для ветеранів
для інших
війни, пенсіонерів, передплатників
чорнобильців,
та підприємств
студентів
і організацій

друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

.................

Триває
передплата
на 2021 рік.
Передплату
приймають
усі відділення
поштового
зв’язку.
Також її можна
оформити
на сайті:
ДП «Преса»
www.presa.ua
ПАТ
«Укрпошта»
www.ukrposhta.ua
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USD 28.2605
EUR 34.6375
за 1 долар США
за 1 євро

на 1 місяць . . . . . . . . 32 грн . . . . . . . . . . . . 57 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 96 грн . . . . . . . . . . 171 грн
на 6 місяці . . . . . . . 192 грн . . . . . . . . . . 342 грн
Соціальний передплатний індекс 40227

УВАГА!
Послуга
за приймання
передплати
на 2021 рік –
безкоштовна.
Передплатний
індекс

61035

встановлені Національним банком України на 30 грудня 2020 року

RUB 3.8411
/ AU 53391.42
за 10 рублів

AG 752.36за 1 тройську
PTунцію
29667.7

PD 68342.15

2

УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Рік складних викликів пройдено гідно
Відділ новин
«Урядового кур’єра»

2020

-й був дуже
непростим
і
для нашої країни, і для
всього світу. Це був рік
швидких трансформацій,
випробувань і непередбачуваних подій. Крім коронавірусу, в різних регіонах України були колосальні пожежі, повені та
посухи. Тому країна дуже вдячна рятувальникам
за самовіддану роботу. На
цьому наголосив Прем’єрміністр Денис Шмигаль на
підсумковому
засіданні
уряду. Він підкреслив, що
уряд нікого не залишить
без підтримки. Буде ухвалено рішення про виплату
допомоги людям, які втратили житло через пожежі
на Луганщині. Гроші вони
мають отримати до нового року.
Очільник уряду зазначив, що попри всі ці виклики ми як країна стали
сильнішими. Він подякував представникам Верховної Ради, Офісу Президента та самому Президентові, а місцевій владі — за плідну спільну роботу в році, що минає. А
також воїнам, учителям,
медпрацівникам за віддану працю, терпіння й турботу про кожного українця.

МОЗ провів
титанічну
роботу
Саме тому підбивати підсумки Прем’єр розпочав із галузі охорони здоров’я, зазначивши,
що бюджет на медицину
за два роки зріс на 60%. А
це додаткові 65 мільярдів
гривень, які дадуть змогу розпочати справжню
трансформацію медичної
системи.
За 2020 рік система охорони здоров’я в Україні
значно зміцнилася в частині боротьби з COVID-19.
Це була титанічна робота, яка дала позитивні результати. Кількість ліжок
для хворих на COVID-19
зросла з 12 тисяч у квітні до майже 65 тисяч нині,
ліжок із киснем — із 3,5
тисячі до понад 45 тисяч.
Потужності лабораторних
центрів Міністерства охорони здоров’я у проведенні ПЛР-тестування зросли з 200 на добу у квітні до
55 тисяч на добу тепер.
Встановлено
систему
додаткових виплат українським медикам, які перебувають на передовій
боротьби з COIVID-19. А з
наступного року передбачено поступове підвищення їхніх зарплат на 30%.
Та попри те що боротьба
з COIVID-19 забирала чимало сил, у 2020-му вдалося започаткувати незворотні позитивні трансформації в економічній
та фінансовій галузях. А
завдяки державній підтримці бізнесу та економіки вдалося уникнути істотного падіння ВВП.
Прем’єр-міністр
підкреслив, що одним з найважливіших
напрямів

підтримки економіки стала реалізація інфраструктурних проєктів у межах
програми «Велике будівництво».
«Ще ніколи в Україні за рік не було збудовано й реконструйовано такої кількості автошляхів,
шкіл, дитячих садочків,
спортивних закладів. Понад 100 мільярдів гривень
інвестицій в інфраструктурні проєкти. На наступний рік у нас також великі
плани щодо будівництва
соціальної і транспортної
інфраструктури», — зазначив Денис Шмигаль.

Різнобічна
підтримка

Цього року уряду вдалося реалізувати значну кількість антикризових економічних програм
з підтримки людей та бізнесу. Було започатковано програму з часткового безробіття, яка зберегла робочі місця для понад
400 тисяч українців, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату
Кабміну.
Прем’єр нагадав, що
з 1 квітня 2020 року для
1,5 мільйона пенсіонерів,
старших за 80 років, було підвищено пенсійні виплати на 500 гривень, а у
травні проведено індексацію всіх пенсій на 11%.
Для підтримки пенсіонерів у період пандемії було виплачено одноразову
грошову допомогу в розмірі тисячі гривень. Загалом середній розмір пенсії
зріс фактично до 3,5 тисячі гривень, і це зростання
триватиме наступного року.
До 31 січня триває реєстрація на отримання 8
тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги від держави: «Уже маємо понад 400 тисяч заявок на фінансову підтримку через карантин зимових канікул у січні й перерахували 2,8 мільярда
гривень».
Очільник уряду дав доручення Міністерству соціальної політики та головам облдержадміністрацій забезпечити безперебійний процес оформлення субсидій у період карантинних обмежень у
січні 2021 року.
Прем’єр зауважив, що,
попри труднощі, уряд
жодним чином не підвищував навантаження на
бізнес. Було заборонено
більшість перевірок, зокрема й податкових. У повному обсязі відшкодовується податок на додану вартість. А зростання доходів бюджету стало
можливим завдяки ефективній боротьбі держави з різними схемами та
структурами, через що
податкові органи зібрали на 60 мільярдів гривень більше, ніж очікували. Надходження від приватизації цьогоріч становили 2,5 мільярда гривень.
А це більше, ніж разом у
2018 та 2019 роках.
Повноцінно запрацював
інструмент концесій. Було
передано два українські

порти, що дає змогу залучити мільярди гривень інвестицій в економіку країни. У жовтні — листопаді почалося відновлення
експорту, а в листопаді —
промисловості.
«Ми бачимо позитивну
динаміку зростання зарплат, роздрібної торгівлі. Усі ці чинники мають
сприяти тому, що українська економіка у 2021 році зросте на 4,6%», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Обґрунтовані
тарифи проти
спекуляцій
Ціна на газ — це питання, яке дуже турбує українців. Саме тому Прем’єр
доручив тимчасовому виконувачу обов’язків міністра енергетики Юрієві
Вітренку перевірити обґрунтованість тарифів на
газ.
«Необхідно
провести
аудит формування тарифів і зниження тих складових, які є несправедливими і невиправданими з точки зору ринкових умов. Це стосується і
питання тарифу на транспортування газу, і газо-

Як зазначив міністр
інфраструктури Владислав Криклій, законопроєкт адаптує норми українського
законодавства
до європейських: «Згідно
із законопроєктом, перевезення, які буде визнано
суспільно важливими, переводитимуть на договірну основу із забезпеченням відповідної оплати за
рахунок коштів місцевих
бюджетів».
Законопроєкт
запроваджує окрему систему
отримання обов’язкового
фінансового відшкодування, що виплачують перевізникам. Місцеві органи
влади самостійно визначатимуть базовий тариф
на транспортні послуги
для громадян.
Затвердили урядовці й
положення про облаштування КПВВ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, території
АР Крим та Севастополя
і виїзду з них, повідомляє
УНІАН.
Віцепрем’єр-міністр —
міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій
Резніков зазначив, що положення визначає осно-

«Закликаю громадян обрати найкращого
постачальника газу і не переплачувати
тим, хто ще намагається спекулятивно
заробити. Серед постачальників газу
найнижчу ціну пропонує державний
«Нафтогаз», — звернувся до громадян
Прем’єр-міністр України.
вих коефіцієнтів, й інших
складових, — наголосив
Прем’єр і додав, що серед
постачальників газу найнижчу ціну пропонує державний «Нафтогаз»: —
Нещодавно я особисто подав заявку на зміну постачальника газу. Зробив це
онлайн. Економія для мого
домогосподарства становитиме близько 30%. Закликаю громадян обрати
найкращого постачальника газу і не переплачувати тим, хто ще намагається спекулятивно заробити».
Що ж до оновленого паливно-енергетичного балансу, то т.в.о. міністра
енергетики має підготувати його до 25 січня 2021
року і відправити на розгляд Кабінету Міністрів і
Ради національної безпеки і оборони. Оновлення
балансу має показати всім
українцям, що уряд розуміє проблеми галузі й шукає компроміс між соціальною складовою та інтересами бізнесу.
Після звіту Прем’єра
урядовці
на
засіданні ухвалили дуже важливі для країни рішення.
Отже, Кабінет Міністрів
підтримав законопроєкт
з удосконалення регулювання ринку суспільно важливих транспортних перевезень громадян
автомобільним і міським
електричним транспортом.

вні вимоги до облаштування КПВВ, передовсім
це визначення режимної
та сервісної зон, а також
сервісного обслуговування.

Електрика
здорожчає,
але не стрімко
Кабінет Міністрів схвалив постанову «Про внесення змін до постанови КМУ від 5 червня 2019
року №483», якою, було подовжено строк чинності Положення про покладення
спеціальних
обов’язків на учасників
ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної
енергії (ПСО).
Юрій Вітренко пояснив,
що постанову ухвалено
для уникнення стрімкого
зростання тарифу для населення із січня наступного року. Термін чинного механізму ПСО спливає 01.01.2021 року, і в
разі неухвалення запропонованих змін ціна на
електроенергію для побутових споживачів мала б формуватися на ринкових умовах, що призвело б до різкого, більш
ніж у 2,5 раза, зростання тарифу на електричну енергію для населення
(до близько 3,30 грн/кВт

год). Тож постановою визначено єдину фіксовану
ціну на електричну енергію для побутових споживачів 1,68 грн/кВт год.
Фактично тариф для населення до 31.03.2021 року збережено на поточному рівні (не враховуючи пільгову ціну за перші
100 кВт год/міс). Збережено і залишено без змін
коефіцієнти дво- й тризонного обліку електроенергії.
Зміни в ПСО забезпечать фінансову стабілізацію ринку електричної енергії протягом січня — березня 2021 року та сталу роботу енергетичних
підприємств,
на які покладено спеціальні обов’язки із забезпечення
загальносуспільних
інтересів:
НАЕК
«Енергоатом»,
ПрАТ «Укргідроенерго»,
НЕК «Укренерго».
Міненерго спільно з
НКРЕКП та іншими учасниками ринку електричної
енергії упродовж наступного місяця планує напрацювати вдосконалений
сценарій фінансового збалансування ринку електричної енергії у 2021 році,
на підставі якого уряду буде запропоновано оновлену редакцію ПСО.
Було ухвалено рішення
про впровадження експериментального проєкту з
реєстрації місця проживання в електронній формі для осіб, старших за 14
років.
Як зазначив заступник
міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, ця послуга має великий попит у населення, але нині в електронній
формі можна зареєструвати лише новонароджених і дітей до 14 років.
За словами Прем’єра,
ця постанова — один із
чергових кроків реального спрощення взаємодії
кожного громадянина й
держави. У ній прописано
доручення, строки, необхідні кроки, щоб протягом
наступного року ця послуга максимально спростилась і стала електрон
ною, а кожна людина могла нею скористатись абсолютно вільно.

Доступні
кредити
доступніші
Було внесено зміни й
до програми пільгового
кредитування «Доступні кредити 5—7—9%». Як
зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, буде
розширено коло претендентів, які зможуть отримати фінансову допомогу в межах цієї держпрограми.
«Передбачається розширення програми на
більше коло суб’єктів господарювання, в яких максимальний рівень річного доходу від будь-якої
діяльності буде в сумі,
що не перевищує еквівалент 20 мільйонів євро.
Пом’якшуються
умови
для рефінансування кредитів у частині забезпе-

чення збереження фонду оплати праці — зменшення до 50%, чисельності персоналу — до 50%.
Для кредитів на фінансування оборотного капіталу встановлюється компенсація відсотків до 0%
річних на період карантину та обмежувальних
заходів, а після їх скасування продовжується їх
компенсація на рівні 3%
річних, для кредитів рефінансування
встановлюється компенсація відсотків до 3% річних після
31.03.2021 року», — сказав урядовець.
Максимальна сума кредитів, за якими може бути надано компенсацію
відсотків у межах програми, становитиме 50 мільйонів гривень.
Урегульовується
питання можливості поєднання державної підтримки за програмою доступних кредитів з державною підтримкою, яку
можуть надавати місцеві державні адміністрації
та органи місцевого самоврядування на підставі регіональних і місцевих
програм розвитку малого
й середнього підприємництва за рахунок місцевих
ресурсів.
Урядовці
встановили граничний рівень відсоткових ставок за кредитами,
які
видають
під
державні
гарантії для виконання програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності й безпеки держави.
Як зазначив віцепрем’єрміністр — міністр з питань
стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, ставка за кредитами
в національній валюті не
має перевищувати більш
ніж на 6% український індекс ставок за депозитами
фізичних осіб на термін
три місяці і бути не більше
за 30,5% річних.
Щодо кредитів в іноземній валюті, то ставка за ними не має більш
ніж на 6% перевищувати
європейську міжбанківську ставку пропозицій
на термін до шести місяців і має бути не більшою
за 11% річних.
Наприкінці засідання
Кабінет Міністрів схвалив концепцію розвитку
електронної системи охорони здоров’я на період
до 2025 року. За словами профільного міністра
Максима Степанова, вона покликана розв’язати
проблеми та виклики
шляхом забезпечення виконання комплексних заходів за такими напрямами: нормативно-правове
забезпечення
розвитку
електронної системи охорони здоров’я; організаційно-управлінське, технічне, ресурсне забезпечення її якості, безпечності та доступності. Фінансування програми передбачено в межах державного й місцевих бюджетів, затверджених на
відповідний рік, міжнародної технічної та фінансової допомоги й інших не заборонених законодавством джерел.
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Національна економіка:
тенденція на відновлення

Фото Володимира ЗАЇКИ

ПІДСУМКИ РОКУ. Макропрогноз зростання ВВП 2021-го вдалося зберегти
Оксана МАЛОЛЄТКОВА
«Урядовий кур’єр»

Е

кономічна
стабілізація в Україні почалася
із третього кварталу цього року. Якщо у першому
кварталі падіння валового внутрішнього продукту
становило 1,3%, у другому воно прискорилося через локдаун та обмеження і становило 11,4%, то завдяки стимуляційній політиці уряду це падіння вдалося скоротити. Із третього кварталу намітилась
економічна
стабілізація.
Падіння у третьому кварталі збереглося і становило 3,5%, очікується 3% падіння в четвертому. Загалом зберігається базовий
макроекономічний
прогноз, який передбачає падіння ВВП на 4,8% за підсумками 2020 року. Про
це під час онлайн-брифінгу розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, звітуючи про основні цьогорічні досягнення відомства та
оприлюднюючи плани на
рік наступний.

Чинники
позитиву

Міністр назвав такі
ознаки відновлення економічної активності: якщо
порівнювати цей листопад із торішнім, то в країні спостерігається стабілізація індексу промислової продукції (падіння 0,3% у межах похибки), зростає індекс сільськогосподарської
продукції (11,3%), зростає обіг

Те, що працівники залишилися на підприємствах, також сприяє відновленню економіки

роздрібної торгівлі (12,1%).
Проте фіксують падіння
вантажообігу (7,9%) та пасажирообігу (майже 55%).
Ігор Петрашко зауважив,
що запобігти значному падінню вантажообігу вдалося завдяки збереженню
міжнародних вантажоперевезень.
Серед чинників впливу
на відновлення економіки,
крім стимуляційної політики, виокремлено адаптацію певних видів економічної діяльності до умов
карантину (онлайн-торгівля, дистанційна робота);
сприятливу кон’юнктуру
на світових ринках на певні види товарів; збереження фінансової стабільності. На відміну від попередніх криз, спостерігається
низька інфляція і передбачувана стримана динаміка
валютного курсу.
«Ми рухаємося в тенденції з нашими партнера-

ми, хоч розуміємо, що обсяг тих фінансових ресурсів, які є в Євросоюзі, і доступ до стимуляційних пакетів, запропонованих там,
не можемо собі дозволити. Але навіть у таких обмежених умовах ми досягли порівняно кращих результатів за більшість країн-сусідів», — підкреслив
Ігор Петрашко. Він детально зупинився на стимуляційній політиці уряду. Із
липня 2020-го діє в повному обсязі програма підтримки бізнесу «5—7—9»,
за якою виплачено 17 мільярдів гривень. Цю програму розширено, і наступного року на підтримку за
нею зможе розраховувати
і середній бізнес, а не лише мікро- та малий. Реалізовано три нові програми
підтримки бізнесу під час
посиленого карантину. Це
допомога ФОПам і працівникам — виплачено 2,7 мі-

Німеччина не відмовиться
від «Північного потоку-2»
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»
ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА.
Попри рекомендації Єврокомісії та критику Вашингтона, Німеччина бере участь у
проєкті будівництва газогону
«Північний потік-2», який постачатиме російський газ європейським споживачам в обхід України. За повідомленнями німецьких інформагентств,
прокладання труб завершили
на ділянці завдовжки 2,6 кілометра у виключній економічній зоні ФРН. Російське судно «Фортуна», яке прокладало труби, залишило відповідну ділянку в Балтійському морі і прямує до порту у Візмарі,
повідомляє DW.
Газогін «Північний потік-2»,
загальна потужність якого
становить 55 мільярдів кубометрів газу на рік, Росія почала будувати 2015-го. Його
протяжність становить 1220
кілометрів, він пролягає дном
Балтійського моря від російського селища Усть-Луга до
німецького Грайфсвальда паралельно з наявним «Північним потоком». Дозволи на

прокладання труб своїми територіальними водами дали
Фінляндія, Швеція, Німеччина
і Данія. Планували, що будівництво газогону завершать
2019 року.
Проти будівництва «Північного потоку» виступають країни Східної Європи, які переконані, що він стане інструментом геополітичного тиску Москви на ЄС. Київ побоюється, що введення в експлуатацію цього газогону послабить позиції України як країни-транзитера російського газу до ЄС.
Один з найголовніших критиків «Північного потоку-2»
— Вашингтон, який торік запровадив санкції проти операторів суден, що використовують для прокладання
труб для спорудження газопроводу. Після цього швейцарський підрядник припинив роботи, а росіяни згодом
перекинули з Далекого Сходу в Балтійське море трубопрокладач «Академік Черський» і роботи з будівництва
газогону поновили в грудні
2020-го після майже річної перерви. У середині січ-

ня оператор планує розпочати прокладання труб у водах
Данії. Влада Данії уже заявила, що акваторію навколо будівельних майданчиків «Північного потоку-2» з 15 січня
тимчасово оголосять забороненою зоною. «Північний потік-2» побудовано вже більш
ніж на 90% — залишилося
прокласти ділянку завдовжки понад 100 кілометрів.
Обраний президент США
Джо Байден не раз заявляв,
що Німеччина має дослухатися до аргументів Вашингтона й відмовитися від участі у проєкті. Проте міністр закордонних справ ФРН Гайко
Маас нещодавно заявив, що
уряд Німеччини не має наміру змінювати свою позицію
щодо добудови трубопроводу після приходу до влади в США нової адміністрації. Берлін вважає будівництво газогону суто економічним проєктом, покликаним
підвищити енергетичну безпеку ФРН особливо на тлі поставлених кліматичних цілей
та запланованої відмови від
вугільної теплоенергетики й
атомної енергетики.

льярда гривень, допомога
роботодавцям — 651 мільйон гривень, компенсація
ЄСВ — сума виплат 204
мільйони. Завдяки запровадженню допомоги з часткового безробіття вдалося зберегти 400 тисяч робочих місць. Те, що працівники залишилися на підприємствах, також сприяє відновленню економіки. А ще
працевлаштовано
понад
600 тисяч осіб.
Нещодавно
запроваджено новий інструмент
— портфельні кредитні
гарантії, на що в бюджеті 2021 року передбачено
5 мільярдів гривень. Тож
очікується
активізація
кредитування бізнесу комерційними банками.
«2020-го було збережено
підтримку аграріїв: 4 мільярди гривень розподілено за програмами підтримки. Запроваджено Державний аграрний реєстр,

що спрощує доступ до програм держпідтримки й робить прозорою її розподіл. Щодо відокремлення Міністерства аграрної
політики зі складу Мін
економрозвитку, то уряд
максимально швидко проводитиме цю роботу. Усі
програми, заплановані на
2021-й, буде реалізовано
спочатку в нашому міністерстві, а після створення
нового вони перейдуть до
нього. Дохід від приватизації цьогоріч становив понад 2,5 мільярда гривень
(планували 400 мільйонів).
Торік до держбюджету від
приватизації було перераховано майже 550 мільйонів. Розблоковано велику приватизацію. Наступного року від неї заплановано отримати 12 мільярдів. Розвиваються публічні закупівлі — цього року
завдяки системі ProZorro
вдалося заощадити 43 мільярди гривень. Запрацювала нова опція ProZorro
маркет, де без ускладненої процедури можна здійснювати угоди до 50 тисяч
гривень. З наступного року
цей ліміт зросте до 200 тисяч», — розповів Ігор Петрашко.
А ще цьогоріч відкрито 16
нових ринків для експорту
харчової продукції, визнано українську систему сертифікації насіння країнами ЄС, що дає змогу збільшувати присутність України на цьому ринку, укладено угоду про вільну торгівлю з Великою Британією, що дало вільний доступ
на її ринок 98% всіх українських товарів. А з 2023 року — 100%. За підсумка-

ми 2020-го поліпшено сальдо зовнішньоторговельного
балансу. Хоч сальдо за підсумками 10 місяців негативне — 3,4 мільярда доларів, але воно поліпшилося у
2,5 раза порівняно з аналогічним торішнім періодом
(5,1 мільярда).
Щодо
інвестиційного
клімату, то, за словами міністра, Україна отримала 3,7 мільярда гривень від
перших концесійних договорів.
«Цього місяця проголосовано закон про інвестиційних нянь, що дасть змогу наступного року залучати нових великих інвесторів. Також на 2021-й підібрано 56 державних інвестиційних проєктів, 36 з
них буде профінансовано
за рахунок державних капітальних вкладень. Ідеться про суму 4 мільярди
гривень (у 3,5 раза більше,
ніж 2020-го), 2,5 мільярда
з яких спрямують на медицину.

Виходячи
з реалій

Очільник Мінекономіки прогнозує зростання
ВВП України 2021-го на
4,6%: «Намагаємося оперувати цифрами і виходити з реалій. 4,6% — не
лише наш прогноз, а консенсус-прогноз на ринку.
МВФ прогнозує зростання
ВВП України на 3,4%, НБУ
— 4,2%, Dragon Capital,
ЄБРР — від 4 до 5,7%. Цього вдасться досягти зі збереженням нинішньої політики уряду і розширенням
заходів з підтримки економіки».

Угорщина тестуватиме сумнівну
розробку
Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
ГЕОПОЛІТИЧНА ВАКЦИНА.
Європейський Союз розпочав
кампанію з вакцинації населення. Єдина схвалена у ЄС
вакцина на сьогодні — вакцина фірми BioNTech/Pfizer.
Оскільки виробничі потужності двох заводів фірми, розташованих у США та Бельгії,
обмежені, партії вакцини розподілятимуть між країнамичленами порівну, відповідно
до кількості населення. Розподіл першої початкової партії, яка становить 200 мільйонів доз, завершиться до вересня 2021 року. Тривають
переговори про постачання
додаткових 100 мільйонів доз.
Угорщина, яка розпочала вакцинацію на день раніше від узгодженої в Єврокомісії дати 27 грудня, заявила,
що отримала 6 тисяч доз сумнівної російської вакцини. Це
свідчення того, що офіційний
Будапешт має власну політику вакцинації, бо дозволив
використання вакцини, яка не
отримала міжнародної сертифікації та схвалення.

«6 тисяч доз російської вакцини перетнули кордон Угорщини зі Словаччиною», —
заявив міністр закордонних
справ Угорщини Петр Сіярто у відео на Facebook. Партію доправили до Будапешта,
щоб угорські експерти «ухвалили рішення про її використання». Проте міністр не уточнив, коли й де саме угорська
влада збирається використовувати російську вакцину.
Будапешт, чиї відносини з
ЄС останніми місяцями стали доволі напруженими через
звинувачення Брюсселя на
адресу уряду Віктора Орбана
в порушенні прав людини, намагається демонструвати, що
не збирається дотримуватися
скоординованого підходу ЄС
навіть у політиці вакцинації.
Минулого місяця Петр Сіярто
заявив, що Угорщина стала
першою європейською країною, яка отримала зразки для
тестування російської вакцини Sputnik V, а угорські лікарі
та експерти вже відвідали Росію для вивчення специфіки її
виробництва.
Європейське агентство з
лікарських засобів (EMA),

якому доручено контролювати затвердження вакцин в
ЄС, перш ніж їх зможуть застосовувати, ще не зробило
оцінки російського препарату
(за заявами Москви, він нібито показав 95% ефективності
у випробовуваннях). Західні
й російські незалежні експерти висловили занепокоєння з
приводу надто короткого періоду, за який було винайдено й запущено у виробництво
цю вакцину. Оглядачі назвали російську вакцину новим
інструментом геополітичного
впливу Москви.
Офіційний Будапешт заявляє, що масштабні поставки
та потенційно масове виробництво Sputnik V угорською
фірмою можливі наступного року, якщо препарат виявиться безпечним і ефективним. «Угорщина відкрита
для всіх успішних розробок
вакцин з усього світу», —
заявив Петр Сіярто. І угорський уряд робить усе можливе, щоб якомога швидше
доставити у країну всі ефективні вакцини незалежно від
того, створюють їх на Заході чи Сході.
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«Еталон»: у новий рік з надією на краще

РЕАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Український виробник автомобільної техніки досягає успіхів навіть

попри складні економічні умови
Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»

К

Трамвай завдовжки майже 16 м має ділянку низької підлоги посередині салону
Фото надав автор

орпорація «Еталон» та її продукція широко відомі в Україні
й за її межами. Проте не зайве нагадати: до складу корпорації входить
21 підприємство, деякі додалися зовсім недавно. Це вже показник високого потенціалу — до безнадійної
компанії нові партнери не підуть.
Для всіх підприємств реальної
економіки рік, що минув, не був особливо сприятливим, і «Еталон» тут
не виняток. Однак, як зауважив генеральний директор ТОВ «Чернігівський автозавод» Андрій Савченко, концерн вижив, попри важкі часи, у яких винна не лише пандемія. Додамо: не лише вижив, а й
продемонстрував зростання. Навіть
у непростих умовах колективи підприємств концерну мають чим похвалитися — свої здобутки за підсумками року вони продемонстрували на пресконференції в Києві.
На Чернігівському автозаводі вироблено 203 транспортні засоби —
трохи менше ніж торік (215), але не
критично. Якщо зважити, що через
карантинні обмеження підприємство нормально запрацювало тільки у червні, виходить вже не зменшення, а фактично зростання.
Автозавод, як завжди, презентує нові розробки транспортних
засобів. Це новий великий міський автобус А12221 з низькою
підлогою та потужним двигуном,
що відповідає екологічному класу
ЄВРО-6. Не менш цікавий і тролейбус великого класу Т12220, що
має запас автономного ходу 20 км
з повним навантаженням та динамічне підзаряджання акумулятора. До речі, процедура під’єднання
і від’єднання штанг тролейбуса
відтепер автоматизована, це мож-

Не менш цікавий і тролейбус великого класу Т12220, що має запас
автономного ходу 20 км

на зробити натисканням потрібної
кнопки. І корисної електроніки в
салоні додалося.
Дуже цікава ще одна розробка
чернігівців: капітальний ремонт застарілого трамвая «Татра Т3» із заміною кузова і капітальним ремонтом колісних візків. Уже виготовлено перший зразок оновленої «Татри».

Гарантуємо: «Цей трамвай у
теперішньому вигляді пасажири не впізнають. Фактично це новий транспортний засіб — нові кузов іншого дизайну та підвищеної комфортності, колісні пари
тощо. Навіть з’явився бортовий
комп’ютер, з якого можна отримати багато даних, необхідних водієві».

Андрій Савченко пояснює: трамвайний парк України безнадійно
зношений та технічно застарілий,
а такий капітальний ремонт обходиться втричі дешевше, ніж купівля нового трамвая.
Є ще цікаві розробки шкільних,
міжміських, туристських автобусів
нового покоління. Ідеться вже про
проєкт міжміського електробуса із
подвійною тягою. Багато транспорту згодом можна буде побачити на
вулицях українських міст, а може,
й не доведеться побачити. Бо на заваді розвитку вітчизняного виробництва транспортних засобів стоїть
суттєва перепона.
На ній наголосив директор ТОВ
«Торговий дім «Еталон Авто» Вадим Шкарупін. Ідеться про те, що
держава хоч і не проголошує цього
відкрито, на практиці відмовляється від закупівлі продукції вітчизняних виробників.
Судіть самі: у році, що минає, на
другому місці за продажем автобусів в Україні — білоруський МАЗ!
Це можна було б зрозуміти, якби
їхній продукції не було аналогів в
Україні, але ж вони є!
Хоч продаж автобусів виробництва «Еталону» зріс на 4% у штуках

і на 6% — у грошовому виразі, більша частина цього зростання припала на шкільні автобуси, бо фінансування їхніх закупівель здійснюють
за окремою програмою «Шкільний
автобус». Їх придбали в 11 областях
України. А ось муніципальна влада вітчизняного виробника майже
зовсім ігнорує. Добре, хоч вживані
закордонні автобуси закуповують
вже не так активно, як 2019-го, —
на 27% менше.
«Так само і на інших підприємствах концерну. Наприклад, ТОВ
«Чернігівський ковальський завод»
виготовляє запчастини до транспортних засобів, зокрема залізничних, але Укрзалізниця цього року не закупила у них майже нічого», — нарікає генеральний директор підприємства Віталій Трейтяк.
Довелося шукати покупців за
кордоном, здебільшого вони й підтримали завод. І не можна сказати, що чернігівська продукція неналежної якості, інакше б не купували її вимогливі партнери з Польщі
та Німеччини. Але в Україні вітчизняну продукцію не бачать!
Виробники нарікають на непрозорі умови тендерів із закупівлі їхньої продукції на державні потреби та можливий корупційний чинник: від імпортерів можна сподіватися на так звані відкати, тоді як від
вітчизняних підприємств їх не дочекаєшся. Тому вибір відбувається
на користь іноземної продукції.
Тож підприємства українського
автопрому (не лише «Еталон», а й
інші) у новому році покладають великі надії на ухвалення так званого
закону про локалізацію — законопроєкт 3739 нині очікує на друге читання. Тоді український бюджет не
поповнюватиме кишені закордонних виробників через державні закупівлі.

Слід збільшити розмір добових
для бюджетників

ДУМКА. Шістдесят гривень, які нині передбачено для відряджених, не покривають бодай

чверті потреб людини
Олександр КОСОВЕЦЬ,
член ученої ради
Українського
географічного
товариства,
для «Урядового кур’єра»

І

з 1971 року, влітку якого проходив виробничу практику в УкрГІІНТІзі, я провів у службових відрядженнях за пів століття понад 1000 днів і ніколи
не був так фінансово обділений розміром добових, як
в останнє десятиріччя. Щоб
не бути голослівним, наведу
конкретні приклади.
У 1970-х роках, коли був
студентом, а потім з часом
прийшов працювати в державну гідрометслужбу, добові становили 2 карбованці 60 копійок, що відповідало 4,3% мінімальної заробітної плати (60 карбованців). За ті гроші можна було тричі поїсти в їдальні, бо
обід коштував дешевше, як
тодішній карбованець, а якщо хтось не бажав відвідувати робітничі чи студентські їдальні, можна було

харчуватися магазинними
продуктами.
Для молодих читачів наведу деякі ціни на продукти харчування, які десятиліттями (до початку горбачовської «перестройки») залишалися стабільними. Тут
без згадки про докторську
ковбасу, кілограм якої коштував у Києві 2 карбованці
20 копійок, не обійтися.
Плавлених сирків популярних сортів вагою 100 грамів було два види: 30% за 11
копійок і 40% — за 14. Банка кільки в томаті (250 грамів) коштувала 37 копійок.
Малясові пряники 90 копійок за кілограм. Український хліб завважки 1 кг коштував 14 копійок, батон —
12—13 копійок. Залежно від
якості кілограм халви коштував 1 карбованець 40 копійок, а літр олії — 1 карбованець 55 копійок.
Єдине, чого не можна було
купити за добові — це пів літра горілки, пляшка звичайної коштувала 3 карбованці 60 копійок, а «Екстра» —
уже 4 карбованці 12 копійок.

Варто згадати проїзд у
міському транспорті, без
якого не міг обійтися відряджений. У всій Україні ціни
на квиток у міському автобусі були єдині: 5 копійок за
квиток. Така сама вартість і
проїзду в київському метро.
Електротранспорт був ще
дешевший: проїзд у тролейбусі коштував 4 копійки, а у
трамваї — лише 3.
Відвідування
громадських туалетів на вокзалах
і в населених пунктах було
безплатним.
Тому відряджений міг
нормально харчуватись і
пішки містом не ходив, бо
добових вистачало на витрати, які він додатково робив у відрядженні.
Із часом добові повільно
зростали, але коли 2000 року сталось екологічне лихо в кількох селах Первомайського району Миколаївської області, вони становили 6 гривень (8,1% мінімальної зарплати), і туди
з’їхалися сотні чиновників
з різних міністерств, добові
із 5 вересня було оператив-

но піднято утричі й вони досягли 18 гривень (24,3% мінімальної зарплати), бо прохарчуватися на 6 гривень
було неможливо.
За останні 20 років мінімальна заробітна плата в
Україні зросла в 67,5 раза,
а добові для бюджетників —
лише у 3,3 раза. Ціни на продукти харчування за роки
незалежності істотно зросли
і в різних частинах України
неоднаково. Тому таку однозначну картину, як за цінами 1970-х років, навести
неможливо. Адже буханець
українського хліба коштує
в межах 15—20 гривень,
плавлені сирки, які давно
вже не важать 100 грамів, —
12—18, докторська ковбаса пристойної якості — приблизно 200, кілограм халви — 50, пляшка олії — 40,
банка кільки (250 грамів) —
близько 20, а малясові пряники — майже 60 гривень за
кілограм.
Гідробіологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського влітку і восени цього

року були у відрядженнях
у басейні Дунаю, Дністра,
Південного і Західного Бугу,
Прип’яті й повідомили мене, що вартість обідів у кафе
в різних регіонах України в
кілька разів перевищувала
розмір добових. А ще ж треба було снідати і вечеряти.
Транспортні витрати також істотно зросли. Разовий квиток у міському транспорті Києва коштує 8 гривень, тобто в автобусі у 160,
тролейбусі — 200, а трамваї у 267 разів перевищує
рівень цін середини 1970-х
років. Безплатних туалетів
у містах майже не залишилося.
Нинішні 60 гривень добових для бюджетників — це
лише 1,2% мінімальної зарплати, яка нині становить
5000 гривень, а з наступного
року уряд обіцяє збільшити її до 6000 і далі підвищувати. Приємно про це чути,
але ж, піднімаючи заробітну плату, необхідно збільшити і розмір добових для
бюджетників, бо нинішні за
купівельною спроможністю

можна прирівняти до 60 копійок 1970-х років.
До речі, на державних
підприємствах добові можуть досягати 350 гривень
залежно від їхніх фінансових можливостей. А хіба
працівники державних підприємств мають інші фізіологічні потреби, ніж бюджетники?
Щоб раз і назавжди вирішити це питання, необхідно
встановити добові в розмірі
5% мінімальної зарплати (у
грудні цього року — 250 гривень). Надалі їх розмір має
зростати відповідно до підвищення заробітної плати.
Звичайно, перебування у
відрядженні протягом однієї
доби, коли працівник снідає
і вечеряє вдома, потребує
менших добових витрат. Тому в цьому разі добові можна платити в половинному
розмірі, як це було наприкінці ХХ століття.
Здійснивши такий рішучий крок, уряд зробить корисну справу для бюджетників, які згадуватимуть його із вдячністю.
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Виконавчий директор Асоціації міст України
Олександр Слобожан:

Фото надав автор

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

«У нас немає друзів
і ворогів, є лише інтереси
місцевого самоврядування»
авершився перший етап децентралізації — адміністративно-територіальна реформа:
місцеві вибори-2020 відбулися вже в новому форматі. Тепер
в Україні 1469 територіальних
громад і 136 районів.
Передача майна й фінансових
повноважень громадам, утворення укрупнених районів і реорганізація структури управління ними, підготовка та ухвалення бюджетів-2021 — це лише основні питання, які слід вирішувати.
Асоціація міст України — організація, готова простягнути
руку допомоги місцевому самоврядуванню, інтереси якого послідовно і впевнено обстоює ось
уже 28 років. Про це наша розмова з її виконавчим директором
Олександром СЛОБОЖАНОМ.
УК Олександре Володимировичу, оскільки завершилися місцеві вибори, оновлення
нині відбувається й у регіональних відділеннях Асоціації міст
України. Встигаєте за процесами на місцях?
— Перша звітно-виборна конференція пройшла в Рівненському регіональному відділенні, його очолив новообраний міський
голова Олександр Третяк. Естафету перейняла Волинь. Сам
брав участь у роботі обох конференцій, і гадаю, зможу побувати
у всіх областях. Для мене спілкування очі в очі дуже важливе.
А в голів громад — членів нашої
асоціації чимало запитань. Особливо з огляду на непрості процеси децентралізації, які треба завершити у стислі терміни.
Приміром, ухвалити місцеві бюджети до 25 грудня, хоч є ризик,
що це станеться не скрізь. Адже
ми й досі про головні параметри
головного кошторису держави
знаємо лише з голосу, бо його не
опубліковано. Хоч розміри міжбюджетних трансфертів до голів громад довели. До речі, акциз
на пальне залишається у громадах, нам вдалося його обстояти у
Верховній Раді.
УК Вочевидь, це було непросто?
— Дуже непросто. На засідання бюджетного комітету я навіть
підготував два виступи: якщо
нашу пропозицію підтримають
і якщо ні. Та інтрига зберігалася аж до голосування в залі. І
ось бачу, як на табло висвічується 304 голоси «за» — конституційна більшість. І жоден
депутат не був проти. Тобто проблеми місцевого самоврядування об’єднали народних обранців.
Саме для цього наші експерти
працюють і в урядових, і в парламентських комітетах, лобію
ючи інтереси громад. Зрештою,
у нас немає друзів і ворогів, є лише інтереси місцевого самоврядування.
Намагаємося працювати так,
щоб наші пропозиції підтримала
конституційна більшість, тоді це
більш ніж переконливо. Для цьо-

го ініціюємо неформальні міжфракційні об’єднання у Верховній Раді, які захищають місцеве самоврядування.
Так-от, акцизу з пального у
громадах залишиться майже 8
мільярдів — удвічі більше, ніж
цьогорічна підтримка місцевого самоврядування через ДФРР.
Принаймні поки що. Бо уряд по
обіцяв нам збільшити цей фонд
за підсумками першого кварталу.
УК Як виникли місцеві акцизи?
— Перед вами їхній автор. Місцеві акцизи на пальне, алкоголь
та тютюн виникли як компенсатори за втрату певного відсотка
ПДФО, частину з якого забрали до держбюджету. Це гарний
спосіб детінізації надходжень до
місцевих бюджетів.
Ідея — з досвіду Канади. Там
інтереси місцевого самоврядування обстоює федерація муніципалітетів — велика організація. У нас різноманітних
об’єднань багато, і це певною мірою вигідно центральній владі,
яка часто маніпулює їхньою позицією.
УК А як бути тим, у кого немає
заправних станцій?
— Для таких громад у держбюджеті-2021 передбачено 5 мільярдів гривень дорожнього
фонду. З цих коштів формуються обласні дорожні фонди. І ось
тут дуже важливо, щоб обласні державні адміністрації, на рахунки яких вони надходять, розділили гроші між громадами
відповідно до протяжності доріг на їхньому утриманні. Бо із
5 цьогорічних мільярдів частина повернулася до держбюджету як невикористана. Нонсенс та
й годі! Так само на власний розсуд обласні держадміністрації
нерідко розподіляють додаткову дотацію.
Найближчим часом укладемо
угоду АМУ з виконавчою владою про правила гри на широкому полі децентралізації. Маємо

сідати за круглий стіл переговорів і бачити одне в одному партнерів. За великим рахунком, на
базовому рівні мають залишитися й 100% ПДФО.
Асоціація як місток між громадами й центральною владою
обстоюватиме позицію. Час такий, що маємо боротися за кожну копійку. Скажімо, щоб 2021-го
збільшити ставку ПДФО для
місцевих бюджетів із 60 до 75%,
не вистачило 67 депутатських
голосів. Поки що.

ДОСЬЄ «УК»
Олександр СЛОБОЖАН. Народився 28 лютого 1983 року в місті Ізмаїл на Одещині. З відзнакою закінчив три вищі навчальні заклади: Ізмаїльський державний гуманітарний університет за спеціальністю «історія та
правознавство», Тернопільський державний економічний університет за
спеціальністю «державна служба» та аспірантуру Національної академії
державного управління при Президентові України за напрямом «державне управління».
Кандидат наук з державного управління.
Із квітня 2017 року — виконавчий директор Асоціації міст України.

УК А яка ситуація з управлінням
новоутвореними районами?
— Ми послідовно обстоювали
два рівні місцевого самоврядування: громада і область. Проте Верховна Рада залишила районні ради, мотивуючи тим, що
вони є в Конституції України.
Це політичне рішення, яке не
має нічого спільного з децентралізацією. І тепер постає питання
фінансування апаратів райрад.
Приміром, їм передали землю
під водним плесом без повноважень укладати угоди на користування ним. А ще як джерело
фінансування визначили надходження від штрафів, хоч ніхто не знає, які штрафи в компетенції районної влади. Якщо
вже зберегли районні ради, маємо чітко передбачити в держбюджеті джерела їх фінансування.

УК Пане Слобожан, у сусідній
Польщі ПДФО люди сплачують за місцем проживання, тож
гміни у прямому значенні змагаються за жителів. Оскільки
польську реформу місцевого самоврядування визнано найкращою в Європі, чому б і нам не запозичити цю практику?
— Мені часто ставлять таке запитання. Але для цього потрібно
змінити систему горизонтального вирівнювання. Працюючи
в Києві, не можу сказати бухгалтерові: ПДФО з моєї зарплати переказуйте, приміром,
до бюджету рідного Ізмаїла на
Одещині. Хоч усі разом маємо
думати, щоб і ПДФО, й інших
податків було більше. Для цього новообрані голови громад повинні стати ще й креативними
інвестиційними менеджерами,
які зможуть залучити кошти
для створення робочих місць.
А представницька і виконавча
влада їм у цьому допомагатиме.
Одна річ, як ПДФО надходить з
економічно активного підприємства, і зовсім інша, якщо його головний платник — наприклад,
відділ освіти.
2021-й стане випробуванням
на дієздатність для місцевого самоврядування. АМУ обстояла
максимальне збереження громад, що утворилися добровільно,
хоч були намагання перекроїти
їх межі через постанову Верховної Ради. Тепер треба дати громадам шанс показати себе, господарюючи самостійно.
Фото з сайту telemetr.me
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2021-й стане випробуванням на дієздатність для місцевого
самоврядування

УК Над якими головними проблемами нині працюють експерти асоціації?
— Таких чимало. Ми розробили
концепцію конституційних змін,
і деякі з них уже ухвалено. Наприклад, якщо міський голова
має конфлікт із радою, що затягнувся, на нові вибори йдуть
обоє. Найчастіше це буває, коли заважають партійні інтереси.
Ми були проти партизації місцевих виборів і заявляли про це. На
жаль, тут законодавці нас не почули. Добре, що бодай дали змогу самовисунення міським головам.
Хоч кожен із депутатів і здебільшого міських голів представляє різні партії, всі разом
ми єдина велика партія місцевого самоврядування. Щоб запропонувати оптимальні шляхи
розв’язання проблем і обстояти
їх своєю сильною позицією, повинні слухати і чути одне одного.
Приміром, уже з’явився законопроєкт, який визначає чотирирічну каденцію органів місцевого самоврядування. Це справедливо? Ні, бо Президента і народних депутатів обирають на
п’ять років. Такий підхід обмежує ще й виборче право кожного з
нас. Чи не так?
Хочемо добитися скасування
імперативного мандата для депутатів місцевих рад. У цих питаннях нам допоможе співпраця
з офіційною делегацією України
в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи. Хочемо
максимально зберегти її склад,
бо там працюють фахові представники місцевого самовря-

дування, як-от перша в історії
України керівниця політичної
групи консерваторів та реформістів у конгресі Світлана Богатирчук-Кривко. Її знов обрано
депутатом Рівненської обласної
ради. Нині повноваження попередньої делегації України через
карантин продовжено на пів року. Для нас важлива підтримка
експертів Венеційської комісії,
дорадчого органу Ради Європи
насамперед у питаннях конституційних змін, які пропонуємо.
Підтримуємо ініційоване Міністерством розвитку громад та
територій повернення на місця
архітектурно-будівельного контролю. Майже рік, як будівельна галузь залишилася без
державного нагляду. Це призвело до безладу в містобудуванні, порушення прав фізичних
та юридичних осіб. А на місцях
не можуть вплинути на недобросовісних забудовників. Тісно
пов’язане з цим питання передачі громадам усієї, а не лише сільськогосподарської, землі й повноважень нею розпоряджатися. І це теж одне з питань напрацьованої АМУ концепції конституційних змін.
УК До речі, розкажіть про свою
асоціацію. Бачу, вона активно
обстоює інтереси всіх громад, а
не лише міст.
— Нам уже 28 років, майже
стільки, як незалежній Україні. У нас працює чотири палати
— великих, середніх, малих міст
та сільських і селищних громад
і 15 фахових секцій. Асоціація
охоплює членством 85% жителів
України, зокрема в селах. Адже
тепер усі територіальні громади рівні незалежно від того, вона
міська чи сільська.
Ми єдина асоціація органів самоврядування, яка має право дорадчого голосу в Кабінеті Міністрів і входить до Ради європейських муніципалітетів та регіонів. Очолює асоціацію Київський
міський голова Віталій Кличко.
Проблеми всіх громад України нині однакові: повноваження
і ресурс для їх повноцінного виконання. Тільки масштаб різний.
Тому наступного року, який, переконаний, стане роком незворотних змін у місцевому самоврядуванні, бажаю всім колегам
здоров’я, мудрості, рішучості й
терпіння водночас. Усе це нам
дуже знадобиться.
Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
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ЗАПИТАЙТЕ В ЕКСПЕРТА

Про подвійне громадянство в Україні
та формування е-паспорта в «Дія»

Начальник
Центрального
міжрегіонального
управління ДМС
у м. Києві
та Київській області
ВЯЧЕСЛАВ ГУЗЬ
Маю громадянство Республіки
Польща, проте народився в Україні
й бажаю набути громадянства України. Чи існує подвійне громадянство
в Україні, оскільки припиняти громадянство Польщі не планую?
І. Прокопович, м. Вроцлав
Питання громадянства України регулюються Конституцією України, Законом України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 №2235-III (із змінами та доповненнями) (далі — Закон)
та міжнародними договорами України.
Статтею 2 Закону визначені принципи законодавства України про громадянство.
Законодавство України про громадянство ґрунтується на таких принципах: 1) єдиного громадянства — громадянства держави Україна, що виключає
можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць
України. Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої
держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у
правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України; 2) запобігання виникненню випадків
безгромадянства; 3) неможливості позбавлення громадянина України громадянства України; 4) визнання права громадянина України на зміну громадянства; 5) неможливості автоматичного
набуття громадянства України іноземцем чи особою без громадянства внаслідок укладення шлюбу з громадянином України або набуття громадянства
України його дружиною (чоловіком) та
автоматичного припинення громадянства України одним з подружжя внаслідок припинення шлюбу або припинення
громадянства України другим з подружжя; 6) рівності перед законом громадян
України незалежно від підстав, порядку
і моменту набуття ними громадянства
України; 7) збереження громадянства
України незалежно від місця проживання громадянина України.
Закріплення у Законі принципу єдиного громадянства пов’язано з тим, що
відповідно до ст. 4 Конституції України в
Україні існує єдине громадянство.
Слід зазначити, що у пункті 1 статті 2 Закону розкрито зміст принципу
визнання єдиного громадянства. Положення пункту 1 статті 2 Закону прямо вказують на одночасну наявність в
особи громадянства України та громадянства іншої держави, однак визнають
за особою лише громадянство України.
Це правило випливає з положень Європейської конвенції про громадянство
1997 року, відповідно до яких особа, що
має громадянство двох чи більше дер-

жав, може розглядатися кожною із держав, громадянство яких вона має, як
свій громадянин.
З урахуванням того, що принцип єдиного громадянства не розглядається
як принцип недопущення множинного (подвійного) громадянства, набуття
громадянства України за територіальним походженням передбачає подання
зобов’язання припинити іноземне громадянство як умову набуття громадянства України іноземцями.
Також слід зазначити, що іноземці,
які набули громадянство України і взяли зобов’язання припинити іноземне
громадянство, мають всі права громадянина України з моменту набуття громадянства України, а не з того моменту,
коли вони подадуть документ про припинення іноземного громадянства.
Якщо ви народилися на території
України, то відповідно до статті 8 Закону, подавши зобов’язання припинити іноземне громадянство, та подавши
заяву про набуття громадянства України, маєте право на набуття громадянства України за територіальним походженням.
Частиною 1 статті 8 Закону визначено, що особа, яка сама чи хоча б один
з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра, син
чи дочка, онук чи онука народилися або
постійно проживали до 24 серпня 1991
року на території, яка стала територією України відповідно до Закону України «Про правонаступництво України»,
або яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра народилися
або постійно проживали на інших територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), і є особою без
громадянства або іноземцем, який подав зобов’язання припинити іноземне
громадянство, та подала заяву про набуття громадянства України, а також її
неповнолітні діти реєструються громадянами України.
Відповідно до частини 5 статті 8 Закону, іноземці, які подали зобов’язання
припинити іноземне громадянство, повинні подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту реєстрації їх громадянами України. Якщо іноземці, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа,
з незалежних від них причин не можуть
отримати його, вони подають декларацію про відмову від іноземного громадянства.
Особа, яка набула громадянство
України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства,
зобов’язується повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави. Вимога про взяття зобов’язання повернути паспорт
іноземної держави не поширюється
на осіб, яким надано статус біженця в
Україні чи притулок в Україні.
Таким чином, у разі набуття Вами громадянства України припинення громадянства Республіки Польща є
обов’язковим.
Зазначу також, що відповідно до
статті 21 Закону, рішення про оформлення набуття громадянства України
скасовується, якщо особа набула громадянство України відповідно до статей 8 та 10 цього Закону шляхом обману, внаслідок подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів, приховування будь-якого суттєвого факту, за наявності якого особа не
може набути громадянство України.

Тобто якщо протягом двох років з моменту оформлення Вами набуття громадянства України ви не припините
іноземне громадянство, рішення про
оформлення набуття Вами громадянства України буде скасовано.

Два роки тому я оформив паспорт
громадянина України для виїзду за
кордон. Проте він не відображається
у мобільному додатку «Дія». Як можна виправити ситуацію?
Д. Школяренко, м. Житомир
Формування у мобільному додатку
«Дія» е-паспорта для виїзду за кордон
здійснюється відповідно до Порядку застосування відображення в електрон
ному вигляді інформації, що міститься
у паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься
у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, під час реалізації експериментального проекту щодо застосування зазначених відображень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 15.04.2020 №278 (далі — Порядок).
У пункті 2 Порядку зазначається, що
е-паспорт для виїзду за кордон — це відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, оформленому особі засобами Єдиного державного демографічного реєстру (далі — Реєстру), разом з унікальним електронним ідентифікатором (QRкодом, штрих-кодом, цифровим кодом
тощо), який забезпечує отримання інформації з Реєстру інформаційними ресурсами єдиної інформаційної системи
МВС на запит Порталу Дія.
Відповідно до пункту 4 Порядку,
е-паспорт для виїзду за кордон відображає таку інформацію (у разі наявності): назва паспорта; прізвище, ім’я та по
батькові особи українською мовою та
латинськими літерами; стать; дата та
місце народження; відцифрований підпис особи; відцифрований образ обличчя особи; унікальний номер запису в Реєстрі (УНЗР); дата видачі та закінчення
строку дії паспорта; серія та/або номер
паспорта; орган, який видав паспорт;
реєстраційний номер облікової картки
платника податків (далі — РНОКПП);
адреса зареєстрованого місця проживання та дата реєстрації.
Відповідно до пункту 6 Порядку,
е-паспорт для виїзду за кордон формується автоматично засобами порталу
«Дія» за допомогою мобільного додатка
Порталу Дія шляхом використання наявної в Реєстрі інформації, зазначеної у
пункті 4 Порядку та переданої до Порталу Дія інформаційними ресурсами єдиної інформаційної системи МВС з Реєстру відповідно до законодавства України про захист персональних даних.
Особі автоматично надсилається через мобільний додаток Порталу Дія повідомлення про формування е-паспорта
для виїзду за кордон разом з унікальним електронним ідентифікатором або
про неможливість такого формування у
зв’язку з відсутністю в Реєстрі необхідної інформації.
Якщо під час оформлення Вашого
паспорта громадянина України для виїзду за кордон до Єдиного державного
демографічного реєстру не вносилась
інформація про РНОКПП, формування
е-паспорта буде неможливим.
Відповідно формування у мобільному
додатку «Дія» е-паспорта для виїзду за
кордон на ваше ім’я стане можливим після внесення до Реєстру інформації про
РНОКПП з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків.
Для цього Вам необхідно звернутись
до територіального підрозділу ДМС з метою оформлення/обміну:
- паспорта громадянина України у
формі картки відповідно до Порядку
оформлення, видачі, обміну, пересилан-

ня, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 №302 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
26.10.2016 №745);
- паспорта громадянина України для
виїзду за кордон відповідно до Порядку
оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта
громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 №152
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 16 листопада 2016 №1001),
з обов’язковим зазначенням у заяві-анкеті інформації про Ваш РНОКПП з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків.

Мій паспорт громадянина України
став непридатним для користування. З’ясувалося, що зараз оформлюють тільки паспорти у вигляді пластикової картки. Проте я хотіла б зробити обмін на такий самий паспорт-книжечку, оскільки присвоєння цифрового ідентифікатора особистості у вигляді унікального номера запису в реєстрі і зняття біометричних даних суперечить моїм релігійним переконанням. Скажіть: що необхідно для того,
щоб оформити паперовий паспорт
без чипа?
Л. Куриленко, м. Ірпінь
Відповідно до Порядку оформлення,
видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25.03.2015
№302 (в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 26.10.2016 №745)
(далі — Порядок), Державна міграційна служба до законодавчого врегулювання питання завершення оформлення
та видачі паспорта громадянина України зразка 1994 року здійснює оформлення та видачу таких паспортів у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ, громадянам України, щодо яких прийнято рішення суду, що набрало законної сили, про зобов’язання
Державної міграційної служби оформити та видати паспорт громадянина України зразка 1994 року.
Відповідно до розділу IV Тимчасового порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженого
наказом Міністерства внутрішніх справ
України від 6 червня 2019 року №456
(далі — Тимчасовий порядок), обмін паспорта здійснюється в тому числі у разі
непридатності паспорта для користування (паспорт/фотокартка має потертості (та/або відсутня її частина), що не дають змоги візуально ідентифікувати особу, прочитати прізвище, ім’я, по батькові,
дату та місце народження, ким виданий
паспорт, підпис посадової особи та дату
видачі, пошкодження перфорованої серії та номера, що не дає змогу встановити реквізити паспорта, виправлення,
підчистки окремих літер у персональних
даних/найменуванні органу/штампах/печатках або інші чинники, які впливають
на цілісність документа.
Для обміну паспорта заявник подає:
1) заяву; 2) рішення суду; 3) паспорт, що
підлягає обміну; 4) дві (три у разі одержання паспорта, який обмінюється в іншому територіальному підрозділі ДМС)
фотокартки розміром 3,5x4,5 см; 5) платіжний документ з відміткою банку про
сплату державного мита (у разі обміну паспорта у зв’язку із непридатністю
для користування) або оригінал документа про звільнення від його сплати;
6) документи, що підтверджують обставини (крім обміну паспорта з причин непридатності його використання), на підставі яких паспорт підлягає обміну. Видані компетентними органами інозем-
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ної держави документи, що подаються для оформлення паспорта, засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та подаються з перекладом українською мовою, вірність
якого засвідчується нотаріально; 7) довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб); 8) посвідчення про взяття на облік бездомних осіб, видане відповідним центром обліку бездомних осіб
(для бездомних осіб).
У разі обміну паспорта, оформленого
територіальним підрозділом ДМС, який
припинив діяльність або тимчасово не
здійснює свої повноваження, заявник
додатково подає всі наявні документи, у
тому числі документи, що містять фотозображення особи.
Враховуючи вищевикладене, для
оформлення паспорта громадянина
України зразка 1994 року у зв’язку з обміном, вам необхідно особисто звернутися до районного відділу Міграційної
служби, надавши усі вищезгадані документи.
Відповідно до розділу I Тимчасового
порядку, оформлення і видача паспорта зразка 1994 року здійснюються протягом 30 календарних днів з дня подання особою до територіального підрозділу ДМС заяви та документів для оформлення і видачі паспорта.
Згідно з розділом VIII Тимчасового порядку, якщо в результаті перевірок за заявою про обмін у зв’язку із непридатністю паспорта зразка 1994 року не буде
ідентифіковано особу, проводиться процедура встановлення особи. Установлення особи проводиться протягом 30
календарних днів з дня подання заяви,
за потреби проведення додаткових перевірок строк продовжується до 60 календарних днів, про що інформується
заявник у письмовій формі.

Я проживаю у м. Сімферополь. Торік у грудні оформлював паспорт для
виїзду за кордон у міграційній службі
Одеси і досі не забрав його. Найближчим часом через карантин навряд чи
зможу виїхати з Криму по паспорт.
Мені відомо, що готові паспорти зберігаються рік. Скажіть: чи є можливість продовжити період зберігання
мого документа?
Д. Калнишевський,
м. Сімферополь
Так, термін зберігання Вашого документа може бути подовжений. Відповідно до вимог пункту 80 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнан
ня недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7.05.2014 №152
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 16.11.2016 №1001), у разі неотримання протягом року паспорт громадянина України для виїзду за кордон
знищується.
Однак строк зберігання неотриманого паспорта громадянина України для
виїзду за кордон може бути продовжено
за письмовим зверненням особи із зазначенням кінцевого строку зберігання.
Звернутися до органу Міграційної служби Ви можете дистанційно, надіславши
лист електронною поштою.
Також слід зазначити, що на час карантину знищення неотриманих паспортів громадянина України для виїзду
за кордон призупинено.
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Про увільнення від тимчасового виконання
обов’язків голови Івано-Франківської
обласної державної адміністрації

Про присвоєння почесного найменування
76 окремому полку зв’язку та
радіотехнічного забезпечення
Повітряних Сил Збройних Сил України

Увільнити САВКУ Марію Володимирівну від тимчасового виконання обов’язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
24 грудня 2020 року
№ 584/2020

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення А. Бойчука головою
Івано-Франківської обласної державної
адміністрації

Призначити БОЙЧУКА Андрія Михайловича головою Івано-Франківської обласної
державної адміністрації.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
24 грудня 2020 року
№ 585/2020

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про рішення Ради національної безпеки
і оборони України від 28 грудня 2020 року
«Щодо вдосконалення державної політики
інноваційного розвитку України»
Відповідно до статті 107 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 грудня
2020 року «Щодо вдосконалення державної політики інноваційного розвитку України» (додається).
2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
28 грудня 2020 року
№ 589/2020
Введено в дію
Указом Президента України
від 28 грудня 2020 року № 589/2020
РІШЕННЯ
Ради національної безпеки і оборони України
від 28 грудня 2020 року
Щодо вдосконалення державної політики інноваційного розвитку України
Розглянувши сукупність проблемних питань, пов’язаних із реалізацією державної політики інноваційного розвитку України, з метою удосконалення взаємовідносин
суб’єктів економічної діяльності у сфері високих технологій, зокрема в підготовці кадрів, проведенні фундаментальних і прикладних наукових досліджень та у виробництві і реалізації високотехнологічної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, а також прискорення переходу України на інноваційну модель розвитку Рада національної безпеки і оборони України ВИРІШИЛА:
1. Утворити відповідно до статті 14 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» Міжвідомчу комісію з координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони стосовно комплексного розвитку високих технологій.
2. Секретареві Ради національної безпеки і оборони України подати у місячний
строк на затвердження Президентові України проект Положення про Міжвідомчу комісію з координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони стосовно комплексного розвитку високих технологій.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України О. ДАНІЛОВ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присвоєння почесного найменування
26 окремій бригаді Державної спеціальної
служби транспорту
З метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, ураховуючи зразкове виконання покладених завдань, високі показники в бойовій підготовці, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоїти 26 окремій бригаді Державної спеціальної служби транспорту почесне найменування «Дніпровська» та надалі іменувати її — 26 окрема Дніпровська бригада Державної спеціальної служби транспорту.
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
28 грудня 2020 року
№ 590/2020

Ураховуючи зразкове виконання покладених завдань, високі показники в бойовій
підготовці, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоїти 76 окремому полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України почесне найменування «імені В’ячеслава Чорновола»
та надалі іменувати його — 76 окремий полк зв’язку та радіотехнічного забезпечення
імені В’ячеслава Чорновола Повітряних Сил Збройних Сил України.
2. Внести до графи «Надалі іменується» розділу І «Збройні Сили України» Переліку військових частин, установ Збройних Сил України, Національної гвардії України,
вузлів урядового зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів державної прикордонної служби України та підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, вищих військових навчальних закладів та організацій, які зберігатимуть надалі раніше присвоєні почесні найменування та найменування яких уточнюються, затвердженого Указом Президента України від 30 жовтня 2000 року № 1173 «Про впорядкування присвоєння почесних найменувань військовим частинам, установам, вузлам зв’язку, органам та підрозділам» (зі змінами, внесеними Указами від 18 листопада 2015 року № 646, від 22 серпня 2016 року
№ 344, від 23 серпня 2017 року № 234, від 15 грудня 2017 року № 419 та від 22 серпня 2019 року № 618), зміну, замінивши цифри та слова «76 окремий полк зв’язку»
цифрами та словами «76 окремий полк зв’язку та радіотехнічного забезпечення імені В’ячеслава Чорновола».
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
28 грудня 2020 року
№ 592/2020

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присвоєння почесного найменування
1194 окремому батальйону радіоелектронної
боротьби Повітряних Сил Збройних Сил
України
З метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, ураховуючи зразкове виконання покладених завдань, високі показники в бойовій підготовці, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоїти 1194 окремому батальйону радіоелектронної боротьби Повітряних
Сил Збройних Сил України почесне найменування «імені отамана Кирила Бондарука»
та надалі іменувати його — 1194 окремий батальйон радіоелектронної боротьби імені отамана Кирила Бондарука Повітряних Сил Збройних Сил України.
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
28 грудня 2020 року
№ 593/2020

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення зміни до Указу Президента
України від 5 травня 2020 року № 166

1. Внести до додатка № 7 до Указу Президента України від 5 травня 2020 року
№ 166 «Про переліки посад, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького складу, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами» зміну, доповнивши його приміткою такого змісту:
«Примітка. Посади можуть бути за рішенням Міністра юстиції України в установленому порядку заміщені цивільними особами (державними службовцями або іншими особами, які уклали відповідно до закону трудовий договір з Міністерством юстиції України)».
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
28 грудня 2020 року
№ 594/2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 грудня 2020 р. № 1306
Київ

Про внесення зміни до пункту 9 Положення
про Державну службу статистики України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 9 Положення про Державну службу статистики України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 р. № 481
(Офіційний вісник України, 2014 р., № 78, ст. 2237), доповнивши абзац другий після
слів «його повноважень» словом «, зокрема».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 грудня 2020 р. № 1312
Київ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про затвердження максимального розміру
плати за разовий проїзд автомобільною
дорогою загального користування,
побудованою на умовах концесії

Про присвоєння почесного найменування 36
шляхо-відновлювальному полку Державної
спеціальної служби транспорту
З метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, ураховуючи зразкове виконання покладених завдань високі показники в бойовій підготовці, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоїти 36 шляхо-відновлювальному полку Державної спеціальної служби
транспорту почесне найменування «Конотопський» та надалі іменувати його — 36
шляхо-відновлювальний Конотопський полк Державної спеціальної служби транспорту.
2. Внести до графи «Надалі іменується» розділу V «Державна спеціальна служба
транспорту» Переліку військових частин, установ Збройних Сил України, Національної гвардії України, вузлів урядового зв’язку Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України, органів державної прикордонної служби України та
підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, вищих військових навчальних
закладів та організацій, які зберігатимуть надалі раніше присвоєні почесні найменування та найменування яких уточнюються, затвердженого Указом Президента України від 30 жовтня 2000 року № 173 «Про впорядкування присвоєння почесних найменувань військових частинам, установам, вузлам зв’язку, органам та підрозділам» (зі
змінами, внесеними Указами від 18 листопада 2015 року № 646 та від 22 серпня 2016
року № 344) зміну, замінивши цифри та слова «36 шляхо-відновлювальний загін»
цифрами та словами «36 шляхо-відновлювальний Конотопський полк».
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
28 грудня 2020 року
№ 591/2020

Відповідно до частини першої статті 42 Закону України «Про концесію» Кабінет
Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільною дорогою загального користування, побудованою на умовах концесії, що додається.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від
22 серпня 2000 р. № 1299 «Про затвердження Порядку встановлення максимального
розміру плати за проїзд автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії» (Офіційний вісник України, 2000 р., № 34, ст. 1450).
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2020 р. № 1312
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР
плати за разовий проїзд автомобільною дорогою
загального користування, побудованою на умовах концесії
Вид транспортного засобу
1.
2.

Мотоцикли з причепом (коляскою) і без нього,
легкові автомобілі
Легкові автомобілі з причепом, мікроавтобуси з
кількістю місць для сидіння до 10 (включаючи водія), вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою до 3,5 тонни

Ставка плати за кожен
кілометр відстані, євро
0,023
0,023

3.

4.

Вантажні автомобілі з дозволеною максимальною
масою від 3,5 до 12 тонн, автопоїзди з дозволеною максимальною масою до 12 тонн, автобуси з
кількістю місць для сидіння від 10 до 29 із дозволеною максимальною масою не більше 12 тонн
Вантажні автомобілі та автопоїзди з дозволеною
максимальною масою більше 12 тонн, автобуси з
кількістю місць для сидіння більше 29 і дозволеною максимальною масою понад 12 тонн

0,045

0,133

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 грудня 2020 р. № 1314
Київ

Про внесення змін до Типового положення
про станцію екстреної (швидкої) медичної
допомоги

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Типового положення про станцію екстреної (швидкої) медичної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р.
№ 1117 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 92, ст. 3740), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2020 р. № 1314
ЗМІНИ,
що вносяться до Типового положення про станцію
екстреної (швидкої) медичної допомоги
1. Пункт 5 викласти у такій редакції:
«5. Статус станції визначається відповідно до законодавства.».
2. Пункт 7 викласти у такій редакції:
«7. Планування діяльності станції, визначення штатного розпису, фінансування,
забезпечення спеціалізованими санітарними і господарськими транспортними засобами, технічними засобами, устаткованням, майном, медичними виробами, лікарськими засобами тощо здійснюються відповідно до законодавства.».
3. Абзац п’ятий пункту 8 виключити.
4. У підпункті 6 пункту 9 слова «виробів медичного призначення» замінити словами «медичних виробів».
5. Пункт 12 викласти у такій редакції:
«12. У структурі станції утворюються бригади, склад та кількість яких визначається керівником центру.».
6. Пункт 14 виключити.
7. У пункті 15 слова «, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету» виключити.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 грудня 2020 р. № 1609-р
Київ

Про звільнення Вітренка А. О.
з посади заступника Міністра
освіти і науки України

Звільнити Вітренка Андрія Олександровича з посади заступника Міністра освіти і
науки України у зв’язку з переходом на іншу роботу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 грудня 2020 р. № 1610-р
Київ

Про призначення Рогової В. Б.
заступником Міністра освіти і науки України

Призначити Рогову Віру Борисівну заступником Міністра освіти і науки України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 грудня 2020 р. № 1611-р
Київ

Про призначення Вітренка А. О.
заступником Міністра освіти і науки України
з питань європейської інтеграції

Призначити Вітренка Андрія Олександровича заступником Міністра освіти і науки
України з питань європейської інтеграції.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 грудня 2020 р. № 1612-р
Київ

Про призначення Лордкіпанідзе А. Ю.
заступником Голови Державної служби
України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

Призначити Лордкіпанідзе Андрія Юрійовича заступником Голови Державної
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з
24 грудня 2020 р. шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 грудня 2020 р. № 1613-р
Київ

Про призначення Вовнюка А. В.
заступником Голови Державної служби
України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів з питань
цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації

Призначити Вовнюка Анатолія Віталійовича заступником Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з питань
цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації з 24 грудня 2020 р.
шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 грудня 2020 р. № 1329
Київ

Про затвердження переліків товарів, експорт
та імпорт яких підлягає ліцензуванню,
та квот на 2021 рік

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити на 2021 рік:
1) обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 1;
2) перелік контрольованих речовин (озоноруйнівних речовин та фторованих
парникових газів), експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 2;
3) перелік товарів та обладнання, що можуть містити озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню
(крім товарів та обладнання, що перевозяться у контейнерах з особистими речами), згідно з додатком 3;
4) перелік товарів, імпорт яких з Республіки Північна Македонія підлягає ліцензуванню в рамках тарифної квоти відповідно до положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія від 18 січня 2001 р., згідно з додатком 4;
5) перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 5.
2. Установити, що:
1) не використані у 2020 році суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності
ліцензії на експорт (імпорт) товарів, визначених у постанові Кабінету Міністрів
України від 24 грудня 2019 р. № 1109 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік» (Офіційний вісник
України, 2020 р., № 3, ст. 154), дійсні до 1 березня 2021 р., якщо інше не передбачено відповідними міжнародними договорами України;
2) відповідно до статті 16 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» для митного оформлення товарів, які навантажуються навалом та експорт
(імпорт) яких ліцензується, гранична різниця фактичного значення їх вартості,
кількості або ваги не може перевищувати 5 відсотків значення, зафіксованого у
відповідній ліцензії.
3. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства:
1) забезпечити ліцензування експорту та імпорту товарів, зазначених у цій постанові;
2) вносити до єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно
для міжнародної торгівлі» відомості про видані ліцензії на експорт (імпорт) товарів, ліцензування яких передбачено цією постановою, у формі електронного документа в день видачі таких ліцензій;
3) інформувати щомісяця Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів про оформлені суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності ліцензії на експорт
(імпорт) товарів, зазначених у додатках 2 і 3.
4. Державній митній службі:
1) вносити до єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно
для міжнародної торгівлі» відомості про обсяги здійсненого суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності експорту (імпорту) товарів, ліцензування яких передбачено цією постановою, в день здійснення експорту або імпорту товарів;
2) подавати щомісяця Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів відомості про обсяги здійсненого суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності експорту (імпорту) товарів, зазначених у додатках 2 і 3, згідно із виданими Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства ліцензіями.
5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2021 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2020 р. № 1329
ОБСЯГИ
квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню
Код згід- Обсяг квоти/
Найменування товару
но з
одиниця
УКТЗЕД
виміру
Срібло (включаючи срібло з покриттям із золота
7106 0 грамів
або платини), у необробленому або напівобробленому вигляді, або у вигляді порошку (крім банківських металів)
Золото (включаючи золото з покриттям із платини),
7108 0 грамів
необроблене або напівоброблене, або у вигляді порошку (крім банківських металів)
Відходи або брухт дорогоцінних металів чи мета7112 0 грамів
лів, плакованих дорогоцінними металами; інші відходи або брухт із вмістом дорогоцінних металів чи
сполук дорогоцінних металів, використовувані головним чином для добування дорогоцінних металів

_________

Примітка. Обсяги квот товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 7106, 7108 і 7112 затверджено в перерахунку на масу дорогоцінного металу в чистоті.
Експорт зазначених товарів здійснюється безпосередньо державною установою

«Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» без ліцензій.
Експорт дорогоцінних металів, що належать до банківських металів, здійснюється у
порядку, встановленому Національним банком.
Національний банк здійснює експорт товарів, визначених у пункті 7 частини першої
статті 42 Закону України «Про Національний банк України», без ліцензій.

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2020 р. № 1329
ПЕРЕЛІК
контрольованих речовин (озоноруйнівних речовин та фторованих парникових
газів), експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню
Код згідно
Найменування речовини
з УКТЗЕД
Тетрахлорид вуглецю
2903 14 00 00
Метилхлороформ або 1,1,1-трихлоретан (МХФ)
2903 19 00 00
Трифторметан (ГФВ-23), дифторметан (ГФВ-32),
2903 39
фторметан (ГФВ-41), 1,2-дифторетан (ГФВ-152),
1,1-дифторетан (ГФВ-152а), пентафторетан (ГФВ-125),
1,1,1-трифторетан (ГФВ-143a), 1,1,2-трифторетан (ГФВ143), 1,1,1,2-тетрафторетан (ГФВ-134a), 1,1,2,2-тетрафторетан (ГФВ-134), 1,1,1,2,3,3,3-гептафторпропан (ГФВ-227ea),
1,1,1,2,2,3-гексафторпропан (ГФВ-236cb), 1,1,1,2,3,3-гексафторпропан (ГФВ-236ea), 1,1,1,3,3,3-гексафторпропан (ГФВ236fa), 1,1,1,3,3-пентафторпропан (ГФВ-245fa),
1,1,2,2,3-пентафторпропан (ГФВ-245ca),
1,1,1,3,3-пентафторбутан (ГФВ-365mfc),
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-декафторпентан (ГФВ-43-10mee)
Бромметан (метил бромід)
2903 39 11 00
Хлордифторметан (ГХФВ-22)
2903 71 00 00
Дихлортрифторетан (ГХФВ-123)
2903 72 00 00
Дихлорфторетан (ГХФВ-141), 2-дихлорфторетан (ГХФВ-141-b) 2903 73 00 00
Хлордифторетан (ГХФВ-142), хлордифторетан (ГХФВ-142-b)
2903 74 00 00
Дихлорпентафторпропан (ГХФВ-225)
2903 75 00 00
Бромхлордифторметан (Галон 1211)
2903 76 10 00
Бромтрифторметан (Галон 1301)
2903 76 20 00
Дибромтетрафторетан
2903 76 90 00
Дихлордифторметан (ХФВ-12)
2903 77 60 10
Хлортрифторметан (ХФВ-13), трихлортрифторетан, дихлорте- 2903 77 60 90
трафторетан, хлорпентафторетан (ХФВ-115)
Трихлорфторметан (ХФВ-11), пентахлорфторетан (ХФВ-111), 2903 77 90 00
гептахлорфторпропан (ХФВ-211), гексахлордифторпропан
(ХФВ-212), пентахлортрифторпропан (ХФВ-213), тетрахлортетрафторпропан (ХФВ-214), трихлорпентафторпропан (ХФВ215), дихлоргексафторпропан (ХФВ-216), хлоргептафторпропан (ХФВ-217), тетрахлордифторетан (ХФВ-112)
Дибромдифторметан (Галон 1202)
2903 78 00 00
Дихлорфторметан (ГХФВ-21), хлорфторметан (ГХФВ-31), те2903 79 30 00
трахлорфторетан (ГХФВ-121), трихлордифторетан
2903 79 80 00
(ГХФВ-122), хлортетрафторетан (ГХФВ-124), трихлорфторетан
(ГХФВ-131), дихлортрифторетан (ГХФВ-132), хлортрифторетан (ГХФВ-133), хлорфторетан (ГХФВ-151), гексахлорф торпропан (ГХФВ-221), пентахлордифторпропан (ГХФВ-222),

тетрахлортрифторпропан (ГХФВ-223), трихлортетрафторпропан (ГХФВ-224), 1-трифтор-2-дифтор-3-дихлорпропан (ГХФВ225ca), 1-хлордифтор-2-дифтор-3-хлорфторпропан (ГХФВ225-cb), хлоргексафторпропан (ГХФВ-226), пентахлорфторпропан (ГХФВ-231), тетрахлордифторпропан (ГХФВ-232), трихлортрифторпропан (ГХФВ-233), дихлортетрафторпропан
(ГХФВ-234), хлорпентафторпропан (ГХФВ-235), тетрахлорфторпропан
(ГХФВ-241), трихлордифторпропан (ГХФВ-242), дихлортриф
торпропан (ГХФВ-243), хлортетрафторпропан (ГХФВ-244),
трихлорфторпропан (ГХФВ-251), дихлордифторпропан
(ГХФВ-252), хлортрифторпропан (ГХФВ-253), дихлорфторпропан (ГХФВ-261), хлордифторпропан (ГХФВ-262), хлорфторпропан (ГХФВ-271), дибромфторметан, бромдифторметан, бромфторметан, тетрабромфторетан, трибромдифторетан, дибромтрифторетан, бромтетрафторетан, трибромфторетан, дибромдифторетан, бромтрифторетан, дибромфторетан,
бромдифторетан, бромфторетан, гексабромфторпропан, пентабромдифторпропан, тетрабромтрифторпропан, трибромтетрафторпропан, дибромпентафторпропан, бромгексафторпропан, пентабромфторпропан, тетрабромдифторпропан, трибромтрифторпропан, дибромтетрафторпропан, бромпентафторпропан, тетрабромфторпропан, трибромдифторпропан, дибромтрифторпропан, бромтетрафторпропан, трибромфторпропан, дибромдифторпропан, бромтрифторпропан, дибромфторпропан, бромдифторпропан, бромфторпропан
____________

Примітки.  1. Ліцензії на експорт (імпорт) контрольованих речовин (озоноруйнівних речовин та
фторованих парникових газів), зазначених у цьому додатку, видаються на виконання положень Монреальського протоколу на підставі погодження на ввезення або
вивезення озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів, що надається Міндовкілля в установленому зазначеним Міністерством порядку. Дії щодо одержання погодження Міндовкілля здійснюються Мінекономіки без залучення суб’єкта
зовнішньоекономічної діяльності у порядку міжвідомчого обміну інформацією.
2. На виконання Монреальського протоколу, рішень 24-ї наради Сторін Монреальського протоколу та 49-го засідання Комітету з виконання Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар (рішення XXIV/18 щодо невиконання
умов Монреальського протоколу Україною), встановлюється рівень для споживання
у 2021 році озоноруйнівних речовин у розмірі 0,821 ОРП-тонн для сервісних цілей.

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2020 р. № 1329
ПЕРЕЛІК
товарів та обладнання, що можуть містити озоноруйнівні речовини та фторовані
парникові гази, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню
(крім товарів та обладнання, що перевозяться у контейнерах з особистими
речами)
Код згідно
Найменування товарів та обладнання
з УКТЗЕД
Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до то3004*
варних позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються із змішаних або незмішаних продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, у дозованому вигляді (включаючи
лікарські засоби у вигляді трансдермальних систем) або розфасовані для роздрібної торгівлі
Органічні синтетичні барвники визначеного або невизначено3204*
го хімічного складу; препарати, зазначені у примітці 3 до групи 32 УКТЗЕД, виготовлені на основі органічних синтетичних
барвників; органічні синтетичні продукти видів, які використовують як флуоресцентні відбілювальні препарати або як люмінофори, визначеного або невизначеного хімічного складу
Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі син3208*
тетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у неводному середовищі;
розчини, зазначені у примітці 4 до групи 32 УКТЗЕД
Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синте3209*
тичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у водному середовищі
Замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замаз3214*
ки (для ущільнення) та інші мастики; шпаклівки для малярних
робіт; невогнетривкі суміші для підготовки поверхні фасадів,
внутрішніх стін будівель, підлоги, стелі тощо
Косметичні препарати або засоби для макіяжу та препарати
3304*
для догляду за шкірою, крім лікарських препаратів, включаючи сонцезахисні препарати або препарати для загару; засоби
для манікюру та педикюру
Засоби для догляду за волоссям
3305*
Засоби для гігієни порожнини рота або зубів, включаючи по3306*
рошки та пасти для зубних протезів; нитки, що використовуються для очищення проміжків між зубами (зубоочисні нитки),
упаковані для роздрібної торгівлі
Засоби, що використовуються перед голінням, під час гоління
3307*
або після гоління; дезодоранти для тіла, препарати для приготування ванн, депілятори, інші парфумерні або туалетні і косметичні препарати, не включені до інших товарних позицій; дезодоранти для приміщень, ароматизовані або неароматизовані, з дезінфекційними властивостями або без них
Поверхнево-активні органічні речовини та засоби для миття
3401 30 00 00*
шкіри у вигляді рідини або крему та розфасовані для роздрібної торгівлі, які містять або не містять мило
Поверхнево-активні органічні речовини (крім мила); поверх3402*
нево-активні препарати, засоби для прання, миття (включаючи допоміжні мийні засоби) та засоби для чищення із вмістом
або без вмісту мила (крім засобів, включених до товарної позиції 3401)
Мастильні матеріали (включаючи мастильно-охолоджуваль3403*
ні емульсії для різальних інструментів, засоби для полегшення вигвинчування болтів або гайок, засоби для видалення іржі
або антикорозійні засоби та засоби для полегшення видалення
з форм виробів, виготовлені на основі мастильних матеріалів),
а також засоби, які використовують для масляної або жирової
обробки текстильних матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, крім засобів, що містять як основний компонент
70 мас. % або більше нафти або нафтопродуктів, одержаних з
бітумінозних мінералів
Вакси та креми для чищення взуття, мастики, полірувальні за3405*
соби для догляду за меблями, підлогою, кузовами транспортних засобів, склом або металом, пасти для чищення, порошки та аналогічні засоби (у тому числі папір, вата, повсть, фетр,
неткані матеріали, пластмаси або гума пориста, просочені або
вкриті цими речовинами), за винятком восків товарної позиції 3404
Інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що
3808*
запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні засоби, подані у формах або упаковках для роздрібної торгівлі або як препарати,
або у вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, оброблені
сіркою, ґноти, свічки і папір липкий від мух)
Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні речовини), препа3809*
рати для прискорення фарбування або закріплення барвників, а також інші продукти і готові препарати (наприклад, препарати та засоби для обробки та протрави), видів, які використовують у текстильній, паперовій, шкіряній промисловості або аналогічних виробництвах, які в інших товарних позиціях не зазначені
Прискорювачі вулканізації каучуку готові; багатоскладові плас3812*
тифікатори для каучуку або пластмаси, в інших товарних позиціях не зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори для каучуку або пластмаси
Суміші, препарати та заряди для вогнегасників; готові вогне3813 00 00 00*
гасні гранати та бомби
Розчинники та розріджувачі складні органічні, в інших товар3814 00*
них позиціях не зазначені; готові суміші для видалення фарб
або лаків
Антифризні препарати та готові рідкі протиобліднювальні су3820 00 00*
міші
Препарати вогнезахисні, водонепроникні та інші подібні захис- 3824 99 70 00*
ні суміші, які використовуються у будівництві

Суміші з вмістом галогенованих похідних метану, етану або
пропану

Продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв із
вмістом озоноруйнівних речовин

Прості поліефіроспирти з гідроксильним числом більш як 100
Силікони у первинних формах
Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких
вологість не регулюється окремо
Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря, товарної позиції 8415
Градирні та аналогічне устатковання для безпосереднього охолодження за допомогою води, що циркулює (відбувається без
роздільної стінки)
Вогнегасники заряджені
Автомати торговельні з умонтованими нагрівальними або охолоджувальними пристроями
Зволожувачі та осушувачі повітря
Зброя та засоби індивідуального захисту в аерозольній упаковці
_________
* Товари виключно в аерозольній упаковці.

3824 72 00 00
3824 73 00 00
3824 74 00 00
3824 78
3824 79 00 00
2852 90 00 00
3824 75 00 00
3824 76 00 00
3824 77 00 00
3824 81 00 00
3824 82 00 00
3824 83 00 00
3824 99 86 00
3824 99 96 90
3826 00 10 00
3826 00 90 00
3907 20 20 90
3910 00 00*
8415

8418

8419 89 10 00
8424 10 00
8476 21 00 00
8476 81 00 00
8479 89 97 90
9304 00 00 00*

Примітка. Ліцензії на експорт (імпорт) товарів та обладнання, зазначених у цьому додатку, що
містять озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази, видаються на виконання положень Монреальського протоколу, на підставі погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів, що надається Міндовкілля в установленому зазначеним Міністерством порядку. Дії щодо одержання
погодження Міндовкілля здійснюються Мінекономіки без залучення суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності в порядку міжвідомчого обміну інформацією. За відсутності у товарах та обладнанні, зазначених у цьому додатку, озоноруйнівних речовин
та фторованих парникових газів митне оформлення здійснюється без ліцензії.

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України від 28
грудня 2020 р. № 1329
ПЕРЕЛІК
товарів, імпорт яких з Республіки Північна Македонія підлягає ліцензуванню
в рамках тарифної квоти відповідно до положень Угоди про вільну торгівлю
між Україною та Республікою Македонія від 18 січня 2001 року
Обсяг тарифної
Код згідно
квоти,
Найменування товару
з УКТЗЕД
метричних
тонн*
Баранина або козлятина, свіжа, охолоджена або
0204
500
морожена
Перець роду Capsicum або роду Pimenta, свіжий або 0709 60
5000
охолоджений
Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, скибками,
0712
500
подрібнені чи у вигляді порошку, але без будь-якої
подальшої обробки
Плоди сушені, крім тих, що включені до товарних
0813
200
позицій 0801—0806; суміші горіхів або сушених
плодів цієї групи
Перець роду Piper; стручковий перець роду
0904
500
Capsicum або пахучий перець роду Pimenta, сушені
або подрібнені чи мелені
Рослини, частини рослин, насіння та плоди, які ви- 1211 90
500
користовуються в основному у парфумерії, медицині або для боротьби з комахами, паразитами тощо,
свіжі або сушені, порізані або непорізані, подрібнені або неподрібнені, мелені або немелені
Кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шо1704
500
колад), без вмісту какао
Шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао
1806
500
Готові харчові вироби, одержані шляхом здуття або
1904
500
смаження зерна зернових культур чи зернових продуктів (наприклад, кукурудзяні пластівці); зернові
культури (крім кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, гранул чи оброблені іншим способом (за винятком борошна, крупки, крупів), попередньо проварені або приготовлені іншим способом, в іншому
місці не зазначені
1905 31
100
Печиво солодке сухе; вафлі та вафельні облатки
1905 32
Овочі, плоди та інші їстівні частини рослин, приго2001
6000
товлені або консервовані з доданням оцту чи оцтової кислоти
Томати, приготовлені або консервовані без додання
2002
4000
оцту чи оцтової кислоти
Овочі, приготовлені або консервовані без додання
2005
3000
оцту чи оцтової кислоти, незаморожені, крім продуктів товарної позиції 2006
Варення, джеми, плодові желе, мармелад, пло2007
100
дове або горіхове пюре, плодові або горіхові пасти, одержані шляхом теплової обробки, з доданням
або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин
Плоди, горіхи та інші їстівні частини рослин, приго2008
500
товлені або консервовані іншим способом, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин або спирту, в іншому місці не зазначені
Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) або
2009
3000000**
соки овочеві, незброджені та без додання спирту, з
доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин
Продукти для приготування соусів і готові соуси;
2103
3000
смакові добавки та приправи змішані; порошок гірчиці та готова гірчиця
Вина виноградні, включаючи вина кріплені; сусло
2204
40000000**
виноградне, крім продуктів товарної позиції 2009
Спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом 2208 20
100000**
перегонки виноградного вина або вичавок винограду
Спиртові напої
2208 90
100000**
Оцет харчовий та його замінники, одержані з оцто- 2209 00
100000**
вої кислоти
Тютюн з невідділеною середньою жилкою
2401 10
10000
__________

* Згідно з Угодою про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія
від 18 січня 2001 р., ратифікованою Законом України від 5 липня 2001 р. № 2599-ІІІ.
** Літрів.

Антрацит
_______

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України від 28
грудня 2020 р. № 1329
ПЕРЕЛІК
товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню
Код згідно
Найменування товару
з УКТЗЕД
2701 11 00 00

Примітки.  1. Ліцензії на експорт товарів, зазначених у цьому додатку, видаються на підставі погодження на вивезення цих товарів, що надається Міненерго в установленому зазначеним Міністерством порядку. Дії щодо одержання погодження Міненерго здійснюються Мінекономіки без залучення суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності в порядку міжвідомчого обміну інформацією.
2. У товарній підкатегорії 2701 11 00 00 антрацит означає вугілля з граничним вмістом летких речовин (у перерахунку на суху безмінеральну основу) не більше як 14
відсотків.
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ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 грудня 2020 р. № 1330
Київ

Про затвердження Порядку та форм надання
контролюючим органам в електронному
вигляді інформації щодо ставок
та податкових пільг із сплати місцевих
податків та/або зборів

Відповідно до підпункту 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок та форми надання контролюючим органам в електронному вигляді інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків
та/або зборів, що додаються.
2. Державній податковій службі розробити та впровадити програмне забезпечення для автоматизації надання інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати
місцевих податків та/або зборів.

До впровадження спеціального програмного забезпечення інформація з додатками подається контролюючим органам в електронному вигляді у форматі XLS.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2020 р. №1330
ПОРЯДОК ТА ФОРМИ
надання контролюючим органам в електронному вигляді інформації щодо ставок
та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів
1. Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, надсилають у десятиденний строк з дня прийняття рішень, але не пізніше 25 липня року, що
передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлених місцевих
податків та/або зборів та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів, до
контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих
податків та/або зборів, в електронному вигляді інформацію щодо ставок та податкових
пільг із сплати місцевих податків та/або зборів за такими формами:
інформація щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або
зборів (додаток 1);
ставки земельного податку та перелік пільг для фізичних і юридичних осіб, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування (додаток 2);
ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та перелік
пільг для фізичних і юридичних осіб, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування (додаток 3);

ставки туристичного збору та перелік пільг, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування (додаток 4);
ставки збору за місця для паркування транспортних засобів та перелік пільг, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування (додаток 5);
перелік пільг з транспортного податку, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування (додаток 6);
ставки єдиного податку для платників єдиного податку першої групи (додаток 7);
ставки єдиного податку для платників єдиного податку другої групи (додаток 8).
2. Інформація, зазначена в пункті 1 цього Порядку, подається через засоби інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет» в електронній формі з
дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронні довірчі послуги».
3. У разі коли органом місцевого самоврядування встановлено, що інформація
щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів подана
контролюючому органу не в повному обсязі або містить помилки, такий орган місцевого самоврядування подає контролюючому органу нову інформацію в строк, який
не перевищує строку, передбаченого пунктом 1 цього Порядку.
4. В інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/
або зборів зазначаються всі рішення органів місцевого самоврядування, якими встановлюються ставки місцевих податків та/або зборів, а також податкові пільги з їх
сплати, які будуть застосовуватися починаючи з наступного бюджетного періоду, з
урахуванням:
рішень, якими вносилися зміни до раніше прийнятих рішень;
рішень, прийнятих у попередніх періодах, які не мають граничного строку дії.
Додаток 1
до Порядку

Рішення

Поряд- Код
Код
ковий
1
номер області району

1

2

код
КОАТУУ
органу
місцевого
самоврядування

найменування
органу
місцевого
самоврядування

номер2

дата
прийняття2

4

5

6

7

3

ІНФОРМАЦІЯ
щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів
Адміністративно-територіальні
одиниці, на які поширюється дія
рішення3
для яких запровадля яких
джуються
запроваджують- Додаток 2. Ставки Додаток 3. Ставки
однакові ставки ся окремі ставки земельного по- податку на нерухоме
та/або пільги датку та перелік майно, відмінне від
дата, з якої та/або пільги
ділянки, та
дата на- застосовупільг для фізич- земельної
пільг для фібрання
ються
них і юридичних перелік
і юридичних
чинності2
ставки
осіб, наданих за зичних
наданих за рікод
код
та пільги2
рішенням органу осіб,
назва
назва
шенням
органу
КОАТУУ
КОАТУУ
місцевого само- місцевого самовряврядування
дування
8

9

10

11

12

13

14

Додатки4

Додаток 4. Ставки
туристичного збору
та перелік пільг, наданих за рішенням
органу місцевого
самоврядування

Додаток 5. Ставки збору за місця для паркування транспортних
засобів та перелік
пільг, наданих за
рішенням органу
місцевого самоврядування

Додаток 6.
Перелік пільг з
транспортного податку, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування

Додаток7.
Ставки єдиного податку для платників єдиного податку першої
групи

Додаток 8.
Ставки єдиного податку для
платників
єдиного податку другої
групи

16

17

18

19

20

15

______________
1
У разі прийняття рішення органом місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади зазначається код району за місцезнаходженням адміністративного центру об’єднаної територіальної громади.
2
Зазначаються всі рішення органів місцевого самоврядування, якими встановлюються ставки місцевих податків та/або зборів, а також податкові пільги з їх сплати, які будуть застосовуватися починаючи з наступного бюджетного періоду, з урахуванням рішень,
якими вносилися зміни до раніше прийнятих рішень, а також рішень, прийнятих у попередніх періодах, які не мають граничного строку дії. Як дата, з якої застосовуються ставки та пільги, зазначається дата, що визначена в рішенні. Якщо така дата збігається
з датою набрання чинності рішенням, зазначається дата набрання чинності рішенням.
3
Якщо адміністративно-територіальних одиниць, на яких запроваджуються ставки та/або пільги, декілька, коди КОАТУУ та назви таких адміністративно-територіальних одиниць зазначаються в окремих рядках. Кількість рядків може бути збільшена за необхідності.
4
Зазначається наявність додатків для кожного рішення шляхом проставлення у відповідній графі відмітки «+».
Керівник/уповноважена особа

				

_______________________

______________________		

(підпис)		

(ініціали, прізвище)

Додаток 2
до Порядку
СТАВКИ
земельного податку та перелік пільг для фізичних і юридичних осіб, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування

01
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.8
01.09
01.10
01.11
01.12
01.13
01.14
02
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
02.07
02.08
03
03.01
03.02
03.03

Землі сільськогосподарського призначення
Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва8
Для ведення фермерського господарства8
Для ведення особистого селянського господарства8
Для ведення підсобного сільського господарства8
Для індивідуального садівництва8
Для колективного садівництва8
Для городництва8
Для сінокосіння і випасання худоби8
Для дослідних і навчальних цілей
Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства
Для надання послуг у сільському господарстві
Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції
Для іншого сільськогосподарського призначення
Для цілей підрозділів
01.01—01.13 і для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
Землі житлової забудови
Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)8
Для колективного житлового будівництва8
Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового
проживання
Для будівництва індивідуальних гаражів
Для колективного гаражного будівництва
Для іншої житлової забудови
Для цілей підрозділів
02.01—02.07 і для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
Землі громадської забудови
Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування8
Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти8
Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги8

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

за групою платників податків (за наявності)7

19

для
фізичних осіб

18

за цільовим
призначенням земельних ділянок (за
наявності)

для юридичних осіб

17

за земельні ділянки за межами населених
пунктів, нормативну грошову оцінку
яких не проведено
для
фізичних осіб

16

назва

за земельні
ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від
місцезнаходження)

Пільги6
(розмір відсотків,
на які зменшується сума податкового зобов’язання
на рік)

для
юридичних осіб

15

код
КОАТУУ

Ставки податку5
(відсотків нормативної
грошової оцінки)

для
фізичних осіб

14

за цільовим призначенням
земельних
ділянок
(за наявності)

Адміністративнотериторіальна одиниця, на яку поширюється дія рішення
та для якої запроваджуються окремі
ставки та/або пільги

для
юридичних осіб

13

Пільги6
(розмір відсотків,
на які зменшується сума податкового зобов’язання
на рік)

за групою платників податків
(за наявності)7

12

для
фізичних осіб

11

найменування4
для юридичних
осіб

10

код4

за земельні ділянки
за межами
населених
пунктів, нормативну грошову оцінку
яких не проведено

для
фізичних осіб

9

за земельні ділянки,
нормативну грошову
оцінку яких
проведено
(незалежно
від місцезнаходження)
для юридичних
осіб

8

назва

7

код
КОАТУУ

6

Вид цільового призначення земель4

для яких
запроваджуються окремі ставки та/або
пільги

назва

5

для яких
запроваджуються однакові ставки та/або
пільги

код
КОАТУУ

4

дата, з якої застосовуються ставки та пільги2

3

дата набрання чинності2

2

дата прийняття2

1

найменування органу місцевого
самоврядування
номер2

Поряд- Код
Код
ковий
1
номер області району

код КОАТУУ органу місцевого самоврядування

Рішення

Ставки податку5
(відсотків нормативної
грошової оцінки)

для юридичних
осіб
для
фізичних осіб

Адміністративно-територіальні одиниці, на які поширюється дія рішення3

31
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ДОКУМЕНТИ
03.04
03.05
03.06
03.07
03.08
03.09
03.10
03.11
03.12
03.13
03.14
03.15
03.16
04
04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
04.06
04.07
04.08
04.09
04.10
04.11
05
06
06.01
06.02
06.03
06.04
07
07.01
07.02
07.03
07.04
07.05
08
08.01
08.02
08.03
08.04
09
09.01
09.02
09.03
10
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
10.06
10.07
10.08
10.09
10.10
10.11
10.12
11
11.01
11.02
11.03
11.04

11.05
12
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
12.06
12.07
12.08
12.09

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та
релігійних організацій8
Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування8
Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів8
Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування
Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ
Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури
Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки
Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування
Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування
Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС8
Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови
Для цілей підрозділів
03.01—03.15 і для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
Землі природно-заповідного фонду
Для збереження та використання біосферних заповідників
Для збереження та використання природних заповідників8
Для збереження та використання національних природних парків8
Для збереження та використання ботанічних садів8
Для збереження та використання зоологічних парків
Для збереження та використання дендрологічних парків
Для збереження та використання парків — пам’яток садовопаркового мистецтва
Для збереження та використання заказників
Для збереження та використання заповідних урочищ
Для збереження та використання пам’яток природи
Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків
Землі іншого природоохоронного призначення
Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які
використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)
Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів8
Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів
Для інших оздоровчих цілей
Для цілей підрозділів
06.01—06.03 і для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
Землі рекреаційного призначення
Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення8
Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту8
Для індивідуального дачного будівництва
Для колективного дачного будівництва
Для цілей підрозділів
07.01—07.04 і для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
Землі історико-культурного призначення
Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини
Для розміщення та обслуговування музейних закладів
Для іншого історико-культурного призначення
Для цілей підрозділів
08.01—08.03 і для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
Землі лісогосподарського призначення
Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг
Для іншого лісогосподарського призначення
Для цілей підрозділів
09.01—09.02 і для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
Землі водного фонду
Для експлуатації та догляду за водними об’єктами
Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами
Для експлуатації та догляду за смугами відведення
Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами
Для догляду за береговими смугами водних шляхів
Для сінокосіння
Для рибогосподарських потреб
Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей
Для проведення науково-дослідних робіт
Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд
Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних
смуг морів, морських заток і лиманів
Для цілей підрозділів
10.01—10.11 і для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
Землі промисловості
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)
Для цілей підрозділів
11.01—11.04 і для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
Землі транспорту
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства8
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту
Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного
транспорту
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського
електротранспорту
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту
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ДОКУМЕНТИ
12.10
13
13.01
13.02
13.03
13.04
14
14.01
14.02
14.03
15
15.01
15.02
15.03
15.04
15.05
15.06
15.07
15.08
16
17
18
19

Для цілей підрозділів
12.01—12.09 і для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
Землі зв’язку
Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій
Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів
поштового зв’язку
Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів
зв’язку
Для цілей підрозділів
13.01—13.03,13.05 і для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
Землі енергетики
Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств,
установ і організацій
Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії
Для цілей підрозділів
14.01—14.02 і для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
Землі оборони
Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил8
Для розміщення та постійної діяльності військових частин
(підрозділів) Національної гвардії8
Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби8
Для розміщення та постійної діяльності СБУ8
Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби8
Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої
розвідки8
Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених
відповідно до законів, військових формувань8
Для цілей підрозділів
15.01—15.07 і для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
Землі запасу
Землі резервного фонду
Землі загального користування8
Для цілей підрозділів
16—18 і для збереження та використання земель природнозаповідного фонду

______________
1
У разі прийняття рішення органом місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади зазначається код району за місцезнаходженням адміністративного центру об’єднаної територіальної громади.
2
Зазначаються всі рішення органів місцевого самоврядування, якими встановлюються ставки місцевих податків та/або зборів, а також податкові пільги з їх сплати, які будуть застосовуватися починаючи з наступного бюджетного періоду, з урахуванням рішень,
якими вносилися зміни до раніше прийнятих рішень, а також рішень, прийнятих у попередніх періодах, які не мають граничного строку дії. Як дата, з якої застосовуються ставки та пільги, зазначається дата, що визначена в рішенні. Якщо така дата збігається
з датою набрання чинності рішенням, зазначається дата набрання чинності рішенням.
3
Якщо адміністративно-територіальних одиниць, на яких запроваджуються ставки та/або пільги, декілька, коди КОАТУУ та назви таких адміністративно-територіальних одиниць зазначаються в окремих рядках. У разі запровадження на території кількох адміністративно-територіальних одиниць окремих ставок та/або пільг коди КОАТУУ та назви таких адміністративно-територіальних одиниць зазначаються у графах 12 і 13 в окремих рядках, при цьому для кожної КОАТУУ заповнюються графи 23—31 із зазначенням ставок за видами цільового призначення земель, зазначеними у графах 14—15. Кількість рядків може бути збільшена за необхідності.
4
Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Державного комітету із земельних ресурсів від 23 липня 2010 р. № 548.
5
Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом із трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.
6
Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної
одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.
7
Зазначається група платників податків. Кількість граф може бути збільшена за необхідності, при цьому нумерація граф не порушується, додана графа позначається номером, який відповідає номеру основної графи і додатковому порядковому номеру (наприклад, 22-1, 22-2).
8
Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281—283 Податкового кодексу України.
Керівник/уповноважена особа
		

_______________________

______________________		

(підпис)				

(ініціали, прізвище)

Додаток 3
до Порядку

1
11
111
1110
1110.1
1110.2
1110.3
1110.4
112
1121
1121.1
1121.2
1122
1122.1
1122.2
1122.3
113
1130.1
1130.2
1130.3
1130.4
1130.5
1130.6
1130.9
12
121
1211
1211.1
1211.2
1211.3

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності
Будинки з трьома та більше квартирами9
Будинки багатоквартирні масової забудови
Будинки багатоквартирні підвищеної
комфортності, індивідуальні
Будинки житлові готельного типу
Гуртожитки9
Гуртожитки для робітників та службовців
Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів9
Гуртожитки для учнів навчальних закладів9
Будинки-інтернати для людей похилого
віку та інвалідів9
Будинки дитини та сирітські будинки9
Будинки для біженців, притулки для бездомних9
Будинки для колективного проживання інші
Будівлі нежитлові
Готелі, ресторани та подібні будівлі
Будівлі готельні
Готелі
Мотелі
Кемпінги

27

28

29 30 31 32

за групою платників
податків (за наявності)8

3 зона6

2 зона6

1 зона6

26

для фізичних осіб

25

Пільги7 (розмір відсотків, на які зменшується сума податкового
зобов’язання на рік)

для
юридичних
осіб

24

3 зона6

23

2 зона6

22

за групою платників
податків (за наявності)8
код
КОАТУУ

для
юридичних
осіб
для фізичних осіб

17 18 19 20 21

Будівлі
Будівлі житлові
Будинки одноквартирні
Будинки одноквартирні9
Будинки одноквартирні
масової забудови
Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної
комфортності
Будинки садибного типу
Будинки дачні та садові
Будинки з двома та більше квартирами
Будинки з двома квартирами9
Будинки двоквартирні масової забудови

3 зона6

16

1 зона6

15

назва

14

2 зона6

13

1 зона6

12

3 зона6

11

2 зона6

10

1 зона6

9

назва

8

код
КОАТУУ

7

назва

6

код
КОАТУУ

дата, з якої застосовуються ставки та пільги2

5

дата набрання чинності2

4

номер2

3

дата прийняття2

2

найменування органу місцевого самоврядування

1

код КОАТУУ органу місцевого самоврядування

Поряд- Код
Код
ковий
1
номер області району

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та перелік пільг для фізичних і юридичних осіб, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування
Пільги7
АдміністративноСтавки податку5
(розмір відсотків, АдміністративСтавки податку5
територіальні
одиниці,
за
1
кв.
метр
на
які
зменшуєтьза 1 кв. метр
4
но-територіальРішення
Класифікація будівель та споруд
на які поширюється дія
(відсотків розміру мінімальної
ся сума податко- на одиниця, на (відсотків розміру мінімальрішення3
заробітної плати)
вого зобов’язання яку поширюєтьної заробітної плати)
на рік)
ся дія рішення та
для яких для яких задля якої запровазапрова- проваджуза класифідля
джуються окреджують- ються окредля фізичних кацією будідля
для юридичних осіб
мі ставки та/або юридичних осіб фізичних
ся однакові мі ставосіб
вель (за наосіб
пільги
ставки та/ ки та/або
явності)
код4
найменування4
або пільги
пільги

33

34

35

за класифікацією будівель
(за наявності)
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ДОКУМЕНТИ
1211.4
1211.5
1212
1212.1
1212.2
1212.3
1212.9
122
1220
1220.1
1220.2
1220.3
1220.4
1220.5
1220.9
123
1230
1230.1
1230.2
1230.3
1230.4
1230.5
1230.6
1230.9
124
1241
1241.1
1241.2
1241.3
1241.4
1241.5
1241.6
1241.7
1241.8
1241.9
1242
1242.1
1242.2
1242.3
1242.4
125
1251
1251.1
1251.2
1251.3
1251.4
1251.5
1251.6
1251.7
1251.8

1251.9
1252
1252.1
1252.2
1252.3
1252.4
1252.5
1252.6
1252.7
1252.8
1252.9
126
1261
1261.1
1261.2
1261.3
1261.4
1261.5
1261.9
1262
1262.1
1262.2
1262.3
1262.4
1262.5
1262.6
1263
1263.1
1263.2
1263.3
1263.4
1263.5
1263.6
1263.7
1263.8
1263.9
1264
1264.1

Пансіонати
Ресторани та бари
Інші будівлі для тимчасового проживання
Туристичні бази та гірські притулки
Дитячі та сімейні табори відпочинку
Центри та будинки відпочинку
Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше
Будівлі офісні
Будівлі офісні9
Будівлі органів державного та місцевого управління9
Будівлі фінансового обслуговування
Будівлі органів правосуддя9
Будівлі закордонних представництв9
Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств
Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші
Будівлі торговельні
Будівлі торговельні
Торгові центри, універмаги, магазини
Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків9
Станції технічного обслуговування автомобілів
Їдальні, кафе, закусочні тощо
Бази та склади підприємств торгівлі і
громадського харчування
Будівлі підприємств побутового обслуговування
Будівлі торговельні інші
Будівлі транспорту та засобів зв’язку
Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі
Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту
Вокзали та інші будівлі залізничного
транспорту
Будівлі міського електротранспорту
Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту
Морські та річкові вокзали, маяки та
пов’язані з ними будівлі
Будівлі станцій підвісних та канатних
доріг
Будівлі центрів радіо- та телевізійного
мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо
Ангари для літаків, локомотивні, вагонні,
трамвайні та тролейбусні депо
Будівлі транспорту та засобів зв’язку
інші
Гаражі
Гаражі наземні
Гаражі підземні
Стоянки автомобільні криті
Навіси для велосипедів
Будівлі промислові та склади
Будівлі промислові9
Будівлі підприємств машинобудування
та металообробної промисловості
Будівлі підприємств чорної металургії
Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості
Будівлі підприємств легкої промисловості
Будівлі підприємств харчової промисловості
Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості
Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості
Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості
Будівлі інших промислових виробництв,
включаючи поліграфічне
Резервуари, силоси та склади
Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу
Резервуари та ємності інші
Силоси для зерна
Силоси для цементу та інших сипучих
матеріалів
Склади спеціальні товарні
Холодильники
Складські майданчики
Склади універсальні
Склади та сховища інші9
Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення
Будівлі для публічних виступів
Театри, кінотеатри та концертні зали
Зали засідань та багатоцільові зали для
публічних виступів
Цирки
Казино, ігорні будинки
Музичні та танцювальні зали, дискотеки
Будівлі для публічних виступів інші
Музеї та бібліотеки
Музеї та художні галереї9
Бібліотеки, книгосховища9
Технічні центри
Планетарії9
Будівлі архівів9
Будівлі зоологічних та ботанічних садів9
Будівлі навчальних та дослідних закладів
Будівлі науково-дослідних та проектновишукувальних установ
Будівлі вищих навчальних закладів
Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів9
Будівлі професійно-технічних навчальних закладів9
Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів9
Будівлі спеціальних навчальних закладів
для дітей з особливими потребами9
Будівлі закладів з фахової перепідготовки
Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій9
Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші9
Будівлі лікарень та оздоровчих закладів9
Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів
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1264.2
1264.3
1264.4
1264.5
1264.6
1264.9
1265
1265.1
1265.2
1265.3
1265.4
1265.5
1265.9
127
1271
1271.1
1271.2
1271.3
1271.4
1271.5
1271.6
1271.7
1271.8
1271.9
1272
1272.1
1272.2
1272.3
1273
1273.1
1273.2
1273.3
1274
1274.1
1274.2
1274.3
1274.4
1274.5

Лікарні профільні, диспансери
Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки
Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації
Шпиталі виправних закладів, в’язниць та
Збройних Сил
Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації
Заклади лікувально-профілактичні та
оздоровчі інші
Зали спортивні9
Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо
Басейни криті для плавання
Хокейні та льодові стадіони криті
Манежі легкоатлетичні
Тири
Зали спортивні інші
Будівлі нежитлові інші
Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства9
Будівлі для тваринництва
Будівлі для птахівництва
Будівлі для зберігання зерна
Будівлі силосні та сінажні
Будівлі для садівництва, виноградарства
та виноробства
Будівлі тепличного господарства
Будівлі рибного господарства
Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва
Будівлі сільськогосподарського призначення інші
Будівлі для культової та релігійної діяльності9
Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо9
Похоронні бюро та ритуальні зали
Цвинтарі та крематорії9
Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою9
Пам’ятки історії та архітектури5
Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5
Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5
Будівлі інші, не класифіковані раніше9
Казарми Збройних Сил9
Будівлі поліцейських та пожежних
служб9
Будівлі виправних закладів, в’язниць та
слідчих ізоляторів9
Будівлі лазень та пралень
Будівлі з облаштування населених пунктів

______________
1
У разі прийняття рішення органом місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади зазначається код району за місцезнаходженням адміністративного центру об’єднаної територіальної громади.
2
Зазначаються всі рішення органів місцевого самоврядування, якими встановлюються ставки місцевих податків та/або зборів, а також податкові пільги з їх сплати, які будуть застосовуватися починаючи з наступного бюджетного періоду, з урахуванням рішень,
якими вносилися зміни до раніше прийнятих рішень, а також рішень, прийнятих у попередніх періодах, які не мають граничного строку дії. Як дата, з якої застосовуються ставки та пільги, зазначається дата, що визначена в рішенні. Якщо така дата збігається
з датою набрання чинності рішенням, зазначається дата набрання чинності рішенням.
3
Якщо адміністративно-територіальних одиниць, на яких запроваджуються ставки та/або пільги, декілька, коди КОАТУУ та назви таких адміністративно-територіальних одиниць зазначаються в окремих рядках. У разі запровадження на території кількох адміністративно-територіальних одиниць окремих ставок та/або пільг коди КОАТУУ та назви таких адміністративно-територіальних одиниць зазначаються у графах 12 і 13 в окремих рядках, при цьому для кожної КОАТУУ заповнюються графи 25—35 із зазначенням ставок за класифікацією будівель та споруд, зазначеною у графах 14—15. Кількість рядків може бути збільшена за необхідності.
4
Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Державного комітету по стандартизації, метрології та сертифікації від 17 серпня 2000 р.
№ 507.
5
Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30 і пункту 266.5 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом із трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.
6
У разі визначення в рішенні зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі «1 зона».
7
Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30 і підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.
8
Зазначається група платників податків. Кількість граф може бути збільшена за необхідності, при цьому нумерація граф не порушується, додана графа позначається номером, який відповідає номеру основної графи і додатковому порядковому номеру (наприклад, 24-1, 22-2).
9
Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 і пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.
Керівник/уповноважена особа

_______________________

		

(підпис)		

______________________		

		

(ініціали, прізвище)

Додаток 4
до Порядку

6

7

8

9

10

11

12

13

дачні будинки

садові будинки

котеджі
кімнати

квартири

житлові будинки

прибудови до житлових будинків

пансіонати
інші заклади готельного типу
санаторно-курортні заклади

хостели
будинки відпочинку
туристичні бази
гірські притулки
табори для відпочинку

5

гуртожитки для приїжджих

4

назва

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1
2
1
2

за класифікацією місць проживання (за наявності)5

3

дата, з якої
дата
дата набран- застосовуютьномер2 прийняття
2
ня чинності2 ся ставки та
пільги2
код КОАТУУ назва код КОАТУУ

для групи платників податків
(за наявності)5

2

найменування
органу місцевого
самоврядування

інші об’єкти, що використовуються
для тимчасового проживання

1

код
КОАТУУ органу
місцевого
самоврядування

готелі

Поряд- Код
Код
ковий
1
номер області району

для яких запрова- для яких запроваджуджуються однаокремі ставки
кові ставки та/або ються
та/або пільги
пільги

Пільги (відсотки,
на які зменшується ставка збору)4

Ставки для місць проживання

кемпінги
мотелі

Адміністративно-територіальні одиниці,
на які поширюється дія рішення3

Рішення

Вид туризму (1 — внутрішній, 2 — в’їзний)

СТАВКИ
туристичного збору та перелік пільг, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування

34

35

36

______________
1
У разі прийняття рішення органом місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади зазначається код району за місцезнаходженням адміністративного центру об’єднаної територіальної громади.
2
Зазначаються всі рішення органів місцевого самоврядування, якими встановлюються ставки місцевих податків та/або зборів, а також податкові пільги з їх сплати, які будуть застосовуватися починаючи з наступного бюджетного періоду, з урахуванням рішень,
якими вносилися зміни до раніше прийнятих рішень, а також рішень, прийнятих у попередніх періодах, які не мають граничного строку дії. Як дата, з якої застосовуються ставки та пільги, зазначається дата, що визначена в рішенні. Якщо така дата збігається
з датою набрання чинності рішенням, зазначається дата набрання чинності рішенням.
3
Якщо адміністративно-територіальних одиниць, на яких запроваджуються ставки та/або пільги, декілька, коди КОАТУУ та назви таких адміністративно-територіальних одиниць зазначаються в окремих рядках. У разі запровадження на території кількох адміністративно-територіальних одиниць окремих ставок та/або пільг коди КОАТУУ та назви таких адміністративно-територіальних одиниць зазначаються у графах 12 і 13 в окремих рядках, при цьому для кожної КОАТУУ заповнюються графи 14—36 у розрізі видів туризму. Кількість рядків може бути збільшена за необхідності.
4
Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12 і пункту 30.2 статті 30 Податкового кодексу України.
5
Зазначається група платників податків або місця проживання. Кількість граф може бути збільшена за необхідності, при цьому нумерація граф не порушується, додана графа позначається номером, який відповідає номеру основної графи і додатковому порядковому номеру (наприклад, 35-1, 35-2).
Керівник/уповноважена особа
_______________________
______________________		
		
(підпис)		
(ініціали, прізвище)
Додаток 5
до Порядку
СТАВКИ
збору за місця для паркування транспортних засобів та перелік пільг, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування
Адміністративно-територіальні одиниці,
Ставки за місця для паркування
Пільги (відсотки, на які зменшується
на які поширюється дія рішення3
транспортних засобів4
ставка збору)5
для яких запрова- для яких запровакласифікаціджуються окредата на- дата, з якої засто- джуються одна(будівдля групи платни- замісць
дата при- брання
комунальні стоянки паркінги
для парчин- совуються ставки кові ставки та/або мі ставки та/або земельні
лі, споруди, їх примітка ків податків (за на- єю
йняття2
ділянки
гаражі
кування
(за наявпільги
пільги
ності2
та пільги2
частини)
явності)6
ності)6
код КОАТУУ назва код КОАТУУ назва
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Рішення
Поряд- Код
Код
ковий
1
номер області району

код КОАТУУ
органу місцевого
самоврядування

найменування органу місцевого само- номер2
врядування

1
2
3
4
5
6
______________
1
У разі прийняття рішення органом місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади зазначається код району за місцезнаходженням адміністративного центру об’єднаної територіальної громади.
2
Зазначаються всі рішення органів місцевого самоврядування, якими встановлюються ставки місцевих податків та/або зборів, а також податкові пільги з їх сплати, які будуть застосовуватися починаючи з наступного бюджетного періоду, з урахуванням рішень,
якими вносилися зміни до раніше прийнятих рішень, а також рішень, прийнятих у попередніх періодах, які не мають граничного строку дії. Як дата, з якої застосовуються ставки та пільги, зазначається дата, що визначена в рішенні. Якщо така дата збігається
з датою набрання чинності рішенням, зазначається дата набрання чинності рішенням.
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 кщо адміністративно-територіальних одиниць, на яких запроваджуються ставки та/або пільги, декілька, коди КОАТУУ та назви таких адміністративно-територіальних одиниць зазначаються в окремих рядках. У разі запровадження на території кількох адмініЯ
стративно-територіальних одиниць окремих ставок та/або пільг коди КОАТУУ та назви таких адміністративно-територіальних одиниць зазначаються у графах 12 і 13 в окремих рядках, при цьому для кожної КОАТУУ заповнюються графи 14—20.
У разі встановлення ставок залежно від місцезнаходження місць для паркування (зон тощо) ставки зазначаються в окремих рядках з наданням у графі18 пояснення щодо місцезнаходження місця для паркування (зони тощо).
5
Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12 і пункту 30.2 статті 30 Податкового кодексу України.
6
Зазначається група платників податків або місця для паркування. Кількість граф може бути збільшена за необхідності, при цьому нумерація граф не порушується, додана графа позначається номером, який відповідає номеру основної графи і додатковому
порядковому номеру (наприклад, 19-1, 19-2).
3
4

Керівник/уповноважена особа _______________________
		

(підпис)		

______________________		

		

(ініціали, прізвище)

Додаток 6
до Порядку
ПЕРЕЛІК
пільг з транспортного податку, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування
Адміністративно-територіальні одиниці,
Пільги (відсотки, на які зменшується
Рішення
на які поширюється дія рішення3
ставка податку)4
Порядковий Код області Код району1 код КОАТУУ органу
для яких запроваджуються для яких запроваджуються для групи платників
за класифікацією
найменування
органу
дата
набрання
дата,
з
якої
застосономер
однакові пільги
окремі пільги
місцевого
номер2 дата прийняття2
податків
транспортних засобів
чинності2
вуються пільги2
код КОАТУУ
назва
код КОАТУУ
назва
самоврядування місцевого самоврядування
(за наявності)5
(за наявності)5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
______________
1
У разі прийняття рішення органом місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади зазначається код району за місцезнаходженням адміністративного центру об’єднаної територіальної громади.
2
Зазначаються всі рішення органів місцевого самоврядування, якими встановлюються ставки місцевих податків та/або зборів, а також податкові пільги з їх сплати, які будуть застосовуватися починаючи з наступного бюджетного періоду, з урахуванням рішень,
якими вносилися зміни до раніше прийнятих рішень, а також рішень, прийнятих у попередніх періодах, які не мають граничного строку дії. Як дата, з якої застосовуються ставки та пільги, зазначається дата, що визначена в рішенні. Якщо така дата збігається
з датою набрання чинності рішенням, зазначається дата набрання чинності рішенням.
3
Якщо адміністративно-територіальних одиниць, на яких запроваджуються ставки та/або пільги, декілька, коди КОАТУУ та назви таких адміністративно-територіальних одиниць зазначаються в окремих рядках. У разі запровадження на території кількох адміністративно-територіальних одиниць окремих ставок та/або пільг коди КОАТУУ та назви таких адміністративно-територіальних одиниць зазначаються у графах 12 і 13 в окремих рядках, при цьому для кожної КОАТУУ заповнюються графи 14—15.
4
Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12 і пункту 30.2 статті 30 Податкового кодексу України.
5
Зазначається група платників податків або транспортних засобів. Кількість граф може бути збільшена за необхідності, при цьому нумерація граф не порушується, додана графа позначається номером, який відповідає номеру основної графи і додатковому
порядковому номеру (наприклад, 14-1, 14-2).
Керівник/уповноважена особа _______________________
		

______________________		

(підпис)		

(ініціали, прізвище)

Додаток 7
до Порядку
СТАВКИ
єдиного податку для платників єдиного податку першої групи

Порядковий
номер

Код
області

Код
району1

код КОАТУУ
органу місцевого
самоврядування
4

Вид діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010
(наказ Державного комітету з питань
технічного регулювання та споживчої Ставка єдиПеріод
ного по- застосування
політики від 11 жовтня 2010 р. № 457)
датку,
для яких запроваджуються для яких запроваджуються
дата, з якої
ставки
назва виду ді- відсотків
однакові ставки
окремі ставки
застосовуються
код виду діяльності
яльності
код КОАТУУ
назва
код КОАТУУ
назва
ставки2
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Адміністративно-територіальні одиниці,
на які поширюється дія рішення3

Рішення
найменування органу
дата
дата набрання
місцевого
номер2 прийняття
2
чинності2
самоврядування
5
6
7
8

1
2
3
______________
1
У разі прийняття рішення органом місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади зазначається код району за місцезнаходженням адміністративного центру об’єднаної територіальної громади.
2
Зазначаються всі рішення органів місцевого самоврядування, якими встановлюються ставки місцевих податків та/або зборів, а також податкові пільги з їх сплати, які будуть застосовуватися починаючи з наступного бюджетного періоду, з урахуванням рішень,
якими вносилися зміни до раніше прийнятих рішень, а також рішень, прийнятих у попередніх періодах, які не мають граничного строку дії. Як дата, з якої застосовуються ставки та пільги, зазначається дата, що визначена в рішенні. Якщо така дата збігається
з датою набрання чинності рішенням, зазначається дата набрання чинності рішенням.
3
Якщо адміністративно-територіальних одиниць, на яких запроваджуються ставки та/або пільги, декілька, коди КОАТУУ та назви таких адміністративно-територіальних одиниць зазначаються в окремих рядках. У разі запровадження на території кількох адміністративно-територіальних одиниць окремих ставок та/або пільг коди КОАТУУ та назви таких адміністративно-територіальних одиниць зазначаються у графах 12 і 13 в окремих рядках, при цьому для кожної КОАТУУ заповнюються графи 14—17 у розрізі видів діяльності.
Керівник/уповноважена особа _______________________
		

______________________		

(підпис)		

(ініціали, прізвище)

Додаток 8
до Порядку
СТАВКИ
єдиного податку для платників єдиного податку другої групи
Адміністративно-територіальні одиниці,
на які поширюється дія рішення3

Рішення
Порядковий Код
номер
області

Код
району1

код КОАТУУ органу найменування
місцевого
органу місцевого номер2
самоврядування самоврядування

дата
прийняття2

для яких запроваджудата набрання дата, з якої засто- ються однакові ставки
2
2
чинності
совуються ставки код КОАТУУ назва

для яких запроваджуються окремі ставки
код КОАТУУ
назва

Вид діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010
(наказ Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики
від11 жовтня 2010 р. № 457)
код виду діяльності

назва виду діяльності

Ставка
єдиного
податку,
відсотків

Період застосування ставки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
______________
1
У разі прийняття рішення органом місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади зазначається код району за місцезнаходженням адміністративного центру об’єднаної територіальної громади.
2
Зазначаються всі рішення органів місцевого самоврядування, якими встановлюються ставки місцевих податків та/або зборів, а також податкові пільги з їх сплати, які будуть застосовуватися починаючи з наступного бюджетного періоду, з урахуванням рішень,
якими вносилися зміни до раніше прийнятих рішень, а також рішень, прийнятих у попередніх періодах, які не мають граничного строку дії. Як дата, з якої застосовуються ставки та пільги, зазначається дата, що визначена в рішенні. Якщо така дата збігається
з датою набрання чинності рішенням, зазначається дата набрання чинності рішенням.
3
Якщо адміністративно-територіальних одиниць, на яких запроваджуються ставки та/або пільги, декілька, коди КОАТУУ та назви таких адміністративно-територіальних одиниць зазначаються в окремих рядках. У разі запровадження на території кількох адміністративно-територіальних одиниць окремих ставок та/або пільг коди КОАТУУ та назви таких адміністративно-територіальних одиниць зазначаються у графах 12 і 13 в окремих рядках, при цьому для кожної КОАТУУ заповнюються графи 14—17 у розрізі видів діяльності.
Керівник/уповноважена особа _______________________
		

(підпис)		

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 грудня 2020 р. № 1336
Київ

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 606

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та
Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 50, ст. 1984; 2013 р., № 8, ст. 273;
2014 р., № 8, ст. 249, № 53, ст. 1406; 2016 р., № 16, ст. 629, № 24, ст. 952; 2017 р., № 48,
ст. 1489, № 80, ст. 2460; 2019 р., № 13, ст. 473, № 92, ст. 3045; 2020 р., № 23, ст. 883) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2020 р. № 1336
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 606
1. У пункті 4 постанови слова «, забезпечення цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації» виключити.
2. Додатки 1 і 2 до постанови викласти в такій редакції:
«Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2012 р. № 606
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2020 р. № 1336)
РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ПЕРЕЛІК
структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської
держадміністрації
1. Структурні підрозділи щодо здійснення виконавчої влади з питань*:
економічного розвитку, торгівлі, залучення інвестицій, забезпечення виконання державних програм та контролю за їх виконанням;
внутрішнього аудиту;
соціального захисту населення;
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю;
цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
надання адміністративних послуг або з питань організації діяльності центру надання
адміністративних послуг (для Київської та Севастопольської міських держадміністрацій);
оборонної роботи;
цивільного захисту;
2. Структурні підрозділи із забезпечення взаємодії та здійснення окремих повноважень органів місцевого самоврядування з питань*:
фінансів;
агропромислового розвитку (крім Київської міської держадміністрації);
екології та природних ресурсів;
освіти і науки;
охорони здоров’я;
культури, національностей та релігій;
молоді та спорту;
містобудування та архітектури;
житлово-комунального господарства;

______________________		
(ініціали, прізвище)

інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
туризму та курортів.
3. Служба у справах дітей.
4. Державний архів області (міста).
__________

* Вид структурних підрозділів (департамент, управління, відділ, сектор) та їх статус як юридичних
осіб публічного права визначається головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації залежно від ступеня складності завдань відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 11, ст. 522).

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2012 р. № 606
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
28 грудня 2020 р. № 1336)
РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ПЕРЕЛІК
структурних підрозділів районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації
1. Структурні підрозділи щодо здійснення виконавчої влади з питань*:
внутрішнього аудиту;
соціального захисту населення;
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю;
цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та організації діяльності центрів надання адміністративних послуг;
оборонної роботи;
цивільного захисту.
2. Структурні підрозділи із забезпечення взаємодії та здійснення окремих повноважень органів місцевого самоврядування з питань*:
фінансів;
забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування;
соціально-економічного розвитку території, а саме:
- економіки, агропромислового розвитку;
- освіти, охорони здоров’я, культури, спорту;
- інфраструктури, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, екології.
3. Архівний (крім районної у м. Києві держадміністрації).
4. Служба у справах дітей.
__________

* Вид структурних підрозділів (управління, відділ, сектор) та їх статус як юридичних осіб публічного права визначається головою районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації залежно від ступеня складності завдань відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх
територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» (Офіційний вісник України, 2005 р.,
№ 11, ст. 522).».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 16 грудня 2020 р. № 1571-р
Київ

Про необхідність призначення на вакантну посаду
Голови Державного агентства резерву України
Погодитися з пропозицією Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України Петрашка І. Р. щодо необхідності призначення на вакантну по-

саду Голови Державного агентства резерву України шляхом укладення контракту про
проходження державної служби.
Визначити Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Петрашка І. Р. уповноваженою особою для проведення співбесіди в установленому порядку.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 16 грудня 2020 р. № 1577-р
Київ

Про визначення радника
для надання послуг з підготовки
до приватизації та продажу пакета акцій
акціонерного товариства «Перший київський
машинобудівний завод» розміром 100 відсотків
статутного капіталу товариства та джерел
оплати його послуг
1. Ураховуючи результати конкурсу з відбору радника для надання послуг
з підготовки до приватизації та продажу пакета акцій акціонерного товариства
«Перший київський машинобудівний завод» (далі — товариство) розміром 100
відсотків статутного капіталу товариства:
1) визначити радником для надання послуг з підготовки до приватизації та
продажу зазначеного пакета акцій товариства товариство з обмеженою відповідальністю «КПМГ-Україна» (далі — радник);
2) Фонду державного майна здійснити оплату послуг радника за рахунок відповідних коштів державного бюджету на підставі договору про надання послуг
радника з підготовки до приватизації та продажу пакета акцій акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод» розміром 100 відсотків статутного капіталу товариства від 6 жовтня 2020 р. № 220, укладеного між Фондом державного майна та товариством з обмеженою відповідальністю «КПМГУкраїна» (далі — договір), а саме:
фіксовану частину винагороди у сумі 1 723 622 гривні за умови повного виконання радником умов договору;
змінну частину винагороди у розмірі 1,39 відсотка вартості проданого пакета
акцій товариства у разі продажу об’єкта приватизації.
2. Фонду державного майна:
1) забезпечити здійснення контролю за виконанням радником умов договору;
2) рекомендувати аукціонній комісії під час розроблення умов продажу пакета акцій товариства включити зобов’язання покупця щодо компенсації понесених
витрат на оплату послуг радника, залученого для надання послуг з підготовки до
приватизації та продажу пакета акцій товариства;
3) інформувати Кабінет Міністрів України про виконання радником умов договору після прийняття кожного етапу робіт радника з надання послуг за договором.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 грудня 2020 р. № 1339
Київ

Про відновлення дії постанови Кабінету
Міністрів України від 23 травня 2011 р.
№ 553

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Відновити дію постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р.
№ 553 «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 40, ст. 1647).
У зв’язку з цим визнати таким, що втратив чинність, пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2020 р. № 219 «Про оптимізацію органів
державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» (Офіційний вісник
України, 2020 р., № 26, ст. 967).
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 грудня 2020 р. № 1340
Київ

Деякі питання функціонування органів
архітектурно-будівельного контролю
та нагляду

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Утворити Державну інспекцію архітектури та містобудування України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку громад та територій і який
реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.
2. Затвердити Положення про Державну інспекцію архітектури та містобудування України, що додається.
3. Ліквідувати:
Державну інспекцію містобудування;
Державну сервісну службу містобудування.
4. Установити, що забезпечення діяльності Державної інспекції архітектури та містобудування та заходи, пов’язані з ліквідацією Державної архітектурно-будівельної
інспекції, у 2021 році здійснюються в межах видатків, передбачених Державній інспекції містобудування та Державній сервісній службі містобудування.
5. Утворити комісію з ліквідації Державної інспекції містобудування.
Затвердити головою зазначеної комісії першого заступника Голови Державної інспекції містобудування Прохорова Сергія Валерійовича.
Голові комісії:
затвердити персональний склад комісії;
забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією Державної інспекції містобудування;
поінформувати у тримісячний строк Кабінет Міністрів України про результати проведеної роботи.
6. Утворити комісію з ліквідації Державної сервісної служби містобудування.
Затвердити головою зазначеної комісії Голову Державної сервісної служби містобудування Дюжилову Наталію Олександрівну.
Голові комісії:
затвердити персональний склад комісії;
забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією Державної сервісної
служби містобудування;
поінформувати у тримісячний строк Кабінет Міністрів України про результати проведеної роботи.
7. Визначити Державну інспекцію архітектури та містобудування суб’єктом управління індивідуально визначеного майна Державної інспекції містобудування та Державної сервісної служби містобудування, Державної архітектурно-будівельної інспекції, які ліквідовуються.
8. Взяти до відома, що Державну інспекцію архітектури та містобудування буде
розміщено за адресою: бульв. Лесі Українки, 26, у м. Києві.
9. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
10. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України
згідно з переліком, що додається.
11. Міністерству розвитку громад та територій протягом трьох місяців подати в
установленому порядку пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2020 р. № 1340
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну інспекцію архітектури та містобудування України
1. Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку громад та територій (далі — Міністр) і який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.
2. ДІАМ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами
Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно
до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами
законодавства та цим Положенням.
3. Основним завданням ДІАМ є реалізація державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, а саме:
підготовка та внесення на розгляд Міністра пропозицій щодо забезпечення формування державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду;
здійснення в межах повноважень, визначених законом, державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням замовниками, підприємствами, що надають технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва, архітекторами та іншими проектувальниками, підрядниками, експертами, експертними організаціями та відповідальними виконавцями робіт, інженерами-консультантами, власниками будівель та лінійних споруд вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт;
здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду за дотриманням вимог
законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил територіальними органами ДІАМ, уповноваженими органами містобудування та
архітектури, структурними підрозділами Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та виконавчими органами сільських, селищних, міських рад з питань
державного архітектурно-будівельного контролю, іншими органами, що здійснюють
контроль у сфері містобудівної діяльності (далі — об’єкти нагляду), під час провадження ними містобудівної діяльності;
ліцензування видів господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, та здійснення контролю за додержанням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження видів господарської діяльності з будівництва
об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми
(СС2) та значними (СС3) наслідками.
4. ДІАМ відповідно до покладених на неї завдань:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до
її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Мінрегіону і в установленому порядку подає їх Міністру;
2) проводить перевірки:
відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам будівельних
норм, стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним
умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною та
проектною документацією зйомки, замірів, випробувань, а також ведення журналів
робіт, наявності в передбачених законодавством випадках паспортів, актів і протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;
відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об’єктів, вимогам стандартів, норм і правил згідно із законодавством;
дотримання порядку обстеження та паспортизації об’єктів, а також здійснення заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації;

додержання суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження видів
господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками;
дотримання архітекторами, інженерами-проектувальниками, експертами, іншими
відповідальними виконавцями вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і
правил, вимог щодо відповідності кваліфікаційних сертифікатів (сертифікатів) класу
наслідків (відповідальності) об’єктів, що визначені кваліфікаційними вимогами для
відповідної або нижчої категорії працівників;
законності рішень у сфері містобудівної діяльності, прийнятих об’єктами нагляду;
дотримання вимог законодавства у сфері містобудування підприємствами, що
надають технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва, архітекторами та іншими проектувальниками, підрядниками, експертами, експертними
організаціями та відповідальними виконавцями робіт, інженерами-консультантами,
власниками будівель та лінійних споруд і замовниками;
3) видає обов’язкові до виконання приписи щодо:
усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил;
зупинення підготовчих та будівельних робіт;
усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності об’єк
тами нагляду;
усунення порушень ліцензійних умов провадження видів господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до
об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками;
усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудування підприємствами, що надають технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва,
архітекторами та іншими проектувальниками, підрядниками, експертами, експертними організаціями та відповідальними виконавцями робіт, інженерами-консультантами, власниками будівель та лінійних споруд і замовниками;
4) скасовує чи зупиняє дію прийнятих об’єктами нагляду відповідно до визначених законом повноважень рішень, які порушують вимоги законодавства у сфері містобудівної діяльності, з одночасним складенням протоколу відповідно до Кодексу
України про адміністративні правопорушення та подальшим оприлюдненням такої
інформації на офіційному веб-сайті ДІАМ;
5) складає акти перевірок, протоколи про вчинення правопорушень, розглядає
справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності та справи про адміністративні правопорушення із прийняттям відповідних рішень, накладає штрафи відповідно до закону;
6) розглядає в порядку нагляду рішення про скасування чи зупинення дії рішень,
прийнятих з порушенням вимог містобудівного законодавства об’єктами нагляду, зокрема щодо документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування або анулювання зазначених документів;
7) здійснює ліцензування видів господарської діяльності з будівництва об’єктів,
що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та
значними (СС3) наслідками;
8) ініціює в установленому порядку притягнення посадових осіб об’єктів нагляду
до дисциплінарної відповідальності;
9) вносить в установленому порядку подання про звільнення посадової особи
об’єкта нагляду до органу, який здійснив її призначення;
10) вносить в установленому порядку подання про позбавлення посадової особи об’єкта нагляду права виконувати певні види робіт до органу, яким таке право надавалося;
11) забороняє за вмотивованим письмовим рішенням експлуатацію закінчених
будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію;
12) здійснює контроль за виконанням виданих приписів у визначених законодавством випадках;
13) здійснює нагляд за дотриманням на відповідність вимогам законодавства будівельних норм, стандартів і правил, рішень, прийнятих територіальними органами
ДІАМ;
14) організовує проведення або проводить навчання, підвищення кваліфікації,
підготовку та перепідготовку фахівців для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, обстеження та інших функцій, виконання яких належить до передбачених законодавством повноважень ДІАМ;
15) бере участь у підготовці міжнародних договорів України з питань державного архітектурно-будівельного контролю, укладає відповідно до законодавства міжнародні договори України міжвідомчого характеру та здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до її компетенції;
16) здійснює інші повноваження, визначені законом.
5. ДІАМ з метою організації своєї діяльності:
1) здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат ДІАМ та її територіальні органи, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників ДІАМ;
2) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів
до запобігання та протидії корупції, контроль за їх здійсненням в апараті ДІАМ, її територіальних органах;
3) організовує планово-фінансову роботу в апараті ДІАМ, здійснює контроль за
використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;
4) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим та ефективним
використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм;
5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з
мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті ДІАМ;
7) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно
до встановлених правил.
6. ДІАМ для виконання покладених на неї завдань має право:
1) залучати в установленому порядку до участі у вивченні окремих питань вчених
і фахівців, працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);
2) залучати до проведення перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертних і громадських
об’єднань (за погодженням з їх керівниками), фахівців науково-дослідних та науково-технічних організацій, а також громадських інспекторів;
3) одержувати в установленому законодавством порядку від державних органів,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно
від форми власності, їх посадових осіб, а також громадян і громадських об’єднань
інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань і функцій;
4) вимагати у випадках, визначених законодавством, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;
5) витребовувати з метою здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду від органів державної влади, фізичних та юридичних осіб документи та матеріали щодо предмета державного архітектурно-будівельного нагляду, одержувати інформацію з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та баз даних, створених органами державної влади, зокрема з Єдиної державної електронної
системи у сфері будівництва;
6) вимагати від органів державного архітектурно-будівельного контролю проведення перевірок у разі наявності ознак порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил;
7) одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю;
8) використовувати у своїй діяльності власні акредитовані лабораторії та контрольно-вимірювальні засоби, сертифіковані в установленому законодавством порядку;
9) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів
та органів місцевого самоврядування, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;
10) брати в установленому законодавством порядку участь у роботі комісій, що
утворюються з метою розслідування причин і наслідків аварій на будівництві;
11) проводити претензійно-позовну роботу, звертатися до суду з позовами щодо
захисту своїх прав та законних інтересів;
12) здійснювати фіксування процесу проведення перевірки засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;
13) залучати в разі потреби до здійснення державного архітектурно-будівельного
нагляду фахівців підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), контролюючих і фінансових органів.
7. ДІАМ здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.
8. ДІАМ під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому
порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, відповідними органами іно-

земних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами та організаціями.
9. ДІАМ у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної
Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та наказів міністерств видає накази організаційно-розпорядчого
характеру, організовує та контролює їх виконання.
10. ДІАМ очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади
Кабінетом Міністрів України.
11. Голова ДІАМ:
1) очолює ДІАМ, здійснює керівництво її діяльністю;
2) у межах компетенції організовує та контролює виконання в апараті ДІАМ та її
територіальних органах Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів міністерств;
3) вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у відповідній сфері, зокрема розроблені ДІАМ проекти законів, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;
4) подає на затвердження Міністру плани роботи ДІАМ;
5) затверджує за погодженням з Міністром структуру апарату та територіальних
органів ДІАМ;
6) забезпечує виконання ДІАМ наказів та доручень Міністра з питань, що належать
до сфери компетенції ДІАМ;
7) забезпечує взаємодію ДІАМ із структурним підрозділом Мінрегіону, визначеним Міністром відповідальним за взаємодію з ДІАМ;
8) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку обміну інформацією між Мінрегіоном і ДІАМ та вчасність її подання, зокрема
з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;
9) звітує перед Міністром про виконання планів роботи ДІАМ та покладених на неї
завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок
діяльності ДІАМ, її територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;
10) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;
11) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату ДІАМ;
12) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату ДІАМ (якщо інше не
передбачено законом), укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;
13) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників ДІАМ;
14) утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників
ДІАМ і коштів, передбачених на утримання ДІАМ, ліквідовує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України та Міністром територіальні органи ДІАМ як
структурні підрозділи апарату ДІАМ;
15) призначає на посади за погодженням із Міністром та головами відповідних
місцевих держадміністрацій, звільняє за погодженням із Міністром з посад керівників територіальних органів ДІАМ;
16) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням із Міністром заступників керівників територіальних органів ДІАМ;
17) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та
звільняє з посад їх керівників, виконує в межах своїх повноважень інші функції з
управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;
18) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів ДІАМ;
19) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті ДІАМ;
20) забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців і працівників ДІАМ;
21) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення
до дисциплінарної відповідальності державних службовців і працівників апарату ДІАМ, керівників територіальних органів ДІАМ, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);
22) в установленому порядку вносить подання щодо представлення державних
службовців і працівників апарату ДІАМ, її територіальних органів до відзначення державними нагородами України;
23) представляє в установленому порядку ДІАМ у відносинах з іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;
24) залучає державних службовців і працівників територіальних органів ДІАМ, а
за домовленістю з керівниками — державних службовців і працівників міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до компетенції ДІАМ;
25) представляє ДІАМ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;
26) утворює комісії, робочі та експертні групи;
27) скликає та проводить наради з питань, що належать до її компетенції;
28) підписує накази ДІАМ;
29) у межах повноважень дає обов’язкові до виконання державними службовцями і працівниками апарату ДІАМ та її територіальних органів доручення;
30) за погодженням із Мінфіном затверджує штатний розпис та кошторис апарату ДІАМ;
31) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів,
розпорядником яких є ДІАМ;
32) здійснює інші повноваження відповідно до закону.
12. Голова ДІАМ може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.
13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ДІАМ, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в ДІАМ може утворюватися колегія як
консультативно-дорадчий орган.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу ДІАМ.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в ДІАМ можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає Голова ДІАМ.
Кількісний та персональний склад колегій, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, положення про них затверджує Голова ДІАМ.
14. Гранична чисельність державних службовців і працівників ДІАМ затверджується Кабінетом Міністрів України.
ДІАМ є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах
Казначейства та фінансується за рахунок коштів державного бюджету.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2020 р. № 1340
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. В абзаці сьомому пункту 7 Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23
травня 2011 р. № 553 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 40, ст. 1647; 2017 р., №
49, ст. 1528; 2020 р., № 26, ст. 967), слова «ДІМ Держархбудінспекції» замінити словом «ДІАМ».
2. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85
«Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів»
(Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882; 2020 р.,
№ 75, ст. 2394):
1) виключити таку позицію:
«Держсервісбуд
357
349»;
2) позицію
«ДІМ
90
81
570
551»
замінити такою позицією:
«ДІАМ
660
640».
3. У схемі спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої
влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. №
442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» (Офіційний
вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105; 2019 р., № 86, ст. 2898; 2020 р., № 26, ст.
966, ст. 967):
1) у розділі II :
позицію «Державна сервісна служба містобудування України» виключити;
позицію «Державна інспекція містобудування України» замінити позицією «Державна інспекція архітектури та містобудування України»;
2) у пункті 3 розділу ІІІ:
абзаци другий і третій виключити;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Державна інспекція архітектури та містобудування України».
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4. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 березня 2020 р. № 219 «Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 26, ст. 967):
1) абзац третій пункту 1 виключити;
2) пункт 7 виключити.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2020 р. № 1340
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Пункт 3 та абзац другий пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 13
березня 2020 р. № 218 «Про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції
та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (Офіційний вісник
України, 2020 р., № 26, ст. 966).
2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2020 р. № 219
«Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 26, ст. 967).
3. Пункти 2 і 4 постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 р. № 422
«Деякі питання функціонування органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 45, ст. 1447) та пункти 2 і 3 змін, що
вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених зазначеною постановою.
4. Пункти 1, 2, 4 постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 806
«Деякі питання функціонування центральних органів виконавчої влади у сфері містобудування» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 75, ст. 2394).

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 грудня 2020 р. № 1341
Київ

Про затвердження ліцензійних умов у сфері
організації та проведення азартних ігор

Відповідно до частини третьої статті 45 та частини першої статті 47 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних
ігор» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;
Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;
Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;
Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;
Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.
2. Установити, що до впровадження електронної взаємодії Реєстру організаторів
азартних ігор у гральних закладах казино, Реєстру організаторів азартних ігор казино в мережі Інтернет, Реєстру організаторів букмекерської діяльності, Реєстру організаторів азартних ігор у залах гральних автоматів, Реєстру організаторів гри в покер в мережі Інтернет із Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб
— підприємців та громадських формувань відповідно до Положення про електронну
взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 «Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів» (Офіційний вісник
України, 2016 р., № 73, ст. 2455), та Порядку організації електронної інформаційної
взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357 «Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 41, ст. 1450), під час ліцензування господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор прийняття рішень Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей, видача ліцензій, залишення документів, поданих для отримання ліцензій, без розгляду, відмова у видачі ліцензії, анулювання ліцензії здійснюються без використання програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань шляхом розміщення на веб-сайті зазначеної Комісії інформації про прийняті рішення, в тому числі про рішення щодо наявності у суб’єкта господарювання права на
провадження визначеного ним виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, та/або про
рішення щодо наявності у суб’єкта господарювання права на використання грального
обладнання або букмекерського пункту, що передбачає отримання ліцензії.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім положень ліцензійних умов щодо сертифікації грального обладнання, які набирають чинності після встановлення Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей переліку компаній
(установ, лабораторій), які проводять сертифікацію грального обладнання, що підлягає сертифікації, та сертифікатів, які автоматично визнаються в Україні, але не пізніше 1 січня 2021 р., та положень ліцензійних умов щодо Державної системи онлайнмоніторингу, які набирають чинності з дня введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу відповідним рішенням Комісії з регулювання азартних ігор
та лотерей, але не пізніше ніж через два роки з дня набрання чинності Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних
ігор». Після введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу організатори азартних ігор зобов’язані підключити гральне обладнання до такої Державної
системи протягом шести місяців з дня введення її в експлуатацію.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2020 р. № 1341
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних
закладах казино
Загальні питання
1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України «Про державне
регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на
провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, ліцензії на гральний стіл та/або на гральний стіл з кільцем рулетки, ліцензії на гральний автомат, інвестиційної ліцензії, а також вичерпний перелік вимог,
обов’язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності
2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх юридичних осіб, що провадять
діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино та на здобувачів ліцензій.
Право на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор
у гральних закладах казино має організатор азартних ігор, який отримав ліцензію на
провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино або інвестиційну ліцензію, а також ліцензію на гральний стіл та/або ліцензію на гральний стіл з кільцем рулетки та ліцензію на гральний автомат. При цьому
кожен гральний стіл, кожен гральний стіл з кільцем рулетки та кожен гральний автомат підлягають ліцензуванню.
Інвестиційна ліцензія видається органом ліцензування за умови будівництва заявником готельного комплексу категорії «п’ять зірок» з номерним фондом не менше
200 номерів (у м. Києві) або 150 номерів в інших містах та дає право здійснювати організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, розміщених у такому готельному комплексі.
У разі реалізації окремих інвестиційних проектів з організації та проведення азартних ігор казино за рішенням Кабінету Міністрів України положення частини третьої
статті 26 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та
проведення азартних ігор» не застосовуються. Організація та проведення азартних
ігор відповідно до частини п’ятої статті 26 зазначеного Закону здійснюються на підставі інвестиційної ліцензії.
3. Терміни у цих Ліцензійних умовах вживаються у такому значенні:
здобувач ліцензії (заявник) — юридична особа, яка звернулася в установленому
законодавством порядку до органу ліцензування із заявою про отримання ліцензії на
провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино та/або ліцензії на гральний стіл, та/або на гральний стіл з кільцем рулетки, та/або ліцензії на гральний автомат, та/або інвестиційної ліцензії;
ліцензіат (організатор азартних ігор) — юридична особа, яка має ліцензію;
ліцензійна справа — єдиний набір документів в електронній формі на електронних носіях інформації (або в електронній формі на електронних носіях інформації
та на паперових носіях у разі, якщо заявник подав заяву та документи на паперових
носіях) стосовно відповідного здобувача ліцензії (заявника) чи ліцензіата, які подані
ним та/або надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних осіб, фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;
місце провадження діяльності — гральний заклад казино на території спеціальної гральної зони, у межах якого організатор азартних ігор у гральних закладах ка-

зино провадить діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення».
4. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей є органом ліцензування діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино (далі — орган ліцензування).
5. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її одержання — їм відповідати.
Вимоги цих Ліцензійних умов стосуються кожного організатора азартних ігор,
який повинен виконувати їх щодо кожного місця провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино.
Діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино може провадитися виключно за наявності у юридичних осіб відповідних ліцензій із використанням сертифікованого (відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор») та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайнсистем організаторів азартних ігор.
Ліцензіат забезпечує провадження діяльності у сфері організації та проведення
азартних ігор у гральних закладах казино виключно в місці її провадження, зазначеному в документах, поданих до органу ліцензування.
6. Провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних
закладах казино здійснюється на підставі таких видів ліцензій:
1) ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у
гральних закладах казино;
2) ліцензія на гральний стіл та/або ліцензія на гральний стіл з кільцем рулетки;
3) ліцензія на гральний автомат;
4) інвестиційна ліцензія.
Ліцензія на гральний стіл та/або на гральний стіл з кільцем рулетки, на гральний
автомат видається органом ліцензування на строк дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино або інвестиційної ліцензії.
У разі коли гральний стіл містить два або більше робочих місця працівника організатора азартних ігор, що вдвічі або більше збільшує можливість проведення гри за
таким гральним столом, для цілей ліцензування таке гральне обладнання вважається двома або більше гральними столами відповідно.
Здобувач ліцензії, ліцензіат не можуть перебувати прямо чи опосередковано під
контролем (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України
(у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії
яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної
сили проти України, та/або не можуть діяти в інтересах таких осіб.
Здобувач ліцензії, ліцензіат та/або пов’язані з ним особи не можуть належати до
осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України «Про
санкції».
Ліцензія дає право використовувати тільки один бренд організатора азартних ігор
відповідно до правил, встановлених Законом України «Про державне регулювання
діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
7. Документи подаються до органу ліцензування та отримуються від нього за вибором здобувача ліцензії у спосіб, визначений цими Ліцензійними умовами.
Документи для отримання ліцензії можуть бути подані до органу ліцензування за
вибором здобувача ліцензії:
нарочно;
поштовим відправленням з описом вкладення;
в електронній формі з оформленням згідно з вимогами законодавства у сфері
електронного документообігу.
8. Для отримання ліцензії здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву за
формою згідно з додатком 1.
Щодо отримання ліцензії кожного виду подається окрема заява.
У заяві про отримання ліцензії повинні міститися такі дані:
найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код заявника;
вид господарської діяльності, зазначений у частині першій статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних
ігор», на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію;
вид ліцензії, що має намір отримати заявник;
інформація про правові підстави використання онлайн-системи організатора
азартних ігор;
інформація про бренд організатора азартних ігор, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино.
9. До заяви про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино додаються:
1) засвідчені копії установчих документів заявника;
2) оригінал або належним чином засвідчена копія витягу з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подачі заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;
3) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, виданого незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», що підтверджує повноту формування статутного
(складеного) капіталу;
4) оригінал або належним чином засвідчена копія документів, що підтверджує
джерела походження коштів, використаних для формування статутного (складеного) капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників)
або податкова звітність фізичних осіб — засновників (учасників) юридичної особи,
яка має намір провадити діяльність у сфері організації та провадження азартних ігор
у гральних закладах казино;
5) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;
6) оригінал або належним чином засвідчена копія довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи,
на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника;
7) оригінал або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують
право власності (користування), або оригінал чи належним чином засвідчена копія
попереднього договору, що передбачає таке право та характеристики приміщення, в
якому організатор азартних ігор планує провадити діяльність;
8) оригінал або належним чином засвідчена копія документів, що підтверджують
відповідність приміщень вимогам, встановленим Законом України «Про державне
регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;
9) належним чином засвідчені копії документів та/або інформація, що підтверджують відповідність території спеціальної гральної зони, в межах якої здійснюватиметься організація та проведення азартних ігор у гральному закладі казино, вимогам, встановленим частиною третьою статті 26 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», та територіальної спеціальної гральної зони, в межах якої здійснюватиметься організація та проведення азартних ігор у гральному закладі казино, вимогам, встановленим частиною четвертою статті 26 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», крім подання заяви про отримання інвестиційної ліцензії;
10) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідний бренд організатора азартних ігор,
та інша інформація про бренд, що планується використовувати для організації та
проведення азартних ігор;
11) відомості, необхідні для отримання ліцензії, за формою згідно з додатком 2;
12) інформація про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України»)
та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
13) інформація про те, що здобувач ліцензії та/або пов’язані з ним особи не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України
«Про санкції». Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог
пункту 11 цих Ліцензійних умов;
14) інформація про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом
та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України. Така інформація
подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
15) інформація про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензії не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11
цих Ліцензійних умов;
16) інформація про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної
держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресо-

ром по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
17) інформація про те, що здобувач ліцензії не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення,
сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
18) структура власності здобувача ліцензії та інформація про кінцевого бенефіціарного власника здобувача ліцензії, який є юридичною особою, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник — юридична особа, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства,
серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця,
місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником,
характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу,
впливу). У разі відсутності у здобувача ліцензії кінцевого бенефіціарного власника,
зокрема кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник — юридична особа, подається обґрунтована причина його відсутності. Така структура власності подається за формою згідно з додатком 8.
До заяви про отримання ліцензії на гральний стіл та/або гральний стіл з кільцем
рулетки додаються:
оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;
відомості, необхідні для отримання ліцензії за формою згідно з додатком 2;
оригінал або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують сертифікацію гральних столів та/або гральних столів з кільцем рулетки.
До заяви про отримання ліцензії на гральний автомат додаються:
оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;
відомості, необхідні для отримання ліцензії за формою згідно з додатком 2;
оригінал або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують сертифікацію гральних автоматів та право власності заявника на них, та оригінал або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують право власності (користування) на приміщення, або попередній договір, що передбачає таке право, що
буде використовуватися як гральний заклад.
До заяви про отримання інвестиційної ліцензії додаються:
засвідчені копії установчих документів заявника;
оригінал або належним чином засвідчена копія витягу з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подачі заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;
оригінал або належним чином засвідчена копія документа, виданого незалежним
аудитором, який діє відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності
та аудиторську діяльність», що підтверджує повноту формування статутного (складеного) капіталу;
оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує джерела походження коштів, використаних для формування статутного (складеного) капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб — засновників (учасників) юридичної особи, яка має
намір провадити діяльність у сфері організації та провадження азартних ігор у гральних закладах казино;
оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;
оригінал або належним чином засвідчена копія довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи, на
яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та
кінцевих бенефіціарних власників заявника;
оригінал або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують право власності (користування), або оригінал чи належним чином засвідчена копія попереднього договору, що передбачає набуття права власності (користування), із зазначенням в такому документі характеристики приміщення, в якому організатор азартних ігор планує провадити діяльність;
оригінал або належним чином засвідчена копія документів, що підтверджують
відповідність приміщень вимогам, встановленим Законом України «Про державне
регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;
належним чином засвідчені копії документів та/або інформація, що підтверджують відповідність території спеціальної гральної зони, в межах якої здійснюватиметься організація та проведення азартних ігор у гральному закладі казино, вимогам, встановленим частиною третьою статті 26 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», та територіальної спеціальної гральної зони, в межах якої здійснюватиметься організація та проведення азартних ігор у гральному закладі казино, вимогам, встановленим частиною четвертою статті 26 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», крім подання заяви про отримання інвестиційної ліцензії;
належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права заявника
або його засновника (учасника) на відповідний бренд організатора азартних ігор, та
інша інформація про бренд, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор;
відомості, необхідні для отримання ліцензії, за формою згідно з додатком 2;
інформація про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано
контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України»)
та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
інформація про те, що здобувач ліцензії та/або пов’язані з ним особи не належать
до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України «Про
санкції». Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
інформація про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та
кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію
та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/
або визнаної державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
інформація про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензії не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом
державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така
інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
інформація про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано
(через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної
держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
інформація про те, що здобувач ліцензії не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням
тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму
чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на
офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу. Така інформація подається в довільній
формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
у разі реалізації окремих інвестиційних проектів відповідно до частини п’ятої статті 26 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (у разі подання заяви про отримання інвестиційної ліцензії):
- інвестиційний проект;
- рішення Кабінету Міністрів України про незастосування положень частини третьої статті 26 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;
у разі будівництва готельного комплексу відповідно до частини шостої статті 26
Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» зареєстрована декларація про початок будівельних робіт (у разі подання заяви про отримання інвестиційної ліцензії);
структура власності здобувача ліцензії та інформація про кінцевого бенефіціарного власника здобувача ліцензії, який є юридичною особою, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник — юридична особа, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства,
серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця,
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місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником,
характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності у здобувача ліцензії кінцевого бенефіціарного власника, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник —
юридична особа, подається обґрунтована причина його відсутності. Така структура
власності подається за формою згідно з додатком 8.
Разом із відповідною заявою та підтвердними документами здобувач ліцензії подає до органу ліцензування два примірники опису документів (за формою згідно з
додатком 3), на яких уповноваженою посадовою особою органу ліцензування робиться відмітка про дату прийняття документів і засвідчується своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один примірник опису надсилається органом
ліцензування здобувачу ліцензії (у разі подання здобувачем ліцензії документів до
органу ліцензування нарочно — видається йому нарочно одразу після заповнення), а
другий примірник опису залишається в органі ліцензування.
10. Усі подані здобувачем ліцензії документи формуються в єдину ліцензійну
справу.
Орган ліцензування після надходження від здобувача ліцензії заяви про отримання ліцензії формує єдину ліцензійну справу щодо цього суб’єкта (якщо орган ліцензування ще не має ліцензійної справи щодо відповідної юридичної особи).
Під час ведення ліцензійних справ орган ліцензування повинен дотримуватися вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.
Зберігання ліцензійних справ в електронній формі на електронних носіях інформації та подання їх до архівних установ здійснюється відповідно до Закону України
«Про електронні документи та електронний документообіг».
У ліцензійній справі зберігаються:
документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та цих Ліцензійних умов (разом із конвертами);
завірені органом ліцензування копії (фотокопії) рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;
оригінали, копії (фотокопії) судових рішень, звернень правоохоронних органів,
що надійшли до органу ліцензування стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;
матеріали (документи або їх копії (фотокопії), завірені органом ліцензування) перевірок органом ліцензування додержання ліцензіатами вимог цих Ліцензійних умов
(зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатів про проведення планових перевірок, актів,
складених за результатами проведення таких перевірок, та розпоряджень про усунення порушень цих Ліцензійних умов);
оригінали судового рішення про витребування документів з ліцензійної справи,
супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, фотокопії описів витребуваних документів;
інші документи, встановлені законом.
Ліцензійна справа зберігається протягом строку, визначеного законодавством.
Вилучення документів з ліцензійних справ здійснюється в порядку, передбаченому законом.
Орган ліцензування зобов’язаний зробити копії (фотокопії) документів, що вилучаються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.
До ліцензійної справи долучаються документи, визначені законом, на підставі
яких було вилучено документи з ліцензійної справи.
Витребування документів з ліцензійних справ здійснюється на підставі судового рішення.
Орган ліцензування зобов’язаний зробити копії (фотокопії) документів, що витребовуються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.
До ліцензійної справи долучаються судове рішення про витребування документів,
супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, та копія (фотокопії) до опису витребовуваних документів.
Оригінали витребовуваних документів надсилаються поштовим відправленням з
описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.
Вилучення документів з ліцензійної справи не є підставою для відмови органом ліцензування у здійсненні передбачених Законом України «Про державне регулювання
діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» дій, крім випадку одержання органом ліцензування судового рішення про заборону їх вчинення.
11. Документи, що складаються здобувачем ліцензії або ліцензіатом відповідно до
цих Ліцензійних умов, викладаються державною мовою та підписуються здобувачем
ліцензії або ліцензіатом, або особою, уповноваженою представляти юридичну особу
у правовідносинах з третіми особами.
У разі оформлення документів, що складаються здобувачем ліцензії, ліцензіатом на паперовому носії вони складаються за допомогою друкувальних засобів або
оформлюються рукописним способом (друкованими літерами, чітко та розбірливо,
виправлення не допускаються).
Сторінки багатосторінкових документів нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою здобувача ліцензії, ліцензіата (за наявності).
Документи, що подаються в електронній формі, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.
Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.
Документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.
12. Органу ліцензування забороняється вимагати додаткові документи, які не зазначені у цих Ліцензійних умовах.
13. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про будь-які зміни
даних, зазначені у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі, протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання. Інформація про зміни даних надсилається у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) у довільній формі разом з документами або засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують такі зміни.
14. Відповідальність за достовірність поданої інформації несе здобувач ліцензії,
ліцензіат.
15. Повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії за формою згідно з
додатком 4 надсилається ліцензіату у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.
16. Повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за формою
згідно з додатком 5 надсилається здобувачу ліцензії у будь-який зручний для здобувача ліцензії спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. У рішенні про
відмову у видачі ліцензії зазначаються перелік та опис підстав (обґрунтування) для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.
17. Після отримання ліцензії організатор азартних ігор зобов’язаний повідомити
органу ліцензування про відкриття грального закладу казино не менше ніж за три робочих дні до такого відкриття за формою згідно з додатком 6.
18. Організатор азартних ігор повідомляє органу ліцензування про закриття грального закладу казино протягом трьох робочих днів після такого закриття за формою
згідно з додатком 7.
19. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити отримання кореспонденції, у тому числі
тієї, що надсилається органом ліцензування та його територіальними органами, за
своїм місцезнаходженням та повідомлень в електронному вигляді за адресою електронної пошти, зазначеною у заяві про отримання ліцензії.
20. Документи, подання яких для отримання ліцензії передбачено цими Ліцензійними умовами та які прийнято органом ліцензування до розгляду для видачі ліцензії,
поверненню здобувачеві ліцензії не підлягають.
21. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа — резидент України:
1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;
2) статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму
не менше 30 млн. гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав;
3) статутний (складений) капітал якої не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів. Не допускається формування статутного (складеного) капіталу за
рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку;
4) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні
власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором
по відношенню до України;
5) яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування
або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
6) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах;

7) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;
8) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;
9) яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну
особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із
законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;
10) яка не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з
відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення;
11) яка не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій),
що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу;
12) яка відповідає іншим встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та цими Ліцензійними умовами вимогам.
22. Організатором азартних ігор не можуть бути:
1) банки та інші фінансові установи;
2) підприємства, установи та організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
3) юридичні особи, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено займатися організацією та проведенням азартних ігор.
Організаційні вимоги
23. Діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах
казино провадиться юридичними особами на підставі відповідних ліцензій за умови
виконання організаційних, матеріально-технічних, кадрових та фінансово-економічних вимог, установлених цими Ліцензійними умовами та Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
24. Ліцензіат забезпечує провадження діяльності з організації та проведення
азартних ігор у гральних закладах казино виключно в місці її провадження, зазначеному в документах, поданих до органу ліцензування.
25. Організатор азартних ігор зобов’язаний:
1) дотримуватися вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності
щодо організації та проведення азартних ігор», цих Ліцензійних умов, а також інших
нормативно-правових актів України;
2) дотримуватися правил проведення азартних ігор;
3) проводити виключно дозволені Законом України «Про державне регулювання
діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» види азартних ігор у гральних закладах казино лише після отримання відповідних ліцензій;
4) дотримуватися вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інших нормативноправових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
5) не вчиняти дії, що можуть мати вплив на результати азартних ігор;
6) встановлювати та розробляти правила організатора азартної гри (у тому числі
порядок визначення результату азартних ігор, розрахунку та здійснення виплат виграшів (призів), умови взаємодії організатора азартних ігор з гравцями та іншими
особами, що повинні міститися у правилах проведення азартних ігор);
7) фіксувати в онлайн-системі, використання якої для організатора азартних ігор
є обов’язковим відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та яка пов’язана каналами зв’язку
(в режимі реального часу) з Державною системою онлайн-моніторингу, операції, визначені порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;
8) забезпечити зберігання у гральному закладі казино таких документів або їх копій: документи про право власності або користування приміщенням (свідоцтво про
право власності, договір купівлі-продажу, договір оренди тощо), в якому здійснюються організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, документи про право власності на гральні автомати, документи про право власності або користування іншим гральним обладнанням (договір купівлі-продажу, договір оренди, видаткова накладна тощо), документи на гральне обладнання та відповідні сертифікати;
9) встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри;
10) своєчасно та в повному обсязі здійснювати виплату (видачу) виграшу (призу), виплату відповідно до правил проведення азартних ігор у гральних закладах казино протягом строку, встановленого Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», крім випадків, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також на вимогу гравця здійснити виплату виграшу (призу) у грошовій безготівковій формі;
11) вживати заходів для недопущення виплати (видачі) виграшу (призу) або його еквіваленту, повернення ставок будь-яким третім особам, зокрема особам, на користь яких гравець пропонує здійснити виплату або повернення (крім випадків звернення щодо повернення ставок, зроблених неповнолітньою, недієздатною особою
або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, або особою, внесеною до Реєстру
осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є законним представником такої особи);
12) вести облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від
кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів);
13) у разі використання ігрових замінників гривні проводити їх облік;
14) розмістити у гральному закладі казино у доступному для гравців та відвідувачів місці відомості про рішення про видачу ліцензії (дата та номер рішення, строк
дії ліцензії) на організацію та проведення азартних ігор, правила організатора азартних ігор, правила відвідування грального закладу, правила проведення азартних ігор,
викладені державною мовою та перекладені на англійську мову, повідомлення щодо
можливого програшу та втрати коштів;
15) вживати заходів для запобігання порушенню законодавства гравцями, відвідувачами, працівниками організатора азартних ігор;
16) вживати заходів для недопущення до гральних закладів казино та до участі
в азартних іграх у гральних закладах казино осіб, які не досягли 21-річного віку, та
осіб, стосовно яких наявні обмеження згідно із Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;
17) своєчасно вносити плату за відповідну ліцензію або ліцензії, які отримав такий організатор азартних ігор;
18) використовувати під час організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино онлайн-системи, що виключають можливість несанкціонованого втручання у їх роботу або створення умов для заздалегідь визначеного результату гри;
19) вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), у тому числі розміщувати у загальному доступі в місцях провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор інформаційні матеріали щодо гральної залежності
та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, ознаки патологічної та проблемної гральної залежності та про
місця, де можна отримати допомогу в разі гральної залежності;
20) розглядати скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі, надавати на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних ігор у
гральних закладах казино;
21) повідомляти органу ліцензування про будь-які зміни даних, зазначені у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі протягом
строку, встановленого законом;
22) у встановленому порядку забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб’єктами сертифікації, не використовувати несертифіковане гральне обладнання (у разі коли сертифікація відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних
ігор» є обов’язковою);
23) розміщувати гральні заклади казино з дотриманням вимог, передбачених законодавством;
24) розмістити інформацію про діяльність організацій, лікувальних закладів та/
або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, телефон
служби підтримки), в друкованому вигляді в місцях провадження діяльності з організації азартних ігор у гральних закладах казино;
25) встановити правила відвідування грального закладу казино, які мають бути
складені державною та англійською мовами, пронумеровані, переплетені, завірені

підписом уповноваженої особи організатора азартних ігор та скріплені печаткою організатора азартних ігор (за наявності);
26) дотримуватися принципів відповідальної гри, зокрема:
забезпечувати ідентифікацію гравця (гравців) та відвідувача (відвідувачів) у порядку, визначеному Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо
організації та проведення азартних ігор», у гральному закладі казино;
у випадках та порядку, встановлених органом ліцензування, не допускати до участі в азартних іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у
яких виражена ігрова залежність (лудоманія);
утримуватися від надання гравцям будь-яких бонусних виплат, подарунків та/або
надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу
гравця у відповідній азартній грі.
Організатор азартних ігор, який не забезпечив неможливість участі в азартних
іграх осіб, участь яких в таких іграх заборонена Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та іншими законами, зобов’язаний відшкодувати таким особам на їх вимогу або на вимогу членів
сім’ї таких осіб фінансову шкоду в розмірі десятикратного розміру програшу, що заподіяна зазначеним особам внаслідок такої бездіяльності організатора азартних ігор.
Порядок відшкодування встановлюється органом ліцензування;
27) вживати заходів для забезпечення безпеки відвідувачів та гравців гральних
закладів казино, зокрема шляхом надання доступу до відвідування гральних закладів після проведення перевірки відвідувачів та гравців за допомогою металошукача, та встановити режим пропуску до грального закладу казино, який унеможливить
відвідування гральних закладів особами з холодною чи вогнепальною зброєю, крім
осіб, які здійснюють охорону відповідного закладу або готелю, особами з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними
або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами;
28) обладнати приміщення грального закладу казино системою охоронної сигналізації та системами відеоспостереження, а також забезпечити зберігання відеозаписів;
29) унеможливити настання таких випадків:
надання заздалегідь неправдивої інформації щодо порядку організації та проведення азартних ігор та результатів гри;
сприяння у виграші;
втручання у процес гри (крім випадків, передбачених правилами азартних ігор);
30) виконувати інші обов’язки, передбачені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», цими Ліцензійними умовами та іншими актами законодавства про азартні ігри.
26. Організатору азартних ігор забороняється:
прийняття ставок у кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою,
крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації
платежу;
надання гравцю позики для участі у грі, розміщувати у гральних закладах банківські та кредитні установи, ломбарди, банкомати, пункти обміну валют;
пропонування або надання гравцям безкоштовно або як винагороду за участь в
азартній грі алкогольних напоїв, пива, слабоалкогольних напоїв чи тютюнових виробів або майна, володіння або розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів або ліцензій.
27. Організатор азартних ігор зобов’язаний унеможливити надання заздалегідь
неправдивої інформації щодо порядку організації та проведення азартних ігор у
гральному закладі казино та результатів гри, сприяння у виграші, втручання у процес
гри (крім випадків, передбачених правилами азартних ігор).
28. Організатор азартних ігор може проводити у гральному закладі казино ігри в
покер, інші азартні ігри казино. Не допускається проведення азартних ігор у гральному закладі казино, що мають ознаки лотереї, у тому числі прийняття ставок на результати розіграшів лотерей.
29. Організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино дозволяється виключно на території спеціальних гральних зон на підставі відповідної ліцензії.
30. На підставі однієї ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино може провадитися діяльність одного закладу казино.
31. Територією спеціальної гральної зони для гральних закладів казино вважається:
1) територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії «п’ять зірок» з номерним фондом не менше 150 номерів для м. Києва;
2) територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії «п’ять зірок» та/або
«чотири зірки» з номерним фондом не менше 100 номерів для інших населених
пунктів;
3) територія заміського комплексу відпочинку — об’єкта нерухомого майна, що
розташований за межами міста та складається з двох або більше будівель та споруд,
загальною площею не менше 10 тис. кв. метрів, з обов’язковим оснащенням готелем категорії «п’ять зірок»;
4) територія спеціальної територіальної гральної зони, створеної за рішенням Кабінету Міністрів України.
32. Територіальною спеціальною гральною зоною, створеною за рішенням Кабінету Міністрів України, може бути:
1) територія в межах митної території України за межами населених пунктів;
2) територія населених пунктів поза межами житлових районів;
3) територія, що потребує додаткового стимулювання її соціально-економічного
розвитку.
У межах територіальної спеціальної гральної зони, створеної за рішенням Кабінету
Міністрів України, дозволяється розміщувати казино на території окремих будівель у
випадку, якщо площа грального закладу казино становить більше 10 тис. кв. метрів.
На території України за рішенням Кабінету Міністрів України може бути створено
не більше п’яти територіальних спеціальних гральних зон.
33. У разі реалізації окремих інвестиційних проектів з організації та проведення
азартних ігор казино за рішенням Кабінету Міністрів України положення частини третьої статті 26 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» не застосовуються. Організація та проведення азартних ігор відповідно до частини п’ятої статті 26 зазначеного Закону здійснюються на
підставі інвестиційної ліцензії.
34. Інвестиційна ліцензія на діяльність з організації та проведення азартних ігор
казино також видається органом ліцензування за умови будівництва заявником готельного комплексу категорії «п’ять зірок» з номерним фондом не менше 200 номерів (у м. Києві) або 150 номерів в інших містах та дає право здійснювати організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, розміщених у такому
готельному комплексі.
35. Категорія готелю підтверджується свідоцтвом про встановлення готелю відповідної категорії.
36. Режим роботи грального закладу казино та об’єктів, що в ньому розміщені, визначається організатором азартних ігор самостійно з урахуванням необхідності дотримання вимог законодавства щодо забезпечення громадської безпеки і правопорядку, нормальних (звичайних) умов життя для громадян, які проживають на суміжній та прилеглій до спеціальної гральної зони території, а також виконання норм
і правил, що регламентують граничний рівень звукового шуму та електромагнітного випромінювання.
Матеріально-технічні вимоги
37. Організатор азартних ігор зобов’язаний встановлювати та використовувати
гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його
діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри.
38. Організатор азартних ігор зобов’язаний забезпечити проведення сертифікації
та інспектування грального обладнання суб’єктами сертифікації (у разі коли сертифікація відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо
організації та проведення азартних ігор» є обов’язковою).
39. Орган ліцензування встановлює виключний перелік грального обладнання, що
підлягає обов’язковій сертифікації. Забороняється використання несертифікованого грального обладнання, щодо якого встановлена вимога органу ліцензування про
сертифікацію.
40. Сертифікація та інспектування грального обладнання на відповідність встановленим технічним вимогам (стандартам) проводяться відповідно до встановленого порядку суб’єктами сертифікації, перелік яких визначений органом ліцензування.
41. Гральне обладнання розміщується виключно у приміщеннях гральних закладів казино (у спеціальних гральних зонах). Забороняється розміщувати гральне обладнання поза межами гральних закладів казино (спеціальних гральних зон), крім
зберігання організатором азартних ігор непрацюючого або резервного обладнання.
Гральні автомати, розміщені в гральному закладі казино, повинні належати організатору азартних ігор на праві власності та бути підключені до Державної системи
онлайн-моніторингу або до онлайн-системи організатора азартних ігор, поєднаної
каналами зв’язку з Державною системою онлайн-моніторингу.
Технічні засоби онлайн-системи організації азартних ігор, за допомогою яких надаються послуги, повинні розміщуватися виключно на території України. Інформація
в онлайн-системі повинна оброблятися виключно на території України.
42. Кожна одиниця грального обладнання, розміщеного в гральному закладі (крім
гральних столів, у тому числі з кільцем рулетки) повинна бути підключена до онлайнсистеми організатора азартних ігор, що пов’язана каналами зв’язку із Державною
системою онлайн-моніторингу та забезпечує передачу інформації в режимі реального часу до Державної системи онлайн-моніторингу.
Гральне обладнання (крім гральних столів, у тому числі з кільцем рулетки) повинно бути підключено до Державної системи онлайн-моніторингу не пізніше:
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десяти днів з дня отримання ліцензії у разі першого підключення до Державної
системи онлайн-моніторингу нового організатора азартних ігор (для онлайн-систем
організаторів азартних ігор);
дня отримання ліцензії на гральне обладнання (гральний автомат).
43. На корпусі кожного грального автомата зазначаються виробничий номер, рік
виробництва, дані про модифікацію та ремонт (за наявності), назва виробника.
На лицьовому боці корпусу кожного грального автомата зазначається загальний
відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю).
44. Забороняється підключення до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації, та елементів, що можуть вплинути на роботу грального обладнання, які не були сертифіковані суб’єктом сертифікації.
45. Забороняється внесення змін (модифікацій) до грального обладнання, здійснення яких не погоджено розробником такого грального обладнання або якщо це не
передбачено технічною та програмною документацією грального обладнання.
Забороняється підключення до грального обладнання елементів (обладнання),
використання яких не передбачено документацією з експлуатації, крім підключення до онлайн-системи організатора азартних ігор чи Державної системи онлайн-моніторингу.
46. Забороняється використання гральних автоматів, загальний відсоток виграшу
(теоретичне повернення гравцю) в яких встановлений на рівні менш як 90 відсотків.
Забороняється використання грального обладнання, що передбачає встановлення відсотка виграшу механічним способом.
Забороняється використання несертифікованих гральних автоматів та гральних
автоматів, випущених до 2019 року.
Забороняється використання гральних автоматів, виробниками (постачальниками) яких є резиденти іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-агресором та/або державою-окупантом.
До використання у гральному закладі допускаються виключно гральні автомати,
у яких відсутні купюроприймачі.
Усі гральні автомати повинні бути обладнані генераторами випадкових чисел, що
проводять випадкові та незалежні результати гри та забезпечують неможливість передбачення результату майбутньої гри, спираючись на результати попередніх ігор.
Генератори випадкових чисел у гральних автоматах повинні працювати постійно, незважаючи на те, йде гра з використанням грального автомата чи ні.
Генератори випадкових чисел та процес випадкового вибору повинні бути захищені від зовнішнього впливу, зокрема електромагнітного чи електростатичного втручання, радіочастотних перешкод.
Гральні автомати повинні використовувати захищені протоколи зв’язку, що забезпечують захист генератора випадкових чисел та процес випадкового відбору від
впливу з боку пов’язаного обладнання, з яким відбувається обмін даними.
Забороняється вносити не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника зміни у конструкцію сертифікованого грального обладнання.
47. Участь в азартній грі у гральному закладі казино здійснюється з використанням ігрових замінників гривні (гральних жетонів, фішок). У гральному закладі казино забороняється прийняття ставок грошима, матеріальними цінностями чи іншим
майном.
Кожний ігровий замінник гривні повинен бути оснащений спеціальним засобом
(чіпом тощо), зчитування якого дає можливість визначити номінал відповідного ігрового замінника гривні та місцезнаходження казино, в якому він використовується
(перебуває в обігу).
48. До використання у гральному закладі допускається виключно гральне обладнання, в якому відсутня можливість несанкціонованого втручання в його діяльність
або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри.
49. Програмне забезпечення грального обладнання повинно бути ліцензованим
та сертифікованим на предмет відповідності національним або міжнародним стандартам.
50. Онлайн-система організатора азартних ігор повинна забезпечувати прийняття ставки та фіксацію кожної операції з прийняття ставки, виплати (видачі) виграшу
(призу), здійснення виплати та інші операції, пов’язані з організацією та проведенням азартних ігор у гральному закладі казино, захист даних від втрати, перекручення, підробки, знищення, копіювання, несанкціонованого доступу та будь-якого іншого стороннього (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи організатора азартних ігор.
Онлайн-система організатора азартних ігор повинна бути пов’язана каналами зв’язку з Державною системою онлайн-моніторингу відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення
азартних ігор».
51. Організатор азартних ігор забезпечує розміщення грального обладнання у
кількості не менше:
1) десяти гральних столів, у тому числі не менше двох гральних столів з кільцем
рулетки, та не менше 50 гральних автоматів у разі розташування грального закладу
казино на території спеціальної гральної зони у населених пунктах з чисельністю населення більше 500 тис. осіб;
2) п’яти гральних столів, у тому числі не менше одного грального стола з кільцем
рулетки, та не менше 20 гральних автоматів у разі розташування грального закладу
казино на території спеціальної гральної зони у населеному пункті з чисельністю населення менше 500 тис. осіб та поза межами населених пунктів.
52. Організатор азартних ігор у гральному закладі казино, розташованому на території окремої будівлі в межах спеціальної територіальної гральної зони, створеної
за рішенням Кабінету Міністрів України, зобов’язаний розмістити:
1) гральне обладнання у кількості не менше 20 гральних столів, у тому числі не
менше чотирьох гральних столів з кільцем рулетки, та не менше 250 гральних автоматів;
2) заклад громадського харчування.
53. Мінімальна площа приміщення для розташування грального закладу казино
на території будівель, в яких розташовані готелі категорії «п’ять зірок», становить не
менш як 500 кв. метрів. Територія для розміщення грального закладу казино повинна бути відокремлена таким чином, щоб унеможливити неконтрольований вхід відвідувачів без їх ідентифікації.
54. Організатор азартних ігор зобов’язаний обладнати приміщення грального закладу казино системою охоронної сигналізації та системами відеоспостереження, а
також забезпечити зберігання відеозаписів.
Системи охоронної сигналізації та відеоспостереження приміщення грального закладу казино повинні відповідати таким вимогам:
забезпечувати безперервний чіткий (з можливістю встановлення чіткого відображення всіх предметів та вигляду осіб) відеозапис;
забезпечувати огляд усього закладу казино без виникнення зон, які не охоплюються системою відеоспостереження (крім вбиралень).
Системи охоронної сигналізації та відеоспостереження приміщень казино повинні
відповідати стандартам та вимогам, що встановлені до таких систем.
Ліцензіат забезпечує зберігання відеозаписів, здійснених за допомогою систем відеоспостереження, протягом одного року після здійснення відеозапису.
Про роботу систем охоронної сигналізації та відеоспостереження приміщень казино організатор азартних ігор повинен поінформувати відвідувачів відповідними позначеннями.
Кадрові вимоги
55. Працівниками організатора азартних ігор та іншими особами, залученими до
надання послуг організатором азартних ігор, не можуть бути особи, які на момент початку роботи не досягли 21-річного віку.
56. У керівників, головних бухгалтерів або осіб, на яких покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних
власників організатора азартних ігор повинна бути бездоганна ділова репутація.
57. Організатори азартних ігор зобов’язані забезпечити періодичне проведення
інструктажів із персоналом щодо принципів відповідального ставлення до відповідних азартних ігор та заходів, спрямованих на запобігання (попередження) виникненню ігрової залежності.
58. Чисельність працівників у гральному закладі казино, які працюють за трудовим договором, укладеним з організатором азартних ігор, не може бути менше ніж
50 осіб.
59. Чисельність працівників у гральному закладі казино, розташованому на території окремої будівлі в межах спеціальної територіальної гральної зони, створеної за
рішенням Кабінету Міністрів України, які працюють за трудовим договором, укладеним з організатором азартних ігор, не може бути менше ніж 200 осіб.
Фінансово-економічні вимоги
60. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа — резидент України, статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами
на суму не менше 30 млн. гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та
майнових прав.
Організатор азартних ігор зобов’язаний на дату подання заяви про отримання ліцензії та протягом строку дії такої ліцензії підтримувати розмір статутного (складеного) капіталу у розмірі не меншому, що встановлений цим пунктом.
61. Статутний (складений) капітал організатора азартних ігор не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів. Не допускається формування статутного
(складеного) капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку.
62. Організатор азартних ігор зобов’язаний оформити цільовий банківський депозит чи банківську гарантію для забезпечення здійснення виплати виграшів на суму 7 200 (сім тисяч двісті) розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1
січня поточного року.

Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження діяльності у
сфері організації та проведення азартних ігор у
гральних закладах казино
________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії
Здобувач ліцензії _____________________________________________________
(найменування здобувача ліцензії)

______________________________________________________________________
(місцезнаходження здобувача ліцензії

______________________________________________________________________
ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)

Адреса електронної пошти ___________________________________
Прошу видати ліцензію з метою провадження діяльності у сфері організації та
проведення азартних ігор у гральних закладах казино, а саме:
□ ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор
у гральних закладах казино;
□ ліцензію на гральний стіл та/або ліцензію на гральний стіл з кільцем рулетки;
□ інвестиційну ліцензію;
□ ліцензію на гральний автомат.
Інформація про правові підстави використання онлайн-системи організатора
азартних ігор у гральному закладі казино ____________________________________
______________________________________________________________________
Інформація про бренд організатора азартних ігор, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі казино, ________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Спосіб отримання повідомлення про прийняте рішення:
□ нарочно;
□ поштовим відправленням;
□ в електронному вигляді.
Даю згоду на обробку персональних даних на виконання вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних
ігор» та Ліцензійних умов.
Із Ліцензійними умовами та Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» ознайомлений і зобов’язуюся
їх виконувати.
Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цієї заяви, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.
________________________________ ________________ _______________________
(найменування посади здобувача
(ініціали/ініціал власного імені,
(підпис)
ліцензії)
прізвище)

МП (за наявності)

____ ___________ 20__ р.
Дата і номер реєстрації заяви
___ __________ 20__ р. № _____
______________________
(найменування посади)

(ініціали/ініціал власного імені,
прізвище)

Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження діяльності у
сфері організації та проведення азартних ігор у
гральних закладах казино
ВІДОМОСТІ,
необхідні для отримання ліцензії
Здобувач ліцензії _____________________________________________________
(найменування здобувача ліцензії)

______________________________________________________________________
(місцезнаходження здобувача ліцензії,

______________________________________________________________________
ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)

Організаційні вимоги
Реквізити документа (документів), що підтверджує права власності (користування) приміщення (приміщенням), ___________________________________________
______________________________________________________________________
Територія спеціальної гральної зони ______________________________________
		

(назва готелю, адреса його місцезнаходження,

______________________________________________________________________
інформація про встановлення категорії готелю та його номерний фонд)

Реквізити дозволу, що підтверджує відповідність приміщення вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення
азартних ігор», _________________________________________________________
______________________________________________________________________
Відомості декларації про початок будівельних робіт у випадку будівництва готельного комплексу (у разі подання зави про отримання інвестиційної ліцензії) _________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Свідоцтво про встановлення готелю відповідної категорії ____________________
______________________________________________________________________
Режим роботи грального закладу казино _________________________________
			

________________________________ ________________ _______________________
(найменування посади здобувача
(ініціали/ініціал власного імені,
(підпис)
ліцензії)
прізвище)

МП (за наявності)

___ ___________ 20__ р.
______

Примітка. У разі відсутності відомостей відповідні поля не заповнюються.

Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження діяльності у
сфері організації та проведення азартних ігор у
гральних закладах казино
ОПИС
документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії
Здобувач ліцензії _____________________________________________________
(найменування здобувача ліцензії)

______________________________________________________________________
(місцезнаходження здобувача ліцензії,

______________________________________________________________________
ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)

Дата і номер реєстрації заяви ___ ____________ 20__ р. № ________
Порядковий номер

Найменування документа

Кількість аркушів у документі

Прийняв __________________ _______________________ ____________________
(кількість документів
цифрами і словами)

(підпис відповідальної особи)

(ініціали/ініціал власного
імені, прізвище)

___ __________ 20__ р.
________________________________ ________________ _______________________
(найменування посади здобувача
(ініціали/ініціал власного імені,
(підпис)
ліцензії)
прізвище)

МП (за наявності)

___ __________ 20__ р.

_______________ ______________________________
(підпис)

за рахунок цінних паперів ______________________ гривень;
за рахунок іншого майна _______________________ гривень;
за рахунок майнових прав ______________________ гривень.
Дата формування ____________________________________________________
Реквізити документа, виданого незалежним аудитором, _____________________
______________________________________________________________________
Відомості про оформлення цільового банківського депозиту або банківської гарантії _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цих відомостей, є підставою для
відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.

(дні тижня, години роботи)

Реквізити документа, що є підставою для володіння (користування) системами
охоронної сигналізації та відеоспостереження, _______________________________
______________________________________________________________________
Матеріально-технічні вимоги
Перелік наявних приміщень грального закладу та їх оснащення (не зазначаються
матеріали, інструменти, які не можна ідентифікувати)
Перелік грального обладнання із зазначенням
повної інформації про нього
найменування граль- дані про модиНайменуван- ного обладнання, краї- фікацію та ре- відомості про
приміщення на походження, найме- монт (за наяв- сертифікаПорядковий ня
(кабінету), йо- нування виробника, ності), загаль- цію та/або інномер
го площа кв. виробничий номер, рік ний відсоток ви- спектування
метрів
виробництва, відомос- грашу (за наяв- (у разі необті про підставу для во- ності), технічхідності)
лодіння
ний стан
Загальна площа приміщень __________________________ кв. метрів
Кадрові вимоги
Відомості про відповідність керівника, головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»
Відомості про відсутність встановлених протягом останніх трьох років компетентними органами або
судом порушень вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, законодавства про фінансові поПрізвище,
слуги та законодавства про заОсновна
Поряд
ім’я,
Дата
побігання
корупції, а також про
ковий по батько- Посада робота/за
наровідсутність судимості за злочисумісниномер ві (за надження
ни проти громадської безпеки,
цтвом
явності)
злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем
та комп’ютерних мереж і мереж
електрозв’язку, та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, яка не
знята або не погашена в установленому законом порядку
Фінансово-економічні вимоги
Статутний (складений) капітал організатора азартних ігор становить ___________
_____________________ гривень, сформований у тому числі:
коштами _________________ гривень;

Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження діяльності у
сфері організації та проведення азартних ігор у
гральних закладах казино
ФОРМА
повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії
______________________________________________________________________
(найменування здобувача ліцензії)

Відповідно до статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах
казино, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 р.
№ 1341 «Про затвердження ліцензійних умов у сфері організації та проведення
азартних ігор», Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє:
_______________________ року прийнято рішення №_________ про видачу ліцензії
______________________________________________________________________
(найменування виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до статті 2
Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

______________________________________________________________________.
(вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне регулювання
діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

Ліцензія видається Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії ліцензії згідно із
Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
Плата за ліцензію _____________________________________________________
(вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне регулювання
діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)
становить ______________________________________________ гривень та вноситься заявником на рахунок Казначейства за кодом класифікації доходів бюджету ____________________________ не пізніше десяти робочих днів з дня отримання
заявником від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей даного повідомлення
про прийняття рішення про видачу ліцензії.
Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є будь-який документ,
що відповідно до законодавства підтверджує оплату.
_________________________ _____________________
(підпис відповідальної особи)

___ __________ 20__ р.

(ініціали/ініціал власного
імені, прізвище)

Додаток 5
до Ліцензійних умов провадження діяльності у
сфері організації та проведення азартних ігор у
гральних закладах казино
ФОРМА
повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії
_____________________________________________________________
(найменування здобувача ліцензії)

Відповідно до статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах
казино, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 р.
№ 1341 «Про затвердження ліцензійних умов у сфері організації та проведення
азартних ігор», Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє:
_________________ року прийнято рішення №______ про відмову у видачі ліцензії
_____________________________________________________________________
(найменування виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до статті 2
Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

______________________________________________________________________.
(вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне регулювання
діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

Підставами для відмови у видачі є:
□ недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії, ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________;
□ встановлення невідповідності заявника вимогам цього Закону та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеного в заяві про видачу ліцензії, ____________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________;
□ наявність у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих
бенефіціарних власників заявника судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у
сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та
комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку, та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, що не знята
і не погашена в установленому законом порядку, _____________________________
______________________________________________________________________;
□ неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих заявником із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного (складеного) капіталу заявника,
або осіб, які є засновниками (учасниками) заявника, ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________;
□ наявність встановлених суб’єктом державного фінансового моніторингу або
судом порушень заявником вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» ____________
______________________________________________________________________;
□ встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1
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ДОКУМЕНТИ
Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України ____________
______________________________________________________________________.
Повідомляємо, що відповідно до частини другої статті 50 Закону України «Про
державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про відмову у видачі ліцензії
може бути оскаржено до суду.
______________________
______________________ _____________________
(найменування посади)

(підпис відповідальної особи)

(ініціали/ініціал власного
імені, прізвище)

___ ___________ 20__ р.

Додаток 6
до Ліцензійних умов провадження діяльності у
сфері організації та проведення азартних ігор у
гральних закладах казино
ФОРМА
повідомлення про відкриття грального закладу
_______________________________________
(найменування органу ліцензування)

______________________________________________________________________
(найменування ліцензіата)

______________________________________________________________________
(ідентифікаційний код ліцензіата)

Повідомляє, що з ________________ року гральний заклад __________________
______________________________________________________________________,
розміщений за адресою _________________________________________________,
буде відкрито.
Графік роботи _______________________________________________________
(дні тижня, години роботи)

__________________________ ______________ ___________________________
(найменування посади ліцензіата)

(підпис)

(ініціали/ініціал власного імені,
прізвище)

МП (за наявності)
____ ____________ 20__ р.
Дата і номер реєстрації
повідомлення
___ ________ 20__ р. № ____

_____________________ _____________________
(підпис особи, яка
прийняла повідомлення)

(ініціали/ініціал власного
імені, прізвище)

Додаток 7
до Ліцензійних умов провадження діяльності у
сфері організації та проведення азартних ігор у
гральних закладах казино
ФОРМА
повідомлення про закриття грального закладу
________________________________________
(найменування органу ліцензування)

______________________________________________________________________
(найменування ліцензіата)

______________________________________________________________________
(ідентифікаційний код ліцензіата)

Повідомляє, що з ________________ року гральний заклад __________________
______________________________________________________________________,
розміщений за адресою __________________________________________________,
буде закрито у зв’язку з __________________________________________________.
__________________________ ______________ ___________________________
(найменування посади ліцензіата)

(підпис)

(ініціали/ініціал власного імені,
прізвище)

МП (за наявності)
___ ____________ 20__ р.
Дата і номер реєстрації
повідомлення
___ ________ 20__ р. № ____

_____________________ _____________________
(підпис особи, яка
прийняла повідомлення)

(ініціали/ініціал власного
імені, прізвище)

Додаток 8
до Ліцензійних умов провадження діяльності у
сфері організації та проведення азартних ігор у
гральних закладах казино
Схематичне зображення структури власності ______________________________
(найменування здобувача ліцензії)

Зразок

станом на ___________ 20__ року

____________________________ _____________
(найменування посади здобувача
ліцензії)

___ ___________ 20__ р.

(підпис)

МП (за наявності)

________________________
(ініціали/ініціал власного імені,
прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2020 р. № 1341
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах
гральних автоматів
Загальні питання
1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України «Про державне
регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії
на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів та ліцензій на гральний автомат, а також вичерпний перелік вимог,
обов’язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.
2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх юридичних осіб, що провадять
діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, та на здобувачів ліцензій.
Отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів та ліцензії на гральний автомат (на кожен граль-

ний автомат окремо) дає право на провадження діяльності організатора азартних
ігор у залах гральних автоматів.
3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у такому значенні:
здобувач ліцензії (заявник) — юридична особа, яка звернулася в установленому
законодавством порядку до органу ліцензування із заявою про отримання ліцензії,
зазначеної у пункті 1 цих Ліцензійний умов;
ліцензіат (організатор азартних ігор) — юридична особа, яка має ліцензію, передбачену цими Ліцензійними умовами;
ліцензійна справа — єдиний набір документів в електронній формі на електронних носіях інформації (або в електронній формі на електронних носіях інформації
та на паперових носіях у разі, коли заявник подав заяву та документи на паперових
носіях) стосовно відповідного здобувача ліцензії (заявника) чи ліцензіата, які подані
ним та/або надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних осіб, фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;
місце провадження діяльності — зал гральних автоматів у спеціальній гральній
зоні, у межах якого організатор азартних ігор провадить діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів.
Інші терміни вживаються у значенні, визначеному в Законах України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
4. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей є органом ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних
автоматів (далі — орган ліцензування).
5. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її одержання — їм відповідати.
Вимоги цих Ліцензійних умов стосуються кожного організатора азартних ігор,
який повинен виконувати їх щодо кожного місця провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів.
Провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів може здійснюватися виключно за наявності в
юридичних осіб відповідних ліцензій з використанням сертифікованого (відповідно
до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор») та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу
грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.
Ліцензіат забезпечує провадження господарської діяльності у сфері організації
та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів виключно в місцях її провадження, зазначених у документах, поданих до органу ліцензування.
6. Провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних
ігор у залах гральних автоматів здійснюється на підставі таких видів ліцензій:
1) ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у
залах гральних автоматів;
2) ліцензії на гральний автомат.
Здобувач ліцензії, ліцензіат не може перебувати прямо чи опосередковано під
контролем (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України
(у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії
яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної
сили проти України, та/або не може діяти в інтересах таких осіб.
Здобувач ліцензії, ліцензіат та/або пов’язані з ним особи не можуть належати до
осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України «Про
санкції».
Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів дає право використовувати тільки один бренд організатора
азартних ігор відповідно до правил, встановлених Законом України «Про державне
регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
7. Документи подаються до органу ліцензування та отримуються від нього за вибором здобувача ліцензії у спосіб, визначений цими Ліцензійними умовами.
Документи для отримання ліцензії можуть бути подані до органу ліцензування за
вибором здобувача ліцензії:
нарочно;
поштовим відправленням з описом вкладення;
в електронній формі з оформленням згідно з вимогами законодавства у сфері
електронного документообігу.
8. Для отримання ліцензії кожного виду заявник подає до органу ліцензування
окрему заяву за формою згідно з додатком 1.
У заяві про отримання ліцензії повинні міститися такі дані:
найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код заявника;
вид господарської діяльності, зазначений у частині першій статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних
ігор», на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію;
вид ліцензії, що має намір отримати заявник;
інформація про правові підстави для використання онлайн-системи організатора азартних ігор;
інформація про бренд організатора азартних ігор, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів.
9. До заяви про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів додаються:
1) засвідчені копії установчих документів заявника;
2) оригінал або належним чином засвідчена копія витягу з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подання заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;
3) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, виданого незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», що підтверджує повноту формування статутного
(складеного) капіталу;
4) оригінал або належним чином засвідчена копія документів, що підтверджують
джерела походження коштів, використаних для формування статутного (складеного) капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників)
або податкова звітність фізичних осіб — засновників (учасників) юридичної особи,
яка має намір провадити господарську діяльність у сфері організації та проведення
азартних ігор у залах гральних автоматів;
5) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;
6) оригінал або належним чином засвідчена копія довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи,
на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника;
7) оригінал або належним чином засвідчена копія документів, що підтверджують
право власності (користування), або оригінал чи належним чином засвідчена копія
попереднього договору, що передбачає таке право, та характеристики приміщення, в
якому організатор азартних ігор планує провадити діяльність;
8) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує відповідність приміщень вимогам, встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;
9) належним чином засвідчені копії документів та/або інформація, що підтверджують відповідність території спеціальної гральної зони, в межах якої здійснюватиметься організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, вимогам, встановленим частиною другою статті 38 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», та відповідність
залів гральних автоматів вимогам, встановленим частинами третьою та четвертою
статті 38 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та
проведення азартних ігор»;
10) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідний бренд організатора азартних ігор,
та інша інформація щодо бренду, що планується використовувати для організації та
проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;
11) відомості, необхідні для отримання ліцензії, за формою згідно з додатком 2;
12) інформація про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України»)
та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
13) інформація про те, що здобувач ліцензії та/або пов’язані з ним особи не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України
«Про санкції». Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог
пункту 11 цих Ліцензійних умов;
14) інформація про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом
та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України. Така інформація
подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
15) інформація про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензії не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до Украї-

ни. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11
цих Ліцензійних умов;
16) інформація про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної
держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
17) інформація про те, що здобувач ліцензії не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення,
сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
18) структура власності здобувача ліцензії та інформація про кінцевого бенефіціарного власника здобувача ліцензії, який є юридичною особою, в тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник — юридична особа, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства,
серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця,
місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником,
характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності у здобувача ліцензії кінцевого бенефіціарного власника, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник —
юридична особа, подається обґрунтована причина його відсутності. Така структура
власності подається за формою згідно з додатком 8.
До заяви про отримання ліцензії на гральний автомат додаються:
оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;
відомості, необхідні для отримання ліцензії, за формою згідно з додатком 2;
оригінал або належним чином засвідчена копія документів, що підтверджують
сертифікацію гральних автоматів та право власності заявника на них, та документи, що підтверджують право власності (користування) на приміщення, або попередній договір, що передбачає таке право, що буде використовуватися як зал гральних автоматів.
Разом з відповідною заявою та підтвердними документами здобувач ліцензії подає до органу ліцензування два примірники опису документів (за формою згідно з
додатком 3), на яких уповноваженою посадовою особою органу ліцензування робиться відмітка про дату прийняття документів і засвідчується своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один примірник опису надсилається органом
ліцензування здобувачу ліцензії (у разі подання здобувачем ліцензії документів до
органу ліцензування нарочно — видається йому нарочно відразу після заповнення),
а другий примірник опису залишається в органі ліцензування.
10. Усі подані здобувачем ліцензії документи формуються в єдину ліцензійну
справу.
Орган ліцензування після надходження від здобувача ліцензії заяви про отримання ліцензії формує єдину ліцензійну справу щодо цього суб’єкта (якщо орган ліцензування ще не має ліцензійної справи щодо відповідної юридичної особи).
Під час ведення ліцензійних справ орган ліцензування повинен дотримуватися вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.
Зберігання ліцензійних справ в електронній формі на електронних носіях інформації та подання їх до архівних установ здійснюється відповідно до Закону України
«Про електронні документи та електронний документообіг».
У ліцензійній справі зберігаються:
документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та цих Ліцензійних умов (разом із конвертами);
завірені органом ліцензування копії (фотокопії) рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;
оригінали, копії (фотокопії) судових рішень, звернень правоохоронних органів,
що надійшли до органу ліцензування стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;
матеріали (документи або їх копії (фотокопії), завірені органом ліцензування) перевірок органом ліцензування додержання ліцензіатами вимог цих Ліцензійних умов
(зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатів про проведення планових перевірок, актів,
складених за результатами проведення таких перевірок, та розпоряджень про усунення порушень вимог цих Ліцензійних умов);
оригінали судових рішень про витребування документів з ліцензійної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, фотокопії описів витребуваних документів;
інші документи, встановлені законом.
Ліцензійна справа зберігається протягом строку, визначеного законодавством.
Вилучення документів з ліцензійних справ здійснюється в порядку, передбаченому законом.
Орган ліцензування зобов’язаний зробити копії (фотокопії) документів, що вилучаються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.
До ліцензійної справи долучаються документи, визначені законом, на підставі
яких вилучено документи з ліцензійної справи.
Витребування документів з ліцензійних справ здійснюється на підставі судового рішення.
Орган ліцензування зобов’язаний зробити копії (фотокопії) документів, що витребовуються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.
До ліцензійної справи долучаються судове рішення про витребування документів,
супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, та копія (фотокопії) до опису витребовуваних документів.
Оригінали витребовуваних документів надсилаються поштовим відправленням з
описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.
Вилучення документів з ліцензійної справи не є підставою для відмови органом ліцензування у здійсненні передбачених Законом України «Про державне регулювання
діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» дій, крім випадку одержання органом ліцензування судового рішення про заборону їх вчинення.
11. Документи, що складаються здобувачем ліцензії або ліцензіатом відповідно
до цих Ліцензійних умов, повинні бути викладені державною мовою та підписані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом або особою, уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або особою, яка має право вчиняти дії
від імені юридичної особи без довіреності.
У разі оформлення документів на паперовому носії вони складаються за допомогою друкувальних засобів або оформлюються рукописним способом (друкованими
літерами, чітко та розбірливо, виправлення не допускаються).
Сторінки багатосторінкових документів нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою здобувача ліцензії, ліцензіата (за наявності).
Документи, що подаються в електронній формі, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.
Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.
Документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.
12. Органу ліцензування забороняється вимагати додаткові документи, які не зазначені у цих Ліцензійних умовах.
13. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про будь-які зміни
даних, зазначених у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі, протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання. Інформація про зміни даних надсилається у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) у довільній формі разом з документами або засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують такі зміни.
14. Відповідальність за достовірність поданої інформації несе здобувач ліцензії,
ліцензіат.
15. Повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії за формою згідно з
додатком 4 надсилається ліцензіату у будь-який зручний для нього спосіб (нарочно,
поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п’яти робочих днів
з дня прийняття такого рішення.
16. Повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за формою згідно з додатком 5 надсилається здобувачу ліцензії у будь-який зручний для
нього спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються перелік та опис підстав (обґрунтування) для прийняття рішення про відмову в її видачі.
17. Після отримання ліцензії організатор азартних ігор зобов’язаний повідомити
органу ліцензування про відкриття грального закладу не менше ніж за три робочих
дні до такого відкриття за формою згідно з додатком 6.
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ДОКУМЕНТИ
18. Організатор азартних ігор повідомляє органу ліцензування про закриття грального закладу протягом трьох робочих днів після такого закриття за формою згідно
з додатком 7.
19. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити отримання кореспонденції, у тому числі
тієї, що надсилається органом ліцензування та його територіальними органами, за
своїм місцезнаходженням та повідомлень в електронному вигляді за адресою електронної пошти, зазначеною у заяві про отримання ліцензії.
20. Документи, подання яких для отримання ліцензії передбачено цими Ліцензійними умовами та які прийняті органом ліцензування до розгляду для видачі ліцензії,
поверненню здобувачеві ліцензії не підлягають.
21. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа — резидент України:
1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;
2) статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму
не менше 30 млн. гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав;
3) статутний (складений) капітал якої не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів. Не допускається формування статутного (складеного) капіталу за
рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку;
4) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні
власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором
по відношенню до України;
5) яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування
або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
6) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється (у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах;
7) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;
8) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;
9) яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну
особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із
законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;
10) яка не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з
відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення;
11) яка не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій),
що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу;
12) яка відповідає іншим встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та цими Ліцензійними умовами вимогам.
22. Організатором азартних ігор не можуть бути:
1) банки та інші фінансові установи;
2) підприємства, установи та організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
3) юридичні особи, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено займатися організацією та проведенням азартних ігор.
Організаційні вимоги
23. Господарська діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів провадиться юридичними особами на підставі відповідної ліцензії за умови виконання організаційних, матеріально-технічних, кадрових та фінансово-економічних вимог, установлених цими Ліцензійними умовами та Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
24. Провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах
гральних автоматів здійснюється ліцензіатом виключно в місці провадження діяльності, зазначеному у документах, поданих до органу ліцензування.
25. Організатор азартних ігор зобов’язаний:
1) дотримуватися вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності
щодо організації та проведення азартних ігор», цих Ліцензійних умов, а також інших
нормативно-правових актів України;
2) дотримуватися правил проведення азартних ігор;
3) проводити виключно дозволені Законом України «Про державне регулювання
діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» види азартних ігор лише
після отримання відповідних ліцензій;
4) дотримуватися вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інших нормативноправових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
5) не вчиняти дії, що можуть мати вплив на результати азартних ігор;
6) встановлювати та розробляти правила організатора азартної гри (у тому числі
порядок визначення результату азартних ігор, розрахунку та здійснення виплат виграшів (призів), умови взаємодії організатора азартних ігор з гравцями та іншими
особами, що повинні міститися у правилах проведення азартних ігор);
7) фіксувати в онлайн-системі, використання якої для організатора азартних ігор
є обов’язковим відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та яка пов’язана каналами зв’язку
(в режимі реального часу) з Державною системою онлайн-моніторингу, операції, визначені порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;
8) забезпечити зберігання у гральному закладі таких документів або їх копій, як
документи про право власності або користування приміщенням (свідоцтво про право
власності, договір купівлі-продажу, договір оренди тощо), в якому здійснюються організація та проведення азартних ігор, документи про право власності на гральні автомати та документи про право власності або користування іншим гральним обладнанням (договір купівлі-продажу, договір оренди, видаткова накладна тощо), документи на гральне обладнання та відповідні сертифікати;
9) встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання в його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри;
10) своєчасно та в повному обсязі здійснювати виплату (видачу) виграшу (призу),
виплату відповідно до правил проведення азартних ігор протягом строку, встановленого Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та
проведення азартних ігор», крім випадків, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також на вимогу гравця здійснити виплату виграшу (призу) у грошовій безготівковій формі;
11) вживати заходів для недопущення виплати (видачі) виграшу (призу) або його еквіваленту, повернення ставок будь-яким третім особам, у тому числі особам,
на користь яких гравець пропонує здійснити виплату або повернення (крім випадків
звернення щодо повернення ставок, зроблених неповнолітньою, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, або особою, внесеною до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних
іграх, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є законним представником такої особи);
12) вести облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від
кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (в разі наявності таких виграшів (призів);
13) у разі використання ігрових замінників гривні вести їх облік;
14) розмістити у гральному закладі у доступному для гравців та відвідувачів місці відомості про рішення про видачу ліцензії (дата та номер рішення, строк дії ліцензії) на організацію та проведення азартних ігор, правила організатора азартних ігор,
правила відвідування грального закладу, правила проведення азартних ігор, викладені державною мовою та перекладені на англійську мову, повідомлення щодо можливого програшу та втрати коштів;
15) вживати заходів для запобігання порушенню вимог законодавства гравцями,
відвідувачами, працівниками організатора азартних ігор;
16) вживати заходів для недопущення до гральних закладів та до участі в азартних іграх осіб, які не досягли 21-річного віку, та осіб, стосовно яких наявні обмежен-

ня згідно із Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;
17) своєчасно вносити плату за відповідну ліцензію або ліцензії, які отримав такий організатор азартних ігор;
18) використовувати під час організації та проведення азартних ігор онлайн-системи, що виключають можливість несанкціонованого втручання в їх роботу або створення умов для заздалегідь визначеного результату гри;
19) вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), в тому числі розміщувати у загальному доступі в місцях провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор інформаційні матеріали щодо гральної залежності
та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, ознаки патологічної та проблемної гральної залежності та про
місця, де можна отримати допомогу в разі гральної залежності;
20) розглядати скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі,
надавати на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних ігор;
21) повідомляти органу ліцензування про будь-які зміни даних, зазначених у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі протягом
строку, встановленого законом;
22) у встановленому порядку забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб’єктами сертифікації, не використовувати несертифіковане гральне обладнання (у разі, коли сертифікація відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних
ігор» є обов’язковою);
23) розміщувати гральні заклади з дотриманням вимог, передбачених законодавством;
24) розмістити інформацію про діяльність організацій, лікувальних закладів та/
або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, телефон
служби підтримки), в друкованому вигляді в місцях провадження діяльності з організації азартних ігор;
25) встановити правила відвідування грального закладу, які повинні бути складені державною та англійською мовами, пронумеровані, переплетені, завірені підписом уповноваженої особи організатора та скріплені печаткою організатора азартних ігор (за наявності);
26) дотримуватися принципів відповідальної гри, зокрема:
забезпечувати ідентифікацію гравця (гравців) та відвідувача (відвідувачів) у порядку, визначеному Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо
організації та проведення азартних ігор», у гральному закладі;
у випадках та порядку, встановлених органом ліцензування, не допускати до участі в азартних іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у
яких виражена ігрова залежність (лудоманія);
утримуватися від надання гравцям будь-яких бонусних виплат, подарунків та/або
надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу
гравця у відповідній азартній грі.
Організатор азартних ігор, який не забезпечив неможливість участі в азартних
іграх осіб, участь яких у таких іграх заборонена Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та іншими законами, зобов’язаний відшкодувати таким особам на їх вимогу або на вимогу членів
сім’ї таких осіб фінансову шкоду в розмірі десятикратного розміру програшу, що заподіяна зазначеним особам внаслідок такої бездіяльності організатора азартних ігор.
Порядок відшкодування встановлюється органом ліцензування;
27) вживати заходів для забезпечення безпеки відвідувачів та гравців гральних
закладів, зокрема шляхом надання доступу для відвідування гральних закладів після проведення перевірки відвідувачів та гравців за допомогою металошукача та встановлення режиму пропуску до грального закладу, який унеможливить відвідування
гральних закладів особами з холодною чи вогнепальною зброєю, крім осіб, які здійснюють охорону відповідного закладу або готелю, особами з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами;
28) обладнати приміщення залу гральних автоматів системою охоронної сигналізації та системами відеоспостереження, а також забезпечити зберігання відеозаписів;
29) унеможливити настання таких випадків:
надання заздалегідь неправдивої інформації щодо порядку організації та проведення азартних ігор та результатів гри;
сприяння у виграші;
втручання у процес азартної гри;
30) виконувати інші обов’язки, передбачені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», цими Ліцензійними умовами та іншими актами законодавства про азартні ігри.
26. Організатору азартних ігор забороняється приймати ставки у кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або
дебетовими картками за наявності авторизації платежу. Організатору азартних ігор
забороняється надавати гравцю позики для участі у грі, розміщувати у гральних закладах банківські та кредитні установи, ломбарди, банкомати, пункти обміну валют.
27. Організатору азартних ігор забороняється пропонувати або давати гравцям
безкоштовно або як винагороду за участь в азартній грі алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні напої чи тютюнові вироби або майно, володіння або розпорядження
яким передбачає отримання відповідних дозволів або ліцензій.
28. Організатору азартних ігор заборонено пропонувати відвідувачам та гравцям
тютюнові вироби.
29. Організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів дозволяється виключно у спеціальних гральних зонах на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор на гральних автоматах та ліцензії на гральний автомат, при цьому ліцензуванню підлягає кожен гральний автомат.
30. Територією спеціальної гральної зони для розташування залів гральних автоматів вважається:
1) територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії «три зірки», «чотири зірки» та «п’ять зірок» з номерним фондом не менше 50 номерів для м. Києва;
2) територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії «три зірки», «чотири зірки» та «п’ять зірок» з номерним фондом не менше 25 номерів для інших населених пунктів.
31. Залами гральних автоматів вважаються одне або кілька нежитлових приміщень чи їх частина загальною площею не менше 300 кв. метрів, що розташовані за
однією адресою на території готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії «три зірки», «чотири зірки» та «п’ять зірок».
32. Забороняється розташовувати зали гральних автоматів:
1) безпосередньо у приміщеннях, в яких розміщено органи державної влади, інші
державні органи, органи місцевого самоврядування;
2) ближче ніж за 500 метрів до дошкільних закладів освіти, закладів загальної середньої освіти, позашкільної, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) та
фахової передвищої освіти;
3) безпосередньо у приміщеннях культових будівель та споруд, а також приміщеннях, що належать релігійним організаціям;
4) у приміщеннях, що належать до житлового фонду, або інших приміщеннях жилих будинків, у тому числі багатоквартирних;
5) в об’єктах незавершеного будівництва, кіосках, навісах і пересувних малих архітектурних формах, інших тимчасових спорудах для провадження підприємницької діяльності;
6) у населених пунктах з населенням менше 10 тис. осіб.
33. Категорія готелю підтверджується свідоцтвом про встановлення готелю певної категорії.
34. У залах гральних автоматів забороняється куріння, у тому числі електронних
сигарет. До гри на гральних автоматах не допускаються особи, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння.
35. Одна ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів дозволяє провадити діяльність у приміщеннях
залів гральних автоматів, що відповідають вимогам Закону України «Про державне
регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», та розмістити 250 гральних автоматів.
36. Режим роботи залу гральних автоматів та об’єктів, що в ньому розміщені, визначається організатором самостійно з урахуванням необхідності дотримання вимог
законодавства щодо забезпечення громадської безпеки та правопорядку, нормальних (звичних) умов для життя громадян, які проживають на суміжній та прилеглій до
залу гральних автоматів території, а також виконання вимог норм і правил, що регламентують граничний рівень звукового шуму та електромагнітного випромінювання.
37. Гральних автоматів, розміщених у залі гральних автоматів, не повинно бути
видно із зовнішньої сторони будівлі.
38. Прийняття і повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх
у залах гральних автоматів, виплата виграшів (призів) здійснюються виключно у касах грального закладу з обов’язковим дотриманням вимог законодавства щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та ведення касових операцій у національній валюті.
Матеріально-технічні вимоги
39. Організатор азартних ігор зобов’язаний встановлювати та використовувати
гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання в його
діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри.
40. Організатор азартних ігор зобов’язаний забезпечити проведення сертифікації
та інспектування грального обладнання суб’єктами сертифікації (у разі, коли сертифікація відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо
організації та проведення азартних ігор» є обов’язковою).

41. Орган ліцензування встановлює виключний перелік грального обладнання, що
підлягає обов’язковій сертифікації. Забороняється використання несертифікованого грального обладнання, щодо якого встановлена вимога органу ліцензування про
сертифікацію.
42. Сертифікація та інспектування грального обладнання щодо відповідності встановленим технічним вимогам (стандартам) проводяться відповідно до встановленого порядку суб’єктами сертифікації, перелік яких визначений органом ліцензування.
43. Гральне обладнання розміщується виключно у приміщеннях гральних закладів
(у спеціальних гральних зонах). Забороняється розміщувати гральне обладнання поза межами гральних закладів (спеціальних гральних зон), крім окремого зберігання
організатором азартних ігор непрацюючого або резервного обладнання.
Гральні автомати, розміщені в залі гральних автоматів, повинні належати організатору азартних ігор на праві власності та бути підключені до Державної системи
онлайн-моніторингу або онлайн-системи організатора азартних ігор, поєднаної каналами зв’язку з Державною системою онлайн-моніторингу.
44. Кожна одиниця грального обладнання, розміщеного в гральному закладі, повинна бути підключена до онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов’язана
каналами зв’язку з Державною системою онлайн-моніторингу та забезпечує передачу інформації в режимі реального часу до Державної системи онлайн-моніторингу.
Гральне обладнання повинно бути підключено до Державної системи онлайн-моніторингу не пізніше:
десяти днів з дня отримання ліцензії у разі першого підключення до Державної
системи онлайн-моніторингу нового організатора азартних ігор (для онлайн-систем
організаторів азартних ігор);
дня отримання ліцензії на гральне обладнання (гральний автомат).
45. На корпусі кожного грального автомата зазначаються виробничий номер, рік
виробництва, дані про модифікацію та ремонт (за наявності), найменування виробника.
На лицьовому боці корпусу кожного грального автомата зазначається загальний
відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю).
46. Забороняється підключення до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації, та елементів, що можуть вплинути на роботу грального обладнання, які не сертифіковані
суб’єктом сертифікації.
47. Забороняється внесення змін (модифікацій) до грального обладнання, здійснення яких не погоджено з розробником такого грального обладнання, або в разі, коли це не передбачено технічною та програмною документацією грального обладнання.
Забороняється підключення до грального обладнання елементів (обладнання),
використання яких не передбачено документацією з експлуатації, крім підключення до онлайн-системи організатора азартних ігор чи Державної системи онлайн-моніторингу.
48. Забороняється використання гральних автоматів, загальний відсоток виграшу
(теоретичне повернення гравцю) в яких встановлений на рівні менш як 90 відсотків.
Забороняється використання грального обладнання, що передбачає встановлення відсотка виграшу механічним способом.
Забороняється використання несертифікованих гральних автоматів та гральних
автоматів, випущених до 2019 року.
Забороняється використання гральних автоматів, виробниками (постачальниками) яких є резиденти іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-агресором та/або державою-окупантом.
До використання у гральному закладі допускаються виключно гральні автомати,
в яких відсутні купюроприймачі.
Усі гральні автомати повинні бути обладнані генераторами випадкових чисел, що
проводять випадкові та незалежні результати гри та забезпечують неможливість передбачення результату майбутньої гри, спираючися на результати попередніх ігор.
Генератори випадкових чисел у гральних автоматах повинні працювати постійно, незважаючи на те, йде гра з використанням грального автомата чи ні.
Генератори випадкових чисел та процес випадкового вибору повинні бути захищені від зовнішнього впливу, зокрема від електромагнітного чи електростатичного
втручання, радіочастотних перешкод.
Гральні автомати повинні використовувати захищені протоколи зв’язку, що забезпечують захист генератора випадкових чисел та процес випадкового відбору від
впливу з боку пов’язаного обладнання, з яким відбувається обмін даними.
49. Забороняється вносити не передбачені конструкторсько-технологічною та
програмною документацією виробника зміни до конструкції сертифікованого грального обладнання.
50. До використання у гральному закладі допускається виключно гральне обладнання, в якому відсутня можливість несанкціонованого втручання в його діяльність
або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри.
51. Програмне забезпечення грального обладнання повинно бути ліцензованим
та сертифікованим щодо відповідності національним або міжнародним стандартам.
52. Онлайн-система організатора азартних ігор повинна забезпечувати прийняття ставки та фіксацію кожної операції з прийняття ставки, виплати (видачі) виграшу
(призу), здійснення виплати та інших операцій, пов’язаних з організацією та проведенням азартних ігор, захист даних від втрати, перекручення, підробки, знищення,
копіювання, несанкціонованого доступу та будь-якого іншого стороннього (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи організатора азартних ігор.
Онлайн-система організатора азартних ігор повинна бути пов’язана каналами зв’язку з Державною системою онлайн-моніторингу відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення
азартних ігор».
Технічні засоби онлайн-системи організатора азартних ігор, за допомогою яких
надаються послуги, повинні розміщуватися виключно на території України. Інформація в онлайн-системі повинна оброблятися виключно на території України.
53. Організатор азартних ігор забезпечує розміщення грального обладнання у
кількості не менше 50 гральних автоматів в одному залі гральних автоматів.
54. Організатор азартних ігор зобов’язаний обладнати приміщення грального закладу системою охоронної сигналізації та системами відеоспостереження, а також
забезпечує зберігання відеозаписів.
Системи охоронної сигналізації та відеоспостереження приміщення грального закладу повинні відповідати таким вимогам:
забезпечувати безперервний, чіткий (з можливістю встановлення чіткого відображення всіх предметів та вигляду осіб) відеозапис;
забезпечувати огляд всього закладу без зон, які не охоплюються системою відеоспостереження (крім вбиралень).
Системи охоронної сигналізації та відеоспостереження приміщень грального закладу повинні відповідати стандартам та вимогам, що встановлені до таких систем.
Ліцензіат забезпечує зберігання відеозаписів, здійснених за допомогою систем відеоспостереження, протягом одного року після їх здійснення.
Про роботу систем охоронної сигналізації та відеоспостереження приміщень
грального закладу організатор азартних ігор повинен проінформувати відвідувачів
відповідними позначеннями.
Кадрові вимоги
55. Працівниками організатора азартних ігор та іншими особами, залученими до
надання послуг організатором азартних ігор, не можуть бути особи, які на момент початку роботи не досягли 21-річного віку.
56. У керівників, головних бухгалтерів або осіб, на яких покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних
власників організатора азартних ігор повинна бути бездоганна ділова репутація.
57. Організатори азартних ігор зобов’язані забезпечити періодичне проведення
інструктажів з персоналом щодо принципів відповідального ставлення до відповідних азартних ігор та заходів, спрямованих на запобігання (попередження) виникненню ігрової залежності.
Фінансово-економічні вимоги
58. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа — резидент України, статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами
на суму не менше 30 млн. гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та
майнових прав.
Організатор азартних ігор зобов’язаний на дату подання заяви про отримання ліцензії та протягом строку дії такої ліцензії підтримувати розмір статутного (складеного) капіталу у розмірі не меншому, ніж встановлений цим пунктом.
59. Статутний (складений) капітал організатора азартних ігор не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів. Не допускається формування статутного
(складеного) капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку.
60. Організатор азартних ігор зобов’язаний оформити цільовий банківський депозит чи банківську гарантію для забезпечення здійснення виплати виграшів на суму 7
200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.
Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження діяльності у
сфері організації та проведення азартних ігор у
залах гральних автоматів
_____________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії
Здобувач ліцензії _________________________________________________________________
(найменування здобувача ліцензії)

______________________________________________________________________
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ДОКУМЕНТИ
(місцезнаходження здобувача ліцензії,

______________________________________________________________________
ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)

Адреса електронної пошти _____________________________________________
Прошу видати ліцензію з метою провадження діяльності у сфері організації та
проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, а саме:
□ ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор
у залах гральних автоматів;
□ ліцензію на гральний автомат.
Інформація про правові підстави використання онлайн-системи організатора
азартних ігор ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
Інформація про бренд організатора азартних ігор, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор, ______________________________
______________________________________________________________________
Спосіб отримання повідомлення про прийняте рішення:
□ нарочно;
□ поштовим відправленням;
□ в електронному вигляді.
Даю згоду на обробку персональних даних на виконання вимог Закону України
«Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних
ігор» та Ліцензійних умов.
Із Ліцензійними умовами та Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» ознайомлений і зобов’язуюся
їх виконувати.
Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цієї заяви, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.
________________________________
(найменування посади здобувача
ліцензії)

________________
(підпис)

МП (за наявності)

_______________________

(ініціали/ініціал власного імені,
прізвище)

_____________________ _______________________ _____________________________
(підпис)

(ініціали/ініціал власного імені,
прізвище)

Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження діяльності у
сфері організації та проведення азартних ігор у
залах гральних автоматів
ВІДОМОСТІ,
необхідні для отримання ліцензії
Здобувач ліцензії ______________________________________________________

(найменування здобувача ліцензії)
________________________________________________________________________
(місцезнаходження здобувача ліцензії,
_______________________________________________________________________
ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)

Організаційні вимоги
Реквізити документа (документів), що підтверджує права власності (користування) приміщення (приміщенням), ______________________________________________
________________________________________________________________________
Територія спеціальної гральної зони _______________________________________
			

(назва готелю, адреса його місцезнаходження,

________________
(підпис)

_______________________

(ініціали/ініціал власного імені,
прізвище)

МП (за наявності)

Додаток 3
до Ліцензійних умов
провадження діяльності у сфері організації
та проведення азартних ігор у залах гральних
автоматів
ОПИС
документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії
Здобувач ліцензії _____________________________________________________
(найменування здобувача ліцензії)

______________________________________________________________________
(місцезнаходження здобувача ліцензії,

______________________________________________________________________
ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)

Дата і номер реєстрації заяви ___ ____________ 20__ р. № ________
Найменування документа

Кількість аркушів у документі

______________________________________________________________________
(ідентифікаційний код ліцензіата)

Повідомляє, що з __________________ року гральний заклад ________________
______________________________________________________________________,
розміщений за адресою ______________________________________________,
буде відкрито.
Графік роботи _______________________________________________________
(дні тижня, години роботи)

_________________________ _________________
(найменування посади ліцензіата)

______________________

(підпис)

(ініціали/ініціал власного
імені, прізвище)

МП (за наявності)

Дата і номер реєстрації
_____________________ ______________________
(підпис особи, яка
(ініціали/ініціал власного
повідомлення
прийняла повідомлення)
імені, прізвище)
___ ________ 20__ р. № ____

___ ________ 20__ р.

________________
(підпис)

(ініціали/ініціал власного
імені, прізвище)

_______________________

МП (за наявності)

Додаток 7
до Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор
у залах гральних автоматів
ФОРМА
повідомлення про закриття грального закладу
________________________________________

(ініціали/ініціал власного імені,
прізвище)

Додаток 4
до Ліцензійних умов
провадження діяльності у сфері організації
та проведення азартних ігор у залах гральних
автоматів
ФОРМА
повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Відповідно до статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 р.
№ 1341 «Про затвердження ліцензійних умов у сфері організації та проведення
азартних ігор», Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє:
________________________ року прийнято рішення №________ про видачу ліцензії
______________________________________________________________________

_________________________ _________________

(найменування здобувача ліцензії)

(найменування виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до статті 2
Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

становить _____________________________________________ гривень та вноситься заявником на рахунок Казначейства за кодом класифікації доходів бюджету _____________________ не пізніше десяти робочих днів з дня отримання заявником від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей даного повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.
Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є будь-який документ,
що відповідно до законодавства підтверджує оплату.

Фінансово-економічні вимоги
Статутний (складений) капітал організатора азартних ігор становить ___________
________________________________________ гривень, сформований у тому числі:
коштами _________________ гривень;
за рахунок цінних паперів ______________________ гривень;
за рахунок іншого майна _______________________ гривень;
за рахунок майнових прав ______________________ гривень.
Дата формування _____________________________________________________
Реквізити документа, виданого незалежним аудитором, _____________________
______________________________________________________________________
Відомості про оформлення цільового банківського депозиту або банківської гарантії _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цих відомостей, є підставою для
відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.

(найменування ліцензіата)

____ __________ 20__ р.

(підпис відповідальної особи)

_______________________________________________________________________
Реквізити документа, що є підставою для володіння (користування) системами
охоронної сигналізації та відеоспостереження, __________________________________
_______________________________________________________________________
Матеріально-технічні вимоги
Перелік наявних приміщень грального закладу та їх оснащення (не зазначаються
матеріали, інструменти, які не можна ідентифікувати)
Перелік грального обладнання із зазначенням повної
інформації про нього
найменування
дані про модиНайменуван- грального обладнан- фікацію та ре- відомості про
Поряд- ня приміщення ня, країна походжен- монт (за наяв- сертифікацію
ковий
(кабінету), його ня, найменування ності), загаль- та/або інспектувиробника, вироб- ний відсоток
номер
площа,
вання
ничий номер, рік ви- виграшу
кв. метрів
на- (у разі необхідробництва, відомості явності), (за
технічності)
про підставу для воний стан
лодіння
Загальна площа приміщень __________________________ кв. метрів
Кадрові вимоги
Відомості про відповідність керівника, головного бухгалтера або особи, на яку
покладено ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»
Відомості про відсутність
встановлених протягом
останніх трьох років компетентними органами або судом порушень вимог законодавства про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення, законодавства про фінансові послуПрізвище,
ги та законодавства про запоОсновна
Порядім’я,
бігання корупції, а також про
Дата
ковий по батько- Посада робота/за
судимості за злосумісни- народження відсутність
номер ві (за начини проти громадської безцтвом
явності)
пеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини
у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та
комп’ютерних мереж і мереж
електрозв’язку, та злочини
у сфері службової діяльності та професійної діяльності,
пов’язаної з наданням публічних послуг, яка не знята або
не погашена в установленому
законом порядку

(найменування органу ліцензування)

______________________________________________________________________

___ ____________ 20__ р.

(кількість документів
цифрами і словами)

______________________________________________________________________.

(дні тижня, години роботи)

Додаток 6
до Ліцензійних умов
провадження діяльності у сфері організації та
проведення азартних ігор
у залах гральних автоматів
ФОРМА
повідомлення про відкриття грального закладу
______________________________________

Прийняв ___________________ ______________________ _____________________

_______________________________________________________________________
інформація про встановлення категорії готелю та його номерний фонд)
Реквізити дозволу, що підтверджує відповідність приміщення вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення
азартних ігор», ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
Свідоцтво про встановлення готелю відповідної категорії _____________________
_____________________________________________________________________
Режим роботи грального закладу _________________________________________
			

____________________
(ініціали/ініціал власного
імені, прізвище)

___ ___________ 20__ р.

Примітка. У разі відсутності відомостей відповідні поля не заповнюються.

Порядковий номер

___________________________
(підпис відповідальної особи)

________________________
(найменування посади)

___ ___________ 20__ р.
______

________________________________
(найменування посади здобувача
ліцензії)

___ ____________ 20__ р.
Дата і номер реєстрації заяви
___ __________ 20__ р. № _____
(найменування посади)

________________________________
(найменування посади здобувача
ліцензії)

(вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо
організації та проведення азартних ігор»)

Ліцензія видається Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії ліцензії згідно із
Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
Плата за ліцензію _____________________________________________________
(вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне
регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

(найменування органу ліцензування)

(найменування ліцензіата)

______________________________________________________________________
(ідентифікаційний код ліцензіата)

Повідомляє, що з _________________ року гральний заклад _________________
______________________________________________________________________,
розміщений за адресою _______________________________________________,
буде закрито у зв’язку з _______________________________________________.
(найменування посади ліцензіата)

___ ____________ 20__ р.

(підпис)

______________________
(ініціали/ініціал власного
імені, прізвище)

МП (за наявності)

Дата і номер реєстрації
_____________________ ______________________
(підпис особи, яка
(ініціали/ініціал власного
повідомлення
прийняла повідомлення)
імені, прізвище)
___ ________ 20__ р. № ____
Додаток 8
до Ліцензійних умов провадження діяльності у
сфері організації та проведення азартних ігор у
залах гральних автоматів
Схематичне зображення структури власності ______________________________
			

Зразок

(найменування здобувача ліцензії)

станом на _________ 20__ року

____________________________ __________________________
(підпис відповідальної особи)
(ініціали/ініціал власного
імені, прізвище)

___ ___________ 20__ р.
Додаток 5
до Ліцензійних умов
провадження діяльності у сфері організації
та проведення азартних ігор у залах гральних
автоматів
ФОРМА
повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії
______________________________________________________________________
(найменування здобувача ліцензії)

Відповідно до статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах
гральних автоматів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
21 грудня 2020 р. № 1341 «Про затвердження ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор», Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє:
_________________ року прийнято рішення №_______ про відмову у видачі ліцензії
______________________________________________________________________
(найменування виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до статті 2
Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

______________________________________________________________________.
(вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне регулювання
діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

Підставами для відмови у видачі є:
□ недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії, ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________;
□ встановлення невідповідності заявника вимогам цього Закону та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеного в заяві про видачу ліцензії, ___________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________;
□ наявність у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих
бенефіціарних власників заявника судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у
сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та
комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку, та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, що не знята
і не погашена в установленому законом порядку, _____________________________
______________________________________________________________________;
□ неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих заявником із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного (складеного) капіталу заявника,
або осіб, які є засновниками (учасниками) заявника, __________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________;
□ наявність встановлених суб’єктом державного фінансового моніторингу або
судом порушень заявником вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» ____________
______________________________________________________________________;
□ встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному
у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав,
що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України _______________
______________________________________________________________________.
Повідомляємо, що відповідно до частини другої статті 50 Закону України «Про
державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про відмову у видачі ліцензії
може бути оскаржено до суду.

__________________________ ________________ ____________________________
(найменування посади
здобувача ліцензії)

___ ___________ 20__ р.

(підпис)

МП (за наявності)

(ініціали/ініціал власного імені,
прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2020 р. № 1341
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності
в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет
Загальні питання
1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України «Про державне
регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на
провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, ліцензії на букмекерський пункт, ліцензії на провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі, а також вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.
2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх юридичних осіб, що провадять
діяльність у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет, та на здобувачів ліцензій.
Отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності дає право на провадження діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет.
Отримання ліцензії на провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на
іподромі дає право на проведення парі тоталізатора на іподромі.
3. Терміни у цих Ліцензійних умовах вживаються у такому значенні:
здобувач ліцензії (заявник) — юридична особа, яка звернулася в установленому
законодавством порядку до органу ліцензування із заявою про отримання ліцензії на
провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності та/або
ліцензії на букмекерський пункт, та/або ліцензії на провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі;
ліцензіат (організатор азартних ігор) — юридична особа, яка має ліцензію;
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ліцензійна справа — єдиний набір документів в електронній формі на електронних носіях інформації (або в електронній формі на електронних носіях інформації
та на паперових носіях у разі, якщо заявник подав заяву та документи на паперових
носіях) стосовно відповідного здобувача ліцензії (заявника) чи ліцензіата, які подані
ним та/або надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних осіб, фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;
місце провадження діяльності — місцем провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет вважається:
букмекерські пункти, розміщені на території спеціальної гральної зони, та/або
веб-сайт в мережі Інтернет, та/або мобільні (програмні) додатки організатора азартних ігор, зазначені ним в поданих до органу ліцензування документах для отримання ліцензії, та зазначені у відповідному реєстрі органу ліцензування — для ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності;
букмекерські пункти, розміщені на території спеціальної гральної зони, — для ліцензії на букмекерський пункт;
букмекерські пункти у приміщеннях іподрому — для ліцензії на провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення».
4. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей є органом ліцензування діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських
пунктах та в мережі Інтернет (далі — орган ліцензування).
5. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її одержання — їм відповідати.
Вимоги цих Ліцензійних умов стосуються кожного організатора азартних ігор,
який повинен виконувати їх щодо кожного місця провадження діяльності.
Діяльність у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет може провадитися виключно за наявності у
юридичних осіб відповідних ліцензій із використанням сертифікованого (відповідно
до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор») та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу
грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.
Ліцензіат забезпечує провадження діяльності у сфері організації та проведення
букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет виключно
в місцях провадження діяльності, зазначених у документах, поданих до органу ліцензування.
6. Провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет здійснюється на підставі таких видів ліцензій:
1) ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської
діяльності;
2) ліцензія на букмекерський пункт;
3) ліцензія на провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі.
Здобувач ліцензії, ліцензіат не можуть перебувати прямо чи опосередковано під
контролем (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України
(у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії
яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної
сили проти України, та/або не можуть діяти в інтересах таких осіб.
Здобувач ліцензії, ліцензіат та/або пов’язані з ним особи не можуть належати до
осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України «Про
санкції».
Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності дає право використовувати тільки один бренд організатора азартних ігор
відповідно до правил, встановлених Законом України «Про державне регулювання
діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
7. Документи подаються до органу ліцензування та отримуються від нього за вибором здобувача ліцензії у спосіб, визначений цими Ліцензійними умовами.
Документи для отримання ліцензії можуть бути подані до органу ліцензування за
вибором здобувача ліцензії:
нарочно;
поштовим відправленням з описом вкладення;
в електронній формі з оформленням згідно з вимогами законодавства у сфері
електронного документообігу.
8. Для отримання ліцензії кожного виду заявник подає до органу ліцензування
окрему заяву за формою згідно з додатком 1.
У заяві про отримання ліцензії повинні міститися такі дані:
найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код заявника;
вид господарської діяльності, зазначений у частині першій статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних
ігор», на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію;
вид ліцензії, що має намір отримати заявник;
інформація про правові підстави використання онлайн-системи організатора
азартних ігор;
інформація про бренд організатора азартних ігор, що планується використовувати для організації та проведення букмекерської діяльності;
доменне ім’я, що заявник планує використовувати для провадження діяльності у
сфері організації та проведення букмекерської діяльності.
9. До заяви про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності додаються:
1) засвідчені копії установчих документів заявника;
2) оригінал або належним чином засвідчена копія витягу з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подачі заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;
3) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, виданого незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», що підтверджує повноту формування статутного
(складеного) капіталу;
4) оригінал або належним чином засвідчена копія документів, що підтверджують
джерела походження коштів, використаних для формування статутного (складеного)
капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або
податкова звітність фізичних осіб — засновників (учасників) юридичної особи, яка
має намір провадити діяльність у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;
5) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;
6) оригінал або належним чином засвідчена копія довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи,
на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника;
7) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права здобувача ліцензії або його засновника (учасника) на відповідне доменне ім’я доменної зони
UA, з використанням яких планується організовувати та проводити букмекерську діяльність, а також інформація про постачальника послуг хостингу та реєстратора доменного імені за формою згідно з додатком 8 (у разі організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет);
8) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує право власності (користування), або оригінал чи належним чином засвідчена копія попереднього договору, що передбачає набуття права власності (користування), із зазначенням в такому документі характеристики приміщення, в якому організатор азартних ігор планує провадити діяльність (у разі організації та проведення букмекерської
діяльності у букмекерському пункті або в приміщеннях іподрому);
9) оригінал або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують
відповідність приміщень вимогам, встановленим Законом України «Про державне
регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (у разі організації та проведення букмекерської діяльності у букмекерському пункті або в приміщеннях іподрому);
10) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують відповідність
території спеціальної гральної зони, в межах якої провадитиметься букмекерська діяльність у разі провадження букмекерської діяльності у букмекерському пункті, вимогам, встановленим частиною другою статті 36 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», та відповідність букмекерських пунктів вимогам, встановленим частинами третьою та четвертою статті 36 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;
11) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідний бренд букмекерської діяльності, та
інша інформація про бренд, що планується використовувати для організації та проведення букмекерської діяльності;
12) відомості, необхідні для отримання ліцензії, за формою згідно з додатком 2;
13) інформація про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України»)
та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосуван-

ня воєнної сили проти України, та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
14) інформація про те, що здобувач ліцензії та/або пов’язані з ним особи не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України
«Про санкції». Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог
пункту 11 цих Ліцензійних умов;
15) інформація про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом
та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України. Така інформація
подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
16) інформація про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензії не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11
цих Ліцензійних умов;
17) інформація про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної
держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
18) інформація про те, що здобувач ліцензії не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення,
сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
19) структура власності здобувача ліцензії та інформація про кінцевого бенефіціарного власника здобувача ліцензії, який є юридичною особою, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник — юридична особа, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства,
серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця,
місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником,
характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності у здобувача ліцензії кінцевого бенефіціарного власника, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник —
юридична особа, подається обґрунтована причина його відсутності. Така структура
власності подається за формою згідно з додатком 9.
До заяви про отримання ліцензії на букмекерський пункт додаються:
оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;
належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують відповідність території спеціальної гральної зони, в межах якої провадитиметься букмекерська діяльність, вимогам, встановленим частиною другою статті 36 Закону України «Про
державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», та
відповідність букмекерських пунктів вимогам, встановленим частинами третьою та
четвертою статті 36 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;
відомості, необхідні для отримання ліцензії, за формою згідно з додатком 2;
оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує право власності (користування), або оригінал чи належним чином засвідчена копія попереднього договору, що передбачає набуття права власності (користування), із зазначенням в такому документі характеристики приміщення, в якому організатор азартних ігор планує провадити діяльність;
оригінал або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують відповідність приміщень вимогам, встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
До заяви про отримання ліцензії на провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі додаються:
засвідчені копії установчих документів заявника;
оригінал або належним чином засвідчена копія витягу з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подачі заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;
оригінал або належним чином засвідчена копія документа, виданого незалежним
аудитором, який діє відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності
та аудиторську діяльність», що підтверджує повноту формування статутного (складеного) капіталу;
оригінал або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують
джерела походження коштів, використаних для формування статутного (складеного) капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників)
або податкова звітність фізичних осіб — засновників (учасників) юридичної особи,
яка має намір провадити діяльність у сфері організації та проведення букмекерської
діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;
оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;
оригінал або належним чином засвідчена копія довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи, на
яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та
кінцевих бенефіціарних власників заявника;
оригінал або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують відповідність приміщень вимогам, встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;
оригінал або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують, що
заявник має у власності іподром;
належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права заявника
або його засновника (учасника) на відповідний бренд букмекерської діяльності, та
інша інформація про бренд, що планується використовувати для організації та проведення букмекерської діяльності;
відомості, необхідні для отримання ліцензії, за формою згідно з додатком 2;
інформація про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано
контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України»)
та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
інформація про те, що здобувач ліцензії та/або пов’язані з ним особи не належать
до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України «Про
санкції». Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
інформація про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та
кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію
та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/
або визнаної державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
інформація про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензії не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом
державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така
інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
інформація про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано
(через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної
держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
інформація про те, що здобувач ліцензії не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням
тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму
чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на
офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу. Така інформація подається в довільній
формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
структура власності здобувача ліцензії та інформація про кінцевого бенефіціарного власника здобувача ліцензії, який є юридичною особою, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник — юридична особа, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства,
серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця,

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником,
характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності у здобувача ліцензії кінцевого бенефіціарного власника, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник —
юридична особа, подається обґрунтована причина його відсутності. Така структура
власності подається за формою згідно з додатком 9.
Разом із відповідною заявою та підтвердними документами здобувач ліцензії подає до органу ліцензування два примірники опису документів (за формою згідно з
додатком 3), на яких уповноваженою посадовою особою органу ліцензування робиться відмітка про дату прийняття документів і засвідчується своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один примірник опису надсилається органом
ліцензування здобувачу ліцензії (у разі подання здобувачем ліцензії документів до
органу ліцензування нарочно — видається йому нарочно одразу після заповнення), а
другий примірник опису залишається в органі ліцензування.
10. Усі подані здобувачем ліцензії документи формуються в єдину ліцензійну
справу.
Орган ліцензування після надходження від здобувача ліцензії заяви про отримання ліцензії формує єдину ліцензійну справу щодо цього суб’єкта (якщо орган ліцензування ще не має ліцензійної справи щодо відповідної юридичної особи).
Під час ведення ліцензійних справ орган ліцензування повинен дотримуватися вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.
Зберігання ліцензійних справ в електронній формі на електронних носіях інформації та подання їх до архівних установ здійснюється відповідно до Закону України
«Про електронні документи та електронний документообіг».
У ліцензійній справі зберігаються:
документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та цих Ліцензійних умов (разом із конвертами);
завірені органом ліцензування копії (фотокопії) рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;
оригінали, копії (фотокопії) судових рішень, звернень правоохоронних органів,
що надійшли до органу ліцензування стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;
матеріали (документи або їх копії (фотокопії), завірені органом ліцензування) перевірок органом ліцензування додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатам про проведення планових перевірок, актів,
складених за результатами проведення таких перевірок, та розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов);
оригінали судових рішень про витребування документів з ліцензійної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, фотокопії описів витребовуваних документів;
інші документи, встановлені законом.
Ліцензійна справа зберігається протягом строку, визначеного законодавством.
Вилучення документів з ліцензійних справ здійснюється в порядку, передбаченому законом.
Орган ліцензування зобов’язаний зробити копії (фотокопії) документів, що вилучаються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.
До ліцензійної справи долучаються документи, визначені законом, на підставі
яких вилучено документи з ліцензійної справи.
Витребування документів з ліцензійних справ здійснюється на підставі судового рішення.
Орган ліцензування зобов’язаний зробити копії (фотокопії) документів, що витребовуються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.
До ліцензійної справи долучаються судове рішення про витребування документів,
супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, та копія (фотокопії) до опису витребовуваних документів.
Оригінали витребовуваних документів надсилаються поштовим відправленням з
описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.
Вилучення документів з ліцензійної справи не є підставою для відмови органом ліцензування у здійсненні передбачених Законом України «Про державне регулювання
діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» дій, крім випадку одержання органом ліцензування судового рішення про заборону їх вчинення.
11. Документи, що складаються здобувачем ліцензії або ліцензіатом відповідно до
цих Ліцензійних умов, мають бути викладені державною мовою та підписуються здобувачем ліцензії або ліцензіатом, або особою, уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або особою, яка має право вчиняти дії
від імені юридичної особи без довіреності.
У разі оформлення документів, що складаються здобувачем ліцензії, ліцензіатом на паперовому носії вони складаються за допомогою друкувальних засобів або
оформлюються рукописним способом (друкованими літерами, чітко та розбірливо,
виправлення не допускаються).
Сторінки багатосторінкових документів нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою здобувача ліцензії, ліцензіата (за наявності).
Документи, що подаються в електронній формі, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.
Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.
Документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.
12. Органу ліцензування забороняється вимагати додаткові документи, які не зазначені у цих Ліцензійних умовах.
13. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про будь-які зміни
даних, зазначені у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі, протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання. Інформація про зміни даних надсилається у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) у довільній формі разом з документами або засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують такі зміни.
14. Відповідальність за достовірність поданої інформації несе здобувач ліцензії,
ліцензіат.
15. Повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії за формою згідно з
додатком 4 надсилається ліцензіату у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.
16. Повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за формою
згідно з додатком 5 надсилається здобувачу ліцензії у будь-який зручний для здобувача ліцензії спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. У рішенні про
відмову у видачі ліцензії зазначаються перелік та опис підстав (обґрунтування) для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.
17. Після отримання ліцензії організатор азартних ігор зобов’язаний повідомити
органу ліцензування про відкриття грального закладу не менше ніж за три робочих
дні до такого відкриття за формою згідно з додатком 6.
18. Організатор азартних ігор повідомляє органу ліцензування про закриття грального закладу протягом трьох робочих днів після такого закриття за формою згідно
з додатком 7.
19. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити отримання кореспонденції, зокрема тієї,
що надсилається органом ліцензування та його територіальними органами, за своїм
місцезнаходженням та повідомлень в електронному вигляді за адресою електронної
пошти, зазначеною у заяві про отримання ліцензії.
20. Документи, подання яких для отримання ліцензії передбачено цими Ліцензійними умовами та які прийняті органом ліцензування до розгляду для видачі ліцензії,
поверненню здобувачеві ліцензії не підлягають.
21. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа — резидент України:
1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;
2) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні
власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором
по відношенню до України;
3) яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування
або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій (крім
учасників (акціонерів) особи, яка має у власності іподром та планує провадити або
провадить діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі);
4) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах;
5) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;
6) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;
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7) яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну
особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із
законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;
8) яка не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з
відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення;
9) яка не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій),
що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу;
10) яка відповідає іншим встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та цими Ліцензійними умовами вимогам.
22. Організатором азартних ігор не можуть бути:
1) банки та інші фінансові установи;
2) підприємства, установи та організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
3) юридичні особи, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено займатися організацією та проведенням азартних ігор.
Організаційні вимоги
23. Букмекерська діяльність може провадитися виключно:
1) у букмекерських пунктах;
2) через мережу Інтернет.
Провадження букмекерської діяльності без дотримання вимог Закону України
«Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних
ігор» та будь-яким чином, прямо не дозволеним Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», забороняється.
Діяльність у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет здійснюються юридичними особами на підставі відповідної ліцензії за умови виконання організаційних, матеріально-технічних, кадрових та фінансово-економічних вимог, установлених цими Ліцензійними умовами
та Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
24. Ліцензіат забезпечує провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах виключно в місці її провадження, зазначеному у документах, поданих до органу ліцензування.
25. Організатор азартних ігор зобов’язаний:
1) дотримуватися вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності
щодо організації та проведення азартних ігор», цих Ліцензійних умов, що регулюють
провадження виду господарської діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет, а також інших нормативно-правових актів України;
2) дотримуватися правил проведення азартних ігор;
3) проводити виключно дозволені Законом України «Про державне регулювання
діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» види азартних ігор лише
після отримання відповідної ліцензії;
4) дотримуватися вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інших нормативноправових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
5) не вчиняти дії, що можуть мати вплив на результати азартних ігор;
6) встановлювати та розробляти правила організатора азартної гри;
7) фіксувати в онлайн-системі, використання якої для організатора азартних ігор
є обов’язковим відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та яка пов’язана каналами зв’язку
(в режимі реального часу) з Державною системою онлайн-моніторингу, операції, визначені порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;
8) забезпечити зберігання у гральному закладі таких документів або їх копій: документи про право власності або користування приміщенням (свідоцтво про право
власності, договір купівлі-продажу, договір оренди тощо), в якому здійснюються організація та проведення азартних ігор, документи про право власності або користування гральним обладнанням (договір купівлі-продажу, договір оренди, видаткова
накладна тощо), документи на гральне обладнання та відповідні сертифікати;
9) встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри;
10) своєчасно та в повному обсязі здійснювати виплату (видачу) виграшу (призу),
виплату відповідно до правил проведення азартних ігор протягом строку, встановленого Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та
проведення азартних ігор», крім випадків, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також на вимогу гравця здійснити виплату виграшу (призу) у грошовій безготівковій формі;
11) вживати заходів для недопущення виплати (видачі) виграшу (призу) або його еквіваленту, повернення ставок будь-яким третім особам, зокрема особам, на користь яких гравець пропонує здійснити виплату або повернення (крім випадків звернення щодо повернення ставок, зроблених неповнолітньою, недієздатною особою
або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, або особою, внесеною до Реєстру
осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є законним представником такої особи);
12) вести облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від
кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів);
13) у разі використання ігрових замінників гривні провадити їх облік;
14) розмістити у гральному закладі у доступному для гравців та відвідувачів місці відомості про рішення про видачу ліцензії (дата та номер рішення, строк дії ліцензії) на організацію та проведення азартних ігор, правила організатора азартних ігор,
правила відвідування грального закладу, правила проведення азартних ігор, викладені державною мовою та перекладені на англійську мову, повідомлення щодо можливого програшу та втрати коштів;
15) вживати заходів для запобігання порушенню законодавства гравцями, відвідувачами, працівниками організатора азартних ігор;
16) вживати заходів для недопущення до гральних закладів та до участі в азартних іграх осіб, які не досягли 21-річного віку, та осіб, стосовно яких наявні обмеження згідно із Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;
17) своєчасно вносити плату за відповідну ліцензію або ліцензії, які отримав такий організатор азартних ігор;
18) використовувати під час організації та проведення азартних ігор онлайн-системи, що виключають можливість несанкціонованого втручання у їх роботу або створення умов для заздалегідь визначеного результату гри;
19) вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), у тому числі розміщувати у загальному доступі в місцях провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор інформаційні матеріали щодо гральної залежності
та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, ознаки патологічної та проблемної гральної залежності та про
місця, де можна отримати допомогу в разі гральної залежності;
20) розглядати скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі,
надавати на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних ігор;
21) повідомляти органу ліцензування про будь-які зміни даних, зазначені у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі протягом
строку, встановленого законом;
22) у встановленому порядку забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб’єктами сертифікації, не використовувати несертифіковане гральне обладнання (у разі, коли сертифікація відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних
ігор» є обов’язковою);
23) розміщувати гральні заклади з дотриманням вимог, передбачених законодавством;
24) розмістити інформацію про діяльність організацій, лікувальних закладів та/
або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, телефон
служби підтримки) в друкованому вигляді в місцях провадження діяльності у сфері
організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та/або
на веб-сайті організатора азартних ігор;
25) встановити правила відвідування грального закладу, які мають бути складені державною та англійською мовами, пронумеровані, переплетені, завірені підписом
уповноваженої особи організатора азартних ігор та скріплені печаткою організатора
азартних ігор (за наявності);

26) дотримуватися принципів відповідальної гри, встановлених органом ліцензування, зокрема:
забезпечувати ідентифікацію гравця (гравців) та відвідувача (відвідувачів) у порядку, визначеному Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо
організації та проведення азартних ігор»;
у випадках та порядку, встановлених органом ліцензування, не допускати до участі в азартних іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у
яких виражена ігрова залежність (лудоманія);
утримуватися від надання гравцям будь-яких бонусних виплат, подарунків та/або
надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу
гравця у відповідній азартній грі.
Організатор азартних ігор, який не забезпечив неможливість участі в азартних
іграх осіб, участь яких в таких іграх заборонена Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та іншими законами, зобов’язаний відшкодувати таким особам на їх вимогу або на вимогу членів
сім’ї таких осіб фінансову шкоду в розмірі десятикратного розміру програшу, що заподіяна зазначеним особам внаслідок такої бездіяльності організатора азартних ігор.
Порядок відшкодування встановлюється органом ліцензування;
27) вживати заходів для забезпечення безпеки відвідувачів та гравців гральних
закладів, зокрема шляхом надання доступу до відвідування гральних закладів після
проведення перевірки відвідувачів та гравців за допомогою металошукача, та встановити режим пропуску до грального закладу, який унеможливить відвідування гральних закладів особами з холодною чи вогнепальною зброєю, крім осіб, які здійснюють охорону відповідного закладу або готелю, особами з вибуховими речовинами,
засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними
боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами.
26. Організатор азартних ігор у разі провадження діяльності в мережі Інтернет
зобов’язаний:
забезпечити захист інформації про гравців у порядку, визначеному законодавством;
забезпечити розміщення на веб-сайті інформації про реальний час, зокрема шляхом розміщення годинника, що відображає актуальний час, на кожній сторінці вебсайту.
27. Організатор азартних ігор під час провадження букмекерської діяльності
зобов’язаний:
1) проводити виключно ті види парі, що відповідають вимогам Закону України
«Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних
ігор», після отримання відповідної ліцензії, дотримуватися правил участі у букмекерському парі або парі тоталізатора (правил парі), вимог законодавства;
2) утримуватися від дій, що можуть вплинути на результати парі (обмеження не
застосовуються щодо публічного оголошення та виплати додаткової грошової винагороди спортсменам, які беруть участь у національних або міжнародних змаганнях,
Олімпійських або Паралімпійських іграх);
3) створювати умови для:
ознайомлення гравців та відвідувачів з інформацією про рішення про видачу ліцензії на провадження букмекерської діяльності (дата та номер рішення, строк дії
ліцензії), правилами участі у букмекерському парі або парі тоталізатора (правилами парі);
дотримання умов укладення парі всіма гравцями відповідно до правил парі, що затверджені організатором азартних ігор;
ознайомлення гравців та відвідувачів з переліком (лінією) подій, на які приймаються ставки;
ознайомлення гравців та відвідувачів з результатами подій;
4) виконувати інші обов’язки, передбачені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та законодавством про азартні ігри.
28. Організатору азартних ігор забороняється:
прийняття ставок у кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою,
крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації
платежу;
надавати гравцю позики для участі у грі, розміщувати у гральних закладах банківські та кредитні установи, ломбарди, банкомати, пункти обміну валют;
проводити парі, не передбачені правилами участі в букмекерському парі або парі
тоталізатора (правилами парі);
провадити букмекерську діяльність без ліцензії;
пропонувати як виграш чи замість виграшу алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні напої, вина столові чи тютюнові вироби або інше майно, володіння або розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів або ліцензій;
примушувати відвідувачів до участі в парі;
приймати ставки (проводити парі) на події та/або ігри, що мають ознаки лотереї,
приймати ставки на результати розіграшів лотерей в Україні та/або інших державах;
приймати ставки (проводити парі) на віртуальні події та/або віртуальні ігри;
приймати ставки (проводити парі) на події, результат яких визначається за допомогою генератора випадкових чисел чи іншого обладнання, програмне забезпечення
якого може створювати послідовність не пов’язаних між собою чисел;
приймати ставки на події, що мають ознаки посягання на державний суверенітет
і територіальну цілісність України, морально-етичні норми суспільства, конституційні права громадян;
провадити букмекерську діяльність з метою приховування (імітації) інших видів
азартних ігор, передбачених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
29. Організатори азартних ігор можуть провадити букмекерську діяльність виключно в букмекерських пунктах, розміщених на території спеціальної гральної зони, на підставі ліцензії на провадження букмекерської діяльності відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
30. Територією спеціальної гральної зони для розташування букмекерських пунктів вважається:
1) територія будівель, в яких розташовані готелі категорії «три зірки», «чотири зірки» та «п’ять зірок» з номерним фондом не менше 50 номерів для м. Києва;
2) територія будівель, в яких розташовані готелі категорії «три зірки», «чотири
зірки» та «п’ять зірок» з номерним фондом не менше 25 номерів для інших населених пунктів;
3) територія іподромів.
31. Букмекерські пункти організатора азартних ігор розміщуються на території
спеціальної гральної зони.
32. Забороняється розташовувати букмекерські пункти організатора азартних
ігор:
1) безпосередньо у приміщеннях, в яких розміщено органи державної влади та органи місцевого самоврядування;
2) безпосередньо у приміщеннях дошкільних закладів освіти, закладів загальної
середньої освіти, позашкільної, спеціалізованої, вищої освіти та інших закладів освіти, зокрема на території, де розташовані гуртожитки таких закладів;
3) безпосередньо у приміщеннях закладів культури, зокрема бібліотек, музеїв, театрів, виставкових галерей;
4) безпосередньо у приміщеннях медичних закладів;
5) безпосередньо у приміщеннях спеціалізованих дитячих розважальних центрів;
6) безпосередньо у приміщеннях культових будівель та споруд, а також приміщеннях, що належать релігійним організаціям;
7) у приміщеннях, що належать до житлового фонду, або інших приміщеннях жилих будинків, у тому числі багатоквартирних;
8) в об’єктах незавершеного будівництва, кіосках, навісах і пересувних малих архітектурних формах, інших тимчасових спорудах для провадження підприємницької діяльності.
33. Режим роботи букмекерського пункту визначається організатором азартних
ігор самостійно з урахуванням необхідності дотримання вимог законодавства щодо
забезпечення громадської безпеки і правопорядку, нормальних (звичних) умов життя для громадян, які проживають на суміжній та прилеглій до букмекерського пункту
території, а також виконання вимог норм і правил, що регламентують граничний рівень звукового шуму та електромагнітного випромінювання.
34. У місцях розміщення букмекерських пунктів організатора азартних ігор в доступному для гравців та відвідувачів місці має розміщуватися інформація про рішення про видачу ліцензії на провадження букмекерської діяльності (дата та номер рішення, строк дії ліцензії), відомості про ліцензію на відповідний букмекерський
пункт, правила участі у букмекерському парі або парі тоталізатора (правила парі), режим та розклад роботи букмекерського пункту, а також інформаційні матеріали щодо ігрової залежності та відповідальної гри.
35. У букмекерських пунктах організатора азартних ігор можуть прийматися ставки, виплачуватися виграші та здійснюватися виплати в готівковій та безготівковій
формі відповідно до законодавства.
36. Букмекерські пункти можуть розміщуватися у приміщеннях іподромів з метою організації та проведення азартних кінно-спортивних ігор (змагань) за правилами букмекерського парі або парі тоталізатора (правилами парі). Іподром має право
проводити парі тоталізатора на змагання, що проводяться на іподромі, після отримання ліцензії на провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі, що видається органом ліцензування.
37. Провадження букмекерської діяльності через мережу Інтернет здійснюється організатором азартних ігор відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор виключно з використанням онлайн-системи організатора азартних ігор, що відповідає вимогам Закону Укра-

їни «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
38. Організатор азартних ігор може провадити свою діяльність у мережі Інтернет через онлайн-систему з використанням веб-сайту організатора азартних ігор та/
або мобільних (програмних) додатків, зазначених ним в поданих до органу ліцензування документах для отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності та зазначених у відповідному реєстрі органу ліцензування.
39. Організація та проведення букмекерської діяльності в мережі Інтернет здійснюється організатором азартних ігор під брендом організатора азартних ігор на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської
діяльності, відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та законодавства про азартні
ігри виключно через онлайн-систему організаторів азартних ігор, що відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та
проведення азартних ігор».
40. Організатор азартних ігор може провадити свою діяльність в мережі Інтернет
через веб-сайт, доменне ім’я якого знаходиться в доменній зоні UA, через мобільні додатки на різних операційних системах, що відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
41. Організатор азартних ігор, який отримав ліцензію на провадження діяльності
з організації та проведення букмекерської діяльності, що здійснює діяльність через
мережу Інтернет, може приймати ставки від осіб, які перебувають на території України або за її межами та не внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, відповідно до вимог Закону України «Про
державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та
інших нормативно-правових актів.
42. Організатор азартних ігор може провадити діяльність у мережі Інтернет через
веб-сайт після повідомлення органу ліцензування про доменне ім’я в доменній зоні
UA, яке він збирається використовувати під час організації та проведення азартних
ігор за формою згідно з додатком 8.
43. Веб-сайт та доменне ім’я організатора азартних ігор мають належати на праві власності або користування організатору азартних ігор або його засновнику (учаснику), який прямо або опосередковано здійснює контроль над таким організатором.
44. Організатор азартних ігор, який провадить свою діяльність через мережу Інтернет, повинен забезпечити наявність на веб-сайті достовірної інформації державною мовою (за бажанням організатора азартних ігор — іншими мовами) про:
1) повне найменування організатора азартних ігор згідно з установчими документами;
2) місцезнаходження організатора азартних ігор;
3) ідентифікаційний код організатора азартних ігор;
4) рішення про видачу ліцензії (дату та номер рішення, строк дії ліцензії);
5) правила участі в букмекерському парі або парі тоталізатора (правила парі);
6) порядок і строки виплати виграшів;
7) мобільні додатки та інше гральне обладнання, що використовується організатором азартних ігор;
8) сервісну та технічну службу підтримки організатора азартних ігор;
9) інформаційні матеріали щодо ігрової залежності та відповідальної гри;
10) застереження про заборону участі в парі особам, які не досягли 21 року.
Матеріально-технічні вимоги
45. Організатор азартних ігор зобов’язаний встановлювати та використовувати
гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його
діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри.
46. Організатор азартних ігор зобов’язаний забезпечити проведення сертифікації
та інспектування грального обладнання суб’єктами сертифікації (у разі, коли сертифікація відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо
організації та проведення азартних ігор» є обов’язковою).
47. Орган ліцензування встановлює виключний перелік грального обладнання, що
підлягає обов’язковій сертифікації. Забороняється використання несертифікованого грального обладнання, щодо якого встановлена вимога органу ліцензування про
сертифікацію.
48. Сертифікація та інспектування грального обладнання на відповідність встановленим технічним вимогам (стандартам) проводяться відповідно до встановленого порядку суб’єктами сертифікації, перелік яких визначений органом ліцензування.
49. Гральне обладнання розміщується виключно у приміщеннях гральних закладів (у спеціальних гральних зонах). Забороняється розміщувати гральне обладнання
поза межами гральних закладів (спеціальних гральних зон), за винятком окремого
зберігання організатором азартних ігор непрацюючого або резервного обладнання.
50. Кожна одиниця грального обладнання, розміщеного в гральному закладі, має
бути підключена до онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов’язана каналами зв’язку із Державною системою онлайн-моніторингу та забезпечує передачу інформації в режимі реального часу до Державної системи онлайн-моніторингу,
або напряму до Державної системи онлайн-моніторингу не пізніше десяти днів з дня
отримання ліцензії у разі першого підключення до Державної системи онлайн-моніторингу нового організатора азартних ігор (для онлайн-систем організаторів азартних ігор).
51. Забороняється підключення до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації, та елементів, що можуть вплинути на роботу грального обладнання, які не були сертифіковані суб’єктом сертифікації.
Забороняється підключення до грального обладнання елементів (обладнання),
використання яких не передбачено документацією з експлуатації, крім підключення до онлайн-системи організатора азартних ігор чи Державної системи онлайн-моніторингу.
52. Забороняється внесення змін (модифікацій) до грального обладнання, здійснення яких не погоджено розробником такого грального обладнання або якщо це не
передбачено технічною та програмною документацією грального обладнання.
Забороняється вносити не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника зміни у конструкцію сертифікованого грального обладнання.
53. Програмне забезпечення грального обладнання має бути ліцензованим та сертифікованим на предмет відповідності національним або міжнародним стандартам.
54. Онлайн-система організатора азартних ігор повинна забезпечувати прийняття ставки та фіксацію кожної операції з прийняття ставки, виплати (видачі) виграшу
(призу), здійснення виплати та інші операції, пов’язані з організацією та проведенням
азартних ігор, захист даних від втрати, перекручення, підробки, знищення, копіювання, несанкціонованого доступу та будь-якого іншого стороннього (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи організатора азартних ігор.
55. Онлайн-система організатора азартних ігор повинна бути пов’язана каналами зв’язку з Державною системою онлайн-моніторингу відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення
азартних ігор».
56. Технічні засоби онлайн-системи організації азартних ігор, за допомогою яких
надаються послуги, повинні розміщуватися виключно на території України. Інформація в онлайн-системі повинна оброблятися виключно на території України.
57. Організатор азартних ігор у букмекерських пунктах зобов’язаний мати на праві власності або користування онлайн-систему, що обов’язково повинна відповідати таким вимогам:
1) наявність механізму фіксування прийому, розрахунку та виплати виграшів
укладеного парі;
2) наявність переліку (лінії) подій, на які пропонується укладення парі;
3) наявність методів захисту персональних даних гравця;
4) наявність методів захисту від зовнішнього несанкціонованого втручання осіб у
роботу онлайн-системи;
5) проходження інспектування суб’єктом сертифікації, внесеним органом ліцензування до переліку суб’єктів сертифікації.
58. Забороняється в букмекерських пунктах встановлювати гральне обладнання,
що дає доступ, відтворює чи самостійно створює (генерує) віртуальні (штучні) події
чи ігри, у тому числі за допомогою генератора випадкових чисел, а також приймати
ставки на такі події та ігри.
59. Забороняється в букмекерському пункті встановлювати обладнання, що дає
змогу гравцю самостійно без участі працівника організатора азартних ігор зробити
ставку, перевірити ставку, отримати виграш тощо.
60. Загальна площа приміщення букмекерського пункту повинна становити не
менше 50 кв. метрів.
61. Організатори азартних ігор зобов’язані обладнати приміщення букмекерського пункту системою охоронної сигналізації, системами відеоспостереження та аудіозапису, про що мають поінформувати відвідувачів відповідними позначеннями, а також забезпечити зберігання відеозаписів.
Системи охоронної сигналізації, відеоспостереження та аудіозапису приміщення
грального закладу повинні відповідати таким вимогам:
забезпечувати безперервний чіткий (з можливістю встановлення чіткого відображення всіх предметів та вигляду осіб) відеозапис;
забезпечувати огляд усього грального закладу без виникнення зон, які не охоплюються системою відеоспостереження (крім вбиралень);
забезпечувати безперервний чіткий (з можливістю встановлення чіткого змісту)
аудіозапис.
Системи охоронної сигналізації, відеоспостереження та аудіозапису приміщень
грального закладу повинні відповідати стандартам та вимогам, що встановлені до
таких систем.
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62. Ліцензіат забезпечує зберігання відеозаписів, аудіозаписів, здійснених за допомогою систем відеоспостереження та аудіозапису, протягом одного року після
здійснення відеозапису та аудіозапису.
63. Про роботу зазначених систем організатор азартних ігор повинен поінформувати відвідувачів відповідними позначеннями.
64. Веб-сайт, мобільні додатки чи інше гральне обладнання, призначене для участі в азартних іграх у мережі Інтернет, повинно надавати гравцям доступ до інформації про:
1) повне найменування організатора азартних ігор згідно з установчими документами;
2) місцезнаходження організатора азартних ігор згідно з реєстраційними документами та інформацією про фактичне місцезнаходження;
3) ідентифікаційний код організатора азартних ігор;
4) відомості про ліцензію (дата та номер рішення, строк дії ліцензії);
5) правила організатора азартних ігор та правила участі в азартній грі;
6) порядок і строки виплати (видачі) виграшів (призів);
7) усі мобільні додатки та гральне обладнання, що використовується організатором азартних ігор;
8) сервісну та технічну службу підтримки організатора азартних ігор;
9) інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, способів допомоги людям, які страждають на ігрову залежність, і контактні дані медичних центрів, які лікують ігрову залежність;
10) попередження про заборону участі в азартних іграх особам, які не досягли
21-річного віку, обмежено дієздатним та недієздатним особам, а також особам, внесеним до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в
азартних іграх;
11) загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю).
65. Забороняється розповсюджувати, давати доступ, пропонувати до завантаження або іншим чином поширювати в Україні веб-сайти, мобільні додатки та/або інше
гральне обладнання для участі в азартних іграх, якщо такі веб-сайти, мобільні додатки та/або інше гральне обладнання надають доступ до серверів або баз даних осіб,
які не є організаторами азартних ігор відповідно до Закону України «Про державне
регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
66. Оплата ставок, повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних
іграх через мережу Інтернет, виплата виграшів гравцям здійснюються у безготівковій формі через онлайн-систему організатора азартних ігор в мережі Інтернет з урахуванням положень Законів України «Про державне регулювання діяльності щодо
організації та проведення азартних ігор» та «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
67. Організатор азартних ігор, який провадить свою діяльність через мережу Інтернет, зобов’язаний мати на праві власності або користування онлайн-систему, що
обов’язково повинна відповідати таким вимогам:
1) наявність механізму фіксування прийому, розрахунку та виплати виграшів
укладеного парі;
2) наявність переліку (лінії) подій, на які пропонується укладення парі;
3) наявність механізму ідентифікації гравця та його віку;
4) наявність методів захисту персональних даних гравця;
5) наявність методів захисту від зовнішнього несанкціонованого втручання осіб у
роботу онлайн-системи;
6) проходження інспектування суб’єктом сертифікації, внесеним органом ліцензування до переліку суб’єктів сертифікації.
68. Гравець самостійно створює клієнтський рахунок гравця (особистий кабінет) в
онлайн-системі організатора азартних ігор шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми.
Кадрові вимоги
69. Працівниками організатора азартних ігор та іншими особами, залученими до
надання послуг організаторам азартних ігор, не можуть бути особи, які на момент початку роботи не досягли 21-річного віку.
70. У керівників, головних бухгалтерів або осіб, на яких покладено обов’язок
ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор повинна бути бездоганна ділова репутація.
71. Організатори азартних ігор зобов’язані забезпечити періодичне проведення
інструктажів із персоналом щодо принципів відповідального ставлення до відповідних азартних ігор та заходів, спрямованих на запобігання (попередження) виникненню ігрової залежності.
Фінансово-економічні вимоги
72. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа — резидент України, статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами
на суму не менше 30 млн. гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та
майнових прав.
Організатор азартних ігор зобов’язаний на дату подання заяви про отримання ліцензії та протягом строку дії такої ліцензії підтримувати розмір статутного капіталу у
розмірі не меншому, ніж встановлено цим пунктом.
73. Статутний (складений) капітал організатора азартних ігор не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів (крім випадку формування статутного (складеного) капіталу особи, яка має у власності іподром та планує провадити або провадить
діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі). Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження
яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку.
74. Організатор азартних ігор зобов’язаний оформити цільовий банківський депозит чи банківську гарантію для забезпечення здійснення виплати виграшів на суму
7 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.
Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження діяльності
у сфері організації та проведення букмекерської
діяльності в букмекерських пунктах
та в мережі Інтернет
_______________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії
Здобувач ліцензії _____________________________________________________
(найменування здобувача ліцензії)

______________________________________________________________________
(місцезнаходження здобувача ліцензії,

______________________________________________________________________
ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)

Адреса електронної пошти _____________________________________________
Прошу видати ліцензію з метою провадження діяльності у сфері організації та
проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет,
а саме:
□ ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської
діяльності;
□ ліцензію на букмекерський пункт;
□ ліцензію на провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі.
Інформація про правові підстави використання онлайн-системи організатора
азартних ігор у гральному закладі ________________________________________
______________________________________________________________________
Інформація про бренд організатора азартних ігор, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі, ____________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Бренд організатора азартних ігор, що буде використовуватися для організації та
проведення азартних ігор, ________________________________________________
______________________________________________________________________
Доменне ім’я ________________________________________________________
Спосіб отримання повідомлення про прийняте рішення:
□ нарочно;
□ поштовим відправленням;
□ в електронному вигляді.
Даю згоду на обробку персональних даних на виконання вимог Закону України
«Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних
ігор» та Ліцензійних умов.
Із Ліцензійними умовами та Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» ознайомлений і зобов’язуюся
їх виконувати.
Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цієї заяви, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.
__________________________ ________________ ____________________________
(найменування посади
здобувача ліцензії)

(підпис)

МП (за наявності)

___ ____________ 20__ р.
Дата і номер реєстрації заяви
___ __________ 20__ р. № _____

(ініціали/ініціал власного імені,
прізвище)

___________________________________________ _________________________
(найменування посади)

(підпис)

(ініціали/ініціал власного імені,
прізвище)

Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження діяльності
у сфері організації та проведення букмекерської
діяльності в букмекерських пунктах
та в мережі Інтернет
ВІДОМОСТІ,
необхідні для отримання ліцензії
Здобувач ліцензії ____________________________________________________
(найменування здобувача ліцензії)

______________________________________________________________________
(місцезнаходження здобувача ліцензії,

______________________________________________________________________
ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)

Організаційні вимоги
Реквізити документа (документів), що є підставою для володіння (користування)
приміщення (приміщенням), ______________________________________________
______________________________________________________________________
Територія спеціальної гральної зони _____________________________________
			

(назва готелю, адреса його місцезнаходження,

_____________________________________________________________________
інформація про встановлення категорії готелю та його номерний фонд)

Реквізити дозволу, що підтверджує відповідність приміщення вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення
азартних ігор», _________________________________________________________
Свідоцтво про встановлення готелю відповідної категорії ______________________
______________________________________________________________________
Режим роботи грального закладу _______________________________________
			

(дні тижня, години роботи)

Реквізити документа, що є підставою для володіння (користування) системами
охоронної сигналізації, відеоспостереження та аудіозапису, _____________________
______________________________________________________________________
Міcцезнаходження букмекерського пункту ________________________________
______________________________________________________________________
Веб-сайт ____________________________________________________________
Адреса електронної пошти _____________________________________________
Мобільний додаток ___________________________________________________
Онлайн-система організатора азартних ігор _______________________________
Матеріально-технічні вимоги
Перелік наявних приміщень грального закладу та їх оснащення (не зазначаються
матеріали, інструменти, які не можна ідентифікувати)
Перелік грального обладнання із зазначенням
повної інформації про нього
найменування
граль- дані про модиНайменування приміщення ного обладнання, фікацію та ре- відомості про
його країна походження, монт (за наяв- сертифікацію
Порядковий (кабінету),
найменування ви- ності), загаль- та/або інспекплоща,
номер
робника, виробни- ний
кв. метрів
відсоток витування
чий номер, рік ви- грашу
(за необхіднаяв- (у разі необробництва, відомості ності),(за
ності)
технічхідності)
про підставу для воний стан
лодіння
Загальна площа приміщень __________________________ кв. метрів
Кадрові вимоги
Відомості про відповідність керівника, головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»
Відомості про відсутність
встановлених протягом
останніх трьох років компетентними органами або
судом порушень вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, законодавства про
фінансові послуги та законодавства про запобіПрізвище,
гання корупції, а також
Порядкоім’я,
Основна ро- Дата наро- про
відсутність судимосвий но- по батько- Посада бота/за су- дження
ті за злочини проти громер
ві (за наявмісництвом
мадської безпеки, злочиності)
ни проти власності, злочини у сфері господарської
діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем
та комп’ютерних мереж
і мереж електрозв’язку,
та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності,
пов’язаної з наданням публічних послуг, яка не
знята або не погашена в
установленому законом
порядку
Фінансово-економічні вимоги
Статутний (складений) капітал організатора азартних ігор становить __________
_______________________________________ гривень, сформований у тому числі:
коштами _________________ гривень;
за рахунок цінних паперів ______________________ гривень;
за рахунок іншого майна _______________________ гривень;
за рахунок майнових прав ______________________ гривень.
Дата формування _____________________________________________________
Реквізити документа, виданого незалежним аудитором, _____________________
____________________________________________________________________
Відомості про оформлення цільового банківського депозиту або банківської гарантії _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цих відомостей, є підставою для
відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.
__________________________ ________________ ____________________________
(найменування посади
здобувача ліцензії)

(підпис)

___ ___________ 20__ р.
_______

МП (за наявності)

(ініціали/ініціал власного імені,
прізвище)

Примітка. У разі відсутності відомостей відповідні поля не заповнюються.

Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження діяльності
у сфері організації та проведення букмекерської
діяльності в букмекерських пунктах
та в мережі Інтернет
ОПИС
документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії
Здобувач ліцензії _____________________________________________________
(найменування здобувача ліцензії)

______________________________________________________________________
(місцезнаходження здобувача ліцензії,
______________________________________________________________________
ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)
Дата і номер реєстрації заяви ___ ____________ 20__ р. № __________
Порядковий номер
Найменування документа Кількість аркушів у документі
Прийняв ________________
(кількість документів
цифрами і словами)

__________________
__________________
(підпис відповідальної
(ініціали/ініціал
особи)
власного імені, прізвище)

___ ___________ 20__ р.
__________________________ ________________ ____________________________
(найменування посади
здобувача ліцензії)

(підпис)

___ ___________ 20__ р.

МП (за наявності)

(ініціали/ініціал власного імені,
прізвище)

Додаток 4
Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах
та в мережі Інтернет
ФОРМА
повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії
______________________________________________________________________
(найменування здобувача ліцензії)

Відповідно до статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності
щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських
пунктах та в мережі Інтернет, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2020 р. № 1341 «Про затвердження ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор», Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей
повідомляє:
_______________________ року прийнято рішення № _________ про видачу ліцензії
______________________________________________________________________
(найменування виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до статті 2
Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

______________________________________________________________________.
(вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне регулювання
діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

Ліцензія видається Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії ліцензії згідно із
Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
Плата за ліцензію ____________________________________________________
(вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне
регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

становить ____________________________________________ гривень та вноситься заявником на рахунок Казначейства за кодом класифікації доходів бюджету ____________________________ не пізніше десяти робочих днів з дня отримання
заявником від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей даного повідомлення
про прийняття рішення про видачу ліцензії.
Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є будь-який документ,
що відповідно до законодавства підтверджує оплату.
___ __________ 20__ р.

____________________
(підпис відповідальної
особи)

_________________________
(ініціали/ініціал власного імені,
прізвище)

Додаток 5
до Ліцензійних умов провадження діяльності
у сфері організації та проведення букмекерської
діяльності в букмекерських пунктах
та в мережі Інтернет
ФОРМА
повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії
______________________________________________________________________
(найменування здобувача ліцензії)

Відповідно до статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності
щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських
пунктах та в мережі Інтернет, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2020 р. № 1341 «Про затвердження ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор», Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей
повідомляє:
__________________ року прийнято рішення № ______ про відмову у видачі ліцензії
______________________________________________________________________
(найменування виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до статті 2
Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

______________________________________________________________________
(вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне регулювання
діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

Підставами для відмови у видачі є:
□ недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії, ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________;
□ встановлення невідповідності заявника вимогам цього Закону та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеного в заяві про видачу ліцензії, __________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________;
□ наявність у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих
бенефіціарних власників заявника судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у
сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та
комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку, та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку, ___________________________
______________________________________________________________________;
□ неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих заявником із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного капіталу заявника, або осіб, які є
засновниками (учасниками) заявника, _____________________________________
______________________________________________________________________;
□ наявність встановлених суб’єктом державного фінансового моніторингу або
судом порушень заявником вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» ____________
______________________________________________________________________;
□ встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному
у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав,
що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України ________________
______________________________________________________________________.
Повідомляємо, що відповідно до частини другої статті 50 Закону України «Про
державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про відмову у видачі ліцензії
може бути оскаржено до суду.
_________________________ ___________________________ ________________________
(найменування посади)
(підпис відповідальної особи)
(ініціали/ініціал власного
імені, прізвище)

___ _________ 20__ р.
Додаток 6
до Ліцензійних умов провадження діяльності
у сфері організації та проведення букмекерської
діяльності в букмекерських пунктах
та в мережі Інтернет
ФОРМА
повідомлення про відкриття грального закладу
________________________________
(найменування органу ліцензування)

______________________________________________________________________
(найменування ліцензіата)

______________________________________________________________________
(ідентифікаційний код ліцензіата)

Повідомляє, що з ___________________________ року гральний заклад _______
________________________________________, розміщений за адресою _________
__________________________________________________________, буде відкрито.
Графік роботи _______________________________________________________
(дні тижня, години роботи)
____________________________ ___________________ ______________________________
(найменування посади ліцензіата)
(підпис)
(ініціали/ініціал власного імені, прізвище)

МП (за наявності)
___ ____________ 20__ р.
Дата і номер реєстрації пові- ___________________ _______________________
(підпис особи, яка
(ініціали/ініціал власного імені,
домлення
прізвище)
___ ________ 20__ р. № ____ прийняла повідомлення)
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ДОКУМЕНТИ
Додаток 7
до Ліцензійних умов провадження діяльності
у сфері організації та проведення букмекерської
діяльності в букмекерських пунктах
та в мережі Інтернет
ФОРМА
повідомлення про закриття грального закладу
_____________________________________
(найменування органу ліцензування)

______________________________________________________________________
(найменування ліцензіата)

______________________________________________________________________
(ідентифікаційний код ліцензіата)

Повідомляє, що з ___________________________ року гральний заклад ______
_________________________________________, розміщений за адресою ________
___________________________________________, буде закрито у зв’язку з ______
______________________________________________________________________.
_________________________
(найменування посада ліцензіата)

___________________
(підпис)

_________________
(ініціали/ініціал власного імені, прізвище)

___ ____________ 20__ р. МП (за наявності)
Дата і номер реєстрації пові- ___________________ ________________________
(підпис особи, яка
(ініціали/ініціал власного імені,
домлення
прізвище)
___ ________ 20__ р. № ____ прийняла повідомлення)
Додаток 8
до Ліцензійних умов провадження діяльності
у сфері організації та проведення букмекерської
діяльності в букмекерських пунктах
та в мережі Інтернет
ФОРМА
повідомлення про доменні імена, які будуть використовуватися
організатором азартних ігор через мережу Інтернет
______________________________________________________________________
(найменування здобувача ліцензії)

______________________________________________________________________
(ідентифікаційний код здобувача ліцензії)

Порядковий Доменне Документ, що підтверджує
номер
ім’я
права здобувача ліцензії

Реєстратор доменного імені

Постачальник послуг
хостингу

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цих відомостей, є підставою для
відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.
_________________________________
(найменування посади здобувача ліцензії)

_____________
(підпис)

_____________________________
(ініціали/ініціал власного імені,
прізвище)

МП (за наявності)
___ ____________ 20__ р.
Додаток 9
до Ліцензійних умов провадження діяльності
у сфері організації та проведення букмекерської
діяльності в букмекерських пунктах
та в мережі Інтернет
Схематичне зображення структури власності ______________________________

			

Зразок

(найменування здобувача ліцензії)

станом на ___________ 20__ року

_______________________
_____________________
(найменування посади здобува(підпис)
ча ліцензії)

______________________________
(ініціали/ініціал власного імені,
прізвище)

МП (за наявності)
___ ___________ 20__ р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2020 р. № 1341
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино
в мережі Інтернет
Загальні питання
1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України «Про державне
регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на
провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, а також вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.
2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх юридичних осіб, що провадять
діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет
та на здобувачів ліцензії.
3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у такому значенні:
здобувач ліцензії (заявник) — юридична особа, яка звернулася в установленому законодавством порядку до органу ліцензування із заявою про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;
ліцензіат (організатор азартних ігор) — юридична особа, яка має ліцензію;
ліцензійна справа — єдиний набір документів в електронній формі на електронних носіях інформації (або в електронній формі на електронних носіях інформації
та на паперових носіях у разі, коли заявник подав заяву та документи на паперових
носіях) стосовно відповідного здобувача ліцензії (заявника) чи ліцензіата, які подані
ним та/або надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних осіб, фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;
місце провадження діяльності — веб-сайт організатора азартних ігор та/або мобільні (програмні) додатки, зазначені ним у поданих до органу ліцензування доку-

ментах для отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет та зазначені у відповідному реєстрі органу ліцензування.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення».
4. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей є органом ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі
Інтернет (далі — орган ліцензування).
5. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її одержання — їм відповідати.
Провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в
мережі Інтернет може здійснюватися виключно за наявності в юридичних осіб відповідної ліцензії з використанням сертифікованого (відповідно до Закону України «Про
державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор») та
підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та
онлайн-системи організаторів азартних ігор.
6. Провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино
в мережі Інтернет здійснюється на підставі відповідної ліцензії.
Здобувач ліцензії, ліцензіат не може перебувати прямо чи опосередковано під
контролем (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України
(у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії
яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної
сили проти України, та/або не може діяти в інтересах таких осіб.
Здобувач ліцензії, ліцензіат та/або пов’язані з ним особи не можуть належати до
осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України «Про
санкції».
Ліцензія дає право використовувати тільки один бренд організатора азартних ігор
відповідно до правил, встановлених Законом України «Про державне регулювання
діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
7. Документи подаються до органу ліцензування та отримуються від нього за вибором здобувача ліцензії у спосіб, визначений цими Ліцензійними умовами.
Документи для отримання ліцензії можуть бути подані до органу ліцензування за
вибором здобувача ліцензії:
нарочно;
поштовим відправленням з описом вкладення;
в електронній формі з оформленням згідно з вимогами законодавства у сфері
електронного документообігу.
8. Для отримання ліцензії здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву за
формою згідно з додатком 1.
У заяві про отримання ліцензії повинні міститися такі дані:
найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код заявника;
вид господарської діяльності, зазначений у частині першій статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних
ігор», на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію;
вид ліцензії, що має намір отримати заявник;
інформація про правові підстави для використання онлайн-системи організатора азартних ігор;
інформація про бренд організатора азартних ігор, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор;
доменне ім’я, що заявник планує використовувати для провадження діяльності у
сфері організації та проведення азартних ігор через мережу Інтернет.
9. До заяви про отримання ліцензії додаються:
1) засвідчені копії установчих документів заявника;
2) оригінал або належним чином засвідчена копія витягу з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подання заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;
3) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, виданого незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», що підтверджує повноту формування статутного
(складеного) капіталу;
4) оригінал або належним чином засвідчена копія документів, що підтверджують
джерела походження коштів, використаних для формування статутного (складеного)
капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або
податкова звітність фізичних осіб — засновників (учасників) юридичної особи, яка
має намір провадити діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;
5) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;
6) оригінал або належним чином засвідчена копія довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи,
на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників здобувача ліцензії;
7) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права здобувача ліцензії або його засновника (учасника) на відповідне доменне ім’я доменної зони
UA, з використанням яких планується організовувати та проводити азартні ігри, а також інформація про постачальника послуг хостингу та реєстратора доменного імені
за формою згідно з додатком 4;
8) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідний бренд організатора азартних ігор,
та інша інформація щодо бренду, що планується використовувати для організації та
проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;
9) відомості, необхідні для отримання ліцензії, за формою згідно з додатком 2;
10) інформація про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України»)
та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
11) інформація про те, що здобувач ліцензії та/або пов’язані з ним особи не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України
«Про санкції». Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог
пункту 11 цих Ліцензійних умов;
12) інформація про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом
та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України. Така інформація
подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
13) інформація про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензіїї не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11
цих Ліцензійних умов;
14) інформація про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній
формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
15) інформація про те, що здобувач ліцензії не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення,
сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
16) структура власності здобувача ліцензії та інформація про кінцевого бенефіціарного власника здобувача ліцензії, який є юридичною особою, в тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник — юридична особа, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства,
серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця,
місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником,
характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності у здобувача ліцензії кінцевого бенефіціарного власника, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник —
юридична особа, подається обґрунтована причина його відсутності. Така структура
власності подається за формою згідно з додатком 7.
Разом з відповідною заявою та підтвердними документами здобувач ліцензії подає до органу ліцензування два примірники опису документів (за формою згідно з
додатком 3), на яких уповноваженою посадовою особою органу ліцензування ро-

биться відмітка про дату прийняття документів і засвідчується своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один примірник опису надсилається органом
ліцензування здобувачу ліцензії (у разі подання здобувачем ліцензії документів до
органу ліцензування нарочно — видається йому нарочно відразу після заповнення),
а другий примірник опису залишається в органі ліцензування.
10. Усі подані здобувачем ліцензії документи формуються в єдину ліцензійну
справу.
Орган ліцензування після надходження від здобувача ліцензії заяви про отримання ліцензії формує єдину ліцензійну справу щодо цього суб’єкта (якщо орган ліцензування ще не має ліцензійної справи щодо відповідної юридичної особи).
Під час ведення ліцензійних справ орган ліцензування повинен дотримуватися вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.
Зберігання ліцензійних справ в електронній формі на електронних носіях інформації та подання їх до архівних установ здійснюється відповідно до Закону України
«Про електронні документи та електронний документообіг».
У ліцензійній справі зберігаються:
документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та цих Ліцензійних умов (разом із конвертами);
завірені органом ліцензування копії (фотокопії) рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;
оригінали, копії (фотокопії) судових рішень, звернень правоохоронних органів,
що надійшли до органу ліцензування стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;
матеріали (документи або їх копії (фотокопії), завірені органом ліцензування) перевірок органом ліцензування додержання ліцензіатами вимог Ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатів про проведення планових перевірок, актів,
складених за результатами проведення таких перевірок, та розпоряджень про усунення порушень цих Ліцензійних умов);
оригінали судового рішення про витребування документів з ліцензійної справи,
супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, фотокопії описів витребовуваних документів;
інші документи, встановлені законом.
Ліцензійна справа зберігається протягом строку, визначеного законодавством.
Вилучення документів з ліцензійних справ здійснюється в порядку, передбаченому законом.
Орган ліцензування зобов’язаний зробити копії (фотокопії) документів, що вилучаються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.
До ліцензійної справи долучаються документи, визначені законом, на підставі
яких вилучено документи з ліцензійної справи.
Витребування документів з ліцензійних справ здійснюється на підставі судового рішення.
Орган ліцензування зобов’язаний зробити копії (фотокопії) документів, що витребовуються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.
До ліцензійної справи долучаються судове рішення про витребування документів,
супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, та копія (фотокопії) до опису витребовуваних документів.
Оригінали витребуваних документів надсилаються поштовим відправленням з
описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.
Вилучення документів з ліцензійної справи не є підставою для відмови органом ліцензування у здійсненні передбачених Законом України «Про державне регулювання
діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» дій, крім випадку одержання органом ліцензування судового рішення про заборону їх вчинення.
11. Документи, що складаються здобувачем ліцензії або ліцензіатом відповідно до
цих Ліцензійних умов, викладаються державною мовою та підписуються здобувачем
ліцензії або ліцензіатом, або особою, уповноваженою представляти юридичну особу
у правовідносинах з третіми особами.
У разі оформлення документів, що складаються здобувачем ліцензії, ліцензіатом на паперовому носії, вони складаються за допомогою друкувальних засобів або
оформлюються рукописним способом (друкованими літерами, чітко та розбірливо,
виправлення не допускаються).
Сторінки багатосторінкових документів нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою здобувача ліцензії, ліцензіата (за наявності).
Документи, що подаються в електронній формі, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.
Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.
Документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.
12. Органу ліцензування забороняється вимагати додаткові документи, які не зазначені у цих Ліцензійних умовах.
13. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про будь-які зміни
даних, зазначених у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі, протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання. Інформація про зміни даних надсилається у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) у довільній формі разом з документами або засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують такі зміни.
14. Відповідальність за достовірність поданої інформації несе здобувач ліцензії,
ліцензіат.
15. Повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії за формою згідно з
додатком 5 надсилається ліцензіату у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.
16. Повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за формою
згідно з додатком 6 надсилається здобувачу ліцензії у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову
у видачі ліцензії зазначаються перелік та опис підстав (обґрунтування) для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.
17. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити отримання кореспонденції, у тому числі
тієї, що надсилається органом ліцензування та його територіальними органами, за
своїм місцезнаходженням та повідомлень в електронному вигляді за адресою електронної пошти, зазначеною у заяві про отримання ліцензії.
18. Документи, подання яких для отримання ліцензії передбачено цими Ліцензійними умовами та прийняті органом ліцензування до розгляду для видачі ліцензії, поверненню здобувачеві ліцензії не підлягають.
19. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа — резидент України:
1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;
2) статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму
не менше 30 млн. гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав;
3) статутний (складений) капітал якої не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів. Не допускається формування статутного (складеного) капіталу за
рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку;
4) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні
власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором
по відношенню до України;
5) яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування
або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
6) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах;
7) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;
8) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;
9) яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну
особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із
законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;
10) яка не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з
відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення;
11) яка не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій),
що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, між-
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урядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу;
12) яка відповідає іншим встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та цими Ліцензійними умовами вимогам.
20. Організатором азартних ігор не можуть бути:
1) банки та інші фінансові установи;
2) підприємства, установи та організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
3) юридичні особи, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено займатися організацією та проведенням азартних ігор.
Організаційні вимоги
21. Господарська діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет провадиться юридичними особами на підставі відповідної ліцензії за умови виконання організаційних, матеріально-технічних, кадрових та фінансово-економічних вимог, установлених цими Ліцензійними умовами та Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
22. Організатор азартних ігор зобов’язаний:
1) дотримуватися вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності
щодо організації та проведення азартних ігор», Ліцензійних умов, а також інших нормативно-правових актів України;
2) дотримуватися правил проведення азартних ігор;
3) проводити виключно дозволені Законом України «Про державне регулювання
діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» види азартних ігор казино
в мережі Інтернет лише після отримання відповідної ліцензії;
4) дотримуватися вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інших нормативноправових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
5) не вчиняти дії, що можуть мати вплив на результати азартних ігор;
6) встановлювати та розробляти правила організатора азартної гри (у тому числі
порядок визначення результату азартних ігор, розрахунку та здійснення виплат виграшів (призів), умови взаємодії організатора азартних ігор з гравцями та іншими
особами, що повинні міститися у правилах проведення азартних ігор);
7) фіксувати в онлайн-системі, використання якої для організатора азартних ігор
є обов’язковим відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та яка пов’язана каналами зв’язку
(в режимі реального часу) з Державною системою онлайн-моніторингу, операції, визначені порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;
8) встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри;
9) своєчасно та в повному обсязі здійснювати виплату (видачу) виграшу (призу), виплату відповідно до правил проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет протягом строку, встановленого Законом України «Про державне регулювання
діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», крім випадків, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також на вимогу гравця здійснити виплату виграшу (призу) у грошовій безготівковій формі;
10) вживати заходів для недопущення виплати (видачі) виграшу (призу) або його еквіваленту, повернення ставок будь-яким третім особам, у тому числі особам,
на користь яких гравець пропонує здійснити виплату або повернення (крім випадків
звернення щодо повернення ставок, зроблених неповнолітньою, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, або особою, внесеною до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних
іграх, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є законним представником такої особи);
11) вести облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від
кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів);
12) вживати заходів для запобігання порушенню вимог законодавства гравцями,
відвідувачами, працівниками організатора азартних ігор;
13) вживати заходів для недопущення до участі в азартних іграх казино в мережі
Інтернет осіб, які не досягли 21-річного віку, та осіб, стосовно яких наявні обмеження згідно із Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;
14) своєчасно вносити плату за відповідну ліцензію, яку отримав такий організатор азартних ігор;
15) використовувати під час організації та проведення азартних ігор онлайн-системи, що виключають можливість несанкціонованого втручання в їх роботу або створення умов для заздалегідь визначеного результату гри;
16) вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), в тому числі розміщувати у загальному доступі в місцях провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор інформаційні матеріали щодо гральної залежності
та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, ознаки патологічної та проблемної гральної залежності та про
місця, де можна отримати допомогу в разі гральної залежності;
17) розглядати скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі,
надавати на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних ігор;
18) у встановленому порядку забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб’єктами сертифікації, не використовувати несертифіковане гральне обладнання (у разі, коли сертифікація відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних
ігор» є обов’язковою);
19) розмістити інформацію про діяльність організацій, лікувальних закладів та/
або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, телефон
служби підтримки), на веб-сайті організатора азартних ігор;
20) дотримуватися принципів відповідальної гри, зокрема:
забезпечувати ідентифікацію гравця (гравців) під час провадження діяльності в
мережі Інтернет;
у випадках та порядку, встановлених органом ліцензування, не допускати до участі в азартних іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у
яких виражена ігрова залежність (лудоманія);
утримуватися від надання гравцям будь-яких бонусних виплат, подарунків та/або
надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу
гравця у відповідній азартній грі.
Організатор азартних ігор, який не забезпечив неможливість участі в азартних
іграх осіб, участь яких у таких іграх заборонена Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та іншими законами, зобов’язаний відшкодувати таким особам на їх вимогу або на вимогу членів
сім’ї таких осіб фінансову шкоду в розмірі десятикратного розміру програшу, що заподіяна зазначеним особам внаслідок такої бездіяльності організатора азартних ігор.
Порядок відшкодування встановлюється органом ліцензування;
21) забезпечити наявність на веб-сайті, зазначеному в поданих до органу ліцензування документах для отримання ліцензії, а також у мобільних (програмних) додатках та іншому гральному обладнанні, призначеному для організації азартних ігор казино в мережі Інтернет, достовірної інформації, викладеної державною мовою та за
бажанням організатора азартних ігор іншими мовами, а саме:
повне найменування організатора азартних ігор згідно з установчими документами;
місцезнаходження організатора азартних ігор згідно з реєстраційними документами та інформацією про фактичне місцезнаходження;
ідентифікаційного коду організатора азартних ігор;
відомостей про ліцензію (номер (за наявності), дата та номер рішення, строк дії
ліцензії);
правил організатора азартних ігор та правил участі в азартній грі;
порядку і строків виплати (видачі) виграшів (призів);
інформації про усі мобільні (програмні) додатки та інше гральне обладнання, що
використовується організатором азартних ігор;
інформації про сервісну та технічну службу підтримки організатора азартних ігор;
інформаційних матеріалів щодо гральної залежності та відповідальної гри, способів допомоги людям, які страждають на ігрову залежність, і контактні дані медичних
центрів, які лікують ігрову залежність;
попередження про заборону участі в азартних іграх особам, які не досягли 21-річного віку, обмежено дієздатним та недієздатним особам, а також особам, внесеним
до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;
інформація про загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю);
22) забезпечити захист інформації про гравців у порядку, визначеному законодавством;

23) забезпечити розміщення на веб-сайті інформації про реальний час, зокрема
шляхом розміщення годинника, що відображає актуальний час, на кожній сторінці веб-сайту;
24) повідомляти органу ліцензування про будь-які зміни даних, зазначені у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі, протягом
строку, встановленого законом;
25) виконувати інші обов’язки, передбачені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», цими Ліцензійними умовами та іншими актами законодавства про азартні ігри.
23. Організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет здійснюються організатором азартних ігор під брендом організатора азартних ігор на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у
мережі Інтернет відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та законодавства про азартні ігри виключно через онлайн-систему організаторів азартних ігор, що відповідає
вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та
проведення азартних ігор».
24. Організатор азартних ігор може провадити свою діяльність в мережі Інтернет
через веб-сайт, доменне ім’я якого знаходиться в доменній зоні UA, через мобільні
(програмні) додатки на різних операційних системах, що відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
25. Організатор азартних ігор може приймати ставки від осіб, які перебувають на
території України або за її межами та не внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення
азартних ігор» та інших нормативно-правових актів.
26. Організатор азартних ігор може провадити діяльність через веб-сайт після повідомлення органу ліцензування про доменне ім’я в доменній зоні UA, яке він збирається використовувати під час організації та проведення азартних ігор.
27. Веб-сайт організатора азартних ігор повинен належати організатору азартних
ігор на праві власності або праві користування.
28. Організатор азартних ігор може організовувати та проводити виключно азартні ігри казино, визначені Законом України «Про державне регулювання діяльності
щодо організації та проведення азартних ігор», у мережі Інтернет з використанням
веб-сайту та/або мобільних (програмних) додатків на різних операційних системах,
зазначених у відповідному реєстрі органу ліцензування.
29. Організатору азартних ігор забороняється проводити ігри у покер у мережі Інтернет та турніри з онлайн-покеру без отримання ліцензії на провадження діяльності
з організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.
Забороняється проведення азартних ігор, що мають ознаки лотереї, у тому числі
прийняття ставок на результати розіграшів лотерей.
30. Організатору азартних ігор забороняється давати можливість гравцю грати у
кредит або із розстроченням платежу, або з наступною оплатою, крім оплати ставки
кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації платежу. Організатору азартних ігор забороняється надавати гравцю позики для участі у грі.
31. Не допускається провадження організаторами азартних ігор діяльності з надання телекомунікаційних послуг зв’язку та будь-якого обладнання для організації та
надання обладнаних місць третім особам для доступу в мережу Інтернет (Інтернетклубів, Інтернет-кафе тощо).
Матеріально-технічні вимоги
32. Забороняється розповсюджувати, давати доступ, пропонувати до завантаження або іншим чином поширювати в Україні веб-сайти, мобільні (програмні) додатки
та/або інше гральне обладнання для участі в азартних іграх казино в мережі Інтернет,
якщо такі веб-сайти, мобільні (програмні) додатки та/або інше гральне обладнання
надають доступ до серверів або баз даних осіб, які не є організаторами азартних ігор
відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
33. Гравець самостійно створює клієнтський рахунок гравця (особистий кабінет) в
онлайн-системі організатора азартних ігор.
34. Оплата ставок, повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних
іграх через мережу Інтернет, виплата виграшів гравцям здійснюються у безготівковій
формі через онлайн-систему організатора азартних ігор з урахуванням положень Законів України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та  «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
35. Організатор азартних ігор зобов’язаний встановлювати та використовувати
гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання в його
діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри.
36. Організатор азартних зобов’язаний забезпечити проведення сертифікації та
інспектування грального обладнання суб’єктами сертифікації (у разі, коли сертифікація відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» є обов’язковою).
37. Орган ліцензування встановлює виключний перелік грального обладнання, що
підлягає обов’язковій сертифікації. Забороняється використання несертифікованого грального обладнання, щодо якого встановлена вимога органу ліцензування про
сертифікацію.
38. Сертифікація та інспектування грального обладнання щодо відповідності встановленим технічним вимогам (стандартам) проводяться відповідно до встановленого порядку суб’єктами сертифікації, перелік яких визначений органом ліцензування.
39. Забороняється підключення до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації, та елементів, що можуть вплинути на роботу грального обладнання, які не сертифіковані
суб’єктом сертифікації.
40. Забороняється внесення змін (модифікацій) до грального обладнання, здійснення яких не погоджено розробником такого грального обладнання, або в разі,
коли це не передбачено технічною та програмною документацією грального обладнання.
Забороняється підключення до грального обладнання елементів (обладнання),
використання яких не передбачено документацією з експлуатації, крім підключення до онлайн-системи організатора азартних ігор чи Державної системи онлайн-моніторингу.
41. Забороняється вносити не передбачені конструкторсько-технологічною та
програмною документацією виробника зміни у конструкцію сертифікованого грального обладнання.
42. Програмне забезпечення грального обладнання повинно бути ліцензованим
та сертифікованим щодо відповідності національним або міжнародним стандартам.
43. Онлайн-система організатора азартних ігор повинна забезпечувати прийняття ставки та фіксацію кожної операції з прийняття ставки, виплати (видачі) виграшу
(призу), здійснення виплати та інших операцій, пов’язаних з організацією та проведенням азартних ігор казино в мережі Інтернет, захист даних від втрати, перекручення, підробки, знищення, копіювання, несанкціонованого доступу та будь-якого іншого стороннього (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи організатора азартних ігор.
44. Онлайн-система організатора азартних ігор повинна бути пов’язана каналами зв’язку з Державною системою онлайн-моніторингу відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення
азартних ігор».
45. Технічні засоби онлайн-системи організації азартних ігор, за допомогою яких
надаються послуги, повинні розміщуватися виключно на території України. Інформація в онлайн-системі повинна оброблятися виключно на території України.
Кадрові вимоги
46. Працівниками організатора азартних ігор та іншими особами, залученими до
надання послуг організаторам азартних ігор, не можуть бути особи, які на момент початку роботи не досягли 21-річного віку.
47. У керівників, головних бухгалтерів або осіб, на яких покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних
власників організатора азартних ігор повинна бути бездоганна ділова репутація.
48. Організатори азартних ігор зобов’язані забезпечити періодичне проведення
інструктажів з персоналом щодо принципів відповідального ставлення до відповідних азартних ігор та заходів, спрямованих на запобігання (попередження) виникненню ігрової залежності.
Фінансово-економічні вимоги
49. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа — резидент України, статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами
на суму не менше 30 млн. гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та
майнових прав.
Організатор азартних ігор зобов’язаний на дату подання заяви про отримання ліцензії та протягом строку дії такої ліцензії підтримувати розмір статутного (складеного) капіталу у розмірі не меншому, ніж встановлений цим пунктом.
50. Статутний (складений) капітал організатора азартних ігор не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів. Не допускається формування статутного
(складеного) капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку.
51. Організатор азартних ігор зобов’язаний оформити цільовий банківський депозит чи банківську гарантію для забезпечення здійснення виплати виграшів на суму 7 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.

Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження діяльності у
сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет
________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії
Здобувач ліцензії ______________________________________________________
(найменування здобувача ліцензії)

_______________________________________________________________________
(місцезнаходження здобувача ліцензії,
_______________________________________________________________________
ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)
Адреса електронної пошти ______________________________________________

Прошу видати ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення
азартних ігор казино у мережі Інтернет.
Онлайн-система організатора азартних ігор використовується на підставі _______
________________________________________________________________________
Бренд організатора азартних ігор, що буде використовуватися для організації та
проведення азартних ігор, _________________________________________________
_________________________________________________________________________
Доменне ім’я __________________________________________________________
Спосіб отримання повідомлення про прийняте рішення:
□ нарочно;
□ поштовим відправленням;
□ в електронному вигляді.
Даю згоду на обробку персональних даних на виконання вимог Закону України
«Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних
ігор» та Ліцензійних умов.
Із Ліцензійними умовами та Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» ознайомлений і зобов’язуюся
їх виконувати.
Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цієї заяви, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.
_________________________ ________________ ____________________________________
(найменування посади
(підпис)
(ініціали/ініціал власного імені, прізвище)
здобувача ліцензії)

МП (за наявності)
___ ___________ 20__ р.
Дата і номер реєстрації заяви
___ __________ 20__ р. № _____
______________________
(найменування посади)

______________
(підпис)

____________________________
(ініціали/ініціал власного імені,
прізвище)

Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних
ігор казино
в мережі Інтернет
ВІДОМОСТІ,
необхідні для отримання ліцензії
Здобувач ліцензії ______________________________________________________
(найменування здобувача ліцензії)

________________________________________________________________________
(місцезнаходження здобувача ліцензії,

________________________________________________________________________
ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)

Організаційні вимоги
Веб-сайт _____________________________________________________________
Матеріально-технічні вимоги
Мобільний додаток ____________________________________________________
Перелік наявного грального обладнання
Перелік грального обладнання із зазначенням
повної інформації про нього
Поряд- найменування грального об- дані про модифікацію
ладнання,
країна
походження,
ковий
та ремонт (за наявнос- відомості про серномер найменування виробника, ви- ті), загальний відсоток тифікацію та/або
робничий номер, рік виробни- виграшу (за наявнос- інспектування (у
цтва, відомості про підставу
разі необхідності)
ті), технічний стан
для володіння
Кадрові вимоги
Відомості про відповідність керівника, головного бухгалтера або особи на яку
покладено ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»
Відомості про відсутність встановлених протягом останніх
трьох років компетентними органами або судом порушень вимог
законодавства про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, законодавства про фінансові послуги та законодавства
Прізвище,
Основна Дата на- про запобігання корупції, а також
Порядім’я,
робота/ роджен- про відсутність судимості за злоковий по батько- Посада за
сумісчини проти громадської безпеномер ві (за наявня
ництвом
ки, злочини проти власності, злоності)
чини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів),
систем та комп’ютерних мереж
і мереж електрозв’язку, та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, яка не знята або не
погашена в установленому законом порядку
Фінансово-економічні вимоги
Статутний (складений) капітал організатора азартних ігор становить
______________________________ гривень, сформований у тому числі:
коштами _________________ гривень;
за рахунок цінних паперів ______________________ гривень;
за рахунок іншого майна _______________________ гривень;
за рахунок майнових прав ______________________ гривень.
Дата формування ______________________________________________________
Реквізити документа, виданого незалежним аудитором, _______________________
_____________________________________________________________________
Відомості про оформлення цільового банківського депозиту або банківської гарантії ____________________________________________________________________
Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цих відомостей, є підставою для
відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.
___________________________ __________________ ___________________________________
(найменування посади
(підпис)
(ініціали/ініціал власного імені, прізвище)
здобувача ліцензії)

___ __________ 20__ р. МП (за наявності)
_______

Примітка. У разі відсутності відомостей відповідні поля не заповнюються.

Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження діяльності у
сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет
ОПИС
документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії
Здобувач ліцензії _____________________________________________________
(найменування здобувача ліцензії)
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ДОКУМЕНТИ
______________________________________________________________________
(місцезнаходження здобувача ліцензії,

______________________________________________________________________
ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)

Дата і номер реєстрації заяви ___ ____________ 20__ р. № ________
Порядковий номер

Найменування документа

Прийняв ________________
(кількість документів
цифрами і словами)

Кількість аркушів у документі

___________________ __________________________
(підпис відповідальної
особи)

(ініціали/ініціал власного імені,
прізвище)

___ __________ 20__ р.
__________________________
(найменування посади
здобувача ліцензії)

_______________ ________________________________
(підпис)
(ініціали/ініціал власного імені, прізвище)

єнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України ___________________
______________________________________________________________________.
Повідомляємо, що відповідно до частини другої статті 50 Закону України «Про
державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про відмову у видачі ліцензії
може бути оскаржено до суду.
______________________
(найменування посади)

___ ___________ 20__ р.

Додаток 7
до Ліцензійних умов провадження діяльності
у сфері організації та проведення азартних ігор
казино в мережі Інтернет
Схематичне зображення структури власності ______________________________
				

МП (за наявності)
Зразок

___ __________ 20__ р.

______________________ ______________________________
(підпис відповідальної
(ініціали/ініціал власного імені,
особи)
прізвище)

(найменування здобувача ліцензії)

станом на ___________ 20__ року

Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження діяльності
у сфері організації та проведення азартних ігор
казино в мережі Інтернет
ФОРМА
повідомлення про доменні імена, які будуть використовуватися організатором
азартних ігор через мережу Інтернет
______________________________________________________________________
(найменування здобувача ліцензії)

______________________________________________________________________
(ідентифікаційний код здобувача ліцензії)

що підтвер- Реєстратор
Порядковий Доменне ім’я Документ,
поджує права здобувача доменного Постачальник
номер
слуг хостингу
ліцензії
імені
Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цих відомостей, є підставою для
відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.
_____________________

(найменування посади заявника)

___ __________ 20__ р.

___________ _____________________________
(підпис)

МП (за наявності)

(ініціали/ініціал власного імені,
прізвище)

Додаток 5
до Ліцензійних умов провадження діяльності у
сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет
ФОРМА
повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії
______________________________________________________________________
(найменування здобувача ліцензії)

Відповідно до статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 р. №
1341 «Про затвердження ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор», Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє:
_______________________ року прийнято рішення №_________ про видачу ліцензії
______________________________________________________________________
(найменування виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до статті 2
Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення
азартних ігор»)

______________________________________________________________________.
(вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо
організації та проведення азартних ігор»)

Місцезнаходження юридичної особи та перелік відокремлених підрозділів, у межах яких планується провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, __________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Ліцензія видається Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії ліцензії згідно з
Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
Плата за ліцензію _____________________________________________________
(вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне
регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

становить __________________________________________ гривень та вноситься
заявником на рахунок Казначейства за кодом класифікації доходів бюджету _____
___________________________________________ не пізніше десяти робочих днів з
дня отримання заявником від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей даного
повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.
Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є будь-який документ,
що відповідно до законодавства підтверджує оплату.

___ _______ 20__ р.

___________________________ _______________________________
(підпис відповідальної особи)
(ініціали/ініціал власного імені,
прізвище)

Додаток 6
до Ліцензійних умов провадження діяльності у
сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет
ФОРМА
повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії
______________________________________________________________________
(найменування здобувача ліцензії)

Відповідно до статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 р. №
1341 «Про затвердження ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор», Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє:
______________________ року прийнято рішення №___ про відмову у видачі ліцензії
_______________________________________________________________________
(найменування виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до статті 2
Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)
_______________________________________________________________________.
(вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне регулювання
діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

Підставами для відмови у видачі є:
□ недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії, ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________;
□ встановлення невідповідності заявника вимогам цього Закону та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеного в заяві про видачу ліцензії, __________
_____________________________________________________________________;
□ наявність у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих
бенефіціарних власників заявника судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у
сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та
комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку, та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку, __________________________
______________________________________________________________________;
□ неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих заявником із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного (складеного) капіталу заявника, або осіб, які є засновниками (учасниками) заявника, _______________________
______________________________________________________________________;
□ наявність встановлених суб’єктом державного фінансового моніторингу або
судом порушень заявником вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» _____________
______________________________________________________________________;
□ встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що
здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті Закону
України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення во-
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2020 р. № 1341
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в покер
в мережі Інтернет
Загальні питання
1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України «Про державне
регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на
провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі
Інтернет, а також вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.
2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх юридичних осіб, що провадять
господарську діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет та на здобувачів ліцензій.
3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у такому значенні:
здобувач ліцензії (заявник) — юридична особа, яка звернулася в установленому законодавством порядку до органу ліцензування із заявою про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет;
ліцензіат (організатор азартних ігор) — юридична особа, яка має ліцензію;
ліцензійна справа — єдиний набір документів в електронній формі на електронних носіях інформації (або в електронній формі на електронних носіях інформації
та на паперових носіях у разі, коли заявник подав заяву та документи на паперових
носіях) стосовно відповідного здобувача ліцензії (заявника) чи ліцензіата, які подані
ним та/або надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних осіб, фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;
місце провадження діяльності — веб-сайт організатора азартних ігор та/або мобільні (програмні) додатки, зазначені ним у поданих до органу ліцензування документах для отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет та зазначені у відповідному реєстрі органу ліцензування.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення».
4. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей є органом ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у покер у мережі
Інтернет (далі – орган ліцензування).
5. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її одержання — їм відповідати.
Провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в покер в
мережі Інтернет може здійснюватися виключно за наявності в юридичних осіб відповідної ліцензії з використанням сертифікованого (відповідно до Закону України «Про
державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор») та
підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та
онлайн-системи організатора азартних ігор.
6. Провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет здійснюється на підставі відповідної ліцензії.
Здобувач ліцензії, ліцензіат не можуть перебувати прямо чи опосередковано під
контролем (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України
(у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії
яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної
сили проти України, та/або не можуть діяти в інтересах таких осіб.
Здобувач ліцензії, ліцензіат та/або пов’язані з ним особи не можуть належати до
осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України «Про
санкції».
Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у
покер у мережі Інтернет дає право використовувати тільки один бренд організатора
азартних ігор відповідно до правил, встановлених Законом України «Про державне
регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
7. Документи подаються до органу ліцензування та отримуються від нього за вибором здобувача ліцензії у спосіб, визначений цими Ліцензійними умовами.
Документи для отримання ліцензії можуть бути подані до органу ліцензування за
вибором здобувача ліцензії:
нарочно;
поштовим відправленням з описом вкладення;
в електронній формі з оформленням згідно з вимогами законодавства у сфері
електронного документообігу.
8. Для отримання ліцензії заявник подає до органу ліцензування заяву за формою згідно з додатком 1.
У заяві про отримання ліцензії повинні міститися такі дані:
найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код заявника;

вид господарської діяльності, зазначений у частині першій статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних
ігор», на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію;
вид ліцензії, що має намір отримати заявник;
інформація про правові підстави для використання онлайн-системи організатора азартних ігор;
інформація про бренд організатора азартних ігор, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор;
доменне ім’я, що заявник планує використовувати для провадження діяльності у
сфері організації та проведення азартних ігор через мережу Інтернет.
9. До заяви про отримання ліцензії додаються:
1) засвідчені копії установчих документів заявника;
2) оригінал або належним чином засвідчена копія витягу з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подання заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;
3) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, виданого незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», що підтверджує повноту формування статутного
(складеного) капіталу;
4) оригінал або належним чином засвідчена копія документів, що підтверджують
джерела походження коштів, використаних для формування статутного (складеного)
капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або
податкова звітність фізичних осіб — засновників (учасників) юридичної особи, яка
має намір проваджувати діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор
в покер в мережі Інтернет;
5) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;
6) оригінал або належним чином засвідчена копія довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи,
на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників здобувача ліцензії;
7) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права здобувача ліцензії або його засновника (учасника) на відповідне доменне ім’я доменної зони
UA, з використанням яких планується організовувати та проводити азартні ігри, а також інформація про постачальника послуг хостингу та реєстратора доменного імені
за формою згідно з додатком 4;
8) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідний бренд організатора азартних ігор,
та інша інформація щодо бренду, що планується використовувати для організації та
проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет;
9) відомості, необхідні для отримання ліцензії, за формою згідно з додатком 2;
10) інформація про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України»)
та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
11) інформація про те, що здобувач ліцензії та/або пов’язані з ним особи не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України
«Про санкції». Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог
пункту 11 цих Ліцензійних умов;
12) інформація про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом
та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України. Така інформація
подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
13) інформація про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензіїї не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11
цих Ліцензійних умов;
14) інформація про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній
формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
15) інформація про те, що здобувач ліцензії не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення,
сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
16) структура власності здобувача ліцензії та інформація про кінцевого бенефіціарного власника здобувача ліцензії, який є юридичною особою, в тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник — юридична особа, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства,
серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця,
місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником,
характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності у здобувача ліцензії кінцевого бенефіціарного власника, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник —
юридична особа, подається обґрунтована причина його відсутності. Така структура
власності подається за формою згідно з додатком 7.
Разом з відповідною заявою та підтвердними документами здобувач ліцензії подає до органу ліцензування два примірники опису документів (за формою згідно з
додатком 3), на яких уповноваженою посадовою особою органу ліцензування робиться відмітка про дату прийняття документів і засвідчується своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один примірник опису надсилається органом
ліцензування здобувачу ліцензії (у разі подання здобувачем ліцензії документів до
органу ліцензування нарочно — видається йому нарочно відразу після заповнення),
а другий примірник опису залишається в органі ліцензування.
10. Усі подані здобувачем ліцензії документи формуються в єдину ліцензійну
справу.
Орган ліцензування після надходження від здобувача ліцензії заяви про отримання ліцензії формує єдину ліцензійну справу щодо цього суб’єкта (якщо орган ліцензування ще не має ліцензійної справи щодо відповідної юридичної особи).
Під час ведення ліцензійних справ орган ліцензування повинен дотримуватися вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.
Зберігання ліцензійних справ в електронній формі на електронних носіях інформації та подання їх до архівних установ здійснюється відповідно до Закону України
«Про електронні документи та електронний документообіг».
У ліцензійній справі зберігаються:
документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та цих Ліцензійних умов (разом із конвертами);
завірені органом ліцензування копії (фотокопії) рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;
оригінали, копії (фотокопії) судових рішень, звернень правоохоронних органів,
що надійшли до органу ліцензування стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;
матеріали (документи або їх копії (фотокопії), завірені органом ліцензування) перевірок органом ліцензування додержання ліцензіатами вимог Ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатів про проведення планових перевірок, актів,
складених за результатами проведення таких перевірок, та розпоряджень про усунення порушень цих Ліцензійних умов);
оригінали судового рішення про витребування документів з ліцензійної справи,
супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, фотокопії описів витребовуваних документів;
інші документи, встановлені законом.
Ліцензійна справа зберігається протягом строку, визначеного законодавством.
Вилучення документів з ліцензійних справ здійснюється в порядку, передбаченому законом.
Орган ліцензування зобов’язаний зробити копії (фотокопії) документів, що вилучаються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.
До ліцензійної справи долучаються документи, визначені законом, на підставі
яких вилучено документи з ліцензійної справи.
Витребування документів з ліцензійних справ здійснюється на підставі судового рішення.
Орган ліцензування зобов’язаний зробити копії (фотокопії) документів, що витребовуються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.
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ДОКУМЕНТИ
До ліцензійної справи долучаються судове рішення про витребування документів,
супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, та копія (фотокопії) до опису витребовуваних документів.
Оригінали витребуваних документів надсилаються поштовим відправленням з
описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.
Вилучення документів з ліцензійної справи не є підставою для відмови органом ліцензування у здійсненні передбачених Законом України «Про державне регулювання
діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» дій, крім випадку одержання органом ліцензування судового рішення про заборону їх вчинення.
11. Документи, що складаються здобувачем ліцензії або ліцензіатом відповідно до
цих Ліцензійних умов, викладаються державною мовою та підписуються здобувачем
ліцензії або ліцензіатом, або особою, уповноваженою представляти юридичну особу
у правовідносинах з третіми особами.
У разі оформлення документів, що складаються здобувачем ліцензії, ліцензіатом на паперовому носії, вони складаються за допомогою друкувальних засобів або
оформлюються рукописним способом (друкованими літерами, чітко та розбірливо,
виправлення не допускаються).
Сторінки багатосторінкових документів нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою здобувача ліцензії, ліцензіата (за наявності).
Документи, що подаються в електронній формі, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.
Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.
Документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.
12. Органу ліцензування забороняється вимагати додаткові документи, які не зазначені у цих Ліцензійних умовах.
13. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про будь-які зміни
даних, зазначених у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі, протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання. Інформація про зміни даних надсилається у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) у довільній формі разом з документами або засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують такі зміни.
14. Відповідальність за достовірність поданої інформації несе здобувач ліцензії,
ліцензіат.
15. Повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії за формою згідно з
додатком 5 надсилається ліцензіату у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення.
16. Повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за формою
згідно з додатком 6 надсилається здобувачу ліцензії у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються перелік та опис підстав (обґрунтування) для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.
17. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити отримання кореспонденції, у тому числі
тієї, що надсилається органом ліцензування та його територіальними органами, за
своїм місцезнаходженням та повідомлень в електронному вигляді за адресою електронної пошти, зазначеною у заяві про отримання ліцензії.
18. Документи, подання яких для отримання ліцензії передбачено цими Ліцензійними умовами та які прийняті органом ліцензування до розгляду для видачі ліцензії,
поверненню здобувачеві ліцензії не підлягають.
19. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа — резидент України:
1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;
2) статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму
не менше 30 млн. гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав;
3) статутний (складений) капітал якої не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів. Не допускається формування статутного (складеного) капіталу за
рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку;
4) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні
власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором
по відношенню до України;
5) яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування
або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
6) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах;
7) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;
8) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;
9) яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну
особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із
законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;
10) яка не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з
відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення;
11) яка не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій),
що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу;
12) яка відповідає іншим встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та цими Ліцензійними умовами вимогам.
20. Організатором азартних ігор не можуть бути:
1) банки та інші фінансові установи;
2) підприємства, установи та організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
3) юридичні особи, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено займатися організацією та проведенням азартних ігор.
Організаційні вимоги
21. Господарська діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет провадиться юридичними особами на підставі відповідної ліцензії за умови виконання організаційних, матеріально-технічних, кадрових та фінансово-економічних вимог, установлених цими Ліцензійними умовами та Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
22. Організатор азартних ігор зобов’язаний:
1) дотримуватися вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності
щодо організації та проведення азартних ігор», цих Ліцензійних умов, а також інших
нормативно-правових актів України;
2) дотримуватися правил проведення азартних ігор;
3) проводити виключно дозволені Законом України «Про державне регулювання
діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» види азартних ігор у покер
у мережі Інтернет лише після отримання відповідної ліцензії;
4) дотримуватися вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інших нормативноправових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
5) не вчиняти дії, що можуть мати вплив на результати азартних ігор;
6) встановлювати та розробляти правила організатора азартної гри (у тому числі
порядок визначення результату азартних ігор, розрахунку та здійснення виплат виграшів (призів), умови взаємодії організатора азартних ігор з гравцями та іншими
особами, що повинні міститися у правилах проведення азартних ігор);

7) фіксувати в онлайн-системі, використання якої для організатора азартних
ігор є обов’язковим відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та яка пов’язана каналами зв’язку (в режимі реального часу) з Державною системою онлайн-моніторингу, операції, визначені порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;
8) встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання в його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри;
9) своєчасно та в повному обсязі здійснювати виплату (видачу) виграшу (призу),
виплату відповідно до правил проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет
протягом строку, встановленого Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», крім випадків, визначених
Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також на вимогу гравця здійснити виплату виграшу (призу) у грошовій безготівковій формі;
10) вживати заходів для недопущення виплати (видачі) виграшу (призу) або його еквіваленту, повернення ставок будь-яким третім особам, у тому числі особам,
на користь яких гравець пропонує здійснити виплату або повернення (крім випадків звернення щодо повернення ставок, зроблених неповнолітньою, недієздатною
особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, або особою, внесеною
до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є законним представником такої особи);
11) вести облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від
кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів);
12) вживати заходів для запобігання порушенню вимог законодавства гравцями, відвідувачами, працівниками організатора азартних ігор;
13) вживати заходів для недопущення до участі в азартних іграх у покер у мережі Інтернет осіб, які не досягли 21-річного віку, та осіб, стосовно яких наявні обмеження згідно із Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;
14) своєчасно вносити плату за відповідну ліцензію, яку отримав такий організатор азартних ігор;
15) використовувати під час організації та проведення азартних ігор онлайнсистеми, що виключають можливість несанкціонованого втручання в їх роботу або
створення умов для заздалегідь визначеного результату гри;
16) вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), в тому
числі розміщувати у загальному доступі в місцях провадження діяльності у сфері
організації та проведення азартних ігор інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, ознаки патологічної та проблемної гральної залежності та про місця, де можна отримати допомогу в разі гральної залежності;
17) розглядати скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі,
надавати на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних ігор;
18) у встановленому порядку забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб’єктами сертифікації, не використовувати несертифіковане гральне обладнання (у разі, коли сертифікація відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення
азартних ігор» є обов’язковою);
19) розмістити інформацію про діяльність організацій, лікувальних закладів та/
або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, номер телефону служби підтримки), на веб-сайті організатора азартних ігор;
20) дотримуватися принципів відповідальної гри, зокрема:
забезпечувати ідентифікацію гравця (гравців) під час провадження діяльності у
покер у мережі Інтернет;
у випадках та порядку, встановлених органом ліцензування, не допускати до
участі в азартних іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, та
осіб, у яких виражена ігрова залежність (лудоманія);
утримуватися від надання гравцям будь-яких бонусних виплат, подарунків та/
або надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу гравця у відповідній азартній грі.
Організатор азартних ігор, який не забезпечив неможливість участі в азартних
іграх осіб, участь яких у таких іграх заборонена Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та іншими законами, зобов’язаний відшкодувати таким особам на їх вимогу або на вимогу членів сім’ї таких осіб фінансову шкоду в розмірі десятикратного розміру програшу, що заподіяна зазначеним особам внаслідок такої бездіяльності організатора азартних ігор. Порядок відшкодування встановлюється органом ліцензування;
21) забезпечити наявність на веб-сайті, зазначеному в поданих до органу ліцензування документах для отримання ліцензії, достовірної інформації, викладеної державною мовою та за бажанням організатора азартних ігор іншими мовами, а саме:
повного найменування організатора азартних ігор згідно з установчими документами;
місцезнаходження організатора азартних ігор згідно з реєстраційними документами та інформацією про фактичне місцезнаходження;
ідентифікаційного коду організатора азартних ігор;
відомостей про ліцензію (номер (за наявності), дата та номер рішення, строк
дії ліцензії);
правил організатора азартних ігор та правил участі в азартній грі;
порядку і строків виплати (видачі) виграшів (призів);
інформації про усі мобільні (програмні) додатки та інше гральне обладнання,
що використовується організатором азартних ігор;
інформації про сервісну та технічну службу підтримки організатора азартних
ігор;
інформаційних матеріалів щодо гральної залежності та відповідальної гри, способів допомоги особам, які страждають на ігрову залежність, і контактні дані медичних центрів, які лікують ігрову залежність;
попередження про заборону участі в азартних іграх особам, які не досягли
21-річного віку, обмежено дієздатним та недієздатним особам, а також особам,
внесеним до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або
участь в азартних іграх;
інформації про загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю).
22) забезпечити захист інформації про гравців у порядку, визначеному законодавством;
23) забезпечити розміщення на веб-сайті, зазначеному в поданих до органу ліцензування документах для отримання ліцензії, інформації про реальний час, зокрема шляхом розміщення годинника, що відображає актуальний час, на кожній
сторінці веб-сайту;
24) повідомляти органу ліцензування про будь-які зміни даних, зазначених у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі, протягом строку, встановленого законом;
25) виконувати інші обов’язки, передбачені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», цими Ліцензійними умовами та іншими актами законодавства про азартні ігри.
23. Організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет здійснюється організатором азартних ігор під брендом, зазначеним у поданих до органу ліцензування документах для отримання ліцензії, на підставі відповідної ліцензії відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та законодавства про азартні ігри виключно через онлайн-систему організаторів азартних ігор, що відповідає вимогам зазначеного Закону.
24. Організатор азартних ігор може провадити свою діяльність у мережі Інтернет через веб-сайт, доменне ім’я якого знаходиться в доменній зоні UA, через мобільні (програмні) додатки на різних операційних системах, що відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та
проведення азартних ігор».
25. Організатор азартних ігор може приймати ставки від осіб, які перебувають
на території України або за її межами та не внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, відповідно до вимог
Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та інших нормативно-правових актів.
26. Організатор азартних ігор може провадити діяльність через
вебсайт після повідомлення органу ліцензування про доменне ім’я в доменній зоні UA,
яке він збирається використовувати під час організації та проведення азартних ігор.
27. Веб-сайт організатора азартних ігор повинен належати організатору азартних ігор на праві власності або праві користування.
28. Організаторам азартних ігор забороняється:
1) проводити ігри в покер та/або покерні турніри, не передбачені правилами організатора гри в покер;
2) провадити діяльність без ліцензії;
3) пропонувати як виграш алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні напої, вина
столові, тютюнові вироби або інше майно, володіння чи розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів або ліцензій;
4) примушувати відвідувачів до участі у грі в покер.
29. Не допускається провадження організаторами азартних ігор діяльності з надання телекомунікаційних послуг зв’язку та будь-якого обладнання для організації
та надання обладнаних місць третім особам для доступу в мережу Інтернет (Інтернет-клубів, Інтернет-кафе тощо).

30. Організатор азартних ігор з дотриманням вимог Законів України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»
та  «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення», правил гри в покер має право застосовувати такі обмеження
у відносинах з гравцями та/або відвідувачами:
1) відмовити у здійсненні виплат виграшів (призів) особі, яка не є гравцем та не
має права отримувати такий виграш або ставку;
2) відмовити у здійсненні виплат виграшів (призів) та у поверненні гравцю зроблених ним ставок за наявності підстав, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
3) заборонити або обмежити доступ гравцю та/або відвідувачу до веб-сайту,
якщо така особа порушує громадський порядок, перешкоджає проведенню гри в
покер, здійсненню ставок або щодо якої виникла обґрунтована підозра у застосуванні методів, технологій, програм, прийомів, які можуть вплинути на результати виграшу, або яка перешкоджає здійсненню виплат виграшів, порушує правила
гри в покер, ображає честь і гідність гравців, учасників, представників організатора
азартних ігор, третіх осіб, відмовляється від пред’явлення документа, що дає можливість достовірно встановити її вік, чи вчиняє інші дії, що перешкоджають нормальній діяльності організатора азартних ігор.
31. Інші обмеження можуть встановлюватися правилами організатора азартних ігор.
Матеріально-технічні вимоги
32. Мобільні (програмні) додатки чи інше гральне обладнання, призначене для
участі в азартних іграх у покер у мережі Інтернет, повинні надавати гравцям доступ
до такої інформації:
1) повне найменування організатора азартних ігор згідно з установчими документами;
2) місцезнаходження організатора азартних ігор згідно з реєстраційними документами та інформацією про фактичне місцезнаходження;
3) ідентифікаційний код організатора азартних ігор;
4) відомості про ліцензію (номер (за наявності), дата та номер рішення, строк
дії ліцензії);
5) правила організатора азартних ігор та правила участі в азартній грі;
6) порядок і строки виплати (видачі) виграшів (призів);
7) інформація про усі мобільні (програмні) додатки та інше гральне обладнання,
що використовується організатором азартних ігор;
8) інформація про сервісну та технічну службу підтримки організатора азартних ігор;
9) інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, способів допомоги людям, які страждають на ігрову залежність, і контактні дані медичних центрів, які лікують ігрову залежність;
10) попередження про заборону участі в азартних іграх особам, які не досягли 21-річного віку, обмежено дієздатним та недієздатним особам, а також особам, внесеним до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або
участь в азартних іграх;
11) інформація про загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю).
33. Забороняється розповсюджувати, давати доступ, пропонувати до завантаження або іншим чином поширювати в Україні веб-сайти, мобільні (програмні) додатки та/або інше гральне обладнання для участі в азартних іграх у покер у мережі Інтернет, якщо такі веб-сайти, мобільні (програмні) додатки та/або інше гральне
обладнання надають доступ до серверів або баз даних осіб, які не є організаторами
азартних ігор відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
34. Гравець самостійно створює клієнтський рахунок гравця (особистий кабінет)
в онлайн-системі організатора азартних ігор.
35. Оплата ставок, повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних
іграх через мережу Інтернет, виплата виграшів гравцям здійснюються у безготівковій формі через онлайн-систему організатора азартних ігор з урахуванням положень Законів України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та
проведення азартних ігор» та «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
36. Організатор азартних ігор зобов’язаний встановлювати та використовувати
гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання в його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри.
37. Організатор азартних ігор зобов’язаний забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб’єктами сертифікації (у разі, коли
сертифікація відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності
щодо організації та проведення азартних ігор» є обов’язковою).
38. Орган ліцензування встановлює виключний перелік грального обладнання,
що підлягає обов’язковій сертифікації. Забороняється використання несертифікованого грального обладнання, щодо якого встановлена вимога органу ліцензування про сертифікацію.
39. Сертифікація та інспектування грального обладнання щодо відповідності
встановленим технічним вимогам (стандартам) проводяться відповідно до встановленого порядку суб’єктами сертифікації, перелік яких визначений органом ліцензування.
40. Забороняється підключення до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації, та елементів, що можуть вплинути на роботу грального обладнання, які не сертифіковані
суб’єктом сертифікації.
41. Забороняється внесення змін (модифікацій) до грального обладнання, здійснення яких не погоджено розробником такого грального обладнання, або в разі, коли це не передбачено технічною та програмною документацією грального обладнання.
Забороняється підключення до грального обладнання елементів (обладнання),
використання яких не передбачено документацією з експлуатації, крім підключення до онлайн-системи організатора азартних ігор чи Державної системи онлайнмоніторингу.
Забороняється внесення не передбачених конструкторсько-технологічною
та програмною документацією виробника зміни у конструкцію сертифікованого
грального обладнання.
42. Програмне забезпечення грального обладнання повинно бути ліцензованим
та сертифікованим щодо відповідності національним або міжнародним стандартам.
43. Онлайн-система організатора азартних ігор повинна забезпечувати прийняття ставки та фіксацію кожної операції з прийняття ставки, виплати (видачі) виграшу
(призу), здійснення виплати та інших операцій, пов’язаних з організацією та проведенням азартних ігор, захист даних від втрати, перекручення, підробки, знищення, копіювання, несанкціонованого доступу та будь-якого іншого стороннього (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи організатора азартних ігор.
44. Онлайн-система організатора азартних ігор повинна бути пов’язана каналами зв’язку з Державною системою онлайн-моніторингу відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
45. Технічні засоби онлайн-системи організатора азартних ігор, за допомогою
яких надаються послуги, повинні розміщуватися виключно на території України. Інформація в онлайн-системі організатора азартних ігор повинна оброблятися виключно на території України.
46. Провадження діяльності організатором азартних ігор здійснюється виключно через онлайн-систему організатора азартних ігор, що відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
47. Організатор азартних ігор може провадити свою діяльність у мережі Інтернет
з використанням веб-сайту та/або мобільних (програмних) додатків на різних операційних системах, зазначених у відповідному реєстрі органу ліцензування.
48. Організатору азартних ігор забороняється прийняття ставок у кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними
або дебетовими картками за наявності авторизації платежу. Організатору азартних
ігор забороняється надання гравцю позики для участі у грі.
Кадрові вимоги
49. Працівниками організатора азартних ігор та іншими особами, залученими до
надання послуг організатором азартних ігор, не можуть бути особи, які на момент
початку роботи не досягли 21-річного віку.
50. У керівників, головних бухгалтерів або осіб, на яких покладено обов’язок щодо ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор повинна бути бездоганна ділова репутація.
51. Організатори азартних ігор зобов’язані забезпечити періодичне проведення
інструктажів з персоналом щодо принципів відповідального ставлення до відповідних азартних ігор та заходів, спрямованих на запобігання (попередження) виникненню ігрової залежності.
Фінансово-економічні вимоги
52. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа — резидент України, статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше 30 млн. гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав.
Організатор азартних ігор зобов’язаний на дату подання заяви про отримання
ліцензії та протягом строку дії такої ліцензії підтримувати розмір статутного (складеного) капіталу у розмірі не меншому, ніж встановлений цим пунктом.
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ДОКУМЕНТИ
53. Статутний (складений) капітал організатора азартних ігор не може бути
сформовано за рахунок бюджетних коштів. Не допускається формування статутного (складеного) капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку.
54. Організатор азартних ігор зобов’язаний оформити цільовий банківський депозит чи банківську гарантію для забезпечення здійснення виплати виграшів на суму 7
200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.
Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор
в покер в мережі Інтернет
____________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії
Здобувач ліцензії ______________________________________________________

(найменування здобувача ліцензії)
________________________________________________________________________
(місцезнаходження здобувача ліцензії,
________________________________________________________________________
ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)
Адреса електронної пошти _______________________________________________

Прошу видати ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення
азартних ігор у покер у мережі Інтернет.
Онлайн-система організатора азартних ігор використовується на підставі ______
______________________________________________________________________.
Бренд організатора азартних ігор, що буде використовуватися для організації та
проведення азартних ігор, ________________________________________________
___________________________________________________________________________
Доменне ім’я __________________________________________________________
Спосіб отримання повідомлення про прийняте рішення:
□ нарочно;
□ поштовим відправленням;
□ в електронному вигляді.
Даю згоду на обробку персональних даних на виконання вимог Закону України
«Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних
ігор» та Ліцензійних умов.
Із Ліцензійними умовами та Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» ознайомлений і зобов’язуюся
їх виконувати.
Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цієї заяви, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.
_______________________
(найменування посади
здобувача ліцензії)

______________
(підпис)

___________________________________
(ініціали/ініціал власного імені, прізвище)

_______________________________________
(ініціали/ініціал власного імені, прізвище)

Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження діяльності у
сфері організації та проведення азартних ігор в
покер в мережі Інтернет
ВІДОМОСТІ,
необхідні для отримання ліцензії
Здобувач ліцензії _____________________________________________________

		

(найменування здобувача ліцензії)

________________________________________________________________________
(місцезнаходження здобувача ліцензії,
________________________________________________________________________
ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)

Організаційні вимоги
Веб-сайт ____________________________________________________________
Адреса електронної пошти _____________________________________________
Матеріально-технічні вимоги
Мобільний додаток ___________________________________________________
Перелік наявного грального обладнання
Перелік грального обладнання із зазначенням повної
інформації про нього
найменування грального дані про модифікаПоряд- обладнання, країна похо- цію та ремонт (за навідомості про
ковий дження, найменування ви- явності), загальний
сертифікацію та/або
номер робника, виробничий но- відсоток виграшу (за інспектування (у разі
мер, рік виробництва, відо- наявності), технічнеобхідності)
мості про підставу для воний стан
лодіння
Кадрові вимоги
Відомості про відповідність керівника, головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартнихігор вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»
Відомості про відсутність
встановлених протягом
останніх трьох років компетентними органами або судом
порушень вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення, законодавства про фінансові послуПрізвище,
ги та законодавства про запоОсновна
Порядім’я,
бігання корупції, а також про
робота/за
Дата
нароковий по батько- Посада суміснисудимості за злодження відсутність
номер ві (за наявчини проти громадської безцтвом
ності)
пеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини
у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та
комп’ютерних мереж і мереж
електрозв’язку, та злочини
у сфері службової діяльності та професійної діяльності,
пов’язаної з наданням публічних послуг, яка не знята або
не погашена в установленому
законом порядку
Фінансово-економічні вимоги
Статутний (складений) капітал організатора азартних ігор становить __________
_______________________________________ гривень, сформований у тому числі:
коштами_________________ гривень;
за рахунок цінних паперів ______________________ гривень;
за рахунок іншого майна _______________________ гривень;
за рахунок майнових прав ______________________ гривень.
Дата формування _____________________________________________________
Реквізити документа, виданого незалежним аудитором, _____________________
Відомості про оформлення цільового банківського депозиту або банківської гарантії _________________________________________________________________
Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цих відомостей, є підставою для
відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.
___________________________ _______________
(найменування посади
(підпис)
здобувача ліцензії)
МП (за наявності)

___ ___________ 20__ р.
______

(місцезнаходження здобувача ліцензії)

________________________________________________________________________
(ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)

Дата і номер реєстрації заяви ___ ____________ 20__ р. № ________
Порядковий номер

Найменування документа

Кількість аркушів у документі

Прийняв ________________ ___________________
(кількість документів
цифрами і словами)

(підпис відповідальної особи)

_________________________
(ініціали/ініціал власного
імені, прізвище)

___ ___________ 20__ р.
______________________
(найменування посади
здобувача ліцензії)

______________
(підпис)

___________________________________
(ініціали/ініціал власного імені, прізвище)

ризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» ____________
______________________________________________________________________;
□ встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному
у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав,
що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України _______________
______________________________________________________________________.
Повідомляємо, що відповідно до частини другої статті 50 Закону України «Про
державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про відмову у видачі ліцензії
може бути оскаржено до суду.
_____________________
(найменування посади)

______________________________
(ініціали/ініціал власного імені,
прізвище)

___ _________ 20__ р.
Додаток 7
до Ліцензійних умов провадження діяльності у
сфері організації та проведення азартних ігор в
покер в мережі Інтернет
Схематичне зображення структури власності ______________________________

				 (найменування здобувача ліцензії)

МП (за наявності)

Зразок

____ ________ 20__ р.

____________________
(підпис відповідальної
особи)

станом на ___________ 20__ року

Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження діяльності
у сфері організації та проведення азартних ігор
в покер в мережі Інтернет
ФОРМА
повідомлення про доменні імена, які будуть використовуватися
організатором азартних ігор через мережу Інтернет
________________________________________________________________________
(найменування здобувача ліцензії)

________________________________________________________________________
(ідентифікаційний код здобувача ліцензії)

Документ, що підПорядковий Доменне тверджує
Реєстратор
права здо- доменного
номер
ім’я
імені
бувача ліцензії

Постачальник
послуг хостингу

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цих відомостей, є підставою для
відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.
______________
(підпис)

___________________________________
(ініціали/ініціал власного імені, прізвище)

___ ________ 20__ р. МП (за наявності)

Дата і номер реєстрації заяви
___ __________ 20__ р. № _____
______________
(підпис)

(найменування здобувача ліцензії)

________________________________________________________________________

__________________
(найменування посади
заявника)

МП (за наявності)
___ ___________ 20__ р.

_________________
(найменування посади)

Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження діяльності у
сфері організації та проведення азартних ігор в
покер в мережі Інтернет
ОПИС
документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії
Здобувач ліцензії ______________________________________________________

_________________
(ініціали/ініціал власного імені, прізвище)

Примітка. У разі відсутності відомостей відповідні поля не заповнюються.

Додаток 5
до Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор
в покер в мережі Інтернет
ФОРМА
повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії
________________________________________________________________________
(найменування здобувача ліцензії)

Відповідно до статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності
щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 р. № 1341
«Про затвердження ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних
ігор», Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє:
________________________ року прийнято рішення №_________ про видачу ліцензії
______________________________________________________________________
(найменування виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до статті 2
Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення
азартних ігор»)

______________________________________________________________________.
(вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне регулювання
діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

Місцезнаходження юридичної особи та перелік відокремлених підрозділів, у межах яких планується провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Ліцензія видається Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії ліцензії згідно із
Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
Плата за ліцензію ____________________________________________________
(вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне
регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

становить ____________________________________________ гривень та вноситься заявником на рахунок Казначейства за кодом класифікації доходів бюджету ______________________ не пізніше десяти робочих днів з дня отримання заявником від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей даного повідомлення про
прийняття рішення про видачу ліцензії.
Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є будь-який документ,
що відповідно до законодавства підтверджує оплату.
_________________________
(підпис відповідальної особи)

_____________________
(ініціали/ініціал власного
імені, прізвище)

___ ____________ 20__ р.

Додаток 6
до Ліцензійних умов провадження діяльності у
сфері організації та проведення азартних ігор в
покер в мережі Інтернет
ФОРМА
повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії
______________________________________________________________________
(найменування здобувача ліцензії)

Відповідно до статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 р.
№ 1341 «Про затвердження ліцензійних умов у сфері організації та проведення
азартних ігор», Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє:
__________________ року прийнято рішення №______ про відмову у видачі ліцензії
______________________________________________________________________
(найменування виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до статті 2
Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення
азартних ігор»)

_____________________________________________________________________.
(вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне регулювання діяльності
щодо організації та проведення азартних ігор»)

Підставами для відмови у видачі є:
□ недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії, ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
□ встановлення невідповідності заявника вимогам цього Закону та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеного в заяві про видачу ліцензії, ___________
______________________________________________________________________;
□ наявність у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих
бенефіціарних власників заявника судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у
сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та
комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку, та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку, __________________________
______________________________________________________________________;
□ неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих
заявником із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного (складеного) капіталу заявника,
або осіб, які є засновниками (учасниками) заявника, _________________________
______________________________________________________________________;
□ наявність встановлених суб’єктом державного фінансового моніторингу або
судом порушень заявником вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню теро-

_____________________________
(найменування посади здобувача ліцензії)

_______________
(підпис)

_______________________________
(ініціали/ініціал власного імені,
прізвище)

МП (за наявності)
___ ___________ 20__ р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 грудня 2020 р. № 1345
Київ

Про внесення змін у додаток до постанови
Кабінету Міністрів України від 25 березня
2014 р. № 91

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. № 91 «Деякі питання діяльності місцевих державних адміністрацій» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 30, ст. 827; 2019 р., № 92, ст. 3046; 2020 р., № 3, ст.
144, № 14, ст. 557, № 97, ст. 3134), виклавши його в редакції, що додається.
2. Головам обласних державних адміністрацій забезпечити організацію здійснення заходів:
у тижневий строк — щодо попередження про можливе наступне звільнення працівників районних державних адміністрацій, які реорганізуються;
у місячний строк з дати попередження — щодо проведення вивільнення державних службовців районних державних адміністрацій, які реорганізуються, відповідно
до вимог законодавства про державну службу;
у двомісячний строк з дати попередження — щодо проведення вивільнення працівників районних державних адміністрацій, які реорганізуються, відповідно до вимог законодавства про працю.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2014 р. № 91
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2020 р. № 1345)
ГРАНИЧНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ
працівників обласних та районних державних адміністрацій
Гранична чисельність працівників
Найменування адмініоблдержадміністрацій,
райдержадміністрацій,
стративно-територіальу тому числі апарату
у тому числі апарату
ної одиниці
з 1 січня 2021 р. з 1 липня 2021 р.
з 1 січня 2021 р.
Область:
Вінницька
688
668
919
Волинська
540
524
590
Дніпропетровська
1035
1005
1192
Донецька
1076
1043
782
Житомирська
712
690
669
Закарпатська
523
505
886
Запорізька
730
699
829
Івано-Франківська
611
589
772
Київська
719
695
1067
Кіровоградська
642
622
511
Луганська
768
743
443
Львівська
798
780
1158
Миколаївська
619
597
601
Одеська
803
781
1011
Полтавська
700
677
680
Рівненська
566
546
601
Сумська
659
637
670
Тернопільська
536
514
442
Харківська
916
889
943
Херсонська
664
641
613
Хмельницька
569
552
511
Черкаська
618
599
601
Чернівецька
574
558
442
Чернігівська
651
617
681
_________
Примітка. У межах встановленої граничної чисельності працівників райдержадміністрацій забезпечується виконання функцій у сфері соціального захисту населення та захисту дітей у разі відсутності відповідних підрозділів в
органах місцевого самоврядування.
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ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 28 грудня 2020 р. № 1342
Київ

ПОСТАНОВА
від 28 грудня 2020 р. № 1346
Київ

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 24 січня 2020 р. № 28

Деякі питання оплати праці державних
службовців податкових органів

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 «Про затвердження Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12,
ст. 489, № 34, ст. 1138, № 37, ст. 1217, № 55, ст. 1703, № 86, ст. 2768, № 97, ст. 3127)
зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2020 р. № 1342
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 січня 2020 р. № 28
1. У назві та тексті постанови слова «мікропідприємництва та малого» замінити
словами «малого та середнього».
2. У Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва, затвердженому зазначеною постановою:
1) у назві, пунктах 1 та 3 Порядку слова «мікропідприємництва та малого» замінити словами «малого та середнього»;
2) в абзаці другому пункту 2 слова і цифри «суб’єктом мікропідприємтництва та
малого підприємництва (далі — суб’єкт підприємництва) вважається фізична особа
— підприємець або юридична особа, річний дохід якого від будь-якої діяльності не
перевищує суму, еквівалентну 10 млн. євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день звітного періоду» замінити словами і цифрами «суб’єктом малого підприємництва, у тому числі мікропідприємництва, та середнього підприємництва (далі — суб’єкт підприємництва)
вважається фізична особа — підприємець або юридична особа, річний дохід якого
від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10, 2 та 20 млн. євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день звітного періоду»;
3) підпункт 2 пункту 4 після слів «а також для запобігання та подолання їх наслідків» доповнити словами і цифрами «, у тому числі від встановленого Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;
4) пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:
«Надання передбаченої цим Порядком державної підтримки суб’єкту підприємництва може здійснюватися разом з державною підтримкою, яка може надаватися відповідно до законодавства місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування на підставі регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва за рахунок місцевих ресурсів згідно з окремим договором між
цими органами, уповноваженими банками та суб’єктом підприємництва.»;
5) у пункті 8:
в абзаці дев’ятому цифри «60» та «80» замінити відповідно цифрами «50» та
«50»;
абзац десятий виключити;
6) у пункті 12:
у підпункті 5 слова «не обмежується» замінити словами і цифрами «не перевищує 50 млн. гривень»;
в абзаці третьому підпункту 6 слово «два» замінити словом «три»;
підпункт 7 викласти в такій редакції:
«7) відстрочка платежу суб’єкта підприємництва щодо повернення кредиту або
його частини та сплати процентів за кредитом може становити до дванадцяти місяців, але не більш як до 31 грудня 2021 р.;»;
абзаци перший — четвертий підпункту 8 замінити абзацами такого змісту:
«8) процентна ставка за кредитом на строкову заборгованість суб’єкта підприємництва без урахування компенсації процентів (далі — базова процентна ставка) визначається за такою формулою:
для суб’єкта підприємництва, що належить до категорії діючого бізнесу, а саме:
суб’єктів мікропідприємництва — не більше Індексу UIRD (три місяці) + 7 відсотків;
суб’єктів малого підприємництва — не більше Індексу UIRD (три місяці) + 6 відсотків;
суб’єктів середнього підприємництва — не більше Індексу UIRD (три місяці) + 5
відсотків;
для суб’єкта підприємництва, що належить до категорії новоствореного бізнесу
(стартап), — не більше Індексу UIRD (три місяці) + 7 відсотків;
для кредитів, наданих з метою державної підтримки, визначеної підпунктом 3
пункту 4 цього Порядку, до 31 березня 2021 р., а саме для:
суб’єктів мікропідприємництва — не більше Індексу UIRD (три місяці) + 7 відсотків;
суб’єктів малого підприємництва — не більше Індексу UIRD (три місяці) + 6 відсотків;
суб’єктів середнього підприємництва — не більше Індексу UIRD (три місяці) + 5
відсотків.».
У зв’язку з цим абзаци п’ятий — сьомий вважати відповідно абзацами одинадцятим — тринадцятим;
у підпункті 10:
в абзаці другому цифри «20» замінити цифрами «10»;
в абзаці третьому цифри «30» замінити цифрами «15»;
7) у пункті 13:
абзац перший замінити абзацами такого змісту:
«13. Компенсація процентів надається Фондом суб’єкту підприємництва з метою
зниження його фактичних витрат на сплату базової процентної ставки:
до рівня 5 або 7, або 9 відсотків річних (далі — компенсаційна процентна ставка)
— для реалізації мети надання державної підтримки, визначеної підпунктом 1 пункту 4 цього Порядку;
до рівня 0 відсотків річних — для реалізації мети надання державної підтримки,
визначеної підпунктом 2 пункту 4 цього Порядку, — на період строку дії карантину,
встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, або обмежувальних заходів, пов’язаних з її поширенням, та протягом 90 днів з дня його (їх)
відміни, а після їх скасування — до рівня 3 відсотків річних;
до рівня 0 відсотків річних — для реалізації мети надання державної підтримки,
визначеної підпунктом 3 пункту 4 цього Порядку, — до 31 березня 2021 р., а після цієї дати — до рівня 3 відсотків річних.».
У зв’язку з цим абзаци другий — дванадцятий вважати відповідно абзацами
п’ятим — п’ятнадцятим;
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«Розмір компенсаційної процентної ставки за наданим суб’єкту підприємництва
кредитом, який підлягає сплаті ним за рахунок власних коштів, визначається з урахуванням дотримання суб’єктом підприємництва таких умов:
Група 1
Умови
суб’єктів під- Група 2 суб’єктів підприємництва
приємництва
Цільове призначення кредиту
підпункт 2
підпункт 1 пункту 12
відповідно до цього Порядку
пункту 12
Розмір річного доходу від госпо- від 0 до суми,
від 0
від 0
більше 50
дарської діяльності суб’єкта під- еквівалентної
до 50
до 50
приємництва на дату укладен20 млн. євро (включ- (включня кредитного договору, млн.
(включно)
но)
но)
гривень
Мінімальний приріст робочих
2
місць суб’єкта підприємництва,
працівників
Розмір компенсаційної процент3
5
7
9»;
ної ставки, відсотків річних
8) у тексті додатка до Порядку слова «мікропідприємництва та малого» замінити
словами «малого та середнього».

Відповідно до пунктів 343.2, 343.21 статті 343 і статті 3461 Податкового кодексу
України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити такі, що додаються:
схему посадових окладів державних службовців податкових органів;
розмір надбавок до посадових окладів за спеціальне звання державних службовців податкових органів;
Порядок встановлення, призупинення, зменшення чи скасування державним
службовцям податкових органів надбавок за інтенсивність праці, за виконання особливо важливої роботи, за персональну кваліфікацію та за виконання особистих
ключових показників ефективності.
2. Установити, що державним службовцям податкових органів:
надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється у розмірах, визначених Законом України «Про державну службу» (далі — Закон);
надбавка за ранг державного службовця встановлюється в розмірах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9,
ст. 284);
у разі присвоєння спеціального звання відповідно до пункту 343.1 статті 343 Податкового кодексу України надбавка за ранг державного службовця не виплачується;
надбавки за інтенсивність праці, за виконання особливо важливої роботи, за персональну кваліфікацію та за виконання особистих ключових показників ефективності встановлюються відповідно до Порядку, затвердженого пунктом 1 цієї постанови;
виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово
відсутнього державного службовця та виплата за додаткове навантаження у зв’язку
з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби встановлюються
згідно із статтею 52 Закону;
премії встановлюються та виплачуються згідно із Законом;
інші виплати, передбачені Законом, а також виплати, передбачені іншими нормативно-правовими актами, здійснюються відповідно до таких актів.
3. Рекомендувати керівникам податкових органів під час формування штатних розписів вводити посади державної служби підкатегорій В2 і В3 з урахуванням
складності виконуваних робіт і рівня відповідальності та кваліфікації працівника.
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від
26 жовтня 2016 р. № 757 «Деякі питання оплати праці працівників Державної фіскальної служби та її територіальних органів» (Офіційний вісник України, 2016 р., №
87, ст. 2840).
5. Податковим органам забезпечити виконання цієї постанови виключно в межах
фонду оплати праці, затвердженого у кошторисі відповідного органу.
6. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2021 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2020 р. № 1346
СХЕМА
посадових окладів державних службовців податкових органів
Категорія по- Підкатегопосади
сади держав- рія
ної служби державної
служби
А

А1
А2

Б

Б1

Б2

Б3

В

В1
В2
В3

Б

Б1
Б2

Б3

В

В1
В2
В3

Найменування
посади
ДПС
Голова
Перший заступник Голови
Заступник Голови
Директор департаменту
Начальник самостійного управління
Начальник самостійного відділу
Завідувач самостійного сектору
Заступник директора департаменту
Заступник начальника самостійного управління
Заступник начальника самостійного відділу
Начальник управління у складі департаменту
Заступник начальника управління у
складі департаменту
Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління
Заступник начальника відділу у складі департаменту, самостійного управління
Начальник відділу у складі управління
Заступник начальника відділу у складі управління
Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління
та відділу
Завідувач сектору у складі управління
Головний державний інспектор
Старший державний інспектор,
провідний державний інспектор
Державний інспектор
Територіальні органи ДПС
Директор департаменту, начальник
територіального органу
Перший заступник директора департаменту, перший заступник начальника територіального органу
Заступник директора департаменту,
заступник начальника територіального органу
Начальник управління
Заступник начальника управління
Начальник самостійного відділу
Заступник начальника самостійного відділу
Начальник відділу у складі управління
Заступник начальника відділу у складі управління
Завідувач самостійного сектору
Завідувач сектору у складі управління, самостійного відділу
Головний державний інспектор
Старший державний інспектор,
провідний державний інспектор
Державний інспектор

Коефіцієнти співвідношень до прожиткового мінімуму
15,9
15,1
14,3
9,4
7,8
7,3
6,4
7,5
7,1
6,8
7,1
6,7
6,4
5,7
6,3
5,6
5,6
5,5
4,9
3,9
3,6
7,5
7,2
5,9
5,7
5,4
5,1
4,5
5
4,4
4,4
4,3
3,9
3,1
2,9

_______

Примітки: 1. Посадові оклади державних службовців податкових органів визначаються шляхом
множення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом
на 1 січня відповідного року, на відповідний коефіцієнт
2. 
У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до
4,99 відкидаються, від 5 і вище заокруглюються до 10 гривень
3. Посадові оклади державних службовців, які безпосередньо виконують функції із
забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту, безпеки інформаційних технологій, визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1, 2.
4. Під прожитковим мінімумом у зазначеній схемі розуміється прожитковий мінімум
для працездатних осіб, установлений законом на 1 січня відповідного року.
5. Посадові оклади державних службовців територіальних органів ДПС застосовуються незалежно від наявності у такого органу статусу юридичної особи публічного права.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2020 р. № 1346
РОЗМІР
надбавок до посадових окладів за спеціальне звання державних службовців
податкових органів
Розмір надбавки,
Спеціальне звання
гривень
Головний державний радник податкової служби
1000
Державний радник податкової служби I, II рангу
900
Державний радник податкової служби III рангу
800
Радник податкової служби I рангу
700
Радник податкової служби II рангу
600
Радник податкової служби III рангу
500
Інспектор податкової служби I рангу
400
Інспектор податкової служби II рангу
300
Інспектор податкової служби III, IV рангу, молодший інспектор по200
даткової служби
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2020 р. № 1346
ПОРЯДОК
встановлення, призупинення, зменшення чи скасування державним службовцям
податкових органів надбавок за інтенсивність праці, за виконання особливо
важливої роботи, за персональну кваліфікацію та за виконання особистих
ключових показників ефективності
1. Цей Порядок визначає механізм встановлення, призупинення, зменшення чи
скасування державним службовцям податкових органів надбавок за інтенсивність
праці, за виконання особливо важливої роботи, за персональну кваліфікацію та за
виконання особистих ключових показників ефективності (далі — надбавки) з метою посилення їх мотивації до високопрофесійної, результативної та високоякісної
роботи.
2. Право встановлювати надбавки мають керівники податкових органів у межах
фонду оплати праці.
3. Надбавки встановлюються державним службовцям податкових органів у відсотках посадового окладу.
Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 200 відсотків посадового окладу.
4. Надбавки встановлюються згідно з наказом керівника відповідного податкового органу.
5. Надбавка за інтенсивність праці встановлюється у розмірі до 100 відсотків з
урахуванням таких критеріїв:
1) якість і складність підготовлених документів;
2) терміновість виконання завдань, опрацювання та підготовки документів;
3) ініціативність у роботі.
6. Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється у розмірі до
100 відсотків з урахуванням таких критеріїв:
1) забезпечення адміністрування податків, зборів, єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших платежів відповідно
до законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи;
2) участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведення експертизи таких актів (якщо посадовою інструкцією передбачено виконання такої роботи);
3) забезпечення впровадження реформ, виконання роботи, що вимагає від посадової особи особливої організаційно-виконавчої компетентності та відповідальності,
результатом якої є підвищення ефективності управління.
Для державних службовців територіальних органів ДПС надбавка за виконання
особливо важливої роботи може встановлюватися залежно від навантаження під час
виконання посадових обов’язків.
7. Надбавка за персональну кваліфікацію встановлюється у розмірі до 50 відсотків залежно від обсягу та важливості виконуваних обов’язків за посадою, за високий
рівень ефективності та професіоналізму під час виконання завдань.
8. Надбавка за виконання особистих ключових показників ефективності встановлюється та виплачується щокварталу у розмірі до 50 відсотків на підставі результатів моніторингу виконання ключових показників результативності, ефективності та
якості службової діяльності державного службовця.
9. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи надбавки
скасовуються або їх розмір зменшується.
10. Зменшення чи скасування державним службовцям податкових органів надбавок здійснюється у тому ж порядку, що їх встановлення.
11. У разі накладення на державного службовця податкового органу дисциплінарного стягнення виплата надбавки за персональну кваліфікацію призупиняється з місяця накладення такого стягнення на підставі наказу податкового органу про накладення дисциплінарного стягнення, в якому окремо зазначається про призупинення
виплати такої надбавки.
12. Встановлення надбавок Голові ДПС та його заступникам здійснюється Головою ДПС за погодженням з Міністром фінансів.
13. Керівникам територіальних органів ДПС, їх заступникам надбавки встановлюються керівниками таких органів за погодженням із суб’єктом призначення.
14. Пропозиції щодо встановлення надбавок Голові ДПС та його заступникам подаються до 15 числа місяця, з якого пропонується встановити надбавки, Головою
ДПС Міністрові фінансів на погодження за формою згідно з додатком із зазначенням періоду, на який їх пропонується встановити.
Мінфін здійснює опрацювання поданих пропозицій та надсилає ДПС погоджені
Міністром фінансів пропозиції за формою згідно з додатком.
У разі призначення Голови ДПС та його заступників у період з 15 числа місяця, з
якого пропонується встановити надбавки, подання пропозицій щодо встановлення
надбавок та їх погодження можуть здійснюватися без дотримання строків, визначених в абзаці першому цього пункту.
15. Пропозиції щодо встановлення надбавок керівникам територіальних органів
ДПС та їх заступникам подаються до 15 числа місяця, з якого пропонується встановити надбавки, керівниками таких органів Голові ДПС на погодження за формою згідно
з додатком із зазначенням періоду, на який їх пропонується встановити.
ДПС здійснює опрацювання поданих пропозицій та не пізніше 25 числа місяця, з
якого пропонується встановити надбавки, надсилає територіальним органам ДПС погоджені Головою ДПС пропозиції за формою згідно з додатком.
У разі призначення керівників територіальних органів ДПС та їх заступників у період з 15 числа місяця, з якого пропонується встановити надбавки, подання пропозицій щодо встановлення надбавок та їх погодження можуть здійснюватися без дотримання строків, визначених в абзацах першому і другому цього пункту.
16. Порядок взаємодії структурних підрозділів ДПС та територіальних органів ДПС
під час встановлення, призупинення, зменшення чи скасування державним службовцям податкових органів надбавок встановлюється ДПС.
Додаток
до Порядку

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо погодження встановлення надбавок
Надбавка за інтенсивність праці
Найменування
посади, прізвище, ім’я, по
батькові

розмір надбавки

Надбавка за виконання особливо
важливої роботи

Надбавка за персональну
кваліфікацію

Надбавка за виконання особистих
ключових показників ефективності

строк, на який
строк, на який прострок, на який прона який пропропонується розмір надбавки строк,
понується встанови- розмір надбавки понується встанови- розмір надбавки встановити
понується встанонадти надбавку
ти надбавку
вити надбавку
бавку

запро- погод- запропо- погодже- запро- погод- запро- погод- запро- погод- запропо- погодзапропо- погодже- запропо- погодже- поновапонова- жений понова- жений понова- жений нований жений
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ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 грудня 2020 р. № 1343
Київ

Про затвердження Положення
про інформаційну систему управління
людськими ресурсами в державних органах

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про інформаційну систему управління людськими ресурсами в державних органах, що додається.
2. Установити, що дія цієї постанови поширюється на державні органи, на працівників яких поширюється дія Закону України «Про державну службу».
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, їх територіальним органам/підрозділам та місцевим органам виконавчої влади забезпечити підключення та внесення до інформаційної системи управління людськими ресурсами
в державних органах даних у порядку, визначеному затвердженим цією постановою
Положенням.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2020 р. № 1343
ПОЛОЖЕННЯ
про інформаційну систему управління людськими
ресурсами в державних органах
Загальні питання
1. Це Положення розроблено відповідно до пункту 171 частини третьої статті 13
Закону України «Про державну службу» з метою визначення порядку функціонування інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах
(далі — інформаційна система) у сфері державної служби як автоматизованої системи збирання, оброблення, зберігання та захисту інформації щодо державних службовців, інших працівників державних органів, що формується (створюється) та використовується для забезпечення функціонування централізованої бази даних державних службовців, інших працівників державних органів, а також для задоволення потреб щодо автоматизації та цифровізації процесів, пов’язаних із виконанням функцій
з питань управління персоналом.
2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
інформаційна система — автоматизована система, яка складається з комплексу
автоматизованих робочих місць, об’єднаних в єдину інформаційну систему захищеними каналами зв’язку з використанням технології віддаленого доступу;
центральна підсистема інформаційної системи (ядро) —обчислювальне середовище функціонування автоматизованих сервісів, яке забезпечує безперервність їх
обслуговування в інтерактивному режимі реального часу та високий рівень продуктивності;
функціональні підсистеми інформаційної системи — сукупність технічних засобів та програмних комплексів, які автоматизують службові процеси в державних органах до рівня стандартів операційних процедур та автоматизованого робочого місця
користувача, забезпечують формування, зберігання інформації;
інтеграція інформаційної системи — комплекс методів та процедур, спрямованих на логічне функціональне об’єднання з іншими інформаційними державними ресурсами інформаційної системи у визначених форматах за узгодженими показниками для їх автоматизованої обробки, використання та надання користувачам в уніфікованому вигляді;
користувачі інформаційної системи — працівники уповноважених суб’єктів, яким
в установленому порядку надано відповідні права доступу до інформаційної системи;
уповноважені суб’єкти — розпорядник/адміністратор інформаційної системи,
державні органи, інші особи, яким надається доступ до інформаційної системи у порядку та обсягах, визначених законодавством.
Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному в Законах
України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про Національну програму інформатизації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про телекомунікації», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про захист персональних даних», «Про електронні довірчі послуги».
3. Власником і розпорядником інформаційної системи є держава в особі НАДС.
Володільцем інформації, що обробляється в центральній підсистемі інформаційної системи, є НАДС.
Володільцями інформації, що обробляється у функціональних підсистемах інформаційної системи, є відповідні уповноважені суб’єкти інформаційної системи.
4. Адміністратором інформаційної системи є НАДС.
5. Захист інформації в інформаційній системі здійснюється відповідно до законодавства у сфері захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.
Обробка персональних даних в інформаційній системі здійснюється за згодою
суб’єкта персональних даних та повинна відповідати вимогам, встановленим статтею
11 Закону України «Про захист персональних даних».
Надання персональних даних, що містяться в інформаційній системі, третім особам здійснюється уповноваженими суб’єктами виключно у випадках, передбачених
законами, і лише у разі, коли це необхідно в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини, або за згодою суб’єкта персональних даних.
Запит на отримання з інформаційної системи інформації про фізичну особу повинен відповідати вимогам, встановленим статтею 16 Закону України «Про захист персональних даних».
Призначення та загальні засади функціонування
та використання інформаційної системи
6. Інформаційна система функціонує з метою забезпечення:
функціонування єдиної бази даних державних службовців та інших працівників
державних органів;
автоматизації (оптимізації) та цифровізації процесів управління людськими ресурсами в державних органах та процедур підготовки рішень з кадрових питань (особового складу);
моніторингу результативності діяльності державних органів з питань управління
персоналом;
відкритості та прозорості інформації про людські ресурси в державних органах
та оплату праці;
посилення спроможності структурних підрозділів з питань управління персоналом та ведення бухгалтерського обліку в державних органах з метою розвитку сучасного управління людськими ресурсами шляхом оперативності, достовірності, повноти, доступності, багатоваріантності та надійності обліку, обробки, накопичення, передачі та представлення первинної, оперативної, достовірної, звітної та довідкової інформації у сфері державної служби;
функціонування інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі, функціонування електронної взаємодії державних
електронних інформаційних ресурсів у частині виконання функцій з питань управління людськими ресурсами;
взаємодії між структурними підрозділами з питань управління персоналом та ведення бухгалтерського обліку;
надання доступу працівникам державних органів до сервісів підготовки рішень з
кадрових питань (особового складу) через електронний кабінет користувача.
7. Надання доступу (підключення) до інформаційної системи уповноваженим
суб’єктам здійснюється адміністратором інформаційної системи на договірній безоплатній основі за заявою уповноваженого суб’єкта, що обов’язково містить відомості про нього, дані його працівників, яким забезпечується доступ до інформаційної системи. Форма заяви про організацію доступу до інформаційної системи визначається адміністратором.
Автоматизований доступ до інформаційної системи інших електронних інформаційних ресурсів з використанням програмних засобів ведення електронних систем за допомогою прикладного програмного інтерфейсу інформаційної системи для
внесення в неї інформації відповідно до цього Положення або інших актів законодавства забезпечується на підставі договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких електронних систем з адміністратором інформаційної системи з урахуванням законодавства у сфері захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.
Для доступу до інформаційної системи уповноваженому суб’єкту створюється обліковий запис уповноваженого суб’єкта.
Доступ до інформаційної системи забезпечується користувачам інформаційної
системи з робочих станцій (робочих автоматизованих місць) інформаційної системи.
Користувач інформаційної системи отримує право доступу до інформаційної системи після проходження електронної процедури — автентифікації.
У разі звільнення користувача інформаційної системи, припинення уповноваженого суб’єкта в установленому законодавством порядку та/або в інших випадках, передбачених договором між уповноваженим суб’єктом та адміністратором інформаційної системи, доступ користувача до інформаційної системи припиняється.
8. Інформація вноситься до інформаційної системи за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення інформаційної системи або спеціалізованого програмного забезпечення, що використовується уповноваженими суб’єктами.

Інформація вноситься в інформаційну систему українською мовою, а у випадках,
визначених законодавством, — також іноземною мовою.
9. Строки зберігання інформації в інформаційній системі визначаються законодавством. Інформація автоматично знищується після завершення строків її зберігання, якщо інше не передбачено законодавством.
10. В інформаційну систему вносяться дані про:
структуру державного органу;
штатний розпис державного органу;
посади державної служби;
посади, які не належать до посад державної служби;
державних службовців та інших працівників державного органу;
заробітну плату державних службовців державного органу залежно від займаної
посади, результатів службової діяльності, стажу державної служби, рангу та умов
контракту про проходження державної служби (у разі укладення), а також про заробітну плату інших працівників державного органу;
вступ/проходження/припинення державної служби державними службовцями та
прийняття/проходження/припинення трудової діяльності іншими працівниками державного органу, які не є державними службовцями.
Інформаційна система забезпечує підготовку та прийняття рішень з кадрових питань (особового складу), а також зберігання інформації про проходження зазначених процедур.
Повнота даних інформаційної системи забезпечується внесенням до інформаційної системи повного обсягу даних, визначених абзацами другим — сьомим цього
пункту, відповідно до вимог, встановлених НАДС.
11. Для забезпечення належного функціонування інформаційної системи адміністратор системи розробляє та видає відповідні нормативно-правові акти.
Основні функції уповноважених суб’єктів
в інформаційній системі
12. Для ефективного функціонування інформаційної системи уповноважені
суб’єкти забезпечують своєчасне:
внесення до інформаційної системи достовірної та повної інформації;
надання/припинення доступу користувачам до інформаційної системи через
функціональні підсистеми;
інформування адміністратора інформаційної системи про проблеми, що виникають під час функціонування інформаційної системи.
13. Доступ до інформації, яка міститься в інформаційній системі, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом, забезпечується розпорядником інформаційної системи шляхом її розміщення на офіційному веб-сайті НАДС з
урахуванням вимог законодавства з питань доступу до публічної інформації.
14. Доступ уповноважених суб’єктів до інформаційної системи здійснюється з використанням засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам законодавства, у межах реалізації своїх повноважень.
15. НАДС здійснює організаційне забезпечення функціонування інформаційної
системи.
16. Адміністратор інформаційної системи:
1) забезпечує:
адміністрування, технічну підтримку та безперебійне функціонування інформаційної системи;
розроблення програмного забезпечення інформаційної системи;
електронну інформаційну взаємодію суб’єктів інформаційної системи;
розроблення та здійснення заходів щодо захисту інформаційної системи та інформації, що міститься в ній;
збереження інформації, що міститься в інформаційній системі;
2) здійснює:
постійний моніторинг технічного стану інформаційної системи та захищеності інформації, що міститься в ній;
впровадження механізмів електронної ідентифікації особи, зокрема для доступу
до інформаційної системи;
визначення порядку підключення уповноважених суб’єктів до інформаційної системи;
надання/припинення доступу користувачам інформаційної системи;
ведення обліку користувачів інформаційної системи, яким надано доступ до інформаційної системи з використанням засобів електронної ідентифікації особи, з
фіксуванням відомостей про дату і час отримання доступу, обсяг інформації, до якої
отримано доступ;
технічну та інформаційну підтримку користувачів інформаційної системи, зокрема за допомогою відкритих веб-ресурсів, телефонного інформаційного центру;
3) проводить навчання користувачів інформаційної системи під час її впровадження та функціонування.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 29 грудня 2020 р. № 1347
Київ

Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2020 р.
№ 641 і від 2 грудня 2020 р. № 1198

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на
території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 63, ст. 2029,
№ 99, ст. 3224) і від 2 грудня 2020 р. № 1198 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 і від 22 липня 2020 р. № 641» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 99, ст. 3224) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2020 р. № 1347
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641
і від 2 грудня 2020 р. № 1198
1. Пункт 151 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 після
слів «бойових кораблів» доповнити словами «, засобів захисту інформації», а після
слів «(NATO Support and Procurement Agency)» — словами «; для забезпечення державної безпеки, а саме — закупівлі спеціальної техніки і розгортання базових станцій радіозв’язку для потреб Служби безпеки».
2. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 р. № 1198 після
слів «бойових кораблів» доповнити словами «, засобів захисту інформації», а після
слів «(NATO Support and Procurement Agency)» — словами «; для забезпечення державної безпеки, а саме — закупівлі спеціальної техніки і розгортання базових станцій радіозв’язку для потреб Служби безпеки».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 29 грудня 2020 р. № 1348
Київ

Про внесення змін до Порядку використання
коштів державного бюджету, передбачених
для забезпечення функціонування Фонду
розвитку підприємництва

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для
забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 29 (Офіційний вісник
України, 2020 р., № 12, ст. 490), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2020 р. № 1348
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених
для забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва
1. Пункт 2 після слова «малого» доповнити словами «та середнього».
2. Пункт 4 викласти в такій редакції:
«4. Бюджетні кошти спрямовуються Фонду розвитку підприємництва (далі —
Фонд) на надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого підприємни-

цтва, в тому числі мікропідприємництва, та середнього підприємництва (далі —
суб’єкти підприємництва) відповідно до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 (Офіційний вісник України, 2020
р., № 12, ст. 489, далі — Порядок надання підтримки).».
3. У пункті 5:
1) підпункт 1 викласти в такій редакції:
«1) часткової або повної компенсації Фондом відсотків за кредитами, що надаються суб’єктам підприємництва для реалізації мети, визначеної у Порядку надання підтримки, та відповідають визначеним у ньому критеріям (далі — компенсація
відсотків);»;
2) підпункт 2 після слів «наданими суб’єктам підприємництва» доповнити словами «(далі — надання гарантій).»;
3) доповнити пункт абзацом такого змісту:
«З метою забезпечення ефективності механізму надання гарантій кошти, отримані Фондом відповідно до підпункту 2 пункту 5 цього Порядку, можуть використовуватись Фондом для здійснення інвестицій у високоліквідні фінансові активи, зокрема шляхом придбання облігацій внутрішніх державних позик України. Отримані від
таких інвестицій доходи (прибутки) можуть використовуватись Фондом для виплат
грошових коштів уповноваженим банкам у разі настання гарантійних випадків, на фінансування операційних витрат Фонду з обслуговування механізму надання гарантій
(на фінансування витрат, пов’язаних з пред’явленням вимоги і зверненням стягнення
на предмет забезпечення за наданими суб’єктам підприємництва кредитами, витрат,
пов’язаних з поширенням інформації про гарантії Фонду, інших витрат, пов’язаних із
забезпеченням функціонування Фонду).».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 грудня 2020 р. № 1311
Київ

Про внесення змін до Порядку надання
в тимчасове користування житлових
приміщень з фондів житла
для тимчасового проживання
внутрішньо переміщених осіб

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з
фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 582 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 55, ст. 1915), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2020 р. № 1311
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень
з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб
1. В абзаці другому пункту 1 слова «протягом року» виключити.
2. У пункті 3 слово «неповнолітніми» виключити.
3. У пункті 6 слова «протягом року» виключити.
4. У пункті 18 слова «десяти днів» замінити цифрами і словами
«30 календарних днів».
5. Пункт 20 доповнити абзацами такого змісту:
«Підставами для зняття внутрішньо переміщеної особи з обліку є:
заява внутрішньо переміщеної особи про зняття з обліку;
зміна особою місця проживання;
скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
неотримання протягом 30 календарних днів без поважних причин ордера на вселення в житлове приміщення або неповідомлення протягом цього ж строку про поважні причини, які не дають їм можливості отримати ордер на вселення в житлове приміщення;
подання завідомо недостовірних відомостей, що стали підставою для взяття
внутрішньо переміщеної особи на облік.».
6. У пункті 21:
1) абзац перший після слів «у взятті на облік» доповнити словами «або про зняття з обліку», а після слів «для відмови» — словами «або зняття з обліку»;
2) абзац другий після слів «у взятті на облік» доповнити словами «або про зняття з обліку».
7. Пункт 23 виключити.
8. Пункт 24 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«У висновку обов’язково зазначаються перелік внутрішньо переміщених осіб і
членів їх сімей, яким надаються житлові приміщення, та підстави їх надання, адреса житлового приміщення, що надається, його загальна та житлова площі, кількість кімнат.».
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.
9. У пункті 25:
1) у підпункті 1:
в абзацах другому і третьому слово «неповнолітніми» виключити;
в абзаці четвертому слово «неповнолітньою» виключити;
2) підпункт 2 після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Рішенням уповноваженого органу може бути затверджений перелік додаткових загальних критеріїв, загальна кількість балів за якими може становити не більше 20 балів на сім’ю.».
У зв’язку з цим абзац сімнадцятий вважати абзацом вісімнадцятим.
10. У пункті 29 слова «десяти днів» замінити цифрами і словами
«30 календарних днів».
11. У пункті 30:
1) абзац другий після слів «на ім’я якої він виданий» доповнити словами «, або
уповноваженому нею представнику на основі письмової довіреності, завіреної в
установленому законом порядку»;
2) доповнити пункт після абзацу другого новими абзацами такого змісту:
«У разі коли внутрішньо переміщена особа або уповноважений нею представник не отримали протягом 30 календарних днів без поважних причин ордер або не
повідомили протягом цього ж строку про поважні причини, які не дають їм можливості отримати ордер, вони позбавляються права на отримання ордера, а внутрішньо переміщена особа — на вселення в житлове приміщення, що не позбавляє права такої внутрішньо переміщеної особи повторно звернутися для взяття на облік.
Неотримання внутрішньо переміщеною особою або уповноваженим нею представником ордера протягом 30 календарних днів без поважних причин або неповідомлення ними протягом цього ж строку про поважні причини, які не дають їм
можливості отримати ордер, є підставою для проведення засідання комісії з питання надання житлового приміщення іншим внутрішньо переміщеним особам відповідно до пунктів 22—28 цього Порядку.
Поважними визнаються причини, які не залежать від волі внутрішньо переміщеної особи або уповноваженого нею представника.».
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом шостим.
12. У пункті 42:
1) в абзаці першому цифри «30» замінити цифрами «60», а слова «договору користування на наступний строк» — словами «строку надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб»;
2) в абзаці третьому слова «договору користування» замінити словами «надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб».
13. У пункті 43:
1) абзац перший після слів «зазначену заяву» доповнити словами і цифрами «не
пізніше ніж за 50 календарних днів»;
2) в абзаці третьому слова «протягом двох робочих днів (але не пізніше закінчення строку дії договору користування житловим приміщенням) з дня отримання
висновку комісії» замінити словами «не пізніше закінчення строку дії договору користування житловим приміщенням».
14. Пункт 45 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
«непроживання внутрішньо переміщеною особою в житловому приміщенні безперервно більше половини строку, на який укладено договір користування, що підтверджується інформацією про повернення внутрішньо переміщеної особи на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, до населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, чи її виїзд за кордон, отриманою від МВС, Адміністрації Держприкордонслужби, Національної поліції, інших
органів виконавчої влади;».
У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим.
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ДОКУМЕНТИ
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо обмеження обігу
підакцизних товарів, пристроїв для
споживання тютюнових виробів без
їх згоряння та посилення контролю
за продажем таких товарів

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
«Стаття 156. Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та
рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння.
Роздрібна або оптова торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами,
рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, без марок акцизного податку чи з підробленими марками цього податку —
тягне за собою накладення штрафу від двохсот до шестисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної
від продажу предметів торгівлі.
Порушення працівником підприємства (організації) торгівлі або громадського
харчування правил торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, а саме: торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними
сигаретами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями
для споживання тютюнових виробів без їх згоряння у приміщеннях або на територіях,
заборонених законом, або в інших місцях, визначених рішенням відповідного органу
місцевого самоврядування як такі, де роздрібна торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння заборонена, або торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами, рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння через торгові автомати чи особами, які не досягли 18-річного віку, а також
продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння особі, яка
не досягла 18-річного віку, або продаж тютюнових виробів в упаковках, що містять
менш як 20 сигарет або цигарок, чи поштучно (крім сигар), або торгівля пивом (крім
безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, винами столовими у
заборонений рішенням відповідного органу місцевого самоврядування час доби —
тягне за собою накладення штрафу від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів
без їх згоряння з рук, з лотків, у приміщеннях або на територіях, заборонених законом, —
тягне за собою накладення штрафу від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки,
одержаної від продажу предметів торгівлі.
Дії, передбачені частиною першою чи третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, —
тягнуть за собою накладення штрафу від восьмисот до однієї тисячі чотирьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та
виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі».
2. У Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах, та пального» (Відомості Верховної Ради
України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):
1) у статті 1:
в абзаці одинадцятому слова «чи жування» замінити словами «жування чи нагрівання»;
після абзацу шістдесят п’ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
«тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням — вироби із вмістом промислово обробленого тютюну, не призначені для куріння, нюхання, смоктання чи жування, які використовуються для генерування аерозолю шляхом нагрівання тютюну електричним підігрівачем з електронним управлінням до температури, за якої не відбувається процесу горіння (згоряння) виробу та виділення тютюнового диму;
пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння — пристрої, призначені для вдихання аерозолів (пари), які утворюються внаслідок нагрівання продуктів, що містять у своєму складі тютюн (продукти його переробки), без їх згоряння».
У зв’язку з цим абзаци шістдесят шостий і шістдесят сьомий вважати відповідно
абзацами шістдесят восьмим і шістдесят дев’ятим;
абзац шістдесят восьмий викласти в такій редакції:
«Терміни «пальне», «електронна сигарета», «рідини, що використовуються в
електронних сигаретах» вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Податковому кодексі України»;
абзац шістдесят дев’ятий виключити;
2) статтю 152 викласти в такій редакції:
«Стаття 152. Обмеження щодо споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, використання
електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння
Забороняється споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв, вин столових:
1) у закладах охорони здоров’я (крім споживання вин столових на території санаторіїв у спеціально відведених місцях);
2) у закладах освіти;
3) у громадському транспорті (включаючи транспорт міжнародного сполучення),
на зупинках транспорту, у підземних переходах;
4) у закладах культури;
5) у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі);
6) у ліфтах і таксофонах;
7) на дитячих майданчиках;
8) на спортивних майданчиках;
9) у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
інших державних установ;
10) у місцях проведення спортивних змагань за участю дітей.
Обмеження щодо споживання тютюнових виробів, використання електронних сигарет та пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння і відповідальність за їх порушення встановлюються Законом України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я
населення» та Кодексом України про адміністративні правопорушення.
На час проведення масових заходів сільські, селищні та міські ради в межах відповідної адміністративної території можуть заборонити або обмежити споживання пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, куріння тютюнових виробів та використання електронних сигарет, пристроїв для
споживання тютюнових виробів без їх згоряння»;

3) у статті 153:
назву, частини першу — п’яту викласти в такій редакції:
«Стаття 153. Обмеження щодо продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння
Забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових
виробів без їх згоряння:
1) особами, які не досягли 18-річного віку;
2) особам, які не досягли 18-річного віку;
3) у приміщеннях та на території закладів освіти, закладів охорони здоров’я (крім
ресторанів, розташованих на території санаторіїв);
4) у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних організацій;
5) у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі);
6) у місцях проведення спортивних змагань за участю дітей;
7) з торгових автоматів;
8) на полицях самообслуговування (крім тютюнових виробів у блоках та алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива);
9) поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар);
10) у споживчих упаковках, що містять менш як 20 сигарет;
11) з рук;
12) у невизначених для цього місцях торгівлі.
Забороняється продаж товарів дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби
або електронні сигарети, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння.
На час проведення масових заходів сільські, селищні та міські ради в межах відповідної адміністративної території можуть заборонити або обмежити продаж пива
(крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових,
куріння тютюнових виробів, використання електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння.
Якщо у продавця пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних
напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без
їх згоряння виникли сумніви щодо досягнення 18-річного віку покупцем, який купує
пиво (крім безалкогольного), алкогольні, слабоалкогольні напої, вина столові, тютюнові вироби, електронні сигарети, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, продавець повинен звернутися до такого покупця з вимогою пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує його вік.
У разі відмови покупця надати такий документ продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв
для споживання тютюнових виробів без їх згоряння такій особі забороняється».
3. У Законі України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» (Відомості Верховної
Ради України, 2005 р., № 52, ст. 565 із наступними змінами):
1) у статті 1:
у частині першій:
після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння — пристрої, призначені для вдихання аерозолів (пари), що утворюються внаслідок нагрівання продуктів, що містять у своєму складі тютюн (продукти його переробки), без їх згоряння».
У зв’язку з цим абзаци десятий — сімнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим — вісімнадцятим;
абзац чотирнадцятий виключити;
доповнити частинами другою і третьою такого змісту:
«Термін «тютюнові вироби» вживається в цьому Законі у значенні, наведеному
в Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального».
Терміни «електронна сигарета», «рідини, що використовуються в електронних сигаретах» вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Податковому кодексі України»;
2) назву і частину першу статті 13 викласти в такій редакції:
«Стаття 13. Обмеження щодо реалізації (продажу) та вживання тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння
Реалізація (продаж) тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів
без їх згоряння особам, які не досягли 18-річного віку, а також реалізація (продаж)
тютюнових виробів в упаковках, що містять менш як 20 сигарет або цигарок, чи поштучно (крім сигар) забороняється. Законом можуть встановлюватися інші обмеження щодо реалізації (продажу) тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин,
що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року, крім абзацу другого підпункту
1 пункту 2 розділу I цього Закону, який набирає чинності через 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців із дня набрання чинності цим
Законом:
внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України щодо приведення законодавства України у відповідність із положеннями Директиви Європейського парламенту і Ради 2014/40/ЄС від 3 квітня 2014 року про наближення законів, підзаконних нормативно-правових актів та адміністративних положень державчленів щодо виробництва, представлення та продажу тютюнових виробів і супутніх
продуктів та про скасування Директиви 2001/37/ЄС з метою врегулювання питань виробництва і обігу новітніх виробів з тютюну, бездимних тютюнових виробів та електронних сигарет;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України щорічно, починаючи з 2021 року, інформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
2 грудня 2020 року
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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо захисту прав осіб з числа
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, яким встановлено інвалідність

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Сімейному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р.,
№ 21—22, ст. 135):
1) частину третю статті 2563 викласти в такій редакції:
«3. Прийомні діти проживають і виховуються у прийомній сім’ї до досягнення
18-річного віку. Після досягнення 18-річного віку такі особи у разі продовження навчання в закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової

передвищої чи вищої освіти можуть, за їх вибором, продовжити проживати і виховуватися у цій прийомній сім’ї до закінчення такого закладу.
Особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким
встановлено інвалідність, за їхнім вибором можуть продовжити проживати та виховуватися у прийомній сім’ї до досягнення ними 23-річного віку незалежно від того,
чи навчаються вони у закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти»;
2) частину третю статті 2567 викласти в такій редакції:
«3. Вихованці проживають і виховуються у дитячому будинку сімейного типу до досягнення 18-річного віку. Після досягнення 18-річного віку такі особи у разі продовження навчання в закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти можуть, за їхнім вибором, продовжити проживати і виховуватися у цьому дитячому будинку сімейного типу до закінчення такого закладу.
Особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким
встановлено інвалідність, за їхнім вибором можуть продовжити проживати та виховуватися у дитячому будинку сімейного типу до досягнення ними 23-річного віку
незалежно від того, чи навчаються вони у закладі загальної середньої, професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти».
2. У Законі України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 147; 2006 р., № 49, ст. 484; 2016 р., № 42, ст. 701):
1) статтю 17 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«З метою підготовки до самостійного життя дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа після вибуття їх із прийомних сімей, дитячих
будинків сімейного типу місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують надання таким дітям (особам) під час їх проживання у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу додаткових соціальних (денний
догляд, соціальна реабілітація тощо), медичних, реабілітаційних та інших послуг відповідно до законодавства»;
2) у статті 31:
частину п’яту викласти в такій редакції:
«Батьки-вихователі виконують свої обов’язки стосовно дітей до досягнення дітьми вісімнадцяти років, а стосовно осіб з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, які навчаються в закладі загальної середньої, професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, — до закінчення такими
особами навчання у такому закладі навіть у разі їх окремого проживання»;
доповнити частиною шостою такого змісту:
«Батьки-вихователі виконують свої обов’язки стосовно осіб з числа дітей-сиріт
і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким встановлено інвалідність і які
продовжують проживати та виховуватися у дитячому будинку сімейного типу, до досягнення такими особами 23-річного віку незалежно від того, чи навчаються вони в
закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та
вводиться в дію через три місяці з дня набрання ним чинності.
2. Кабінету Міністрів України вжити заходів для приведення у відповідність із цим
Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з введенням в дію цього Закону, шляхом:
приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечення приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України щороку, починаючи з 2021 року, інформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
2 грудня 2020 року
№ 1020-IX

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до розділу X «Прикінцеві
та перехідні положення» Закону України
«Про безпечність та гігієну кормів» з метою
стабілізації ринку кормів

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про
безпечність та гігієну кормів» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 10, ст.
53) такі зміни:
1. Пункти 5 і 6 викласти в такій редакції:
«5. Протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом в маркуванні кормів для непродуктивних тварин зазначається назва кормової добавки або її ідентифікаційний номер, які присвоєні відповідно до законодавства України або Європейського Союзу.
Корми, що були введені в обіг не пізніше ніж через п’ять років з дня набрання чинності цим Законом з маркуванням, яке відповідає цьому пункту, можуть перебувати
в обігу до закінчення мінімального строку їх зберігання.
6. Протягом чотирьох років з дня набрання чинності цим Законом дозволяються
виробництво, ввезення (пересилання) на митну територію України, обіг та використання готових кормів, преміксів та кормових добавок, зареєстрованих відповідно до
Закону України «Про ветеринарну медицину», за умови наявності на день набрання
чинності цим Законом дійсних реєстраційних посвідчень, виданих на відповідні готові корми, премікси або кормові добавки.
Оператори ринку, що здійснюють ввезення (пересилання) на митну територію
України, обіг та використання готових кормів, преміксів та кормових добавок відповідно до цього пункту, зобов’язані підтримувати в актуальному стані інформацію, що
міститься в реєстраційних посвідченнях, виданих на готові корми, премікси або кормові добавки, зазначені в абзаці першому цього пункту.
Порядок внесення змін до реєстраційних посвідчень, зазначених в абзаці першому цього пункту, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері ветеринарної медицини».
2. Доповнити пунктом 61 такого змісту:
«61. Протягом чотирьох років з дня набрання чинності цим Законом дозволяється
ввезення (пересилання) на митну територію України, введення в обіг та обіг:
кормових добавок без їх державної реєстрації в Україні, якщо такі добавки зареєстровані (дозволені) в Європейському Союзі і призначені для виробництва кормів
для непродуктивних тварин;
фасованих (запакованих) кормів для непродуктивних тварин, виготовлених з використанням кормових добавок, зареєстрованих (дозволених) у Європейському Союзі, якщо такі корми походять з потужностей, розташованих або в Україні, або в державах — членах Європейського Союзу, або в інших країнах, за умови, що потужності в таких інших країнах мають дозвіл на ввезення зазначених кормів до Європейського Союзу».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після набрання чинності цим
Законом:
розробити та прийняти відповідні нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
2 грудня 2020 року
№ 1033-IX

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Обвинувачений Кочкін Микола Борисович, 30.06.1960 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ст.110 ч.2 КК України, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України
викликається в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 11 лютого 2021 року о 16 годині 00 хвилин в
приміщенні Біловодського районного суду Луганської області за адресою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ, Луганської області, для участі
в судовому засіданні як обвинувачений.
Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені
ст. 138 КПК України.
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК
України.
Суддя Г.В. Булгакова

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове
засідання, по якому здійснювалося спеціальне досудове
провадження
Обвинувачений Макушенка Роман Володимирович, 29.05.1981 року народження, зареєстрований за адресою: Луганська область, Славяносербський район, смт
Славяносербськ, вул. Кірова, 94, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України
викликається в судове засідання в порядку спеціального судового провадження,
яке відбудеться 15 лютого 2021 року о 13 годині 00 хвилин в приміщенні Біловодського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.
Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК України.Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139,323 КПК України.

Суддя Г.В. Булгакова

Запорізьке обласне тервідділення Антимонопольного комітету України повідомляє: Рішенням адміністративної колегії тервідділення від
06.05.2020 № 58/7-рш по справі №58/25-19 оштрафовано ТОВ «Ремонтно-будівельне управління «Промбудколія» (ід. код 34607649) на
490 000 грн і ПП «Владікос» (ід. код 34689669) на 490 000 грн за порушення, передбачені п.1 ст.50, п.4 ч. 2 ст.6 Закону України «Про захист
економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій,
що стосуються спотворення результатів торгів, проведених Бердянською філією ДП «Адміністрація морських портів України».
Витяг з рішення розміщено на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України http://www.amc.gov.ua (субсайті тервідділення у
розділі «Рішення та рекомендації»).

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 грудня 2020 р. № 1313
Київ

Про затвердження Положення
про мистецький ліцей

Відповідно до частини п’ятої статті 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про мистецький ліцей, що додається.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від
13 лютого 2019 р. № 280 «Про затвердження Положення про спеціалізовану мистецьку школу (школу-інтернат)» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 30, ст. 1044).
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2020 р. № 1313
ПОЛОЖЕННЯ
про мистецький ліцей
Загальна частина
1. Це положення визначає порядок утворення, основні засади діяльності та правовий статус мистецького ліцею.
Мистецький ліцей — заклад спеціалізованої мистецької освіти, що забезпечує здобуття початкової і профільної мистецької освіти одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти на всіх або окремих її рівнях.
Початкова мистецька освіта здобувається в мистецькому ліцеї одночасно з початковою та/або базовою середньою освітою і полягає в набутті здобувачем компетентностей початкового рівня в обраному виді мистецтва.
Профільна мистецька освіта здобувається на основі початкової мистецької освіти
одночасно з повною загальною середньою освітою та орієнтована на продовження навчання на наступному рівні мистецької освіти.
Здобуття початкової і профільної мистецької освіти в мистецьких ліцеях передбачає
набуття здобувачами компетентностей та досягнення результатів навчання відповідно
до вимог стандартів спеціалізованої мистецької освіти.
2. Мистецький ліцей:
задовольняє потреби громадян у здобутті початкової і профільної мистецької освіти одночасно з повною загальною середньою освітою;
забезпечує єдність навчання, виховання та творчого розвитку;
розробляє та затверджує освітні програми;
створює та вдосконалює навчально-методичне забезпечення освітнього процесу,
забезпечує збереження та раціональне використання власної матеріально-технічної бази;
створює та розвиває систему внутрішнього забезпечення якості освіти відповідно
до законодавства;
забезпечує відповідність рівня повної загальної середньої освіти державним стандартам та рівня початкової і профільної мистецької освіти стандартам спеціалізованої освіти;
забезпечує охорону життя і здоров’я учнів, педагогічних та інших працівників мистецького ліцею;
формує в учнів засади здорового способу життя, гігієнічні навички;
забезпечує добір і розстановку кадрів;
планує власну діяльність, розробляє та затверджує стратегію розвитку;
відповідно до статуту утворює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи;
додержується фінансової дисципліни;
видає документи про освіту встановленого зразка;
забезпечує підготовку учнів до подальшого здобуття вищої мистецької освіти і професійної мистецької діяльності відповідно до свого мистецького профілю;
створює сприятливе середовище для розвитку мистецьких здібностей і талантів
учнів та досягнення ними результатів навчання;
створює умови для мистецького вдосконалення учнів, популяризації їх творчих мистецьких досягнень, зокрема для участі учнів у всеукраїнських та міжнародних спеціалізованих мистецьких проектах (конкурсах, виставках, фестивалях, олімпіадах, турнірах
тощо) та аналогічних заходах з навчальних предметів загальноосвітнього компонента;
забезпечує проходження педагогічними працівниками мистецького ліцею підвищення кваліфікації у порядку, передбаченому законодавством, створює умови для
професійного розвитку педагогічних та інших працівників;
здійснює інші повноваження відповідно до статуту мистецького ліцею.
Мистецький ліцей має право провадити інноваційну та мистецьку діяльність та може
укладати з цією метою відповідні договори про співпрацю з іншими закладами освіти,
культури, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами.
Організаційно-правові засади діяльності мистецького ліцею
3. Мистецький ліцей є юридичною особою.
4. Мистецький ліцей залежно від засновника (засновників) може діяти як державний, комунальний, приватний чи корпоративний заклад освіти, який у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про культуру», іншими актами законодавства, зокрема цим Положенням та власним статутом.
5. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну
типу) мистецького ліцею приймає його засновник (засновники).
Під час утворення мистецького ліцею засновник (засновники) зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов в частині провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти.
6. Мистецький ліцей діє на підставі статуту, який розробляється на основі цього Положення та затверджується засновником (засновниками) або уповноваженим ним (ними) органом. Статут мистецького ліцею повинен обов’язково містити інформацію, передбачену частиною другою статті 33 Закону України «Про повну загальну середню
освіту».
7. Кожному громадянину України, іншим особам, які перебувають в Україні на законних підставах, а також кожній дитині незалежно від підстав її перебування в Україні гарантується безоплатне здобуття у державних та комунальних мистецьких ліцеях
повної загальної середньої освіти на кожному її рівні за рахунок коштів державного та
місцевих бюджетів один раз протягом життя.
Для здобуття початкової і профільної мистецької освіти в мистецькому ліцеї особам, які не здобувають в ньому повну загальну середню освіту, може встановлюватися плата за навчання.
8. Для провадження статутної діяльності мистецький ліцей може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, утворюючи освітні, мистецькі,
освітньо-мистецькі та інші об’єднання, кожен з учасників якого зберігає статус юридичної особи.
Мистецький ліцей може укладати договір про співпрацю (співробітництво, спільну
діяльність тощо) із закладом вищої освіти мистецького спрямування та мистецькими
організаціями для реалізації мистецьких проектів.
Крім того, мистецький ліцей може надавати послуги з підвищення кваліфікації згідно з Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800
«Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2431).
9. Державний мистецький ліцей має у своєму складі пансіон із частковим або повним утриманням учнів за рахунок коштів державного бюджету.
Рішення про створення та функціонування пансіону у складі комунального, приватного чи корпоративного мистецького ліцею приймається його засновником (засновниками).
Порядок організації проживання та утримання учнів у пансіоні встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Основними внутрішніми структурними підрозділами мистецького ліцею, що забезпечують освітній процес у частині початкової та профільної мистецької освіти, є відділи та/або відділення, які об’єднують вчителів, викладачів та/або концертмейстерів певних мистецьких спеціалізацій.
Структурні підрозділи діють відповідно до статуту мистецького ліцею та на підставі
положень про них, затверджених директором мистецького ліцею.
10. У мистецькому ліцеї діє педагогічна інтернатура — система заходів, спрямованих на підтримку педагогічного працівника мистецького ліцею, призначеного на посаду вперше, у провадженні ним педагогічної діяльності та набутті (вдосконаленні) його
фахової майстерності.
11. У мистецькому ліцеї здійснюється психологічний супровід освітнього процесу та
соціально-педагогічний патронаж відповідно до законодавства.
Організація освітнього процесу
12. Освітній процес у мистецькому ліцеї організовується відповідно до освітніх програм мистецького ліцею (у тому числі наскрізних), що розробляються на основі типових освітніх програм, затверджених МКІП.
Освітній процес у мистецькому ліцеї складається з двох компонентів: загальноосвітнього, який забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти, та спеціалізованого мистецького, який забезпечує здобуття початкової і профільної мистецької освіти.
Освітній процес у мистецькому ліцеї забезпечує набуття учнями відповідних компетентностей та досягнення ними результатів навчання, передбачених освітніми програмами, одночасно з розвитком їх мистецьких здібностей, індивідуальних обдарувань,
стимулювання до подальшої професійної творчої самореалізації та отримання кваліфікацій у відповідному виді мистецтва.

Мистецький ліцей організовує і провадить освітній процес у належних та безпечних
умовах здобуття освіти з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та
інтелектуального розвитку учнів.
13. Мовою освітнього процесу у мистецькому ліцеї є державна мова.
14. Освітній процес у мистецькому ліцеї включає початкову мистецьку освіту одночасно з початковою середньою освітою та/або початкову мистецьку освіту одночасно
з базовою середньою освітою і спрямований на формування в учнів компетентностей
початкового рівня в обраному виді мистецтва, а також на рівні профільної мистецької
освіти, яка здобувається на основі початкової мистецької освіти одночасно з повною
загальною середньою освітою та орієнтована на формування поглиблених професійних компетентностей в обраному виді мистецтва та на продовження навчання на наступному рівні мистецької освіти.
Після завершення початкової мистецької освіти і профільної мистецької освіти разом з державною підсумковою атестацією здійснюється підсумкова атестація з мистецьких дисциплін з метою визначення відповідності результатів навчання учнів, визначених стандартами спеціалізованої мистецької освіти.
15. З метою забезпечення доступу до початкової і/або профільної мистецької освіти мистецький ліцей може створювати класи (групи) з вечірньою, дистанційною формою здобуття освіти.
Мистецький ліцей створює умови для здобуття початкової та/або профільної мистецької освіти для дітей з особливими освітніми потребами за наявності такої потреби.
16. На основі освітньої програми, зокрема включених до неї навчальних планів, мистецький ліцей складає та затверджує річний навчальний план.
17. Індивідуальна освітня траєкторія учня в мистецькому ліцеї формується шляхом визначення власних освітніх цілей, а також вибору навчальних предметів (інтегрованих курсів), інших освітніх компонентів, зокрема вибіркових, і рівнів їх складності, форм організації освітнього процесу, методів, засобів навчання, темпів засвоєння
освітньої програми та/або послідовності вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів).
Індивідуальна освітня траєкторія учня мистецького ліцею реалізується з урахуванням необхідних для цього ресурсів, наявних у мистецького ліцею, у спосіб, визначений частинами другою і третьою статті 14 Закону України «Про повну загальну середню освіту».
18. Навчально-методичне забезпечення реалізації державних стандартів загальної
середньої освіти у мистецькому ліцеї здійснюється МОН, а навчально-методичне забезпечення реалізації стандартів спеціалізованої мистецької освіти — Держмистецтв.
У мистецькому ліцеї можуть діяти методичні об’єднання, які об’єднують групи педагогічних працівників певної спеціалізації для вирішення навчально-методичних завдань
освітнього процесу та окремих аспектів професійного розвитку педагогічних працівників. Методичні об’єднання діють відповідно до положень про них, затверджених директором мистецького ліцею.
19. Здобуття початкової та профільної мистецької освіти у мистецькому ліцеї поєднується з безпосередньою виконавською, презентаційною та іншою творчою мистецькою діяльністю.
20. Зарахування, відрахування та переведення учнів здійснюється:
до державних та комунальних мистецьких ліцеїв — відповідно до порядку, затвердженого МКІП;
до приватних і корпоративних шкіл — відповідно до порядку, затвердженого засновником (засновниками).
Зарахування до мистецького ліцею на будь-який рівень освіти здійснюється виключно на конкурсній основі відповідно до затвердженого плану прийому та за наявності вільних місць.
План прийому до мистецького ліцею щороку визначає і затверджує засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган.
21. Розподіл учнів між класами і групами здійснюється директором мистецького
ліцею.
Для вивчення навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, зокрема вибіркових, можуть формуватися та функціонувати міжкласні групи, що включатимуть учнів
різних класів одного або різних років навчання.
Поділ класів на групи та інші умови організації освітнього процесу в державних та
комунальних мистецьких ліцеях здійснюється у порядку, визначеному МКІП.
Порядок переведення учнів на наступний рік навчання в мистецькому ліцеї затверджується МКІП.
Питання організації освітнього процесу в приватних та корпоративних мистецьких
ліцеях вирішуються в порядку, визначеному їх засновником (засновниками) з дотриманням законодавства про освіту.
22. Відповідність навчальних результатів учнів вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти після завершення певного рівня повної загальної середньої
освіти визначається за наслідками державної підсумкової атестації, зміст, форма і порядок проведення якої визначаються і затверджуються МОН.
Зміст, форми і порядок атестації учнів з мистецьких дисциплін, визначених відповідним стандартом спеціалізованої мистецької освіти, затверджуються МКІП.
Поточне та підсумкове оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється в мистецькому ліцеї за формами, змістом та у спосіб, що визначені освітньою програмою
мистецького ліцею.
Особливості оцінювання результатів навчання учнів мистецького ліцею з предметів
мистецького компонента визначаються МКІП.
23. Виховний процес є невід’ємною складовою частиною освітнього процесу в мистецькому ліцеї, що повинен спрямовуватися на формування:
відповідальних громадян України, які здатні до свідомого суспільного вибору та
спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;
патріотизму, поваги до державної мови, державних символів України, національних,
історичних, культурних цінностей, традицій і надбань Українського народу;
усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до
їх порушення, проявів корупції та хабарництва, потреби захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина;
дбайливого ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;
громадянської культури та культури демократії;
культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури;
прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
почуття доброти, милосердя, толерантності, терпимості, шанобливого ставлення до
сім’ї, відповідальності за свої дії.
24. У мистецькому ліцеї забороняється утворення та діяльність організаційних
структур політичних партій, а також релігійних організацій та воєнізованих формувань.
Будь-яке примушування учнів до вступу до будь-яких громадських об’єднань, воєнізованих формувань, політичних партій (об’єднань), релігійних організацій забороняється.
Учасники освітнього процесу
25. Учасниками освітнього процесу в мистецькому ліцеї є:
учні;
директор та його заступники;
педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі;
асистенти вчителів (викладачів), які беруть участь у розробленні та виконанні навчальних планів та освітніх програм, адаптують навчальні матеріали з урахуванням
особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами (за наявності в мистецькому ліцеї таких учнів);
інші спеціалісти;
батьки або інші законні представники учнів;
асистенти учнів (у разі їх допуску відповідно до вимог частини сьомої статті 26 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).
26. Статус учнів як учасників освітнього процесу в мистецькому ліцеї, їх права та
обов’язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню
освіту» та іншими законодавчими актами. Учні можуть мати також інші права та нести
обов’язки, передбачені законодавством та статутом мистецького ліцею.
27. За особливі успіхи у навчанні, дослідницькій, пошуковій, творчій, науковій діяльності, культурних заходах, спортивних змаганнях тощо до учнів можуть застосовуватися різні види морального та/або матеріального заохочення і відзначення відповідно до законодавства.
28. Учні 8—11-х (12-х) класів державного або комунального мистецького ліцею забезпечуються стипендією відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 28, ст.
1871; 2017 р., № 4, ст. 151).
29. Учні державних мистецьких ліцеїв з тих, хто проживає в пансіонах, забезпечуються безоплатним чотириразовим харчуванням відповідно до норм, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 47, ст. 3107; 2014 р., № 68, ст. 1896;
2020 р., № 20, ст. 763).
Відповідальність за організацію харчування учнів у мистецькому ліцеї незалежно від
підпорядкування, типу і форми власності, додержання вимог санітарного законодавства, законодавства про безпечність та якість харчових продуктів покладається на засновників та керівників відповідних закладів освіти. Норми та порядок організації харчування учнів у закладах освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України.
30. Учні (особи з місцем реєстрації та фактичного проживання поза межами населеного пункту, в якому розташований мистецький ліцей) на період навчання у мистецькому ліцеї забезпечуються місцями у пансіоні в порядку, встановленому Кабінетом Міні-

стрів України. Можливість забезпечення місцями проживання в пансіоні учнів початкової школи та учнів з числа переміщених осіб визначається статутом мистецького ліцею.
31. Питання проживання (вселення, виселення), користування приміщеннями, матеріально-технічною базою пансіону, дотримання правил внутрішнього розпорядку в
ньому, розмір та порядок справляння плати батьків або законних представників учнів
мистецького ліцею, які здобувають профільну освіту, за утримання в пансіоні регламентуються положенням про пансіон мистецького ліцею та порядком організації проживання та утримання учнів у пансіоні, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
32. Учні мистецького ліцею незалежно від підпорядкування і форми власності забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату такого мистецького ліцею, або відповідних закладів охорони
здоров’я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Заклади охорони здоров’я разом з органами управління освітою та органами охорони здоров’я щороку забезпечують безоплатне проведення медичного огляду учнів, моніторинг стану здоров’я, здійснення лікувально-профілактичних заходів у мистецьких
ліцеях незалежно від підпорядкування, типу і форми власності.
33. Учні мають право на отримання додаткових індивідуальних та/або групових консультацій та/або занять з навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація на відповідному рівні повної загальної середньої освіти та з яких рівень
досягнутих результатів навчання менше середнього рівня результатів навчання учнів
відповідного року навчання у відповідному закладі освіти.
Учні мають право на визнання мистецьким ліцеєм результатів їх навчання, передбачених освітньою програмою закладу освіти, що були здобуті ним шляхом неформальної та/або інформальної освіти.
Визнання таких результатів навчання учня здійснюється шляхом його річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації, що проводяться на загальних засадах, визначених для очної або екстернатної форми здобуття загальної середньої освіти.
Результати навчання учня, досягнуті ним шляхом здобуття формальної освіти в інших суб’єктів освітньої діяльності, не потребують їх окремого визнання мистецьким ліцеєм.
34. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня повної
загальної середньої освіти незалежно від форми її здобуття і на підставі результатів
річного оцінювання та державної підсумкової атестації учні отримують відповідно свідоцтво про початкову, базову, повну загальну середню освіту, до якого вносяться також результати підсумкової атестації з мистецького компонента.
35. Залучення учнів мистецького ліцею під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з виконанням освітньої програми (навчальних
програм та планів) мистецького ліцею, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.
36. Педагогічними працівниками мистецького ліцею є директор, заступники директора, вчителі, викладачі, концертмейстери, методисти (за наявності), інші особи, які
працюють на посадах педагогічних працівників.
Педагогічні працівники мають права, визначені Законами України «Про освіту»,
«Про повну загальну середню освіту», законодавством, колективним договором (за
наявності), трудовим договором та/або статутом мистецького ліцею.
37. Кваліфікаційні вимоги, зокрема вимоги до освіти та професійної кваліфікації
викладачів та концертмейстерів мистецького ліцею, визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та професійними стандартами, розробленими і затвердженими у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 373 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів» (Офіційний вісник України, 2017 р., №
47, ст. 1457).
Робочий час педагогічного працівника мистецького ліцею включає час, необхідний
для виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої
педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором та/або посадовою інструкцією.
Конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовою інструкцією, яка
затверджується директором мистецького ліцею відповідно до вимог законодавства.
38. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників мистецького ліцею
встановлюється директором відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту». Педагогічне навантаження вчителя та викладача мистецького ліцею включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку.
Оплата праці здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження та інших
видів діяльності, передбачених освітнім процесом.
Педагогічні працівники мистецького ліцею, які забезпечують реалізацію державних
стандартів повної загальної середньої освіти та стандартів спеціалізованої мистецької
освіти, отримують доплати та підвищення окладів, передбачені частиною третьою статті 24 Закону України «Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства, відповідно до видів педагогічної діяльності, зокрема доплати за завідування відділами та відділеннями, іншими структурними підрозділами, а також доплати за почесні, вчені, спортивні звання, наукові ступені.
39. Вчителі та викладачі мистецьких ліцеїв, які призначаються на посаду без досвіду
педагогічної діяльності, проходять педагогічну інтернатуру відповідно до статті 23 Закону України «Про повну загальну середню освіту».
Педагогічні працівники мистецького ліцею проходять підвищення кваліфікації відповідно до вимог, визначених законодавством.
40. Відволікання педагогічних працівників мистецького ліцею від виконання професійних обов’язків на виконання робіт, не передбачених трудовим договором, без згоди
педагогічного працівника не допускається.
41. Залучення до освітнього процесу інших осіб, передбачених спеціальними законами, здійснюється у порядку, що встановлюється мистецьким ліцеєм.
42. Права та обов’язки батьків учнів мистецького ліцею або їх законних представників визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства.
43. Проживання учня в пансіоні мистецького ліцею не звільняє його батьків або законних представників від обов’язку батьківського піклування щодо нього.
Права та обов’язки засновника (засновників) мистецького ліцею
44. Права та обов’язки засновника (засновників) закладу загальної середньої освіти визначаються Законами України «Про повну загальну середню освіту», «Про освіту»
та іншими актами законодавства.
45. Засновник (засновники) мистецького ліцею або уповноважена ним (ними) орган:
затверджує статут мистецького ліцею, його нову редакцію та зміни до нього;
затверджує за поданням мистецького ліцею стратегію його розвитку;
затверджує положення про конкурс на посаду директора мистецького ліцею та
склад конкурсної комісії;
приймає рішення про проведення конкурсу на посаду директора мистецького ліцею;
укладає строковий трудовий договір (контракт) з директором мистецького ліцею,
обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та статутом мистецького ліцею;
розриває строковий трудовий договір (контракт) з директором мистецького ліцею
з підстав та у порядку, визначених законодавством та статутом мистецького ліцею;
затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт мистецького ліцею у випадках та
порядку, визначених законодавством;
здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю мистецького ліцею;
здійснює контроль за дотриманням статуту мистецького ліцею;
затверджує план прийому до мистецького ліцею;
здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку,
інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
забезпечує створення у мистецькому ліцеї інклюзивного освітнього середовища;
реалізує інші права, передбачені законодавством та статутом мистецького ліцею.
46. Засновник (засновники) мистецького ліцею зобов’язаний:
забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним
мистецького ліцею на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;
у разі реорганізації чи ліквідації мистецького ліцею забезпечити учням можливість
продовжити навчання на відповідному рівні освіти;
забезпечити відповідно до законодавства створення в мистецькому ліцеї безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.
Управління мистецьким ліцеєм
47. Управління мистецьким ліцеєм здійснюють:
засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган;
директор;
педагогічна рада;
загальні збори колективу.
48. Безпосереднє управління мистецьким ліцеєм здійснює його директор, який несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність мистецького ліцею.
49. Повноваження (права та обов’язки) та відповідальність директора мистецького ліцею визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню
освіту», іншими законами, статутом мистецького ліцею.
50. Директор мистецького ліцею державної та комунальної форми власності призначається на посаду та звільняється з посади засновником (засновниками) або уповноваженим ним (ними) органом за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту», положення про
конкурс на посаду директора мистецького ліцею, затвердженого засновником (засновниками), та статуту мистецького ліцею.
Директором мистецького ліцею може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу мистецьку або педагогічну освіту ступеня не
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нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох
років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, крім випадків, передбачених у частині другій
статті 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту».
51. Порядок проведення конкурсу на посаду директора державного мистецького ліцею
визначається положенням про конкурс на посаду директора мистецького ліцею, що належить до сфери управління МКІП, яке затверджується МКІП в установленому порядку.
Порядок проведення конкурсу на посаду директора комунального мистецького ліцею визначається положенням, затвердженим його засновником (засновниками) в
установленому порядку.
Директор мистецького ліцею зобов’язаний протягом першого року після призначення на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської діяльності обсягом не менше 90 навчальних годин.
52. Строк перебування на посаді директора мистецького ліцею визначається Законом України «Про повну загальну середню освіту».
53. Колегіальним органом управління мистецьким ліцеєм є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом України «Про повну загальну середню освіту»
і статутом мистецького ліцею.
Головою педагогічної ради мистецького ліцею є директор.
Усі педагогічні працівники мистецького ліцею повинні брати участь у засіданнях педагогічної ради.
54. Повноваження педагогічної ради мистецького ліцею визначаються Законом
України «Про повну загальну середню освіту».
Рішення педагогічної ради мистецького ліцею вводяться в дію наказами директора.
Порядок роботи педагогічної ради визначається статутом мистецького ліцею.
55. У мистецькому ліцеї можуть діяти:
органи самоврядування працівників мистецького ліцею;
органи самоврядування учнів;
органи батьківського самоврядування;
інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.
56. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування мистецького ліцею
є загальні збори колективу мистецького ліцею.
Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів колективу
мистецького ліцею визначаються його статутом і колективним договором.
Загальні збори колективу мистецького ліцею заслуховують звіт директора про здійснення управління мистецьким ліцеєм, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності мистецького ліцею.
57. Органи громадського самоврядування мистецького ліцею мають право брати
участь в управлінні мистецьким ліцеєм у порядку та межах, визначених Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та статутом мистецького ліцею.
Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність
58. Матеріально-технічна база мистецького ліцею включає нерухоме та рухоме майно, зокрема будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні
засоби, службове житло.
Будівлі, споруди і приміщення мистецького ліцею повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами.
59. Майно мистецького ліцею належить йому на правах, визначених законодавством.
60. Мистецький ліцей має право набувати майнові та немайнові права, нести
обов’язки, виступати стороною у судовому процесі, мати у власності кошти та інше
майно відповідно до законодавства.
61. Мистецький ліцей має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки у фінансових установах і банках державного сектору та може мати бланки, печатки і штампи із своїм найменуванням та символікою.
62. Фінансово-господарська діяльність мистецького ліцею провадиться відповідно до
Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.
63. Кошторис доходів і видатків мистецького ліцею затверджується засновником
(засновниками) у порядку, визначеному законодавством.
64. Джерелами фінансування мистецького ліцею залежно від форми власності відповідно до законодавства можуть бути:
державний бюджет;
місцеві бюджети;
інші джерела, не заборонені законодавством.
Отримані із зазначених джерел кошти можуть використовуватися мистецьким ліцеєм відповідно до власного кошторису доходів і видатків для організації та забезпечення освітнього процесу.
Одержання мистецьким ліцеєм позабюджетних коштів не є підставою для зменшення обсягу його бюджетного фінансування.
65. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в мистецькому ліцеї визначається
директором відповідно до законодавства.
66. Мистецький ліцей має право згідно із законодавством придбавати та орендувати
необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств,
установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що
сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників мистецького ліцею.
67. Мистецький ліцей може надавати платні освітні та інші послуги відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та
закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796
(Офіційний вісник України, 2010 р., № 67, ст. 2410; 2018 р., № 68, ст. 2289).
Директор державного, комунального мистецького ліцею конкретизує перелік платних
освітніх та інших послуг, що надаються мистецьким ліцеєм, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, їх вартості та особи, відповідальної за їх надання.
Державні, комунальні мистецькі ліцеї не можуть надавати (повністю чи частково)
платні освітні послуги для набуття компетентностей та досягнення їх учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти.
У державних і комунальних мистецьких ліцеях під час освітнього процесу, що забезпечує досягнення результатів навчання, передбачених освітньою програмою закладу
освіти, не можуть проводитися платні заходи чи надаватися платні послуги.
Учні та їх батьки можуть отримувати в мистецькому ліцеї платні освітні та інші послуги виключно на добровільних засадах.
68. Звітність про діяльність мистецького ліцею здійснюється відповідно до законодавства.
69. Штатні розписи державних і комунальних мистецьких ліцеїв розробляються на
підставі типових штатних нормативів мистецьких ліцеїв, затверджених МКІП, та затверджуються директорами відповідних мистецьких ліцеїв за погодженням із засновником
(засновниками) або уповноваженим ним (ними) органом.
70. Порядки затвердження штатних розписів приватних і корпоративних мистецьких ліцеїв встановлюються їх засновником (засновниками).
Міжнародне співробітництво
71. Мистецький ліцей може здійснювати міжнародне співробітництво у сфері загальної середньої та мистецької освіти відповідно до Законів України «Про освіту»,
«Про повну загальну середню освіту», міжнародних договорів, ратифікованих Україною у відповідному порядку.
72. Мистецький ліцей має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти інших країн, міжнародними організаціями,
фондами в установленому законодавством порядку.
73. Мистецький ліцей за наявності належної матеріально-технічної та соціальнокультурної бази, відповідного фінансування або власних фінансових коштів має право
проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм,
проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними
організаціями та освітніми асоціаціями, а також брати участь в академічних обмінах із
закладами мистецької освіти інших країн.
74. Участь мистецького ліцею у міжнародних програмах, проектах, учнівському та
педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2020 р. № 1313
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У розділі ІІІ додатка до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до
56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16,
с. 73; 2001 р., № 13, ст. 550; 2019 р., № 65, ст. 2234), виноску 4 викласти в такій редакції:
«4 Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається також відповідним
категоріям працівників, викладачам і концертмейстерам мистецьких ліцеїв та мистецьких шкіл.».
2. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2000
р. № 234 «Про збільшення розміру академічної стипендії Президента України для найбільш обдарованих молодих митців» (Офіційний вісник України, 2000 р., № 6, ст. 218;
2004 р., № 28, ст. 1871) слова «мистецьких спеціалізованих шкіл і шкіл-інтернатів» замінити словами «державних мистецьких ліцеїв».
3. В абзаці третьому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2000 р.
№ 235 «Про збільшення розміру державних стипендій для підтримки діячів літератури і мистецтва, особливо обдарованих учнів і студентів спеціалізованих навчальних закладів у галузі культури» (Офіційний вісник України, 2000 р., № 6, ст. 219; 2004 р.,
№ 28, ст. 1871) слова «мистецьких спеціалізованих шкіл і шкіл-інтернатів» замінити
словами «державних мистецьких ліцеїв».
4. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 р. № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» (Офіційний
вісник України, 2002 р., № 35, ст. 1650; 2020 р., № 57, ст. 1780):

1) в абзаці третьому пункту 1 слова «(крім загальноосвітніх закладів Міністерства
культури і мистецтв)» замінити словами «(крім державних мистецьких ліцеїв)»;
2) абзац четвертий пункту 2 після слів «із сімей, що отримують допомогу відповідно
до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» доповнити словами «, та з батьків і осіб, які їх замінюють, учнів державних мистецьких ліцеїв, які здобувають початкову та базову середню освіту».
5. У Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення»
(Офіційний вісник України, 2004 р., № 28, ст. 1871; 2017 р., № 4, ст. 151), слова «державних середніх спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів)» замінити словами «державних мистецьких ліцеїв».
6. У додатках до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р.
№ 1591 «Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 47, ст. 3107; 2007
р., № 48, ст. 1973; 2014 р., № 68, ст. 1896; 2019 р., № 16, ст. 549; 2020 р., № 20, ст. 763):
1) примітки до додатка 4 доповнити пунктом 9 такого змісту:
«9. Згідно з цими нормами забезпечуються харчуванням також учні державних мистецьких ліцеїв, які проживають у пансіонах.»;
2) додаток 5 доповнити приміткою такого змісту:
«Примітка. Згідно з цими нормами забезпечуються харчуванням також учні державних мистецьких ліцеїв хореографічного спрямування, які проживають у пансіонах.».
7. Пункт 1 переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
27 серпня 2010 р. № 796 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 67, ст. 2410; 2018 р.,
№ 68, ст. 2289, № 70, ст. 2369; 2019 р., № 60, ст. 2066), доповнити підпунктами 27 і 28
такого змісту:
«27) надання освітніх послуг з вивчення мистецьких дисциплін дітьми дошкільного
віку у мистецьких ліцеях з метою раннього виявлення мистецьких здібностей;
28) надання освітніх послуг з вивчення окремих дисциплін мистецького компонента
у мистецькому ліцеї для осіб, які не здобувають у ньому повну загальну середню освіту, зокрема з числа іноземців, осіб без громадянства, осіб, яким надано статус біженця в Україні, крім іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, та осіб, які мають статус закордонного українця.».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 грудня 2020 р. № 1315
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань
інтелектуальної власності

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань інтелектуальної власності зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2020 р. № 1315
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
з питань інтелектуальної власності
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір»
(Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2369; 2011 р., № 71, ст. 2673; 2018 р.,
№ 1, ст. 14; 2019 р., № 90, ст. 3000):
1) пункт 1 постанови виключити;
2) у Порядку державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються
права автора на твір, затвердженому зазначеною постановою:
у пункті 1 слово «Мінекономіки» замінити словами «Національним органом інтелектуальної власності»;
в абзаці четвертому пункту 2 та пункті 4 слово «Мінекономіки» замінити словами
«Національний орган інтелектуальної власності» у відповідному відмінку;
пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Національний орган інтелектуальної власності:
а) приймає заявки, подані на реєстрацію, та розглядає їх з метою визначення відповідності вимогам розділів II і III цього Порядку;
б) приймає рішення про реєстрацію авторського права на твір, рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, або обґрунтоване рішення
про відмову в реєстрації авторського права на твір, обґрунтоване рішення про відмову в реєстрації договору, який стосується права автора на твір;
в) вносить відомості про реєстрацію авторського права на твір та відомості про реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір, до Державного реєстру про
реєстрацію авторського права на твір та Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір, відповідно;
г) надсилає за зазначеною в заяві адресою рішення про реєстрацію авторського права на твір, рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, або
обґрунтоване рішення про відмову в реєстрації авторського права на твір, обґрунтоване рішення про відмову в реєстрації договору, який стосується права автора на твір;
ґ) видає свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір;
д) готує та публікує у своєму офіційному бюлетені визначені ним відомості про реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір;
е) вносить зміни до заявки за ініціативою заявника;
є) видає дублікат свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір;
ж) вносить зміни до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського
права на твір та здійснює виправлення очевидних помилок з ініціативи автора твору;
з) вносить зміни до Державного реєстру договорів, які стосуються права автора
на твір, та здійснює виправлення очевидних помилок з ініціативи особи, яка має авторське право.»;
у підпункті «ґ» пункту 6, пунктах 12, 14, 16, 17, абзаці третьому пункту 20, пунктах
21, 22, 27, 28, 29 слово «Мінекономіки» замінити словами «Національний орган інтелектуальної власності» у відповідному відмінку;
у пункті 19:
в абзаці першому слово «Мінекономіки» замінити словами «Національного органу інтелектуальної власності»;
в абзаці другому слова «Мінекономіки не одержала» замінити словами «Національний орган інтелектуальної власності не одержав», а слова «Мінекономіки не
проводяться» — словами «Національним органом інтелектуальної власності не проводяться»;
додаток до Порядку викласти в такій редакції:
«Зразок
Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2020 р. № 1315)

УКРАЇНА
Національний орган інтелектуальної власності
______________________________________________________________________
(найменування державної організації, що виконує функції Національного
органу інтелектуальної власності)

СВІДОЦТВО
про реєстрацію авторського права на твір
№ _____
______________________________________________________________________
(вид, назва твору)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Автор (автори) _______________________________________________________
(повне ім’я, псевдонім (за наявності)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Твір оприлюднено ____________________________________________________
(відомості про факт і дату оприлюднення

____________________________________________________________________
твору (за наявності)

____________________________________________________________________
Дата реєстрації «___» _______________ 20__ р.
________________________________

(найменування посади керівника державної
організації, що виконує функції Національного органу інтелектуальної власності)

_________
(підпис)

___________________
(ім’я, прізвище)»;

3) у розмірах та порядку сплати зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, затверджених зазначеною постановою:
у пункті 5 слово «Мінекономіки» замінити словами «Національний орган інтелектуальної власності»;
в абзаці другому пункту 6 слово «Мінекономіки» замінити словами «Національного
органу інтелектуальної власності»;
пункт 7 викласти в такій редакції:
«7. Сума збору повертається платникові:
частково — у разі сплати збору в більшому розмірі, ніж передбачено цим Порядком;
повністю — у разі, коли заявка не приймається до розгляду відповідно до цього
Порядку.
Сума збору повертається за умови, що заяву про повернення подано до Національного органу інтелектуальної власності протягом одного року від дня зарахування зазначеної суми до бюджету, з урахуванням відшкодування витрат на її повернення.
Кошти, що підлягають поверненню, за клопотанням платника можуть бути зараховані в рахунок збору, який платник повинен внести за вчинення Національним органом інтелектуальної власності іншої дії. Порядок зарахування коштів визначається Мінекономіки.»;
в абзаці першому та підпункту 3 пункту 8 слово «Мінекономіки» замінити словами
«Національний орган інтелектуальної власності» у відповідному відмінку.
2. У Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня
2004 р. № 1716 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 51, ст. 3354; 2011 р., № 71, ст.
2673; 2018 р., № 1, ст. 14; 2019 р., № 49, ст. 1666, № 90, ст. 3000):
1) у пункті 4:
абзаци перший і другий викласти в такій редакції:
«4. Збори сплачуються на поточні рахунки Національного органу інтелектуальної
власності.
Відомості про реквізити поточних рахунків Національного органу інтелектуальної
власності публікуються в офіційному бюлетені Національного органу інтелектуальної
власності та газеті «Урядовий кур’єр».»;
в абзаці третьому слова «офіційних веб-сайтах закладів» замінити словами «офіційному веб-сайті Національного органу інтелектуальної власності»;
2) у пункті 10 слово «Мінекономіки» замінити словами «Національному органу інтелектуальної власності»;
3) у тексті Порядку та тексті додатка до Порядку слово «заклад» в усіх відмінках і
формах числа замінити словами «Національний орган інтелектуальної власності» у відповідному відмінку.
3. Пункти 13—25 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня
2011 р. № 550 «Деякі питання надання Міністерством освіти і науки і Міністерством
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (у сфері інтелектуальної власності) платних адміністративних послуг» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 40,
ст. 1644; 2013 р., № 63, ст. 2283; 2018 р., № 1, ст. 14; 2019 р., № 90, ст. 3000) виключити.
4. У Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі), що стосується лікарського засобу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2013 р. № 877 (Офіційний вісник
України, 2013 р., № 97, ст. 3577; 2019 р., № 90, ст. 3000):
1) в абзаці другому пункту 6 та абзаці четвертому пункту 8 слова «Державної служби інтелектуальної власності» замінити словами «Національного органу інтелектуальної власності»;
2) в абзаці першому пункту 7 та пункті 11 слово «Мінекономіки» замінити словами
«Національний орган інтелектуальної власності».
5. У пункті 4 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20
серпня 2014 р. № 459 «Питання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2183; 2019 р., № 74,
ст. 2588):
1) підпункти 64—73 викласти в такій редакції:
«64) забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері інтелектуальної власності;
65) визначає пріоритетні напрями розвитку сфери інтелектуальної власності;
66) взаємодіє та координує із центральними органами виконавчої влади, іншими
органами державної влади у процесі формування та реалізації державної політики у
сфері інтелектуальної власності, а також з метою посилення захисту прав інтелектуальної власності;
67) розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
68) здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної
власності та представляє інтереси України в зазначеній сфері в міжнародних організаціях відповідно до законодавства;
69) укладає відповідно до законодавства міжнародні договори про співробітництво
у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
70) забезпечує виконання міжнародних програм та реалізацію проектів у сфері правової охорони інтелектуальної власності відповідно до міжнародних договорів;
71) забезпечує виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
72) здійснює координацію діяльності Національного органу інтелектуальної власності у сфері інтелектуальної власності;
73) здійснює контроль за дотриманням Національним органом інтелектуальної
власності законодавства у сфері інтелектуальної власності, використанням надходжень від справляння зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності;»;
2) підпункт 80 виключити.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 грудня 2020 р. № 1620-р
Київ

Про виділення коштів для надання
одноразової грошової допомоги членам
сімей осіб, які загинули (померли) під час
участі в антитерористичній операції, та
особам, які стали особами з інвалідністю
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, одержаних під час участі в
зазначеній операції

1. Виділити Міністерству у справах ветеранів 10 135,7 тис. гривень для надання
одноразової грошової допомоги членам сімей трьох осіб, які загинули (померли) під
час участі в антитерористичній операції, та тринадцяти особам, які стали особами з
інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних
під час участі в зазначеній операції.
Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного
фонду державного бюджету.
2. Міністерству у справах ветеранів:
затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства і Міністерством фінансів перелік витрат,
пов’язаних з наданням допомоги, зазначеної у пункті 1 цього розпорядження;
подати до 29 грудня 2020 р. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про
використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 грудня 2020 р. № 1631-р
Київ

Про затвердження фінансового плану
акціонерного товариства «Національна
акціонерна компанія «Нафтогаз України»
на 2020 рік

Затвердити фінансовий план акціонерного товариства «Національна акціонерна
компанія «Нафтогаз України» на 2020 рік, що додається до оригіналу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ОГОЛОШЕННЯ
__________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом
господарювання)

______________20201175145____________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень
і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Повітряна лінія електропередачі 220 кВ довжиною 67 км у межах
Станично-Луганського, Новоайдарського і Попаснянського районів та
території Сєвєродонецької міської ради в Луганській області
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження
планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (НЕК «УКРЕНЕРГО») код з ЄДРПОУ
00100227;
01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25, тел.: +380 (44) 238-38-38
Електронна пошта: nec-kanc@ua.energy
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контролю, відділ оцінки впливу на довкілля.
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35.
Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту.
Тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Відповідно до вимог чинного законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України та інші дозвільні документи, які видаються органами державної влади та місцевого самоврядування.
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх
запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що
передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у
тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.
Громадські слухання (перші) відбудуться
___________________________________________________________
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

___________________________________________________________
___________________________________________________________
Громадські слухання (другі) відбудуться _________________________
___________________________________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

___________________________________________________________
___________________________________________________________
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контролю, відділ оцінки впливу на довкілля.
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35.
Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту.
Тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки
надання зауважень і пропозицій
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контролю, відділ оцінки впливу на довкілля.
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35.
Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту.
Електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua, тел./факс +38 (044) 206-31-40,
+38 (044) 206-31-50.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього
оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 202-х аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може
ознайомитися з ними
ТОВ «Енерджі С», 61166, м. Харків, пр. Науки, 38.
З 30.12.20 р., з пн. по пт., з 9.00 до 18.00.
Контакта особа: Довгалюк Володимир Вікторович, в.о. директора
Тел. +380 (96) 565-88-98

Повістка про виклик обвинуваченої в судове засідання
Обвинувачена Толмачова Лариса Миколаївна, 20.08.1966 року народження, у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст.
191, ч.ч. 1, 2 ст. 366 КК України, відповідно до вимог ст. 323 КПК
України, викликається в судове засідання, яке відбудеться 14 січня
2021 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні Ленінського районного суду
м. Полтави за адресою: м. Полтава, вул. А. Кукоби, 37, для участі в
судовому засіданні як обвинувачена.
Обвинувачена Толмачова Л.М. зареєстрована за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Сорочинська, 2, кв. 73.
Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК України.
Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені ст.ст. 139, 323
КПК України.
Після опублікування оголошення в пресі обвинувачена вважається повідомленою про дату, час та місце розгляду справи.
Суддя Н.І. Крючко

Втрачений кваліфікаційний сертифікат серії АР №000722, виданий 04.06.2012 Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, пов’язаний
із створенням об’єктів архітектури в частині «Інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного опору та стійкості» на ім’я Луцика Василя Федоровича,
вважати недійсним.
10 листопада 2020 року в місті Харкові помер

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Джамілова Айдера Шевкетовича, що обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 12:00 годині 27 січня 2021 року в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також
наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України,
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею
325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України,

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Котовського Юрія Олексійовича, що обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст.408 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 12:00 годині 21 січня 2021 року в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також
наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України,
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею
325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче судове засідання, яке відбудеться о 10 годині 00 хвилин 01 лютого 2021
року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А,
каб. № 507, обвинуваченого Бондарева Романа Володимировича, 26
вересня 1975 року народження, в рамках кримінального провадження
№ 42016000000002809, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 жовтня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-3 КК України.
Дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя М.С. Антонюк
Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судове засідання, яке відбудеться о 09 годині 00 хвилин 01 лютого 2021 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 504, обвинуваченого Пальчука Валерія Васильовича, 27 квітня 1958 року народження, в рамках кримінального провадження № 42016010000000283,
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 грудня 2016
року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Є.О. Мартинов

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження № 1-кп/761/1068/2017 за обвинуваченням Люкайтіса Д.В. за ч. 1 ст. 110 КК України, згідно Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №22015101110000037 від 26.02.2015 року, розгляд
якого здійснюється в порядку спеціального судового провадження.
Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 01.02.2021 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №501, в яке викликається обвинувачений Люкайтіс Дмитро Володимирович, який проживає за адресою: Російська Федерація, м. Москва, вул. Баришиха, буд. 25,
корп. 1, кв. 323.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Двірник Надію Вікторівну, 18.11.1974 року народження (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Бородіна 2, кв. 228) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке
відбудеться 02.02.2021 року о 10 год. 30 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21,
каб. 301, під головуванням судді Павленко О.О.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження відносно Булгакова Дмитра Віталійовича, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1
ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч 1, ст. 437, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України.
У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Булгаков Дмитро Віталійович, 20.10.1954 року народження, обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111,
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437, ч 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, яке відбудеться
02 лютого 2021 року об 11-30 год. в приміщенні Солом’янського районного суду
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, каб. 9, під голову-

Суддя Жежера О.В.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що 04.02.2021 року
о 09 год. 30 хв. буде проводитися підготовче судове засідання у кримінальному провадженні № 42016020420000057, по обвинуваченню Бахура Олександра Григоровича, 20.05.1972 р.н., у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.
В судове засідання викликається обвинувачений Бахур Олександр
Григорович.
Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Скуби А.В.,
суддів Домарєєва О.В., Щасної Т.В.
Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. 17.
Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А.
Оголошення про виклик до суду
Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачену Гуріну Ольгу Валеріївну для розгляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за
№ 42016000000002453 відносно Гуріної Ольги Валеріївни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та
повідомляє, що підготовче судове засідання
відбудеться 05.02.2021 року о 09 год. 00 хв.
в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя А.В. Скорін

ДУГАНОВ ГЕОРГІЙ ЄВСІЙОВИЧ,
15 листопада 1938 року народження. Після його смерті відкрилася спадщина. Усіх спадкоємців та кредиторів, бажаючих прийняти спадщину, прохання звернутися до П’ятої Харківської міської
державної нотаріальної контори (колишня Одинадцята Харківська
ДНК) за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 26.

Суддя Жежера О.В.

Суддя Щебуняєва Л.Л.
Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 30 хвилин 04 лютого 2021 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 504, обвинувачену Губарєву Катерину Юріївну, 05
липня 1983 року народження, в рамках кримінального провадження
№ 22014000000000242, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2014 року, за ознаками вчинення кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Є.О. Мартинов

ванням судді Курової О.І.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження № 1-кп/761/1330/2020 за обвинуваченням Цибульник Ірини Олександрівни за ч.1 ст. 258-3 КК України, згідно Єдиного державного реєстру досудового розслідування за №220 170 000 000 003 52 від
21.09.2014 року.
Шевченківський районний суд м.Києва повідомляє, що судове засідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться: 25.01.2021
року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва
за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №611
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого
Полтавський апеляційний суд при здійсненні судового провадження викликає як
обвинуваченого Блажівського Петра Ілліча, 7
вересня 1961 року народження (останнє відоме місце проживання: вул. Соборності (Жовтнева), 77а, кв.106, м. Полтава) по кримінальному провадженню №42015170000000069 у
вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368
КК України, в судове засідання на 14.30 год.
11.01.2021, яке відбудеться в приміщенні
Полтавського апеляційного суду: вул. Соборності, 18, м. Полтава.
Явка до суду Блажівського П.І. обов’язкова. У
разі неявки Блажівського П.І. до суду, з моменту опублікування повістки про виклик останній
вважається належним чином ознайомленим з її
змістом, а кримінальне провадження буде розглянуто без участі обвинуваченого в порядку
спеціального судового провадження.
Суддя О.М. Корсун

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Суддя А.В. Кваша

До уваги осіб, які приймають участь у розгляді справи - Сидоренко Олександр Володимирович, 27.07.1970 р. народження, останнє місце
проживання: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 127/1,
кв. 3.
Ковпаківський районний суд м. Суми оголошує про розгляд кримінального провадження
№592/9802/18 провадження 1кп/592/566/20 щодо Сидоренка Олександра Володимировича у
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.364-1, ч.2
ст.366, ч.4 ст.358 КК України, щодо якого ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду
м. Суми від 06.07.2018 p. надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування.
Судове засідання відбудеться у відкритому судовому засіданні у складі колегії суддів у приміщенні Ковпаківського районого суду м. Суми о
09.00 год. 09.02.2021 року, який знаходиться за
адресою: м. Суми вул. Першотравнева, 12, зал
с/з 22, тел. (0542) 61-12-04
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А в Миколаєві зацвів бузок

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ЯК У КАЗЦІ. Напередодні нового року містяни спостерігають
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0..5

Фото з зі сторінок користувачів фейсбуку

природні аномалії
Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»

Я

кщо вам пощастило
жити на півдні України, то новорічну композицію чи різдвяний віночок
можна прикрасити бузковими бутонами, трояндою,
нагідками або квіткою аличі. Це екстравагантне поєднання із сосновою чи ялиновою гілкою та шишками — ознака нинішньої зими. Пора року начебто й
не аномальна за температурними показниками, але
містяни спостерігають несподіване для цього часу
цвітіння рослин на дачних
ділянках, чим із задоволенням діляться в соціальних мережах.

Диво-квіти
Виявляється,
казка
«12 місяців» про злу мачуху, яка відправила падчірку по підсніжники серед лютої зими, а та їх принесла,
дедалі більше нагадує дійсність. Тепер на півдні країни природа дивує чи не щороку. Підсніжників, щоправда, ще немає, а ось бузок несподівано розцвів. Жителька мікрорайону Варварівка
міста Миколаєва Ірина Заїка першою розмістила в соціальних мережах світлини
бузку, що зацвів за два тижні до нового року. Вона побачила, що на одному з кущів
з’явилися зелені листочки, а
на сусідньому — невеличкі
квітучі грона.
Ірина каже: «Може, і
не всі помічають такі дива природи. Але побачити взимку бузок, який зазвичай квітне навесні, — то
було справжнє диво. Сфотографували, розмістили в
соціальній мережі, аби поділитися унікальним природнім фактом. Звісно, у
зимового бузкового бутона
не такий аромат, як навесні, але відчутний».
Ірина та Юрій Заїки давно обрали життя у приватному будинку якнайдалі
від міста, із власним садомгородом. Відтоді, як оселилися тут, переконалися в
перевагах життя якнайближче до природи. Друзі-містяни із задоволенням
приходять до них у гості. Заїки споживають те,
що самі виростили, а спокійного життя не порушують міські шум та метушня. Нині, у грудні, в них цвітуть троянди, хризантеми і
навіть розмарин, який зазвичай не цвіте.
А користувачі миколаївського сегмента фейсбуку,
побачивши новину про цвітіння бузку, стали ділитися
власними світлинами пізнього цвітіння дерев і квітів. Ніна Войтова розмістила фото дикої аличі, яка зацвіла у грудні, й зазначи-

У Миколаєві розцвів бузок

ла, що в неї на дачі ще квітнуть нагідки. Хтось розмістив фото самих нагідок,
що цвітуть, попри пору року. Багато дописувачів хвалиться власними трояндами, які досі квітнуть.

Усе стане
на місця

Провідний
синоптик
Миколаївського обласного центру гідрометеорології Роман Мурмило зазначає, що протягом листопада-грудня на Миколаївщині спостерігали погоду в
межах норм. Інколи температура підвищувалася, інколи стабілізувалася.
«Цвітіння бузку в грудні можна охарактеризувати
як локальне явище в окремих умовах. Десь більше затишку, десь менше, ближче
до річки, місцевість більше
прогрівається або, навпаки,
доступна холодним повітряним масам. Це не можна
назвати масовим явищем,
але це аномалія», — зазначив спеціаліст.
Попри неординарні природні явища, зима залишиться зимою, а весна весною, запевняє Роман Мурмило. Він каже, що коливання середньорічних температур становлять до
двох градусів середньодобової температури порівняно із кліматичними нормами.
«Найближчим часом спостерігатимемо коливання
температури і в бік тепла,
і в бік холоду. Наприклад,
25 та 26 грудня були найтеплішими днями, хоч температурного рекорду погода
не побила. Так буде до кінця року: два дні тепло, два
дні трохи холодніше з опа-
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дами у вигляді дощу та мокрого снігу», — каже фахівець, акцентуючи, що це
прогнози саме для півдня
країни.
І гідрометеорологи, і біологи спостерігають, що
рослини перебувають у
стані неглибокого спокою.
Вегетація
припинилася,
масового цвітіння чи відновлення її немає.
А йдеться не про розквітлий бузок, а про майбутнє
сільськогосподарських культур. Якщо вони
прокидатимуться, це недобре, адже попереду два
місяці зими, а якою вона
буде, не відомо. Те, що на
Миколаївщині немає снігу, озимі культури можуть
спокійно пережити. Так зазвичай і було. Однак якщо
протягом тижня триматиметься температура -6—
7 градусів морозу і опадів
не буде, аграріям не позаздриш. Ситуацію називають зимовою посухою. Рослини можуть прокинутися під впливом сонячного
світла і не наповняться вологою із ґрунту під час вегетації.
Фахівці гідрометцентру
та екологи Миколаївщини
вважають, що незабаром
все стане на місця і природа сама вирішить, кому
прокидатися, а кому ні.

Із життя рослин
Про особливості біоценозу півдня країни розповів еколог Олег Деркач. Він
підтвердив тезу, що глобальні зміни клімату —
основна причина всіх екологічних проблем. А бузок
чи інші рослини не винні,
що зацвіли. Так вони відреагували на зміни у природі.

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

Олег Деркач пояснив, що
життя рослин — це комплекс фізіологічних процесів, який забезпечує їх статеве розмноження. Він потребує утворення статевих
клітин, потім перенесення
(запилювання), запліднення, квітіння, плодоносіння.
Це складний процес вегетації.
«Як правило, рослини
цвітуть раз за вегетаційний
період і обирають для себе
оптимальні сезон та умови
для успішного запліднення
й дозрівання плодів, — зазначає еколог. — Найчастіше оптимальні умови бувають навесні. Тому що тепло, багато сонця й вологи,
тривалість світлового дня
збільшується».
Явища, які спостерігаємо
нині, називають вторинним
цвітінням. Немає значення,
коли воно відбувається, —
наприкінці літа, восени чи
взимку.
«Спостерігаємо, що вторинне цвітіння взимку буває дедалі частіше. Це відоме явище в рослинному світі. Воно може мати
кілька причин, — розповідає Олег Деркач. — Удруге
за період вегетації цвітуть
старі рослини. У них почався процес старіння, збиваються цикли, і вони неадекватно реагують на певні кліматичні умови. Удруге можуть зацвісти пошкоджені рослини. Наприклад,
у степу таке трапляється
після того, як випалюють
рослинні залишки. Інколи
обрізування дерев спричиняє повторне цвітіння, інколи посуха. Наприклад,
улітку була посуха, а восени пішли дощі, й рослини
знову зацвіли».
У нашому разі, на думку
еколога, повторне цвітіння бузку спричинено температурою. Ідеться про те,
що заморозки й різке похолодання ініціює процеси яровизації. Усі бруньки перестають рости, акумулюють органічні речовини, тож утворюються
певні захисні покриви. Вони достатньо пристосовані до різкого похолодання
в той період, до якого рослини звикли. Але після заморозків і похолодання настання теплих днів стимулює цвітіння. Починаються ростові процеси, стимулюються гормони, що провокує цвітіння після періоду яровизації.
Триває теплий грудень.
Погода нагадує рослинам
весну, і вони зацвітають.
Біди в цьому немає, адже
повторне цвітіння не масове. Так, це аномалія, бо виходить за межі звичайного
розвитку рослин. Можливо, саме цей бузок і не розцвіте навесні. Проте цвістимуть інші рослини та порадують усіх ароматом.
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ОГОЛОШЕННЯ
18.12.2020 Національний банк України прийняв рішення про виключення з Державного реєстру фінансових установ ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖЕНЕВА» (код за ЄДРПОУ 40888017), ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ПРЕМ’ЄРА» (код за ЄДРПОУ 36756239) та ТОВ «СК «ІННОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 39099398) на підставі заяв зазначених установ.
Південно-західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України повідомляє, що 07.08.2020 року адміністративною колегією відділення прийнято рішення №72/36-р/к у справі №03-06/07-20 про
порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу на ФОП Сироветник О.Б. (ідентифікаційний код — 2912207630)
у розмірі 236 930,00 (двісті тридцять шість тисяч дев’ятсот тридцять) гривень та ТОВ «Фірма «Ремаса» (ідентифікаційний код — 13302381) у розмірі
231 540,00 (двісті тридцять одна тисяча п’ятсот сорок) гривень.
Південним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України, у зв’язку із неможливістю вручення вимоги № 65-02/2769
від 23.10.2020 про надання інформації TOB «МІСТДОРБУД» (Одеське шосе, 71,
м. Миколаїв, Миколаївська обл., 54036, ідентифікаційний код — 41782014) за
місцезнаходженням та вимоги № 65-02/2775 від 23.10.2020 про надання інформації TOB «ПАТЧЕР» (вул. Святослава Хороброго, 12, м. Дніпро, Дніпропетровська
обл., 49044, ідентифікаційний код — 42713177) за місцезнаходженням, вказані
вимоги розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України
www.amc.gov.ua.
Адміністративною колегією Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України 12.05.2020 прийнято рішення по
справі № 04-02/2020 відносно TOB «ЕКЛІПСІС» (ідентифікаційний код юридичної особи - 38352181). Докладна інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному веб-сайті АМКУ www.amс.gov.ua.
Філія — Головне управління по м. Києву та Київській області AT «Ощадбанк» оголошує конкурс на відбір підрядних організацій для виконання будівельних робіт та поточних ремонтів
в відділеннях банку у 2021 році, розташованих в м. Києві та
Київській області.
Для детальної інформації про умови конкурсу звертатися за
тел.: 050 443 83 35; 067 508 36 53.
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