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Затверджено наказом  
від 17.06.2013р. № 32 
Голова правління 
ПрАТ «Патріот» 
Змаженко В.П. 

 
Умови випуску та проведення 

державної грошової миттєвої лотереї 
«КОЗИРНА МАСТЬ» 

приватного акціонерного товариства «Патріот» 
(перша серія)  

 
Назва лотереї: 
Державна грошова миттєва лотерея «КОЗИРНА МАСТЬ» 
(далі по тексту «лотерея») 
Вид лотереї: 
Миттєва. 
Оператор лотереї, його юридичні реквізити: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАТРІОТ», скорочено ПрАТ «Патріот» 
Ідентифікаційний код 23726159 
Зареєстроване 11 лютого 1997 року Печерською районною у місті Києві державною 
адміністрацією, свідоцтво серія А01 № 769919 

Адреса юридична: м. Київ, вул. Струтинського,8 
Адреса фактична : м. Київ, вул. Терещенківська, 5-А 

Мета проведення лотереї: 
Здійснення Приватним акціонерним товариством «Патріот» власної господарської 

діяльності з метою отримання прибутку та збільшення надходжень до Державного бюджету 
України шляхом здійснення відрахувань до Державного бюджету України в розмірі ставки 
податку, яка встановлена чинним законодавством України, від частини тих доходів, що 
залишилися після формування призового фонду лотереї. 
Порядок проведення лотереї: 
Державна грошова миттєва лотерея «КОЗИРНА МАСТЬ» проводиться згідно з Ліцензією 
Міністерства фінансів України. Лотерея проводиться на території України. 
Розповсюдження білетів лотереї проводиться безпосередньо агентами - юридичними та 
фізичними особами на підставі відповідних договорів при суворому дотриманні принципу 
добровільності. 
Фізичним та юридичним особам, які розповсюджують лотерейні білети виплачується 
винагорода у розмірі визначеною за угодою сторін, виходячи з обсягів та інших умов 
розповсюдження лотереї. 
Лотерейні білети можуть розповсюджуватись на території України у будь-який спосіб, не 
заборонений законодавством, при суворому дотриманні принципу добровільності, особам, 
які досягли 18 років. 
Початок випуску лотереї: 
 01 вересня 2013 року. 
Загальна сума лотереї та її розподіл: 
Загальна сума випуску лотереї становить 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, в тому числі 
на виграші спрямовується 60% або 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень. 
Кошти, отримані від проведення лотереї «КОЗИРНА МАСТЬ» оподатковуються згідно 
чинного законодавства України . 
Кількість випущених білетів та їх нумерації: 
Загальна кількість випущених лотерейних білетів «КОЗИРНА МАСТЬ» –  
5 000 000 ( п’ять мільйонів) штук. 
Серія білетів 1501. 
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На лицевій стороні кожного білета позначений індивідуальний порядковий номер білета, 
який складається з чотирнадцяти цифр: 00 – код лотереї, 00 – номер серії, 0000000 – номер 
пачки в серії, 000 – номер білета в пачці. 
На кожний лотерейний білет на лицевій стороні нанесений штрих-код типу Code 128, який 
дублює індивідуальний номер білета. 
 
Ступені захисту білетів: 
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 – 20 (двадцять) гривень . 
Порядок проведення лотереї та визначення переможців. 
Гравцю потрібно стерти захисне покриття з ігрового поля білета із зображенням шансів, та 
порівняти ігрові символи – масті карт. Якщо в будь-якій із спроб по горизонталі гравець 
знайшов співпадіння трьох однакових мастей карт, він набуває право на отримання суми 
коштів, яка вказана в полі під написом «ПРИЗ» в цій спробі. 
Якщо у горизонтальному рядку масті карт не співпадають, тобто різні, то білет вважається 
безвиграшним. 
Розподіл кількості та суми грошових виграшів: 
На серію у 5 000 000 (п’ять мільйонів) білетів припадають такі виграші: 

Назва виграшу Грошовий 
виграш 
(грн..) 

Кількість 
виграшів 

(шт..) 

Загальна 
сума 

(грн..) 
Грошовий виграш 1 000 000 1 1 000 000 
Грошовий виграш 10 000 5 50 000 
Грошовий виграш 2 000 10 20 000 
Грошовий виграш  200 19 650 3 930 000 
Грошовий виграш 100 62 500 6 250 000 
Грошовий виграш 40 125 000 5 000 000 
Грошовий виграш 20 2 187 500 43 750 000 

Всього:  2 394 666 60 000 000 
Грошові виграші в 20, 40 та 100 гривень, виплачуються власникам виграшних білетів 
безпосередньо у місці придбання білетів. 
Грошові виграші в 200, 2 000, 10 000 та 1 000 000 гривень виплачуються гравцю – 
переможцю лотереї після ідентифікації гравця, згідно чинного законодавства України, та 
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 (розповсюджувачам, що працюють з оператором 
на підставі агентського договору по всій території України), за який отримує документ – 
акт прийому виграшних білетів (додаток №1).  
Оператор або уповноважений представник оператора лотереї проводить експертизу 
виграшного білета, а саме: перевіряє цілісність лотерейного білета, наявність всіх захисних 
елементів, відсутність елементів підробки та значних ушкоджень білету, які 
унеможливлюють його ідентифікацію. 
Власник виграшу, за бажанням, отримує виграш готівкою, переказом на його особовий 
рахунок або поштовим переказом, за свій рахунок. Вказане правило не поширює свою дію 
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на випадки, коли за результатами проведеної експертизи наданий гравцем білет державної 
лотереї визнаний як такий, що не є виграшним. 
Гравець втрачає право на виграш, якщо на пред’явленому ним лотерейному білеті є 
пошкодження індивідуального номера, що ідентифікує кожний лотерейний білет. 
Білети з пошкодженим захисним шаром «НЕ СТИРАТИ» вважаються недійсними і 
розповсюдженню не підлягають. У разі пред’явлення власником білетів з пошкодженим 
покриттям «НЕ СТИРАТИ» 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 гравців та ПрАТ «Патріот»: 
Гравці мають наступні права та обов’язки: 

- гравці лотереї, особи які досягли 18 років, мають право на вільне придбання 
лотерейних білетів у осіб, що їх розповсюджують та отримання інформації про умови і 
порядок проведення лотереї; 

- на належний рівень культури обслуговування в процесі участі у грі; 
- гравець, що придбав лотерейний білет, який став виграшним, має право на одержання 

зазначеного у білеті розміру виграшу, в порядку, визначеному цими Умовами після 
проведення експертизи білета; 

- гравець зобов’язаний дотримуватись умов проведення лотереї; 
- у випадку порушення прав гравця, як особи, що приймає участь у лотереї, він має 

право звернутися безпосередньо до ПрАТ «Патріот» з вимогою про усунення порушень, 
або до суду, стосовно захисту своїх прав; 
 - претензії гравців розглядаються згідно чинного законодавства України. 
ПрАТ «Патріот» має наступні права та обов’язки: 
- ПрАТ «Патріот» зобов’язано забезпечити розповсюдження державної грошової миттєвої 
лотереї «КОЗИРНА МАСТЬ» при суворому дотриманні принципу добровільності; 

- проводити навчання співробітників ПрАТ «Патріот» та розповсюджувачів лотереї 
щодо дотримання положень діючого законодавства про лотереї, цих Умов та контролювати 
додержання ними вказаних нормативних актів при виконанні своїх обов’язків; 

- своєчасно оплачувати виграші; 
 - надавати звітність передбачену законодавством України до органів виконавчої влади 
України. 
 - ПрАТ «Патріот» має право відмовити гравцю у виплаті виграшу, якщо на пред’явленому 
ним лотерейному білеті є пошкодження індивідуального номера, що ідентифікує кожний 
лотерейний білет або пошкоджено поле «НЕ СТИРАТИ» та в інших випадках, 
передбачених цими Умовами та чинним законодавством.. 
 Відповідальність за проведення лотереї несе ПрАТ «Патріот» відповідно до чинного 
законодавства. 
Прикінцеві положення 
Ці умови набирають чинності з моменту їх оприлюднення. 
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