
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА І<Иівс 

РІШЕННЯ 

Про зат.вердження ПОЛОЖЕШІЯ щодо осоБJlивостей 
~gЗМlщен~я О.б'Єктів у сфері граJlЬНОГО бізнесу та 

ЗДІ снення ІХ ДIЯJlьності на території міста Бровари 

~ зв'язку з ч~сленними зверненнями мешканців міста щодо діяльності 
O~'ЄКТIB грального бlзнесу~ з ме:ою упорядкування їх розміщеННJI на території 
МІСта Бровари, зняття СОЦlалЬНОI напруги, встановлення відповідно до законо
давства правил з .питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення 
в ньому чистоти 1 порядку та керуючись п.44 ст.26 Закону Украіни <<Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законами України « Про місцеве самоврядуваННJI в 
України», <<Про патентування деяких видів підприємницької діяльності», <<Про 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населеННЯ», <<Про бла
гоустрій населених пунктів», спільним наказом Державного комітету Украіни з 
питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів Украіни 
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження організації діяльності з 
проведення азартних ігор і Порядку контролю за додержанням Ліцензійних 
умов провадження організації діяльності з проведення азартних ігор», врахо
вуючи пропозиції постійної комісії з питань соціально-економічного та культу
рного розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська рада 

виріШИJlа: 

1. Затвердити Положення щодо особливостей розміщення об'єктів у сфері гра
ЛЬного бізнесу та здійснення іх діяльності на території міста Бровари, що дода
ЄТЬся. 

2. Суб'єктам господарювання, що здійснюють д~ьнiCTЬ У сф~рі граль~ого б~
несу у М. Бровари, привести розміщення закл~IВ ~~ЬHOГ.? бlзнес~ у ВІДПОВІД
ність до вимог цього рішення протягом трьох МІсЯЦІВ шсля иого прииняття. 

3 Бико . БроварсьТl'ОЇ міської ради забезпечити постійний КОНТ-. навчому КОМІтету ~ , . 
Роль за дотриманням чинного законодавства суб єктами грального б~несу та 
забезпе . w ахОДІ·В переnбачених цим ПоложеННJIМ, у разІ невико-

ЧИТИ ЗД1иснення з , ,... 
Капп,.,. б' б1·знесу вимог встановлених цим Положенням . 
I&Z1цп су єктами грального ' 

4 Д . . моменту його опублікування. . ВНе РІшення набирає ЧИННОСТІ з 

, s. Редакції газети «Броварська панорама» забезпечити оприлЮдjе~ цього рі
UIення у десятиденний термін. 
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60 Контроль за виконанням 
міського голови Андрєєва В.а. 

Виконуючий обов' язки міського 
секретар ради 

мо Бровари 
Н!! $5-115-0.5 
від ~tr. О" 200 r:P р. 

ІоВоСanожко 
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ПОДАННЯ: 

Секретар ради 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник управління економіки 

Начальник юридичного 

відділу 

Начальник загального відділу 

Голова постійної комісії з питань 

соціально-економічного та 
культурного розвитку, бюджету 

фінансів і цін 

----t~_=+__I_--- Сапожко І.В. 

___ .:.....-.;::.....:....,~- Андрєєв В.О. 

__ ~_~--.;)t-/ __ саченко Н.І. 
<: ~c=') cs/ лавер І.Г. 

~-~ ГнапохН.І. 

- __ --L..-I-I-__ Булка А.В. 



ЗатверджеllО 
Рішення _Броварської міської ради 
від ~.P.O~~ 
N!! JI5-I.!i':' 

ПОЛОЖЕІПІЯ 
щодо осо~ивостеЙ .. ро~міщеНIIЯ 06' єктів у сфері грального бізнесу 

Т8 ЗДlиснення ІХ ДІЯЛЬНОСті 118 території міста БроваРl1 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕІПІЯ. 

. 1.1. По~оження .~o~o ОСОбл~востей розміщенНJJ об'єктів у сфері грального 
БІЗнесу та ЗДІиснення ІХ ДUlЛЬНОСТI на території міста Бровари (далі - ПоложеННJJ) 
розроблено на виконання п.44 СТ.26 Закону Украіни «Про місцеве самовряду
ванНЯ», Законів України "Про патентування деяких видів підприємницької дія
льності" від 23.03.96 р. N98/96-BP, "Про забезпечення санітарного та епідеміч
ного благополуччя населення" від 24.02.94р. N!!4004-XII, "Про ліцензуванни пе
ВНИХ видів господарської діяльності" від 01.06.2000р. N1775-111, <<Про благоус
трій населених пунктів», наказу Державного комітету Украіни з питань регулято
рної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України "Про затвер
дження mцензійних умов провадження організації діяльності з проведеиня 
азартних ігор і Порядку контроJПO за додержaнНJJМ Шцензійиих умов прова
дження організації діяльності з проведення азартних ігор" від 18.04.06р. 
N!!40/374, зареєстрованого в Мін'юсті 30.05.06р. за N!!622/12496 (надалі - Ліце
нзійні умови). 

Це Положення встановлює вимоги до проваджеННJJ організаціі д~~ocтi з 
проведеИНJI азартних ігор всіма суб'єктами господарю~ання !lезалежно В1Д ІХ ор
ганізаційно-правової форми та ~орми влаСНОСТl .. ~Д~ЛI - суб'єкт г~сп~да
рювання) щодо особливостей РОЗМІщення на тep~pl1 МІста Бровари об єІСТ1В у 
сфері грального бізнесу та здійснения іх діяльносп. 

1.2. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, використовують
CJI у такому значенні: 

азартна гра _ гра участь у якій дає змогу отримати приз (виграш), рез~льтат 
ІКОЇ визначається ~іями (подіями), цілком або частково залежними ВІД ви-
падковості і умовою участі в якій є внесеИЮІ гравцем ст~ки;. . 

, . . . . ть з проведения парІ та ІГОр в тотатзатор у 
букмекерська ДІЯЛЬНІСТЬ - ДUШЬНІС .... ' 

тому числі із застосуванням засобів телеК?М}'НlІСаЦIИНИХ .. ~ереж, сnpимов~а на 
ФОРмування переліку подій, які мають ВІдбутися в ман ~тньо':f!' ПРИИИJI'rIя 
1"N!t.. • ••• б . -.uua ставок відстеження результаnв ПОДІИ, визиаченни 
V&Щlок на ЦІ ПОД11, з ерІ. QПDA , 

та Видача призів (виграшів); езультат якоі визначається залежно від від-
гра в карти - азартна гра, р . з правилами гри' 

ПОВідної комбінації гральних карт ЗГІДН; якої визначаєть~я залежно від від
гра в кості - азартна гра, результа ті згідно з правилами гри; 

ПОВідної комбінації викиданих чисел У кос 



rpa в тоталізатор - азартна гра, у якій ав· ... 
. до".ИМ результатом а суб'єкт гр ЦІ роблять ставки на ПОДІІ з наперед 

неВІ &У& , господарю ван . . .. 
и ..... ає і зберігає ставки а ня за КОМІСІИНУ винагороду 

прИ &У& , також розподіляє . 
гpafТТV) згідно з правилами аз.. І виплачує суму призу 

(ВИ UAJ артнО1 гри одразу·· ... б 
/посередньо в місці ії проведення; ПІСЛЯ заКІнчення ПОДІІ ез-

ГРа на гральних автоматах - азартна гра в як·" б • , ІИ гральним автоматом о ЛІ-
ковуЄТЬСЯ вне~ення ставки, визначається розмір призу (вигр ). 

гравець - фІзична особа яка за влас б аІІІУ , .... " ним ажанням бере участь в азаРТНІИ грІ, 
що проводиться суб єктами господарювання згідно з правилами ії проведення. 

грал.ьне .. обладнання -.. будь-яке спеціалізоване обладнання або пристРій 
(механl~ИИ, електрич~ии, електронний), який призначений для проведення 
азар~ IГ~P (гральни~ ~TOM~T (у тому числі гральний автомат типу рулетки), 
гральнии с~л, гральнии стІЛ з к!льцем рулетки тощо); 

гр~~нии автомат - мехаНІчне, електричне, електронне обладнання або 
ПРИС'ІрIИ, щО викорис~овуєть~я для проведення азартних ігор, результат яких ви
значається без учаСТІ праЦІвника ліцензіата програмою роботи цього обла
днання (пристрою) з використанням генератора випадкових чисел який міс-. , 
титься всередиН1 корпусу такого обладнання (пристрою), і сума ВИГРаІІІУ нарахо-
вується обладнанням (пристроєм) автоматично; 

гральний автомат типу рулетки - це один гральний автомат (окреме гральне 
місце), у якому має можливість брати участь у грі один або кілька гравців 
одночасно і який має ігрове поле у вигляді кола рулетки та декілька екранів, що 
розміщені в цьому корпусі грального автомата, і всі елементи такого грального 
автомата діють під єдиним програмним забезпеченням; 
гральний зал - нежитлові приміщення або будівля, призначені для проведення 

азартних ігор, які розташовані за однією адресою; 
гральний стіл - спеціально обладнаний стіл (окреме гральне місце), що при

значений для проведення одночасно лише одн?го ceaнc~ однієї азартної гри з 
одним або декількома гравцями за участю працІвника суб єкта господарювання, 
що виступає як учасник чи спостерігач; . .. . 
гральний стіл з кільцем рулетки - спеЦІально обладнании СТІЛ (окреме граль!lе 

місце) з одним гральним полем та з ~ристроєм, ЩО приводиться В д~~ 
працівником суб'єкта господарювання І обертається, на якому Mo~e ЗДІИ
СIDQватись одночасно лише один сеанс гри в рулетку з одним або деКІЛЬкома 
гравцями; бий .. 
джек-пот _ максимальний приз (виграш), перед ачен правил~и азартно~ 

гри · новлюється або визначається залежно ВІД загалЬНОІ . ,РОЗМІР якого вста 
klJIЬкостї внесених гравцями ставок; . ( . .. . ... ІГО В елек онно ВІ-ДІЯЛЬНІСТЬ З органlзаЦll та проведення азартних ртр.. му р 
туал) . НІ·СТЬ суб'єкта господарювання, якии з викорис-

ьному казино - ДІЯЛЬ . 
танням б ння розміщеного на електронному серверІ, прова-

npory>~oгo за езпече о~ивості необмеженому колу осіб узяти участь 
дить азаРТШІГРИ з наданням м . аЦіЙНИХ мереж (зокрема мережі Інтер-
у таких іграх через засоби телекомун1К ' 
нет)· .. 
'.. но-технічний електронниИ комплекс, що 
електрон~и cepB~p - програм ю есою і призначений для проведення 

ВСТановлении за ОДНІЄЮ визначено ~~нікаційних мереж, який виконує 
азартних ігор через засоби телеко тних іграх, проведення азартних 
фYmщії реєстрації прИЙНJlТCЯ ставок в азар 
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о у режиМі реального часу (он-лайн) ... 
IfOP ня призів (виграшів); та реЄстраЦll HaдaHНJI права на одер-
J(8II rpальних автоматів - нежитлов . . 

зaJI .. Ф М . е ПРИМІщення, КРІМ пересувної малої ар-
о НОІ о И, зак ите вІ . 

XITetrrrP РР. д огляду ЗЗОВНІ, У якому для проведення аза-
рТНИХ ІГОР вик~ристовуют~ся Т1Л~КИ гральні автомати; 
ігровии замІНник гривн! - Об~Інений на гроші у касі суб'єкта господарювання 

предмет ус:тановленого ЛІцеНЗІатом зразка (жетон, фішка, електронна картка 
тощо), якии використовуєть~я ДЛЯ. проведення азартних ігор; 
казино - окреМІ неЖИТЛОВІ ПРИМІщення або будівля, що розташовані за однією 

адресою, У ~ можуть ~роводитися циліндричні ігри (у тому числі рулетка), 
ігри в карти, ІгрИ в ~OCTI за участ~ працівника суб'єкта господарюванНJI як 
учасника або спостеРІгача, а також ІГРИ на гральних автоматах та інші азартні 
іtpи; 

каса суб'єкт.а господарювання - спеціально обладнане суб'єктом гос
подарювання МІсце З реєстратором розрахункових операцій, де здійснюються 
продаж та обмін ігрових З~інників гривні, поповнення ігрових рахунків або 
приймання ставок ВІД гравцІВ, розрахунки за результатами гри; 

суб'єкт roсподарюв8ННJI - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на 
проваджеиня організації діяльності з проведення азартних ігор; 

парі - азартна гра, яка полягає втому, що її учасники роблять ставки 
через каси букмекерської контори на попередньо невідомий результат події, ~a 
повинна відбутися у майбутньому, та одержують приз (виграш) залежно ВІД 
результату ії завершення, розмір якого обчислюється, виходячи З унесеної 
ставки та визначеного до початку події коефіцієнта; 
правила азартної гри - перелік умов, прав, обов'яз~ів та послі~овності дій 

гравця та суб'єкта господарювання при проведеННІ азартних ІГОР, що ви-

значаються суб'єктом господарювaRНJI; __. . 
приз (виграш) - кошти, інше M~HO чи маИНОВІ права, ЯКІ бе~опла~но пе

редаються у власність гравцю внаСЛІДОК виrpашу в азартну гру, В1ДІ10ВІДНО до 

правил азартної гри; ..) .. 
призовий (виграІПНИЙ) фонд - сукупність ПР~ІВ (в~aпnв , яю II1ДJDIГВЮ~ 

видачі гравцям у разі їх виграшу в азартну гру ВІДПОВІДНО до правил азаРТНОІ 

грн; .. б . . . 
. нутрїшнЬОГО об'єму неЖИТЛОВОI УД1ВЛl, частина МІЖ-

ПРИМІщення - частина В . о обмежені будівельними еле-
палубиого простору всередин~ корпусу судна, Щ 
ме • ду І вИХОДУ· нтами, З МО~lСТЮ вхо чис~і букмекерська контора) - нежитлове 

ny!'кт тоталІзатора (у тому ться букмекерська діяльність; 
ПРИМІщення або БУДІВЛЯ, де провади . w і сума якої використовується для 

ставка - плата гравця за участь в азарТН1И гр , 
ВИЗначення розміру призу (Ви;РапІУ); ОГО) казиНО _ електронний пристрій, що 
термінал електронного (ВlРТУальн б лекомунікаційних мереж в режимі 

Надає гравцю можливість чере~ засо и те елекtpонним сервером електронно
Реального часу здійсшовати оБМ1Н д~а~тній грі внесення ставок, обмін да
го (Віртуального) ~ИНО щодо уча~~ :o~ поповне~, а також отримувати дані 
ними щодо стану !ГрОВОГО P~ асть гравець; 
про результат азартної гри, в ЯІС1И ~ЯВ уч тка) _ азартні ігри, які передбачають 
циліндричні ігри (У тому ЧИСЛІ р~ле інШИХ знаків за допомогою пристрою. 

Вl!значеиня комбінації чисел, симвОЛІВ, 



І обертаєтЬСЯ і ПРИВОДИТЬСЯ в дію працівник ' 
111І0 lір призу (виграmу) залежить від BHece~M .. суб єкта господарювання, а 
~ азартноі гри коефіцієнта його обчислеН:; ставки та встановленого 

~ 1.3. суб'єкт г~сподарювання, який має намі ·u ••• 

~cтa Бровари ДЇЯЛЬНІСТЬ У Сфер~. грального бізнесу, ~::;:'':B:~e~:T:'~~ 
Тllзно-правовимИ актами УкраІНИ з Питань оргаНI·заЦI··I· ДІ· . Р . П ял ЬНОСТІ З прове-
денНЯ азартних ІГОР та цим оложенням, діє на підставі виданої йому ліцензії. 

11. КВАШФІКАЦІЙНІ вимоги. 

2.1. Посад~ві о~оби суб'єк:а господарювання, який здійснює на територіі 
міста ~~овари Д1JlЛЬНІСТЬ у сфеРІ .грал~ного бізнесу, якщо інше не передбачено 
ЛіцеНЗІйНИМИ умовами, ПОВИННІ ВІДПОВІдати таким вимогам: 

керівник або його заступник - наявність базової або повної вищої освіти ста-, .. . ' 
жу роботи, пов язанОI з проведенням азартних ІГОР, не менше ніж один рік; 
ГОJIОВНИЙ бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського 

оБJIіку і звітності - наявність бухгалтерської або базової чи повної вищої еко
воltuчноі освіти, стажу роботи на посаді бухгалтера не менше ніж три роки. 

2.2. Працівники суб'єкта господарювання, якщо інше не передбачено ш
цензійвими умовами, повинні бути не молодше 18 
років і мати відповідну професійну підготовку, необхідну для здійснення певно
ro ВИДУ робіт щодо організаціі діяльності з проведення азартних ігор. 
Рівень професійної підготовки працівників суб'єкта господарювання для 

здійснення певного виду робіт визначає керівник суб'єкта господарювання. 

ІІІ. ОРГ AmЗАЦІЙНІ вимоги. 

З.!. Суб'єкт господарювання, якщо інше не передбачено Шцензійвими 
умовами, повинен: .. . . .. 

3.1.1. Проводити лише ті види діяльності, якІ зазначеНІ в ЛlцеНЗ~I. 
3.1.2. Здійсmoвати організацію діяльності з проведення азартних I~OP лише у 

відведених ДЛJI цього приміщеннях, крім пересувних малих аРХІтектурних 
форм, або будівлях. 

З 1 З П б . енти у порядкУ визначеному законодавством. · .. рид авати ТОРГОВІ пат '. 
3 1 4 Д ,пwених правил азартних ІГор. 
· .. одержуватись затвер'"".... . ній грі особам віком до 18 років. 

З.1.5. Забезпечити заборо~ учаСТІ! азарт гравця або відвідувача з такими 
З.l.6. Забезпечити моЖЛИВІСТЬ ознаиомлення 

ДОkyмен;вми: . вуються суб'єктом господарювання, та 
перетком азартних ІГОР, щО пропо 
~Q • • · амк таких ІГОР; . ... іялЬності з проведення азартних 1ГОР 
JI~еНЗією на провадження орГ~lзацll. Д с б'єкта господарювання - копією 

~ фІЛіях, інших відокремлеНИХ mдроЗДШах ~ автоматів - фотокопією ліцензіі, 
Jliцевзії· в інших місцях розташування граль 
завіреи~ю печаткою суб'єкта господар~в~~ЦJlМИ щодо виплати належних їм 

З.l.7. для забезпечеННЯ розрахун~в( гр aJIIНИЙ) фонд, який може складати-
l1pItзів (виграшів) формувати призоВИИ вИГР 6 



І готіВКОВИХ коштів У касах суб'Єкта гос 
СІ 3 рювВНИJI на поточному рахунку у банкуподарювання та коштів суб'єкта го-
~~B б' . з2 Су єкту господарювання забороняєт . 

p.d.i і!рВ: ься оргаНІзовувати і Проводити 
aJIIз21.ЯкщО правила проведення азартної ~р~ННЯ фізичної загрози для життя та здоров~~ не .. ВИключають Можливості 

32.2 • .якщо правила проведення азартної и не деи. 
f1Iб~і чи каліцтва живих істот у такій грі. гр ВИКЛЮчають Можливості за-

3.2.3 • .якщо як приз (виграш) пропонуються алкоголь '.. . 
роБІ! чи інші товари, торгівля якими передбачає наяВНіС~~ ~~ПОІ, :ЮТ~Н~ВІ B~: 
або ВОJlодіННЯ якими передбачає одержання спеціального дозв:ПОВIДНОI ЛІцеНЗІІ 

3.3. Забороняється провадження організації діяльності з пЛУро' 
. . суб'єк ведення азарт-

JlIIX ІГОР ВСІма тами господарювання незалежно від .. . ... 
правової форми. та форми влас~ості: ІХ органlзацlИНО-

3.3.1. ~.ПРИМlщенн~ закладІВ охорони здоров'я, навчальних закладів, органів 
держаВНОІ ~ади та МІсцевого, са~овр~дування, культових споруд релігійних 
іромвд, банювських установ, об ЄКТІВ фІЗИЧНОЇ культури та спорту. 

3.3.2.В житлових будинках, в Т.ч. у нежитлових приміщеннях, розміщених у 
житлових будинках. 
3.3.2. В гуртожитках. 
333. На зупинках громадського транспорту. 
3.3.4. В об'єктах комунальної власності. 
3.3.5. у пересувних малих архітектурних формах. 
3.3.6. Поза межами приміщень або будівель. 
3.3.7.3а місцезнаходженням, що не відповідає місцезнаходженmo грального 

місЦІ, зазначеному в торговому патенті. 
3.3.8. у приміщеннях, будівлях, які розташовані ближче ніж за _ метрів від 

закладів охорони здоров'я, навчальних закладів, органів державної влади та мі
сцевого самоврядування, об'єктів фізичної культури та спорту, культових спо

руд релігійних громад, ДИТЯЧИХ майданчиків. 

IV. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 

4 •• ,nwvrnть' .1. Суб'єкт господарювання повинен мати документи, ЯЮ mдn.ep"",,6"J6- '. 
4.1.1. Право власності або користування приміще~ або БУД1влею, де ЗД1Й-

сlfIoється організація діяльності з проведення азартних ІГОР· 
4.1.2. Право власності суб' єкта господарювання або оренди ним гральних 

ВВroMaтiв гральних столів та іншого грального обладнання. .. 
41 З ' б печити громадськии порядок та . · . Суб'єкт господарювання повинен за ез 

безпеку Відвідувачів грального залу. 

У. ~ЛБЕЗПЕЧЕШІЯ викоНАННЯ ЦЬ~ГO ~= у сфері rp8IJЬНoro 
.1 .. Суб'єкти господарювання, .що ЗД1ИС~вою дїяльність У відповідність до 
БІЗнесу у м. Бровари повИННІ привес;и менту набрання ним чинності. 

S 2 цього Положення у тримісЯЧНИЙ тe?~1Н З M~ об'єктів У сфері грального бі
'. РОЗміщення нових та експлуаТ8Ц1Я ІСНУЮ лише за умови ДО'Іримання цьо-
знесу на території м. Бровари допускається . . 

s 3 го Положення. рЮВання що здійснюють Д1ЯJIЬН1СТЬ 
'. в разі порушення суб'єктами господа' 7 



у сфері грального бізнесу у м. Бровари, цього ПоложеННJI, до них можyrь 
бyrи застосовані наступні санкції: 
5.3.1. Дострокове розірвання договорів оренди земельних ділянок, що вико

ристовуються з порушенням цього ПоложеННJI. 
5.3.2. Дострокове розірвання договорів оренди комунального майна, що ви

користовується з порушенням цього ПоложеННJI. 
5.3.3. Порушення питання про анулювання ліцензії на проваджеННJI діяльно-

сті у сфері грального бізнесу. . 
5.3.4. Демонтаж, знесення, реконструкція тощо за рішеННJIМ суду об'ЄКТІВ 

rpального бізнеса, що розміщенні з порушенням вимог цього Положен-
ия. 

5.3.5. Інші санкції, передбачені чинним OJi8~ • м. * ,It 

виконуючий обов' язки 
міського голови - секретар ради 
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