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Про боротьбу з
н е л е гал ь н и м г р а л ь н и м
бізнесом

На сьогодні керівництвом держави поставлено чітке завдання про вжиття 
заходів щодо припинення роботи закладів грального бізнесу, що функціонують 
під виглядом лотерей та інших видів діяльності у Житомирській області.

За результатами проведення поліцією та прокуратурою практичних 
заходів на території Житомирської області з виявлення та попередження 
кримінальних правопорушень у сфері грального бізнесу виявлено 15 діючих 
гральних закладів.

Перевірено 3 10 закладів грального бізнесу, у яких викрито 19 порушень.
Вилучено 199 одиниць грального обладнання за викритими фактами 

порушення Закону України ,,Про заборону грального бізнесу в Україні”, у тому 
ч ислі:

комп’ютерної техніки -  187;
столів для гри у покер -  8;
іншого грального обладнання -  4;
вилучено коштів -  20,9 тис. гри.
За ст. 203-2 Кримінального кодексу України (зайняття гральним бізнесом) 

розпочато 17 кримінальних проваджень.

З метою:
врегулювання проблемних питань, пов’язаних з виявленням, 

документуванням та припиненням діяльності закладів грального бізнесу, а 
також проведенням спільних контрольно-перевірочних та інших передбачених 
чинним законодавством заходів; \

обміну наявною інформацією між правоохоронними та контролюючими 
органами в Житомирській області, райдержадміністраціями, виконавчими 
комітетами рад міст обласного значення та виконавчими комітетами міських, 
селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад;

здійснення роз’яснювальної та профілактичної роботи, спрямованої на 
запобігання порушенням вимог чинного законодавства у сфері грального
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бізнесу та відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
для підвищення ефективності заходів, спрямованих на ліквідацію нелегального 
зайняття гральним бізнесом та на виконання рішення колегії
облдержадміністрації від 21.01.2020:

1. Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам продовжити 
роботу з встановлення порушень у сфері грального бізнесу та у разі виявлення 
нелегальних об’єктів терміново інформувати облдержадміністрацію і 
правоохоронні органи для ужиття заходів реагування.

2. Рекомендувати Прокуратурі Житомирської області утворити
міжвідомчу робочу групу за участю правоохоронних органів, органів 
державного контролю, місцевого самоврядування та виконавчої влади щодо 
припинення функціонування розповсюджувачів лотерей, діяльність яких не 
віднесена до організації та проведення лотерей, не заборонених Законом 
України ’’Про заборону грального бізнесу в Україні” на території регіону.

3. Рекомендувати управлінню стратегічних розслідувань в Житомирській 
області ДСР Національної поліції України, Головному управлінню 
Національної поліції в Житомирській області, Управлінню патрульної поліції в 
Житомирській області ДПП Національної поліції України, Головному 
управлінню Державної фіскальної служби у Житомирській області продовжити 
вживати дієві заходи з протидії діяльності незаконних гральних закладів у 
Житомирській області.

4. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції в 
Житомирській області надати райдержадміністраціям та міськвиконкомам 
перелік об’єктів, у яких протягом 2018-2019 років припинено незаконну 
діяльність гральних закладів.

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю ая собою.

олова адміністрації Віталій БУНЕЧКО


