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в ЗВ'JlЗКУ З ЧliслеНIIJI1tш звернеllНJlМИ мешкаllців міста щодо діJШЬНОсті об'єктів
rpanLHoro бізне~у, з MeTOIO вреГУЛIОВ8ІIНJI їх діJШЬНОсті на тepllТopiї міста Бровари, 110

BIIKOHOНHJI закОНІВ Украіни «Про патентуванНJI деИК11Х видів піДnРIІОIНllЦЬКОЇ діяльності»)
від 23.03.96р. Н!! 98/96-ВР, «Про забезпечеННJI саllітаРIІОГО та епідеміЧlIОГО блaroпоnyччи
IlaceneHHJI) від 24.02.94р. НІ! 4004-ХIl, "Про ліцеНЗУВВlIНR пеВlll1Х BlrдiB господарської
дiJшыості" від 01.06.2000 Н!! 1775-11І, кеРУЮЧlIСЬ СТ. 25 Закону УкраіН11 «Про місцеве
самоврядуввнНJI в Україні), Броварська міська рада
ВllріШllла:

Затвердити ПоложеННJI щодо особливостей розміщенни об'єктів у сфері rpanLHoгo
бізнесу та здійснеННJI їх діJШьності на території міста Бровари (додаєтьси).

1.

2.

Суб'єктам господарюввнни, що здіЙСНIОIOТЬ дiJШ~ність У c~epi ~~HOГO бізнесу у м.

БроваРll, привести розміщеННR закnадів rpВnLHoro БІзнесу у ВідпОВІДНІСТЬ дО ВII1tIОТ цього

рішенни ПРОТJlГОМ MiCHЦJI після ЙОГО ПРИЙНJIТ1'R.

3. Виконавчому комітету Броварської міської ради опубniкуваТlI Д8ІІе рішеННR в засобах
масової інформації.

4. Контроль за ВИКОНВННJIМ цього рішеННR ~~~aCТII на заступиllка міського ГОЛОВІІ
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ПОЛОЖЕIUIЯ

щодо осоБЛllвостей розміщення
об'єктів у сфері гр ального б·Ізнесу
о..

._

та ЗДlІІснення ІХ ДIЯЛЬ.lості на TepllТOpiї міста БроваРl1

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. П~~ожеННJI ..ЩО~О ОСОбл.ивостеЙ РОЗ~lі~еlПlJl об'єктів у сфері гральноro

.

БІзнесу та ЗД1иснеННJI ІХ Д1JIЛЬНОСТl на теРИТОРІЇ АllСта Бровари (дani - ПопожеННJI)
розробпено на ВИКОН8ННJI Законів Украіни "Про патеlfl'YВ8ННJI деJlIСИХ видів
підпрИЄМНИЦЬКОЇ ДЇJIJIьHocтi" від 23.03.96 р. N98/96-BP, "Про забезпечеННJI
caнiтapHOro та епідемічного бпагопоnyччи HaCeneННJI" від 24.02.94р. Н!!4004-ХІІ,
"Про niцензув8IIНJI певlUIX видів господаРСЬКОЇ дiиnьності" від 01.06.2000р.
NI77S-111, наказу Державноro кoмїrery України з ПИТ8ІІЬ реІУЛJIТOрноі політики та
підприємництвІ, Міністерства фінансів Украіви "Про затверджеННJI Ліцензійних
умов npоваджеННJI організації діиnьності з npоведеlUlJl азартних ігор і ПОРJlдку
КОН1рОJПO за додерЖ8ННJIМ Ліцензійних умов npоваджеlDlJl організаціі дiJшьності з
проведеllВJl азартних ігор" від 18.04.06р. Ng40/374, зареєстрованого в Мінюсті
30.0S.06p. за Н!!622112496.

Це ПопожеlUlJl встанОВJПOЄ вимоги до npоваджеННJI організаціі ДЇJInЬHocтi з
проведеlDlJl азартних ігор всіма суб'єктами господарюв8ННJI незалежно від іх

організаційно-правової форми та форми впасності (далі - суб'єкт
roсподарюв8JПIJI) щодо особливостей розміщеВНJI на території міста Бровари

об'єпів у сфері грального бізнесу та здійснеВНJI іх дiиnьності.

12. ТеРlriви, що використовуютьCJI в ЦЬОАІУ Попоженні, ВИКОРИСТОВУЮТЬСJl
у такому значевві:

азартна rpa _ гра, участь у якій дає змоry отримати приз (виграш), резуnь~т

Ікоі визначається діями (поДЇJIми), ціпком або частков~ залежними ВІД
ВlІІІадковості, і умовою участі в якій є BHeceВВJI гравцем c:raв~,
.
букмекерська дiJшьність _ дiJшьність з проведеJDUI парІ 'l'a 1rOp В тотamзатор, у
то..'" чи
-J

.

о

.

ст ІЗ застосув8ИIUIМ засо

б:'" тепеко· ...,ш_'nііних Ilереж. спримовава на
mz ..- - - - -.. ,;.....uL
..
.&g

форму&ВНИJI переліку подій, які 118ІОТЬ вїдБУТИСJl в М8Иu-! .. ~o~, ПРИИНJIТТJI

.......

.

-eВВJI резуnЬ'l'aТ1В по~ визначеННJI

.

-&IIDОК на ці події, зберiraввJI ставок, ВIДСI.-'

1'авlІДІ

. rp а

о

ча призІВ виrpaпnв;
в карти

(

•

-

)

азартна

rpa,

рез

упьтат Jlкоі визначаЄТЬСJl запежно від
иnами грио

ВlДПовlДНО БО
.М
них карт згідно з прав
,
01 КОМ ІНІЩІІ граль
- визначаЄТЬСJl залежно від

. rpa. в кості - азартиа гра, резупьтат ~K~o з правиnами грн;
ВIДПОВJДНОї комбінації викиданих ЧИСе1!! КОСТІ. з обтrrь ставки ва подіі з наперед
Іра в тоталізатор _ азартна ГРІ, У JПCIИ гравЦІ Р

IIC8iAol\IIBI резу~таТОl\l. а суб'єкт roСподаРlова

• •..

прІIЇlмає і з~еРlгає ставки. а також РОЗПоді::- ~a КОМIСIИНУ винагороцу
(8Jlrpашу) зпдно з правилами азартної гри од є І в~плачує. cYl\IY призу
безпосередньо в місці ії проведення;

rpa
•

на гральних автоматах

-

разу ПІСJIJI ЗВklнченlUI подіі

азартна гра

...

.А

в JlКI

гралЬНIIl\1

обniковуєrьСJl ~несенlUI ставки, визначаЄТЬСR РОЗftlір призу (в

).

aBTOl\IBTOl\1

ІРавець - фIЗИЧН~ осоБІ, Jlка за власним бажаННЯftI бере ;:~ 'аза твіА і

то
ПРОВОДИТЬСJl
суб єктами господарюванни з"--о
р
rp •
~
б
•"*"" з правИJJ".
_ІН n проведеНIUI;
ІРanьне о ЛІДнаННJI - БУДЬ-Jlке спеціалізоване обладнан""
вбо ПРИСТРІИ
...
ПА
•

. . . .

(.lеXlll1ЧН~ електрич~ии, елекrpонний), JlкиА призначений ДЛJI проведеНIUI

азаР11ll~ I~P (гральни~ a~TOM~T (у ТОМУ числі rpanьний aвТOl\laT типу РУЛeтJCll).
!рDJIЬ1ПUI c~, гральнии С11Л з ~льцем рулетки ТОЩО);

rpanьнии автомат

-

мехаНІчне, елекrpичне, електронне обладнанlUI або

прпстрііі, що використовrЄТЬСJl ,ДЛJI проведенни азартних irop, результат .RkllX
ІllзначаЄТЬСJl без учаСТІ праЦІвника ліцензіата програl\IОЮ роботи цього
обnвднDНIUI (пристрою) З використанн.им генератора випадкових чисеn, .RkIIA
місппьси всередині корпусу такого обладнвнни (ПРИСТРОІО), і сума виграшу
нараховуєтьс.R облaдJfанн.им (пристроєм) автоматично;
rpanьний автомат типу рулетки - це один rpапьний aвТOl\laT (окреме rpanьHe
місце), у .RKOМY має можливість брати участь у rpi один або кілька rpaBцiB
одночасно і JIКИЙ має ігрове поле у виrn.иді кола рулетки та декілька екранів, ІЦО
розміщені в цьому корпусі грального aвTOl\laтa, і всі enеr.lенти такого rpanьHoro
автомата діють під єдиним прогрвмfUIМ забезпечеНlUll\I;
rpanьний зал - нежитлові приміщенни або будiвn.и. призначені ДЛJI проведеНIUI
азартних ігор, JIКЇ розташовані за однією адресою;
rpвпьниА стіл - спеціально обладнаний стіл (окреме rpanьHe l\lісце), що
призначений ДJIJI проведенн.и одночасно пише OДIIoro сеансу однієї азарmоі rpи з
одним або декількома гравцими за участю працівllНlCl суб'єкта roсподарювlНIUI,

що ВИC'J'YПає JIК учасник чи спостерігач;

..

.

rpanьний стіл з кільцем рулетки - спеціanьно обладнании СТІЛ (окреме rpаль~е

місце) з одним гральним полем та з пристроєм, ІЦО ПРИВОДИТЬСJl В ДІЮ
працівником суб'єкта господарюваННJI і обертаєтьс.R, на .RKOl\~ може

здійснюватись одночасно лише один сеанс rpи в рулетку з одним або деklJlЬКОlllа

-

~~;
джек-пот _ максимальний приз (виrpam), передбачевиА правиn~ азартно~
~и. розмір JlКoгo встанОВJПOЄТЬС.R або визначаєтьс.R залежно ВІД загальНОI
кuп.коcri
.
внесених гравцвми став ок;

.

дuШьНЇсть з організаціі та проведеНВJI азартних ІГОР в

.
(ВIРтуальноvv)
••• J.

казино

.
.
_ ДІ.RЛЬНІСТЬ

б'

та

су єк
•

елекrpОНВОl\ty

господарюванНJI,

..

.RКИИ з

.

еноro ва eneкrpoИROl\ty серверІ,

ВlDCoрисТlJlJlnl програмного забезпеченни. po~ б ежено""' копу осіб узвти
ПРОВадиТь

. .

..па_'" МОЖЛИ80СП нео м
.. nnvа,tiЙ1ПOt

азарТНІ при з B~AA"'-

УЧаСТЬ У таких іграх через засоби тenеkDІІ~.1П&6-----

hrreplleт'·J.

•

..

-J

•

мереж (зокреl\11, мережі

.. комплекс. ІЦО
елепроВВИИ

в епеkТpоllВИЙ сервер - програмво-теХИ1~ изначенвА PJI.R проведенни
становпевий за однією визначеною адре~ою ~ ..пр
нИХ •• ере. .RкиА виконує
азарт
.
МУНlкаЦIИ
..
,
"-:._~ИХ Irop через засоби телеко
ісрах. проведенни азарПІИХ

і:оlllЩU peectpaцjї ПРИЙНJlТDI ставок в a:ap)~ реєстраціі HВДIННJI права на
ру реxrимi

реального

O~ призів (виграшів);

часу

(он-лави

-М "'DJlЬНlIX автоматів

- нежитлове пр .
.
Ill\IJщешur, КРІаl пересувної MВnOЇ
арХІтектурно
І форми, закрите ВІД
oгтrдy ззовні'у"
JlKO"IY 111111
•
.
_... проведеНJIИ
.а.

•

r

оо

•

азар11DtX ІГОР ВИКОРИСТОВУЮТЬСJl11ЛЬКИ rpanьнї UТOl\lати'

їrpОВIШ замінник грив~ - Об~lінений на rpоші у касі ~Уб'єпа господарювашur

предмет у~тановленого лщеНЗlаТОl\1 зразка (жетон, фішка, електронна картка
тощо), икин вико~истовуєть~и ДJIJI ?poBeдeННR азартних ігор;
J(JI3IП10 - окреМІ неЖИТЛОВІ DpИl\llщеННR або будівЛR, що розташовані за OДНЇЄJO
адреСОІО, у и~ МОЖУТЬ ~роводитиси циліндричні іrpи (у тоаІУ числі рулетка),
іrpи в карти, ІгрИ в ~OCTI за учас~ працівника суб'єкта господаРlованИR ик

учасника або спостеРlгача, а також IгрИ на гралЬНИХ автоматах та інші азартні

Upll;
каса суб' єкта господарюванни - спеціально обладнане суб'ЄКТОl\1
rocnoдaplOBaнНJI місце з реєстратором розрахункових операцій, де здійсmОIОТЬСИ
продаж та обмін ігрових замінників гривні, поповнеННR іrpових рахунків або
ПРIIЙМВННR ставок від rpaвцiB, розрахунки за резуnьтвТВl\1И rpи;
суб'єкт господарюваJUIR - суб'єкт господарювВННR, иІСИЙ одержав тцензuо на
проваджеJUIR організації дiJшьності з проведеННR азартних ігор;
парі - азартна гра, ика полигає в тому, що її учасники роблить ставки
через каси букмекерськоі контори на попередньо невідоl\lИЙ результат події, JIКВ
ПОВИlDlа відбутиси у майбутньому, та одержують приз (виrpam) залежно від
результату ії завершенНJI, розмір икого обчисJПOЄТЬСИ, ВИХОДИЧИ З унесеної
ставки та визначеного до початку події коефіцієнта;
правила азартної гри - перелік умов, прав, обовlR3кі~ тв послідов~ості дій
гравци та суб' єкта господарюванИJI при проведеННІ азартних ІГОР, щО

визначаюТЬСJl суб'єктом господарювВННR;

приз (виграш)

-

кошти, інше майно чи майнові правІ, Jlкі. безо~атно

передаюТЬСJl у власність гравцю внаслідок виrpamy в азартну тру, ВIДІІОВ1ДНО до
прввиn азартної гри;

. ,

..

призовий (ВlП'рamвий) фонд - сукупність приз~ (В~ВІП1В), JIК1 ПIДJIJII'ВЮ~

видачі rpавцим у разі їх ВlП'раmy в азартну тру ВІДПОВІДНО до ПРВ}lИЛ азарТНОI

Ірв;

приміщеlDlJl

-

_ ,..,. •
чаCТlПlа внутрішнього об'єr.ry нeжиrЛОВОI V-!~ частина

мЬкпanyбного простору всередині корпусу суднв, що обмежеm буд1ВCJlЬRИl\1И
епемевтами, з МОЖJJИВіс'11О входу і ВИХОДУ;

.

пункт тотamзатора

(у

ому -ст бvvuекерська контора)

т

~

J .--

•

приміщеВНJI або БVll1ВЛJI де провадитьси букмекерська ~

,

ність'

нежитлове

J"'"
,
...
• r.vI.fa ВОІ ВИКОРИСТОВУЄТЬСИ ДПJI
- мата гравци
за участь в азарпnи тр!, - J ВизвачеНВJI розміру призу (ввrpашу);
rrnОIПlНИ" пристрі~ що
.
( .
ного) казино - еле•••r
• .,

ставка

теРМІНал електроlПlОГО Blpтyanь

мувікаційвих мереж в режимі

надає rpавцю МОЖJIИВість чер~ засобиIН тenек:."оJIВИМ сервероаl enепроlUlОГО

'"
оБМІВ ДII!DD. з ene···r
•
.....ного часу ЗДlИСlПOвати
•
.... BHeceНВJI ставок, обшв
ДВIIИl\IИ
(ВІРТУального) казино щодо учасТІ в азарпnи ТР!' а також отримувати дані про

р е·....

ЩОДО ставу ітрОВОГО рахунку та йоГО поповне~

оо
ЗJIВ участь травець.
.
PI!'IV
-''.J~тат азарТН01 грн, в JIК1И в
. летка) _ азартні ігри, JIК1 передбачають
1UIJIiидpичві ігри (у ТOl\ty чист. ру~вmиx знаків за ДОПОl\IОГ~Ю пристрою.
ВlІЗвачеlПlJl комбінації чисел. СИl\IВ?Л1В, І . ИИJ(Оl\1 суб' ЄІСІ'В господарюв8НВJI, а
...

Що обертаЄТЬСJl і ПРИВОДИТЬСJl В дuo ~~иесевоі ставки та встанрвленого
Розмір призу (виrpаmy) залежиТЬ ВІД б
eНВJI
..
ЙОГО о асл
.
Правилами азартної гри коефІЦІєнта

1.3. Суб'єкт господаРIОВIНЦ Я1СІIЙ має нв.ір здій
.М
дUшьність у сф .
сшоваПI на тepllТOpll
Р
еРІ rpВnЬHoro бізнесу, керуєrься ЧII1ПlШIII

Б овари

~icтa
Ilop.. aTllbho-правовиr.r~ актами у країни з ПИТань ор;анізаціі діЯJlЬності 3
npове~:ннЯ азартних ІГОР та цим Положення••, діє на підставі виданої йому
niцеllЗII.

11. КВАЛІФІКАЦІЙНІ вимоги.
2.1. Поса~ові ~СОби суб'~кта господа~ювання, який здіЙСlПоє на TepllТopiї

міств Бровари ДІЯЛЬНІСТЬ у сфеРІ rpanьного БІзнесу повинні вїдnовідаПІ ТI1JCШI
ІІВІМВ":

керіВНlІК або його заступник· наявність базової або повної вищої освіщ стажу
роБОТlI, пов'язаної з проведенням азартних ігор, не ftleнme ніж один рік;

roловний бухгалтер або осоБІ, на яку покладено ведення бухгалтерського
обліку і звітності • наявність бухгалтерської або базової чи повної ВІІЩОЇ
економічної освіти, стажу роботи на посаді бyxranтера не A.eнme ніж три роки.

2.2. Працівники суб'єкта господарювання повинні бути не .Іолодше 18
років і 1\lати відповідну професійну підroтовку, необхідну ДlIJI здійснення певного
ІИДУ робіт щодо організаціі діяльності з проведення азартних ігор.
Рівень професійної підготовки працівників суб'єкта господарювання ДlIJI
здійснення певного виду робіт визначає керівник суб'єкта господарювання.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ вимоги.
З.l. Суб'єкт roсподарювання повинен:

.

З.l.l. Проводити лише ті види діяJlЬнос~, які зазначеш в

.

.•

mцеНЗII:

З.1.2. Здійсшовати організацію діяльноСТІ з проведення азар~ ІГОР JDlШе у

lідведених ДJUI цього приміщеННJlX, крім пересувlDlX малих арXlтекtyplDlX фор,..,
або Ій'mllJIJIX.

аконодавством

Ul__

З.1.з. Придбавати торгові патенти у порядку, визначе~оftlУ з
З.1.4. Додержуватись затверджеlDlX правил азар~ U'OБР • •

.

•• до 18 РОІСІ·В
.
твій rpl осо РІ ВІКО,..
.
З.1.5. Забезпечити заборону учасТІ У азар
б . ідувача з 'J'8XВШI
З.1.6. Забезпечити можливість озвайо.шеНІІІІ IPaвЦl а о ВІДВ

ДОкументами:

уб'єктом господарювання, та

перenixoм азартних ігор, що пропоНУЮТЬСJl С

nP~ВJIВ~ таких ігор;

. ї. ності з проведеННJI азартних irop
~еНЗIЄЮ на проваджеllНJl op~aцt . Д1JIЛЬсуб'єкта господарювання - копією
~ ФUJiц інших відокремлених mдpОЗДІЛ8Х автоматів _ фотокопією ліцензії,
тцеНЗіі; в інших МЇCЦRX розтamyв8ВВJI гралыDlx

завіреною печаткою суб'єпа господарюв8ВВJI). ЦІМИ щодо виппати напежних Їl\1
З•.l.7. дпа забезпечеlDlJl розр~ з ІРав ") фонд. JПCИЙ може СМaдlтиCJI

nPll31В (виrpamiв) формувати првзовии (виrpaIПllИИ; рюв"-- та КОШтів суб'єкта
З·
• у касах суб'''-rOТJвкових кошТІВ
~&IA roспода
1'OcnодарювI1ВВJI ва поточному рахунку у бавку.
3.2. Суб'єпу господарювання забороНJI
l3артві ЇІри:

ЄТЬСJl орraнiзовувати і проводити

3.2.1. Якщо правила npоведеНIUI азарnrої ірИ
C11IOPCIDIJI фізичної загрОЗИ дrur ЖИ1ТJr 1'1 здоров'я JDO~:й.ВIIКJDOЧDJОn' lІOЖJJІ180Сті
3.2.2. ЯКЩО правила npоведенНJI взарnrої !'рІ! не
saпtбcnі ЧІ! кaJliцтвa ЖИВИХ істот у такій !'рі.
ВИЮПОч8lOТЬ 1І0"AШJ180Сті
3.13. Якщо як приз (виграш) ПРОПОнуються а_
•
_
•
, . .
..... "ОгОльнІ наПОI ТlOТlOHOBI
.lіро6l1 ЧlI ІНШІ ~вари, торпВJUI ЯКИAlИ передбачає HUВHicть'
.'_
";uelI3ЇЇ або волоДlННJI якими передбачає одержвнНJI спеЦl'аль ВIДПОВ1ДНОI
~U

НОГО дозволу.

3.3. . ЗабороНJJЄТЬСЯ
npовадженНJI орraнї'lllllі-1
.
---

"i .. tn..

.....HOCТI'

~

...мmnlX ІГОР ВСІма суб'єктами господарюваННJI незалежно вІД' -ІХ
-r·-_
правОВОІ форми та орми власносТІ:
ф'

З

npоведеННJI

• • оо

оргаН1ЗаЦlllНО-

3.3.1. ~ nPИl.IіщенНJIX закладів ~ХОРОНИ здоров'я, навчальних ЗВКПВДЇв, органів
державНОІ

влади

та

1І1сцевого
,

са'IОВРЯДУВання

'

бвнківсьКJIХ

установ та на прилеглих до fПIX територІЯХ на вjдстані не менше ніж

~'YJlЬТOBНX будівель на відстані не менше ніж І ОО метрів.

3.3.2.

500 метрів

'

В житлових будинках.

З.3.2. В rypтожитках.
З.3.3, На зупинках громадського тpaHCnOpty.

З.3.4. В об'єктах комунальної власності.

3.3.5, у пересувних м8JIИX архітеК1УРНИХ ФОРllах.
3.3.6. Поза межами приміщень або будівeJIЬ.
3.3.7. ЗаБОРОНJIЄТЬСJl проведеlПfJl азартних ігор за r.lісцезнаходжеНИJlr.r,

що не
відповідає місцезнаходженню грального місЦІ, зазначеному в торговому патенті.

ІУ. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ

4.1. Суб'єкт господарюв8ННJI повинен мати докyr.lенти, які підтверджують:
4.1.1. Право власності або корис1УВ8ИНJI ПРИltШцеННJВI або будівпею, де
здііСIfЮЄТЬСJl організація дiJшьності з проведеШfJI азартвих ігор.

4.1.2. Право власності суб'єкта господарюв8ННJI або оренди НJDI грanьних
автоматів, гральних столів та іншого грального обп8ДН8ШfJI.

4.1.3. Суб'єкг roсподарюв8ННJI повинен забезпечити ГPOAI8ДCЬкd ПОРJIДок та
безпеку відвідувачів rp8JIliHoro залу.

Секретар ради

І.В. Сапожко

ПОДАННЯ:

Деnyraт Броварської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

EHcneplIIIlIlIЇ BUCIIO(JOH

щодо nроеЮ1'У ЛОЛ031СЄІІ'IR 11(0,)0 ос06ЛUtlос'."є"
І
6"
.
ф.
". U P0:L" ,,(е/ІІIR
о СЮ"'В! с •єр' zралыІzоo 6іЗllєq nla з,)і'ЇСIІЄIІIIR ~ diRлыlс,,,іi ІІа

n,еР"IIІОР" оІ"'Сlntl Бровари

ВI~щезазначене ~оnоження ~oдo особливостей розміщення об"єктів у
сфеРІ грального БІзнесу та ЗДlиснення іх діяльності на території місш
Бровари ( цапі - Положення,> РО~РОблено на виконанНJI Законів України" Про
патентування деяких '. ВИДІВ ПJдпрИємницькоі діяльності" від 2З.ОЗ.О6р Н!!
98196-ВР, " ~po забезпечення сані тарного та епідемічного благополуччя
населення2 ВІД 24.02.94р. Н!! 4004-ХП, " про ліцензування певних видів
господарської діяльності" від О J.О6.2000р. Н! J775- J 11, наказу Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства фінансів України " Про затвердження Ліцензійних умов

провадження організації діяльності з проведення азартних ігор і ПОРЯДI\)'
котролю за додер~ням Ліцензійних умов провадження організації
діяльності з прове;цеННJI азартних ігор" від І8.04.06р. Н!! 40/374,
зареєстрованого в Мінюсті 30.05.06р. за Х!
Метою положенНJJ

є

622/12496.

врегулювання відносин, .ахі

.

. .

винихають

. . . .в сфері
,...

грального бізнесу на теРИТОРІЇ МІста Бровари І приведенНІ ІХ у ВІДПОВІДНІСТЬ

до

норм

діючого законодавства та запобіганНІ негативним соціально

культурним наслідкщ' в результаті діяльності грального бізнесу.

ПоложеННJI встанОВJIЮє вимоги до проваджеНВJI організації дiJшьності з

проведеНЮІ азартних ігор всіма суб"єктами господарюван~ незале~о B:~ їХ
організаційно-правової
фОРМИ та фор.m влаСНОСТІ ...( . дaJll-об .~
господарювання) щодо особливостей розМіщен~ H~ теРИТО~l1 МІста Бровари
об"єктів у сфері Ip~p'oгo ~ізнесу та здійснення ІХ Д1МЬНОСТ1.

. . терм І·НИ 1· поНJIТТЯ, які
Nоложення визначає
.
б·
що дає змоry
У с ФерІ грального Ізнесу,
сутність,

умови,

правила гри,

безпосередньо
.зустрічаються
.
..
гpaDlUIM ЧІТКО РОЗУМІТИ

.дповідноі

а отже ВІ

ІХ

поведіНК'1 та

взаємовідносин.

.ф. аційні вимоги

до посадових осіб та

ПоложеНВJI вс~рВЛЮЄ ~am lК
вaнНJI у сфері грального бізнесу,
Itpaцi
•
аНИХ. уб"ЄКТ1в roсподарю
..
ВНИК1в вК8З
.С
. . g . имоги щодо проведеННJI дuшьноСТ1 у
передбачає чіткі, прозорі органlЗац1иНl в

сфері грального бізнесу.

ф

Виходячи з вищевикладеноro, проанan

•
особливостей РОЗМІщення
об"ЄКТЇВ

ізувавши проект Положення щодо

у с ер

1·

rpanьноro бізнесу та здійснення

ї" діЯЛЬНОсті на

території міста Бровари, постіПна KOMicїJI з питань

законності та правопорядку дійuша висновку щодо його відповідності
ЧSlннОМУ законодавc-rву. Прийняття Положення
має
вреГУЛІ0вати
підприємНИЦЬКУ діяльность у сфері грального бізнесу міста у відповідн~ті
до вимог чинного законодавс:ва, запобіМ'И. ви~икненню
проблем, негативних..JIJlИЩ у зв язку з TaKOIO ДlJlЛЬНIСТЮ.

соціальних

Разом з тим, постійна комісія з питань законності та правопорядку звертає
увагу на те, що у Положенні не передбачений jJOрядок реалізаціі його норм,
не визначені відповідальні служби щодо конw6mо за виконанням Положення

та норми впливу за його порушення. ,,/, /
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~I ькому ГОЛОВІ 1\1. БроваРl1
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Антоненко в.о.

Г l tQ метою дотримання вимог чинного законодавства та наведення

нDежного порядку у сфері грального бізнесу

у м. Бровари , керуючись

Законами України "Про місцеве самоврядування в Украіні" ,« Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення» ,
ст. 18 Регламенту
Броварської міської ради V скликання пропоную внести на розгляд наступної
сесіі Броварської міської ради питання «Про врегулюваllllЯ діяльності у
сфері грального бізнесу ІІа

3nOBarOIO,

TepllTopii міста БроваРІІ»

ПіддубllЯК С.В.
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