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Назва лотереї: Державна грошова миттєва лотерея «Амазонка» 
Вид лотереї: Миттєва. 
Оператор лотереї, його юридичні реквізити: 
Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) «Патріот» 
Ідентифікаційний код 23726159 
Зареєстроване 11 лютого 1997 року Печерською районною у місті Києві державною 
адміністрацією, свідоцтво № 769919 
Адреса юридична: м. Київ, вул. Струтинського,8 
Мета проведення лотереї: 
Залучення додаткових коштів для соціальних і гуманітарних програм, військово- 
патріотичної підготовки, розвитку технічних та прикладних видів спорту, проведення 
змагань та додаткових розіграшів. 
Порядок проведення лотереї: 
Державна грошова миттєва лотерея «Амазонка» проводиться згідно з Ліцензією 
Міністерства фінансів України від 19.06.01р. серія АА № 001980. 
Білети лотереї друкуються за кордоном і завозяться на територію України відповідно до 
чинного законодавства. 
Лотерея проводиться на території України. 
Розповсюдження білетів лотереї проводиться безпосередньо агентами - юридичними та 
фізичними особами на підставі відповідних договорів. 
Лотерейні білети можуть розповсюджуватись на території України у будь-який спосіб, не 
заборонений законодавством, при суворому дотриманні принципу добровільності особам, 
які досягли 18 років. 
Продаж білетів проводиться при суворому дотриманні принципу добровільності. 
Фізичним та юридичним особам, які продають лотерейні білети, виплачується винагорода у 
розмірі визначеному за угодою сторін, виходячи з обсягів та інших умов розповсюдження 
лотереї. 
Початок розповсюдження лотереї: 
03 квітня 2003 року. 
Загальна сума лотереї та її розподіл: 
Загальна сума випуску лотереї становить 60 000 000 гривень (шістдесят мільйонів), в тому 
числі на виграші спрямовується 50% або 30 000 000 гривень (тридцять мільйонів). 
Кошти, отримані від проведення лотереї «Амазонка», оподатковуються згідно з чинного 
законодавства України. 
Кількість випущених білетів та їх нумерація: 
Загальна кількість випущених лотерейних білетів «Амазонка» – 20 000 000 штук (двадцять 
мільйонів). Серія білетів AZ(01-20). Всього двадцять серій по 1 000 000 (один мільйон) 
білетів. Білети мають послідовну нумерацію. 
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 Номер білета складається з десяти цифр: 00-номер серії, 000 – номер коробки, 00 – номер 
пачки, 000 – номер білета. Кожний білет має індивідуальний порядковий номер. 
 Білети мають такі ступені захисту від підробки: поєднування трьох засобів друку (офсетний, 
трафаретний, цифровий); лініатура друку, мікрошрифт на зворотній стороні білета; 
послідовна нумерація; переміщення символів на ігровому полі; лінії ассюре; перевірний код; 
захисний інформаційний елемент; захисне тонувальне лакове покриття; непрозорий 
захисний шар; додатковий захисний елемент. 
Вартість одного білета лотереї: 
Вартість одного лотерейного білета – 3 гривні (три грн.) 
Розподіл кількості та суми грошових виграшів серій AZ01-AZ03: 
На кожний 1 000 000 білетів припадають такі виграші. 
 
Назва виграшу Грошовий виграш 

(грн..) 
Кількість виграшів 
(шт..) 

Загальна сума 
(грн..) 

Грошовий виграш 70.000 1 70.000 
Грошовий виграш 1.000 30 30.000 
Грошовий виграш 500 200 100.000 
Грошовий виграш 300 200 60.000 
Грошовий виграш 100 400 40.000 
Грошовий виграш 50 4000 200.000 
Грошовий виграш 20 8.000 160.000 
Грошовий виграш 10 8.000 80.000 
Грошовий виграш 5 32.000 160.000 
Грошовий виграш 3 200.000 600.000 
Всього   252831  1.500.000 

Порядок визначення переможців грошових виграшів: 
Придбавши лотерейний білет, гравцю потрібно стерти захисний шар з ігрового поля під 
«тигром». Під захисним шаром гравець побачить шість чисел. Якщо три з них співпадають, 
то гравець виграв таку суму, яка відповідає цьому числу. Якщо під захисним шаром гравець 
не знайшов співпадіння трьох чисел із шести – білет вважається безвиграшним. 
Призовий фонд формують такі грошові виграші: 3 гривні, 5 гривень, 10 гривень, 20 гривень, 
50 гривень, 100 гривень, 300 гривень, 500 гривень, 1000 гривень та 70 000 гривень. 
Грошові виграші вартістю від 3 до 50 гривень включно, виплачуються власникам виграшних 
білетів безпосередньо у місці придбання білетів. 
Грошові виграші вартістю 100, 300, 500, 1000 та 70 000 виплачуються оператором або 
уповноваженою ним особою гравцю – переможцю лотереї після проведення експертизи 
наданого останнім білета державної лотереї, але в будь-якому випадку не пізніше 
одномісячного терміну з дня реєстрації такого лотерейного білета у оператора або 
уповноваженої ним особи (представника оператора). Для проведення експертизи власник 
виграшного білету здає його оператору або уповноваженому представнику оператора , за 
який отримує документ – акт прийому виграшних білетів (додаток №1). Вказане правило не 
поширює свою дію на випадки, коли за результатами проведеної експертизи наданий гравцем 
білет державної лотереї визнаний як такий, що не є виграшним. 
Оператор лотереї проводить експертизу виграшного білета , а саме перевіряє код під 
захисним шаром «не відкривати», цілісність захисного покриття з написом «не відкривати», 
наявність елементів підробки білету. Власник виграшу за бажанням отримує виграш 
готівкою, переказом на його особовий рахунок або поштовим переказом. Оплата поштового 
переказу здійснюється за рахунок власника виграшного білету.  
Білети з пошкодженим захисним шаром «НЕ ВІДКРИВАТИ» вважаються недійсними і 
реалізації не підлягають. Уразі пред’явлення власником білетів з пошкодженим покриттям 
«НЕ ВІДКРИВАТИ» вказані білети не приймаються і виграші по них не виплачуються. 
Розподіл кількості та суми грошових виграшів серій AZ04-AZ20: 
На кожний 1 000 000 білетів припадають такі виграші. 
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Назва виграшу Грошовий виграш 

(грн.) 
Кількість виграшів 
(шт.) 

Загальна сума 
(грн.) 

Грошовий виграш 7.000 1 7 000 
Грошовий виграш 1.000 5 5 000 
Грошовий виграш 500 20 10 000 
Грошовий виграш 300 40 12 000 
Грошовий виграш 100 260 26 000 
Грошовий виграш 25 8 000 200 000 
Грошовий виграш 10 28 000 280 000 
Грошовий виграш 5 48 000 240 000 
Грошовий виграш 3 240 000 720 000 
Всього   324 326  1 500 000 

Порядок визначення переможців грошових виграшів серій AZ04-AZ20: 
Придбавши лотерейний білет, гравцю потрібно стерти захисний шар з ігрового поля під 
«тигром». Під захисним шаром гравець побачить шість чисел. Якщо три з них співпадають, 
то гравець виграв таку суму, яка відповідає цьому числу. Якщо під захисними шаром гравець 
не знайшов співпадіння трьох чисел із шести – білет вважається безвиграшним. 
Призовий фонд формують такі грошові виграші: 3 гривні, 5 гривень, 10 гривень, 25 гривень, 
100 гривень, 300 гривень, 500 гривень, 1000 гривень та 7 000 гривень. 
Грошові виграші вартістю від 3 до 25 гривень включно, виплачуються власникам виграшних 
білетів безпосередньо у місці придбання білетів. 
Грошові виграші вартістю 100, 300, 500, 1000 та 7 000 виплачуються оператором гравцю – 
переможцю лотереї після проведення експертизи наданого останнім білета державної 
лотереї, але в будь-якому випадку не пізніше місячного терміну з дня реєстрації такого 
лотерейного білета у оператора або уповноваженої ним особи (представника оператора). Для 
проведення експертизи власник виграшного білету здає його оператору або уповноваженому 
представнику оператора (приватним розповсюджувачам, що працюють з оператором на 
підставі агентського договору по всій території України), за який отримує документ – акт 
прийому виграшних білетів (додаток №2).  
Оператор або уповноважений представник оператора лотереї проводить експертизу 
виграшного білета, а саме перевіряє код під захисним шаром «не відкривати» , цілісність 
захисного покриття з написом «не відкривати», наявність елементів підробки білету. 
Власник виграшу за бажанням отримує виграш готівкою, переказом на його особовий 
рахунок або поштовим переказом. Оплата поштового переказу здійснюється за рахунок 
власника виграшного білету. Вказане правило не поширює свою дію на випадки, коли за 
результатами проведеної експертизи наданий гравцем білет державної лотереї визнаний як 
такий, що не є виграшним. 
Білети з пошкодженим захисним шаром «НЕ ВІДКРИВАТИ» вважаються недійсними і 
реалізації не підлягають. Уразі пред’явлення власником білетів з пошкодженим покриттям 
«НЕ ВІДКРИВАТИ» вказані білети не приймаються і виграші по них не виплачуються. 
Граничний термін реалізації лотерейних білетів: 
Граничний термін реалізації лотерейних білетів – не пізніше дати закінчення проведення 
лотереї, яка визначається наказом оператора. 

Граничний термін виплати грошових виграшів:  
Граничний термін звернення до ПрАТ «Патріот» з виграшними білетами лотереї – 30 днів з 
дати припинення проведення лотереї.  
Граничний термін оплати лотерейних білетів, що виграли – 30 днів з дати звернення до 
ПрАТ «Патріот». 

Права та обов’язки учасників та реалізаторів лотереї: 
Гравці та оператор лотереї мають наступні права та обов’язки: 
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Гравці лотереї, які досягли 18 років, мають право на одержання інформації про умови та 
порядок проведення лотереї, та на безперешкодне придбання лотерейних білетів у осіб, що 
їх розповсюджують. 
Гравець, що придбав виграшний лотерейний білет має право на одержання визначеного у 
білеті розміру виграшу, в порядку, визначеному цими Умовами. 
У випадку порушення прав гравця, як особи, що приймає участь у лотереї, він має право 
звернутися безпосередньо до оператора з вимогою про усунення порушень, або до суду, 
стосовно захисту своїх прав. 
 Претензії гравців розглядаються згідно чинного законодавства України. 
Оператор лотереї зобов’язаний зберігати таємницю про розмір виграшу учасника лотереї. 
Надавати звітність передбачену законодавством України до органів виконавчої влади 
України. 
Повну відповідальність за проведення лотереї «Амазонка» несе ПрАТ «Патріот» 


