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Зміни до умов випуску та проведення 

державної грошової миттєвої лотереї «Природа» 
Приватного акціонерного товариства «Патріот» 

(з першої по двадцять п’яту серії) 
 
Пункт 11 викласти в наступній редакції: 
11. Розподіл кількості та суми грошових виграшів серій PR 05-25. 

На кожну серію у 800 000 (вісімсот тисяч) білетів припадають такі виграші. 
Назва виграшу Грошовий виграш 

(грн..) 
Кількість 
виграшів 

(шт..) 

Загальна сума 
(грн..) 

Грошовий виграш 5 000 1 5 000 
Грошовий виграш 500 20 10 000 
Грошовий виграш 200 85 17 000 
Грошовий виграш 20 4 000 80 000 
Грошовий виграш 10 16 000 160 000 
Грошовий виграш 5 40 000 200 000 
Грошовий виграш 2 180 000 360 000 

Всього:  240 106 832 000 
Грошові виграші 2, 5, 10, та 20 гривень виплачуються гравцю – переможцю лотереї 

безпосередньо в місцях реалізації лотерейних білетів.  

Грошовий виграш в 200 гривень виплачується власнику виграшного білету 
безпосередньо у місці придбання білету, оператором або уповноваженою ним особою 
(представник оператора) в одномісячний термін з моменту пред’явлення білета на виплату 
виграшу.  

Грошові виграші 500 та 5 000 гривень виплачуються ПрАТ “Патріот” 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 стирати”, цілісність 
захисного покриття з написом “не стирати”, 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 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. 


