
 

 

 

Головному редактору  

Інформаційного порталу «Hubs.ua» 

Олегові Руденко 

 

Шановний пане Олеже! 

У відповідь на Ваш запит від 03.04.2017 року про надання інформації щодо позиції оператора 

державних лотерей «М.С.Л.» по відношенню до планів української влади по врегулюванню 

лотерейного ринку України повідомляємо наступне: 

1. В связи с тем, что новые Лицензионные условия на проведение гослотерей с 2012 г. не 

приняты, истек ли срок действия ваших лицензий, полученных еще по прежнему 

законодательству? Если не истек, то когда истекает? 

Відповідаючи на питання про строк дії ліцензії, перш за все хочемо відзначити той факт, що 

право ТОВ «М.С.Л.» на здійснення господарської діяльності з випуску та проведення лотерей 

засвідчувалось ліцензією Міністерства фінансів України зі строком дії з 23.02.2001 року по 

23.02.2013 року. Згодом, у вересні 2013 року, Міністерство фінансів України продовжило строк дії 

ліцензії на один рік - до 23.02.2014р. 

Для того, щоб лотерейні оператори продовжили свої ліцензії, або отримали нові, 

Міністерством фінансів України мають бути розроблені відповідні нормативно-правові акти. При 

цьому, в силу абзацу другого частини другої статті 15 Закону України «Про державні лотереї в 

Україні», у разі відсутності нормативно-правових актів, необхідних для отримання нових ліцензій, 

оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до 

моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, продовжують свою 

діяльність до отримання нових ліцензій, але не більше як на три місяці з моменту набрання чинності 

зазначеними нормативно-правовими актами.  

Нормативно-правовий акт (ліцензійні умови провадження господарської діяльності з 

випуску та проведення лотерей), яким буде визначено перелік документів, необхідних для 

отримання адміністративної послуги (ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та 

проведення лотерей) та які повинні додаватись до заяви про її отримання розробляється 

Міністерством фінансів України ще з 2014 року. Станом на сьогоднішній день відповідний 

нормативно-правовий акт Міністерством фінансів України не розроблений, у зв’язку із цим 

продовжити строк дії ліцензії українські лотерейні оператори не мають змоги. З 2014 року мінфін 

України не виконує пряму норму Закону України «Про державні лотереї в Україні», чим 

користуються зацікавлені особи, що маніпулюють інформацією про начебто незаконну діяльність 

лотерейних операторів України в силу закінчення строку дії ліцензій.   

Ще раз звертаємо увагу, що оскільки на сьогоднішній день мінфіном України не прийняті 

нормативно-правові акти, які необхідні для видачі нових ліцензій на випуск та проведення лотерей, 



 

 

оператор державних лотерей ТОВ "М.С.Л." має право на сьогодні проводити державні лотереї без 

ліцензії в силу частини другої статті 15 Закону України «Про державні лотереї в Україні». 

 

2. Правда ли, что ваша компания работает только на основании Переходных положений 

Закона о гослотереях, принятого в 2012 году? 

Компанія «М.С.Л.» дійсно здійснює діяльність з проведення та розповсюдження державних 

лотерей згідно перехідних положень Закону України «Про державні лотереї». 

Правомірність здійснення лотерейної діяльності компанією «М.С.Л.» після закінчення строку 

дії ліцензій неодноразово підтверджувалися письмово Міністерством фінансів України, Комітетом 

Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, Міністерством юстиції України тощо. 

Так, Міністерство фінансів України що є органом ліцензування господарської діяльності з 

випуску та проведення лотерей, у своєму листі від 26.03.2013 року за № 31-13040-03-2/9515 

(відповідь на заяву ТОВ "М.С.Л." про видачу нової ліцензії на випуск та проведення лотерей) вказало 

на те, що «у зв'язку з відсутністю нормативно-правових актів, які необхідні для видачі нових 

ліцензій, оператори державних лотерей ТОВ «М.С.Л.», ПІІ «УНЛ», ПрАТ «Патріот» та ПАТ 

«Ощадбанк» мають право на продовження діяльності з випуску і проведення лотерей після 

закінчення строку дії ліцензії відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 15 Закону України «Про державні лотереї в 

Україні», але не більше як на три місяці з моменту набрання чинності нормативно-правовими 

актами, які необхідні для отримання нових ліцензій».  

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики у листі від 15 серпня 

2014 року № 04-30/10-561 зазначив, що «оскільки, на сьогодні не прийнято нормативно-правових 

актів, необхідних для видачі нових ліцензій, оператори державних лотерей, які здійснювали 

діяльність на час набрання чинності Законом України «Про державні лотереї в Україні» (06.10.2012 

року) мають право здійснювати господарську діяльність на підставі абзацу 2 частини 2 статті 15 

Закону України «Про державні лотереї в Україні» до моменту перебігу тримісячного строку з 

моменту їх прийняття. 

Міністерство юстиції України у своєму листі від 8 жовтня 2014 року № 9371-0-4-14/81 

зазначило: «виходячи з аналізу наведених норм, прикінцевими положеннями Закону закріплено 

право операторів лотерей, що провадили діяльність з випуску та проведення державних лотерей 

до моменту набрання чинності цим Законом, продовжувати свою діяльність до отримання нових 

ліцензій, але не більше як три місяці з моменту набрання чинності нормативно-правовими актами, 

необхідними для отримання нових ліцензій». 

Більше того, Міністерство фінансів України в січні 2016 року фактично підтвердило свою 

позицію щодо правомірності здійснення операторами лотерей (ліцензії яких закінчились) діяльності 

з випуску та проведення лотерей), вказавши у відповідь на заяву ТОВ "М.С.Л." про видачу нової 

ліцензії (лист від 04.01.2016 року №31-26030-16-16/48) наступне: «28 червня 2015 року набрав 

чинності Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон №222), що 

зокрема регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності та 

встановлює уніфікований порядок їх ліцензування. Згідно із нормами статті 1 цього Закону №222 

здобувач ліцензії є суб’єкт господарювання, який подав до органу ліцензування заяву про 



 

 

отримання ліцензії, та надав до неї підтвердні документи згідно з вимогами відповідних ліцензійних 

умов. При цьому, цією ж статтею закону №222 визначено, що ліцензійні умови є нормативно-

правовим актом Кабінету Міністрів України, та встановлюють вичерпний перелік вимог, 

обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви 

про отримання ліцензії. На сьогодні нормативно-правовий акт (ліцензійні умови провадження 

господарської діяльності з випуску та проведення лотерей), яким буде визначено перелік 

документів, необхідних для отримання адміністративної послуги (ліцензії на провадження 

господарської діяльності з випуску та проведення лотерей) та які повинні додаватись до заяви про 

її отримання розробляється. Не визначеним є також розмір плати за видачу ліцензії на провадження 

господарської діяльності з випуску та проведення лотерей».  

Таким чином, оскільки на сьогодні не прийняті нормативно-правові акти, які необхідні для 

видачі нових ліцензій на випуск та проведення лотерей, оператор державних лотерей ТОВ "М.С.Л." 

має право на сьогодні проводити державні лотереї без ліцензії в силу  частини другої статті 15 

Закону України «Про державні лотереї в Україні». 

 

3. В связи с этим, на каких юридических основаниях Ваша компания проводит 

государственные лотереи? 

Оператор державних лотерей «М.С.Л.» продовжує свою діяльність згідно до абзацу другого 

частини другої статті 15 Закону України «Про державні лотереї в Україні» у якому зазначено, за 

відсутності нормативно-правових актів, необхідних для отримання нових ліцензій, оператори 

лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання 

чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, продовжують свою діяльність до отримання 

нових ліцензій, але не більше як на три місяці з моменту набрання чинності зазначеними 

нормативно-правовими актами.  

Звертаємо увагу, що ця інформація є у загальному доступі. Оператор державних лотерей 

«М.С.Л.» неодноразово інформував представників ЗМІ щодо правомірності здійснення своєї 

діяльності, надаючи інформацію, що зазначена вище. Проте у ЗМІ знову і знову з’являються нові 

обвинувачення зі сторони представників української влади, або інших публічних осіб, які 

маніпулюють інформацією щодо законності здійснення лотерейної діяльності операторами, 

посилаючись на прострочені ліцензії, в той самий час не інформуючи громадськість про перехідні 

положення, тим самим завдаючи нищівного удару репутації лотерейних операторів та лотереям як 

явищу в Україні.  

Зменшення рівня довіри громадськості до лотерей напряму впливає на рівень продажів 

лотерей, а отже і на рівень коштів, що мають надходити до Державного бюджету України від 

здійснення лотерейної діяльності операторами. 

 

 

 



 

 

4. Считаете ли необходимым утверждение Правительством новых лицензионных условий 

и выдачу новых лицензий?  

Затвердження нових нормативно-правових актів для видачі нових ліцензій лотерейним 

операторам відповідним органом ліцензування господарської діяльності з випуску та проведення 

лотерей, яким є Міністерство фінансів України, прописано у Законі України «Про державні лотереї 

України». Ми вважаємо, що закони України мають виконуватися.  

 

5. Какую сумму ваша компания готова платить за лицензию?  

Вартість ліцензії для лотерейного оператора в Україні залежить від чималої кількості 

факторів у тому числі від показників з відрахування коштів до бюджету України від здійснення 

лотерейної діяльності, які мають бути, в першу чергу, чітко прописані у підзаконних актах та 

ліцензійних умовах, а також від строку дії нової ліцензії . Закон «Про державні лотереї в Україні» 

наразі встановлює лиш базові правила роботи, тому говорити про ціну поки що занадто рано. 

 

6. Каковы должны быть лицензионные условия, к чему они должны стимулировать 

лотерейный рынок и его участников? 

Перш за все, необхідно створити абсолютно прозорі, зрозумілі та стабільні «правила гри» як 

для лотерейних операторів та громадськості, так і для самої держави та регулюючих установ. Буде 

правильно включити в нові ліцензійні умови пункт про цільове призначення коштів, які надходять 

від лотерейної діяльності. Суспільство має бачити, що гроші, які вони витрачають на лотерейні 

білети йдуть на суспільно корисні справи. 

 Умови мають стимулювати лотерейних операторів до постійного руху у напрямку 

покращення як самих лотерей, так і лотерейного ринку в цілому. В той самий час сприяти розвитку 

лотерейного ринку мають і державні органи, адже зі збільшенням обсягів продажу лотерей в країні, 

зі збільшенням рівня довіри населення до лотерей як явища, збільшуватимуться й відрахування до 

Державного бюджету України та відрахування на соціально корисні проекти із розвитку кіно, 

медицини, спорту та культури тощо, як це прийнято у всьому світі. Адже лотереї по своїй суті – це 

інструмент добровільного перерозподілу коштів громадян на соціальні проекти, на які у держави 

коштів не вистачає. У всьому цивілізованому світі суспільство це розуміє, тому у деяких країнах 

Європи відсоток дорослого населення, що грає в лотереї досягає відмітки у 60-90%. В той самий час 

подібний показник в Україні ледь сягає відмітки у 5,7% (згідно даних дослідження ММI TNS на кінець 

2016 року) і зберігає тенденцію до спаду. Підтримка розвитку лотерей – норма у цивілізованому 

світі.  

Так, наприклад, 29 червня 2016 року робоча група Європейської комісії з питань масового 

спорту, до якої входять 15 незалежних компетентних експертів високого класу, опублікувала свої 

рекомендації щодо сприяння розвитку масового спорту в Європі, підкреслюючи при цьому важливу 

роль лотереї. Фахівці зазначили, що лотереї протягом десятиліть є основними партнерами 

європейського спорту, що забезпечують його стабільною фінансовою підтримкою у розмірі понад 2 

млрд євро на рік. Відповідно до недавніх досліджень (SportEconAustina, 2015), цей внесок зробив 



 

 

істотний вплив на європейську економіку. Крім того, лотереї забезпечують близько 40 000 робочих 

місць в спортивній індустрії щорічно. 

Оператор державних лотерей «М.С.Л.» вже 45 років виконує своє головне призначення: 

компанія докладає максимум зусиль для підтримки і розвитку спорту в Україні. У листопаді 2014 

року, наприклад, компанія своїм коштом збудувала і досі фінансує Універсальний навчально-

тренувальний центр зимових видів спорту «Льодограй» (Богуслав, Київська область). 

Інвестиції «М.С.Л.» у цей соціальний проект становили майже 3 млн доларів. За ці роки 

льодовий палац став місцем проведення загальнонаціональних і регіональних змагань з хокею та 

фігурного катання, ареною для постійних тренувань відомих спортсменів, центром культурно-

спортивного відпочинку місцевих жителів. Також слід відмітити, що за підтримки «М.С.Л.» понад 

150 маленьких богуславців займаються в секціях УНТЦ «Льодограй», і 24 з них в сезоні 2015-2016 

стали призерами всеукраїнських змагань. Більш того, «М.С.Л.» взяло на себе зобов’язання 

фінансово підтримувати УНТЦ «Льодограй» протягом щонайменше 10 років. 

Незважаючи на зусилля компанії «М.С.Л.» наблизити Україну до Європейського рівня 

ведення лотерейного бізнесу, усі зусилля оператора зводяться нанівець завдяки діяльності або 

бездіяльності деяких державних органів. Також, завдяки маніпуляції фактами публічними особами 

та деякими представниками влади на прикладі, нібито, незаконної діяльності лотерейних 

операторів через прострочені ліцензії, лотерейний ринок України наразі на межі тотального 

занепаду та знищення. 

 

 

З повагою, 

прес-служба  

оператора державних лотерей «М.С.Л.» 

 


