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Міністерство фінансів України розглянуло запит видання «Економічна 

правда», який надійшов на електронну пошту пре-служби 29.08.14 щодо 

регулювання грального бізнесу та повідомляє наступне.  

Відповідь на запитання №1  

Відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання 

зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб Міністерство фінансів 

України 15 серпня 2014 року оприлюднило проект Закону України «Про лотереї 

в Україні».  

Зазначений проект Закону розміщено за адресою www.minfin.gov.ua у 

рубриці «Законодавство та регуляторна діяльність/ Обговорення проектів/ 

Проекти регуляторних актів для обговорення/ Проекти регуляторних актів для 

обговорення – 2014 рік» 

Проектом Закону України «Про лотереї в Україні» не передбачається 

встановлення для Ощадбанку монопольного становища на лотерейному ринку. 

Законопроектом передбачається що в Україні дозволяється проводити як 

державні так і недержавні лотереї.  

Під державною лотереєю розуміється – лотерея, яку організовує 

Національний організатор державних лотерей. Національний організатор 

державних лотерей – юридична особа із 100%  державної власності у 

статутному фонді (статутному або складеному капіталі), яка здійснює діяльність 

з організації та проведення державних лотерей, відповідно до вимог цього 

закону (стаття 1 Законопроекту). 

Під недержавною лотереєю розуміється – лотерея, яку організовує 

оператор недержаних лотерей. Оператор недержавних лотерей - юридична 

особа, яка має ліцензію та відповідно до вимог цього закону організовує та 

проводить  недержавні лотереї (стаття 1 Законопроекту). 

 Відповідь на запитання №2  

За підсумками 2014 року передбачається, що загальні надходження в 

бюджет від проведення класичних лотерей складуть154 млн.грн.  

Щодо лотерей подібних азартним іграм то за 7 місяців поточного року 

від їх проведення в бюджет надійшло 102 млн. грн. 

Для проведення лотерей оператори використовують прогалини Закону 

України «Про державні лотереї в Україні» ів окремих випадкахсуттєво 

завищують призовий фонд лотереї. Завищений призовий фонд, наприклад у 

розмірі 94% дає можливість операторам зменшити податкове навантаження до 

1,1%.  
(До відома. Податковим кодексом передбачено, що оператор лотерей сплачує 
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податок у розмірі податку на прибуток (18%)  із суми що залишається у його розпорядженні 

після відрахування із загального обсягу   прийнятих ставок суму нарахованого призового 

фонду.Приклад: 100 грн. (загальний обсяг ставок) – 94 грн. (сума нарахованого призового 

фонду) = 6 грн. (сума що оподатковується за ставкою 18%), 6 грн.*18% = 1,1 грн. і є сумою 

що отримує бюджет від проведення лотереї ).  

При проведенні класичних лотерей із призовим фондом від 50% до 

60%податкове навантаження складає  від 9% до7,2% . 

Новим проектом Закону України «Про лотереї в Україні» передбачається 

законодавчо закріпити перелік дозволених в Україні видів лотерей (лотерея 

розрядна, лотерея числова, лотерея бінго, лотерея тото, лотерея миттєва) та 

розмір призового фонду не менш як 50 % та не більше 60 %від суми 

отриманих доходів.  

Відповідь на запитання №3  

Як вказано вище  проектом Закону України «Про лотереї в Україні» не 

передбачається встановлення для Ощадбанку монопольного становища на 

лотерейному ринку. Законопроектом передбачається що в Україні дозволяється 

проводити як державні так і недержавні лотереї. 

У разі прийняття Закону «Про лотереї в Україні» надходження до 

державного бюджету від класичних лотерей у 2015 році збільшаться і складуть 

не менше 170 млн. гривень. (без урахування вартості ліцензій на організацію 

та проведення недержавних лотерей, вартість однієї ліцензії складає 40 

млн.грн.) 

Слід зазначити, що суттєве збільшення надходжень в бюджет, крім 

проведення класичних лотерей, буде забезпечено вартістю ліцензій за 

проведення недержавних лотерей та легалізації букмекерської діяльності та 

азартних ігор у казино. 

Відповідь на запитання №4  

Відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання 

зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб Міністерство фінансів 

України 15 серпня 2014 року оприлюднило проект Закону України «Про 

діяльність казино в Україні», «Про букмекерську діяльність в Україні».  

Зазначений проект Закону розміщено за адресою www.minfin.gov.ua у 

рубриці «Законодавство та регуляторна діяльність/ Обговорення проектів/ 

Проекти регуляторних актів для обговорення/ Проекти регуляторних актів для 

обговорення – 2014 рік». 

Міністерство фінансів очікує що надходження в бюджет від грального 

бізнесу складуть на 2015 рік  не менше 1 млрд. гривень, і це без урахування 

податків і зборів  із заробітної плати персоналу. Основним джерелом вказаних 

надходжень буде висока ціна за ліцензію.  

Наприклад для 1 казино вартість ліцензії 40 млн.грн., для букмекерської 

діяльності 100 млн. грн., для проведення недержавних лотерей  40 млн.грн..  

Наразі проводяться відповідні консультації щодо пропорційного 

збільшення вартості ліцензій в залежності від кількості у одного ліцензіата 

букмекерських кас або пунктів розповсюдження лотерей. 

Відповідь на запитання №5,6   
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Як зазначено у пояснювальній записці до проекту Закону України «Про 

лотереї в Україні», реалізація законопроекту не передбачає витрат з бюджету. 

Що стосується Ощадного  банку України, то він має  досвід організації та 

проведення власної державної лотереї, має понад 6,2 тис. відділень в яких 

тривалий час здійснюється розповсюдження лотерей інших операторів. 

Відповідно до проекту Закону України «Про лотереї в Україні» 

Міністерство фінансів визначає Національного організатора державних лотерей. 

Національний організатор державних лотерей організовує та проводить 

(розповсюджує) державні лотереї або з метою збільшення кількості місць 

продажу лотерейних білетів може за погодженням з Міністерством фінансів 

України доручити оператору державних лотерей реалізовувати (проводити) 

відповідну частину білетів державної лотереї. Наприклад доручити реалізацію 

лотерейних білетів Українському державному підприємству поштового зв’язку, 

яке подібно Ощадбанку в даний час розповсюджує лотерейні білети інших 

операторів лотерей у понад 14 тис. відділеннях. 

Крім вказаного Міністерство фінансів розглядає декілька моделей, які 

без залучення коштів державного бюджету дозволять організувати і 

проводити державні лотереї.  

Міжнародний досвід організації та проведення лотерей досить 

різноманітний і має приклади від повної державної монополії на проведення 

лотерей виключно Державним оператором лотерей (Бельгія, Іспанія, Кіпр, 

Нідерланди, Румунія, Угорщина, Словаччина, Люксембург) до проведення 

декількома приватними операторами власних лотерей (Греція, Італія, Чехія).  

Існують приклади діяльності Державних операторів лотерей де частина 

капіталу належить державі (Франція, Данія, Грузія).  
(Наприклад  «Лотерейна компанія Грузії», яка має 15 річну ліцензію на проведення 

лотерей на території Грузії добровільно передало на користь держави контрольний пакет 

акцій у розмірі 70%. Вказане дозволить «Лотерейній компанії Грузії» проводити лотерей на 

базі Державного підприємства «Пошта Грузії».) 

 

 

 


