
 

1 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ від 03.06.2019 р. № 09 
Генеральний директор 
ПрАТ «Патріот» 
Змаженко В.П. 

 
 

 
УМОВИ ВИПУСКУ ТА ПРОВЕДЕННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ ТИРАЖНОЇ ЛОТЕРЕЇ «Ю БІНГО»  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПАТРІОТ» 

 
1. НАЗВА ЛОТЕРЕЇ. 

Державна тиражна лотерея «Ю БІНГО» (далі по тексту – «Лотерея»).  
 
2. ВИД ЛОТЕРЕЇ (ХАРАКТЕРИСТИКА). 

Тиражна лотерея бінго . 
 
3. ОПЕРАТОР ЛОТЕРЕЇ. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАТРІОТ», скорочене найменування - ПрАТ 
«Патріот» (далі по тексту – «Оператор»), код за ЄДРПОУ 23726159, зареєстроване 11 лютого 1997 
року Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією, свідоцтво серія А01 № 
76991, адреса юридична: м. Київ, вул. Струтинського, 8. 
 
4. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ ЛОТЕРЕЇ. 

Здійснення Оператором власної господарської діяльності з метою отримання прибутку та 
збільшення надходжень до Державного бюджету України, шляхом відрахувань до Державного 
бюджету України коштів в розмірі ставки податку, яка встановлена чинним законодавством 
України. 

 
5. ВИПУСК ТА ПРОВЕДЕННЯ ЛОТЕРЕЇ, СФЕРА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ. 

5.1. Лотерея проводиться Оператором на всій території України, крім тимчасово 
окупованих територій України, на підставі ліцензії Міністерства фінансів України. 

5.2. Лотерея проводиться як багатотиражна Лотерея, умови випуску та проведення якої 
передбачають придбання гравцем ігрового білета з попередньо надрукованими 2 (двома) 
ігровими комбінаціями чисел, а також розподіл призового фонду між гравцями (визначення 
розміру виграшу) відповідно до збігу визначених чисел ігрових комбінацій з результатами 
розіграшу тиражу. 

5.3. Основною ігровою комбінацією Лотереї вважається будь-яка комбінація чисел, яка 
складається з 2 (двох) сформованих випадкових чином ігрових комбінацій по 15 (п'ятнадцять) 
чисел кожна в діапазоні від 1 (одного) до 90 (дев’яноста).  

5.4. Гравці Лотереї сплачують кошти під час придбання ігрового білету, з нанесеними чи 
відображеним числами ігрових комбінацій, які визначені заздалегідь випадковим чином під час 
виготовлення чи генерації ігрового білету до придбання його гравцями.  

5.5. Усі числа в кожному з 2 (двох) ігрових полів ігрового білету розташовані в 3 (трьох) 
горизонтальних рядках, кожний горизонтально розташований рядок складається з 9 (дев’яти) 
клітин в 5 (п’яти) з яких вказані по одному числу в діапазоні чисел від 1 (одного) до 90 
(дев’яноста).  

5.6. Лотерея проводиться через електронну систему прийняття ставок (електронна 
система), яка являє собою програмно-технічний комплекс, який забезпечує фіксацію та облік 
ставок у державній Лотереї, фіксацію та облік ігрових комбінацій, які приймають участь у 
розіграші тиражу державної Лотереї, фіксацію виплати виграшів та/або виплату виграшів, 
зберігання інформації про проведення Лотереї, а також здійснення інших операцій, пов'язаних з 
проведенням державної Лотереї. До її складу входять центральна електронна система, зв’язана 
каналами зв’язку з терміналами електронної системи прийняття ставок, що використовуються 
для розповсюдження Лотереї, а також комунікаційне та інше супутнє обладнання. 

5.7. Термінал електронної системи прийняття ставок - програмно-технічний комплекс, 
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який призначений для реєстрації здійснених розповсюджувачем або гравцем (термінал 
самообслуговування) операцій з прийняття ставок у державні лотереї та виплати виграшів, 
перевірки виграшності лотерейних білетів або інших засобів, які засвідчують участь у грі та 
передачі інформації про здійснені операції до центральної електронної системи.  

Оператором державної лотереї для випуску та проведення Лотереї застосовуються 
термінали електронної системи прийняття ставок, які належать Оператору на праві власності та 
інтегровані в пристрої допоміжного обладнання, які використовуються для розповсюдження 
Лотереї та розташовані в пунктах розповсюдження. 

Термінали електронної системи прийняття ставок Оператора державної лотереї не містять 
в собі приладів та/або програм, які самостійно визначають результат розіграшу Лотереї або 
розмір виграшу гравця, а також не з'єднані з такими пристроями та/або програмами (крім з'єднання 
з центральною електронною системою Оператора державної лотереї). 

Термінали електронної системи прийняття ставок Оператора державної лотереї, що 
інтегровані в пристрої допоміжного обладнання, яке використовується для розповсюдження 
Лотереї, звертаються комунікаційними каналами зв’язку до центральної електронної системи 
прийняття ставок Оператора державної лотереї. 

За допомогою терміналів електронної системи прийняття ставок здійснюється реєстрація 
ігрових білетів та ігрових комбінацій чисел ігрових білетів для участі в розіграші певного тиражу, 
передача цієї інформації до центральної електронної системи оператора лотерей. 

5.8. Контроль за проведенням Лотереї з використанням електронної системи прийняття 
ставок у режимі реального часу здійснюється Державним казначейством України.  

5.9. Лотерея розповсюджується із застосуванням допоміжного обладнання, яке 
використовується з метою забезпечення участі у Лотереї та розташоване в пунктах 
розповсюдження (термінали самообслуговування; апаратно-програмні засоби відображення 
розіграшу користувачів; пристрої візуалізації персональних комп’ютерів, мобільних телефонів; 
серверне обладнання, в тому числі з метою розповсюдження лотереї через мережу Інтернет 
тощо), яке не відноситься до електронних терміналів прийняв ставок та використовуються 
розповсюджувачами або гравцями на власний розсуд. 

5.10. Допоміжне обладнання, яке використовується для розповсюдження Лотереї - 
термінали самообслуговування; апаратно-програмні засоби відображення розіграшу 
користувачів; пристрої візуалізації персональних комп’ютерів, мобільних телефонів; серверне 
обладнання, в тому числі з метою розповсюдження лотереї через мережу Інтернет тощо, які 
відносяться до апаратно-програмних комплексів, які забезпечують розповсюдження Лотереї, 
виконують інші дії, пов'язані з організацією та проведенням лотереї (без з'єднання з 
центральною електронною системою прийняття ставок Оператора державних лотерей та без 
передачі інформації про здійснені операції до центральної електронної системи).  

5.11. Лотерея може розповсюджуватись через мережу Інтернет з використанням веб-сайтів 
та в інший спосіб, не заборонений законодавством України. Розповсюджувачі можуть 
використовувати власні веб-сайти мережі Інтернет з метою розповсюдження Лотереї та 
допоміжне серверне обладнання. 

Пунктом розповсюдження Лотереї у випадку розповсюдження її через мережу Інтернет є 
об’єкт нерухомого майна в якому розташоване допоміжне серверне обладнання 
розповсюджувача. 

Оператор визначає канали та засоби розповсюдження Лотереї самостійно, в залежності від 
наявних угод з розповсюджувачами та необхідного програмно-технічного забезпечення. 

5.12. Ігрові білети Лотереї можуть бути двох видів: 
 паперовий ігровий білет - бланк в паперовій формі на якому нанесено назву Лотереї, 

найменування Оператора державних лотерей, реквізити ліцензії Оператора державних лотерей, 
номер ігрового білету, 2 (два) ігрових поля, в кожному з яких розташовано випадковим чином по 
15 (п'ятнадцять) чисел в діапазоні чисел від 1 (одного) до 90 (дев’яноста), інформація щодо 
кількості послідовних тиражів, в розіграші яких братиме участь придбаний гравцем ігровий 
білет та нанесені на ньому ігрові комбінації чисел тощо, який використовується гравцем для 
реєстрації ігрових білетів та ігрових комбінацій чисел нанесених на паперовому ігровому білеті 
в центральній електронній системі прийняття ставок Оператора державних лотерей через 
термінал електронної системи прийняття ставок; 

 електронний ігровий білет - спеціальна форма, що відображується за допомогою 
допоміжного обладнання або на веб-сайті мережі Інтернет з використанням допоміжного 
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обладнання, за допомогою функцій яких можна придбати електронний ігровий білет на 
зображенні якого відображена інформація щодо назви Лотереї, найменування Оператора 
державних лотерей, реквізити ліцензії Оператора державних лотерей, номер ігрового білету, 2 
(два) ігрових поля, в кожному з яких розташовано випадковим чином по 15 (п'ятнадцять) чисел 
в діапазоні чисел від 1 (одного) до 90 (дев’яноста), інформація щодо кількості послідовних 
тиражів, в розіграші яких братиме участь придбаний гравцем ігровий білет та нанесені на ньому 
ігрові комбінації чисел тощо, який використовується гравцем для реєстрації ігрових білетів та 
ігрових комбінацій чисел відображених на електронному ігровому білеті в центральній 
електронній системі прийняття ставок Оператора державних лотерей через термінал 
електронної системи прийняття ставок; 

Макет ігрового білету міститься в додатку № 1 до цих Умов та мають аналогічний вигляд 
незалежно від виду білету та може містити різноманітні маркетингові зображення і різний колір 
фону макету. 

5.13. Розповсюдження Лотереї проводиться безпосередньо Оператором та/або агентами - 
юридичними та фізичними особами, фізичними особами – підприємцями на підставі відповідних 
договорів, укладених ними з Оператором та при суворому дотриманні принципу добровільності. 
Фізичним та юридичним особам, які розповсюджують Лотерею виплачується винагорода у 
розмірі визначеному згідно умов укладених договорів. 

5.14. Сплата коштів за участь у лотереї, реєстрація ігрового білету гравця та ігрових 
комбінацій нанесених (визначених) на них та отримання ним підтвердження про здійснення цих 
операцій, згідно порядку визначеному цими Умовами, є фактом укладення публічного договору 
між Оператором та гравцем. 

5.15. Участь у Лотереї здійснюється виключно на добровільних засадах і не може 
використовуватись як умова для набуття інших прав, крім права на отримання виграшів Лотереї. 
Прийняття сплат участі у лотереї через електронну систему здійснюється виключно на 
добровільних засадах. 

5.16. Гравцем Лотереї може лише особа, яка досягла 18 річного віку. 
Під час здійснення ставки в Лотерею та/або отримання виграшу, гравець на вимогу 

розповсюджувача або Оператора зобов'язаний підтвердити, що він досяг 18-річного віку, в 
протилежному випадку йому може бути відмовлено у прийнятті ставки та/або у виплаті 
виграшу. 

 
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЛОТЕРЕЇ, ПРАВИЛА ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШІВ 
ТИРАЖІВ. 
6.1. Придбання гравцем ігрових білетів та реєстрація їх в центральній електронній системі 
Оператора державних лотерей. 

 6.1.1 Ігрові білети придбаються гравцями у розповсюджувачів Лотереї або за допомогою 
допоміжного обладнання, шляхом сплати коштів у готівковому чи безготівкову вигляді у сумі 
коштів, яка відповідає вартості ставки участі у Лотереї.  

6.1.2. Придбані гравцями ігрові білети та їх номери, ігрові комбінації чисел нанесені 
(відображені) на них в автоматичному режимі за стандартною процедурою передаються та 
реєструються в центральній електронній системі Оператора державних лотерей.  

6.1.3. Центральна електронна система прийняття ставок Оператора державних лотерей 
працює щодня. Ставки на розіграш чергового тиражу Лотереї та реєстрація ігрових білетів і 
ігрових комбінацій чисел гравців для участі у розіграші тиражу припиняють прийматися за 60 
(шістдесят) хвилин до початку проведення розіграшу такого тиражу в день його проведення. 
Ігрові білети та їх ігрові комбінації чисел, придбані гравцями пізніше ніж за 60 (шістдесят) 
хвилин до початку проведення розіграшу такого тиражу в день його проведення, приймають 
участь в розіграші наступного тиражу Лотереї.  

6.1.4. В розіграші тиражу Лотереї приймають участь лише ігрові білети та їх ігрові 
комбінації чисел, реєстрація яких здійснена центральною електронною системою прийняття 
ставок Оператора державних лотерей до закінчення часу прийняття ставок з наступним друком 
лотерейного чеку (квитанції) гравцю.  

6.1.5 Підтвердженням факту придбанні ігрового білету та реєстрації несених (визначених) 
на ньому ігрових комбінацій чисел є лотерейний чек (квитанція), який роздруковується за 
допомогою допоміжного обладнання розповсюджувачів або гравців. 

6.1.6. Лотерейний чек (квитанція) містить інформацію: про дату та час реєстрації ігрового 
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білету в центральній електронній системі Оператора державних лотерей; інформацію про місце 
розташування допоміжного обладнання розповсюджувача (у разі його використання гравцем), 
яке використано для оплати ставки, номеру одинці допоміжного обладнання розповсюджувача 
(у разі його використання гравцем), внутрішній номер чеку (квитанції) допоміжного обладнання 
розповсюджувача (у разі його використання гравцем); найменування Лотереї, в розігруванні 
тиражів якої ігрові білети братимуть участь; найменування Оператора державних лотерей; 
номер ігрового білету; ігрові комбінації чисел несені (відображені) на ігровому білеті; 
інформацію про кількість послідовних тиражів, в яких ігрові білети та їх ігрові комбінації чисел 
братимуть участь, та дати і часу їх проведення; інформація щодо суми ставки гравця, сплаченої 
для участі в розігруванні кожного тиражу Лотереї; інформація щодо загальної суми коштів 
сплачених гравцем за сумою ставок; ідентифікатор гравця (номер мобільного телефону 
українського оператора стільникового зв’язку або адреса електронної пошти тощо); 
індивідуальний перевірочний код (пін-код) чеку (квитанції), що сформувала та надала 
центральна електронна система Оператора державних лотерей.  

6.1.7 Лотерейний чек (квитанція) надається гравцю в паперовій формі або шляхом надання 
можливості роздрукувати її гравцю самостійно, з використанням власного обладнання у випадку 
розповсюдження лотереї через веб-сайт мережі Інтернет. Лотерейний чек (квитанція) до 
моменту отримання виграшу зберігається у гравця, який несе відповідальність за збереження 
його в непошкодженому стані, несе ризик втрати лотерейного чеку (квитанції) та розголошення 
інформації щодо індивідуального перевірочного коду (пін-коду) чеку (квитанції) третім особам 
до моменту отримання виграшу. 
6.2. Порядок проведення розіграшів тиражів. 

6.2.1. Розіграші тиражів Лотереї відбуваються один раз на тиждень, щотижнево в неділю в 
9 годин 45 хвилин, які проводяться в м. Київ та в телевізійному записі з подальшою обов'язковою 
трансляцією результатів розіграшу тиражу в той же день. Канал трансляції та час визначається 
наказом Оператора державної лотереї в залежності від організаційних та технічних 
можливостей, з публікацією цієї інформації на сайті Оператора державної лотереї та в 
друкованих засобах масової інформації.  

6.2.2. Тираж - це проміжок часу, що розпочинається датою прийняття ставок на черговий 
розіграш призового (виграшного) фонду тиражу тиражної Лотереї та закінчується в останній 
день виплати виграшів, встановлений відповідно до умов проведення державної Лотереї. Тираж 
включає здійснення операцій, спрямованих на прийняття ставок, формування призового фонду 
тиражу, розіграш призового (виграшного) фонду, виплату виграшів за результатами такого 
розіграшу, а також інші операції, пов'язані з проведенням тиражу тиражної Лотереї. 

6.2.3. Розіграш призового фонду одного тиражу проводиться одноразово та одночасно між 
усіма гравцями Лотереї одноразово після прийому ставок. 

6.2.4. Розіграші призового фонду Лотереї проводяться відповідно до вимог, передбачених 
чинним законодавством України. 

6.2.5. Розіграші тиражів проводяться під наглядом тиражної комісії, яка складається з 
трьох осіб та формується у відповідності з вимогами чинного законодавства України. 

6.2.6. Тиражна комісія довільно обирає один із двох комплектів жетонів з нанесеними на 
них числами в діапазоні від 1 (одного) до 90 (дев’яноста) та один із двох комплектів жетонів з 
номерами від 0 (нуля) до 9 (дев’яти) у разі проведення додаткового туру розіграшу «Щасливий 
білет». Жетони виготовлені з деревини та мають однаковий діаметр, товщину та зовнішній 
вигляд (крім чисел нанесених на них) та однакову вагу, яка становить 1, 5 (одну ціла та п’ять 
десятих) грам. Розбіжність ваги жетонів може складати +/- 0, 05 (нуль цілих та п’ять десятих) 
грам.  

6.2.7. В процесі розіграшу ведучий завантажує 1 (один) комплект жетонів, з нанесеними на 
них числами від 1 (одного) до 90 (дев’яноста), в короб з щільного непрозорого матеріалу і 
декілька разів прокручує короб, перемішуючи жетони всередині коробу випадковим чином та не 
дивлячись у вміст коробу. В процесі додаткового розіграшу «Щасливий білет» ведучий 
завантажує 1 (один) комплект жетонів, з нанесеними на них числами від 0 (нуля) до 9 (дев’яти), 
в короб з щільного непрозорого матеріалу і декілька разів прокручує короб, перемішуючи 
жетони всередині коробу випадковим чином та не дивлячись у вміст коробу.  
 Ведучий розіграшу, не дивлячись у вміст коробу, послідовно виймає випадковим чином 86 
(вісімдесят шість) жетонів, з нанесеними на них числами та викладає їх по порядку зліва направо 
на площину для демонстрації. Цифри, що нанесені на жетонах, які залишаться на полиці та їх 
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послідовність зліва направо після закінчення розіграшу, фіксуються тиражною комісією. 
 В процесі додаткового розіграшу «Щасливий білет» ведучий розіграшу, не дивлячись у 
вміст коробу, послідовно виймає випадковим чином 9 (дев’ять) жетонів, з нанесеними на них 
числами та викладає їх по порядку зліва направо на площину для демонстрації. Цифри, що 
нанесені на жетонах, які залишаться на полиці та їх послідовність зліва направо після закінчення 
розіграшу, фіксуються тиражною комісією.  

6.2.8. Усі дії комісії підтверджуються протоколами, які підписуються і зберігаються в архіві: 
протокол про призовий фонд тиражу; протокол вибору комплекту жетонів, їх огляду та 
зважування; протокол тиражної комісії про результат розіграшу тиражу Лотереї. Процес 
розіграшу Лотереї за допомогою коробу та жетонів фіксується відео зйомкою.  
6.3. Порядок визначення переможців. 

6.3.1. Лотерея ґрунтується на основному принципі збігу чисел ігрових комбінацій ігрового 
білету, які вказані в 2 (двох) ігрових полях білету з комбінаціями по 15 (п'ятнадцять) чисел в 
діапазоні від 1 (одного) до 90 (дев’яноста) в кожному ігровому полі із результатами розіграшу 
тиражу.  

6.3.2. Розіграш тиражу Лотереї та визначення переможців відбувається в 5 (п’ять) основних 
турів розіграшу з назвами: 1 (перший) тур, 2 (другий) тур, 3 (третій) тур, тури з назвою 
«Джекпот» та «Тур вичерпання». 
 Крім того, Оператор на власний розсуд може провести 3 (три) Додаткових тура з назвами: 
«Залишки - солодкі», «Динамічний джекпот», «Щасливий білет».  
 Рішення про проведення розіграшу Додаткових турів приймається Оператором на власний 
розсуд, затверджується наказом та до початку проведення розіграшу певного тиражу Лотереї з 
повідомленням про це в засобах масової інформації та/або на своєму офіційному веб-сайті в 
мережі Інтернет. 

6.3.3. Переможцями туру «Джекпот» вважаються гравці, в ігрових білетах яких всі 15 
(п’ятнадцять) чисел з будь-яких 15 (п’ятнадцяти) чисел розташованих в обох ігрових полях 
ігрового білету співпали з числами нанесеними на 15 (п’ятнадцяти) жетонах, які першими 
послідовно було вийнято з коробу ведучим розіграшу. 

6.3.4. Ігрові білети гравців, які виграли в турі «Джекпот» не приймають участь в розіграші 
інших турів.  

6.3.5. Переможцями Лотереї 1 (першого) туру розіграшу вважаються гравці, в ігрових 
білетах яких будь-якого з 2 (двох) ігрових полів придбаного ними ігрового білету раніше ніж у 
інших ігрових білетах, які приймають участь в розіграші тиражу, співпали 5 (п’ять) чисел в будь-
якому з горизонтально розташованих рядків з цифрами нанесеними на жетонах, які послідовно 
було вийнято з коробу ведучим розіграшу. 

6.3.6. Переможцями Лотереї 2 (другого) туру розіграшу вважаються гравці, в ігрових 
білетах яких 1 (одного) з 2 (двох) ігрових полів придбаного ними ігрового білету раніше ніж у 
інших ігрових білетах, які приймають участь в розіграші тиражу, співпали всі 15 (п’ятнадцять) 
чисел 1 (одного) з ігрових полів з 15 (п’ятнадцяти) числами нанесеними на жетонах, які 
послідовно було вийнято з коробу ведучим розіграшу. 

6.3.7. Ігрові білети гравців, які виграли в 1 (першому) та 2 (другом) турах розіграшу тиражу 
приймають участь в розіграші 3 (третього) туру, турі «Тур вичерпання» та Додаткових турах .  

6.3.8. Переможцями Лотереї 3 (третього) туру розіграшу вважаються гравці, в ігрових 
білетах яких 2 (двох) ігрових полів придбаного ними ігрового білету першими та раніше ніж у 
інших ігрових білетах, які приймають участь в розіграші тиражу, співпали всі 30 (тридцять) чисел 
2 (двох) ігрових полів з цифрами нанесеними на 30 (тридцяти) жетонах, які послідовно було 
вийнято з коробу ведучим розіграшу. 

6.3.9. Ігрові білети гравців, які виграли в 3 (третьому) турі розіграшу тиражу не приймають 
участь в розіграші інших турів.  

6.3.10. Переможцями туру «Тур Вичерпання» вважаються гравці, в ігрових білетах яких 2 
(двох) ігрових полів придбаного ними ігрового білету почергового та раніше ніж у інших ігрових 
білетах, які приймають участь в розіграші тиражу та після гравців які виграли в 3 (третьому) турі, 
співпали всі 30 (тридцять) чисел 2 (двох) ігрових полів з цифрами нанесеними на 30 (тридцяти) 
жетонах , які послідовно було вийнято з коробу ведучим розіграшу в наступній черговості: 

 1 (перша) черга виграшів «Туру вичерпання» - переможцями туру «Тур Вичерпання» 
першої черги вважаються гравці, в ігрових білетах яких 2 (двох) ігрових полів придбаного ними 
ігрового білету після гравців які виграли в 3 (третьому) турі, співпали всі 30 (тридцять) чисел 2 
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(двох) ігрових полів з цифрами нанесеними на 30 (тридцяти) жетонах з 73 (сімдесяти трьох) 
жетонів включно, які послідовно було вийнято з коробу ведучим розіграшу; 

 2 (друга) черга виграшів «Туру вичерпання» - переможцями туру «Тур Вичерпання» 
другої черги вважаються гравці, в ігрових білетах яких 2 (двох) ігрових полів придбаного ними 
ігрового білету після гравців які виграли в 3 (третьому) турі, співпали всі 30 (тридцять) чисел 2 
(двох) ігрових полів з цифрами нанесеними на 30 (тридцяти) жетонах з кількості від 74 
(сімдесяти чотирьох) до 77 (сімдесяти семи) жетонів включно, які послідовно було вийнято з 
коробу ведучим розіграшу; 

 3 (третя) черга виграшів «Туру вичерпання» - переможцями туру «Тур Вичерпання» 
третьої черги вважаються гравці, в ігрових білетах яких 2 (двох) ігрових полів придбаного ними 
ігрового білету після гравців які виграли в 3 (третьому) турі, співпали всі 30 (тридцять) чисел 2 
(двох) ігрових полів з цифрами нанесеними на 30 (тридцяти) жетонах з кількості від 78 
(сімдесяти восьми) до 81 (вісімдесяти одного) жетона включно , які послідовно було вийнято з 
коробу ведучим розіграшу; 

 4 (четверта) черга виграшів «Туру вичерпання - переможцями туру «Тур Вичерпання» 
четвертої черги вважаються гравці, в ігрових білетах яких 2 (двох) ігрових полів придбаного 
ними ігрового білету після гравців які виграли в 3 (третьому) турі, співпали всі 30 (тридцять) 
чисел 2 (двох) ігрових полів з цифрами нанесеними на 30 (тридцяти) жетонах з кількості від 82 
(вісімдесяти двох) до 86 (вісімдесяти шести) жетонів включно, які послідовно було вийнято з 
коробу ведучим розіграшу . 

6.3.11. Ігрові білети гравців, які виграли в «Турі Вичерпання» розіграшу тиражу не 
приймають участь в розіграші інших турів.  

6.3.12. Переможцями додаткового туру «Залишки - солодкі» вважаються гравці, в ігрових 
білетах яких після закінчення основних турів розіграшу, 4 (чотири) числа зазначені в одному з 
двох ігрових полів придбаного ними ігрового білету, які приймають участь в розіграші тиражу, 
не співпали з жодним з 86 (вісімдесяти шести) чисел несених на жетонах, які послідовно було 
вийнято з коробу ведучим розіграшу.  

6.3.13. Переможцями додаткового туру «Динамічний джекпот» вважаються гравці, в 
ігрових білетах яких всі 15 (п’ятнадцять) чисел з будь-яких 15 (п’ятнадцяти) чисел розташованих 
в обох ігрових полях ігрового білету співпали з числами нанесеними на 16 (шістнадцяти), 17 
(сімнадцяти), 18 (вісімнадцяти) або 19 (дев’ятнадцяти) жетонах, які першими послідовно було 
вийнято з коробу ведучим розіграшу, при цьому сума виграшу гравця буде залежати від того при 
вийманні якої кількості жетонів відбувся вказаний збіг відповідно до порядку визначеного 
наказом Оператора державної лотереї про проведення цього додаткового туру. 

6.3.14. Переможцями додаткового туру «Щасливий білет» вважаються гравці, 2 (дві) і 
більше останніх цифр з номеру ігрового білету яких співпадуть з 2 (двома) та більше числами з 
цифрами нанесеними на 9 (дев’яти) жетонах з номерами від 0 (нуля) до 9 (дев’яти), які було 
вийнято з коробу ведучим розіграшу окремо від основного туру розіграшу. При цьому сума 
виграшу гравця буде залежати від того яка кількість цифр ігрового білету співпаде відповідно до 
порядку визначеного наказом Оператора державної лотереї про проведення цього додаткового 
туру. 

6.3.15. У разі виявлення декількох переможців у будь-якому турі розіграшів сума призового 
фонду відповідної категорії виграшу розподіляється рівномірно між усіма переможцями цієї 
категорії виграшу. 

6.3.16. Результат розіграшу тиражу Лотереї підтверджується виключно тиражною 
комісією, а дані про результати розіграшу тиражу Лотереї, що містяться в загальному протоколі, 
підписаному членами тиражної комісії, та підтверджені відеозаписом виймання жетонів з коробу 
ведучим розгрішу, є єдино вірними. 

6.3.17. Виплата виграшів здійснюється лише переможцям Лотереї на підставі дійсних 
паперових ігрових білетів та/або лотерейних чеків (квитанцій). 

Передумовою виплати виграшу є проведення перевірки Оператором Лотереї права гравця 
на одержання виграшу та перевірки (експертизи) паперового ігрового білету та/або 
лотерейного чеку (квитанції), що посвідчує право гравця на отримання виграшу. Оператор 
приймає від гравця паперовий ігровий білет та/або лотерейний чек (квитанцію) з метою 
перевірки його права на отримання виграшу та перевірки (експертизи) паперового ігрового 
білету та/або лотерейного чеку (квитанції) з оформленням відповідного акту. 

6.3.18. Перевірка (експертиза) паперового ігрового білету та/або лотерейного чеку 
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(квитанції) полягає у підтвердженні або спростованні їх дійсності шляхом: 
- встановлення відповідності ігрового білету та/або лотерейного чеку (квитанції) способу 

їх придбання; 
- перевірки виграшності ігрових комбінацій придбаного гравцем ігрового білету; 
- встановлення відсутності ознак підроблення паперового ігрового білету та/або 

лотерейного чеку (квитанції) чи інформації, яка міститься в паперовому ігровому білеті та/або 
лотерейному чеку (квитанції); 

- встановлення відсутності ознак пошкодження паперового ігрового білету та/або 
лотерейного чеку (квитанції), які унеможливлюють його перевірку (експертизу): номеру 
ігрового білету, ігрових комбінацій чисел, кількості, номерів та дат проведення тиражів у 
розігруванні яких мали брати участь відповідні ігрові білети та їх ігрові комбінації чисел, 
індивідуального перевірочного коду (пін-коду) чеку (квитанції) тощо; 

- перевірки факту отримання виграшу за пред’явленим паперовим ігровим білетом 
та/або лотерейним чеком (квитанцією);  

- перевірки індивідуального перевірочного коду (пін-коду) чеку (квитанції); 
- встановлення інших ознак підтвердження або спростування дійсності паперового 

ігрового білету та/або лотерейного чеку (квитанції). 
6.3.19. Перевірка права гравця на одержання виграшу полягає у підтвердженні або 

спростуванні факту проведення розіграшу тиражу належним чином, належного встановлення і 
засвідчення результатів розіграшу тиражною комісією та вірності і істинності факту виграшу 
шляхом: 

- перевірки проведення розіграшу тиражу належним чином; 
- перевірки належного встановлення і засвідчення результатів розіграшу тиражною 

комісією; 
- перевірки достовірності інформації щодо призового фонду тиражу та його розподілу; 
- перевірки відсутності фактів втручання та випливу у результат розіграшу тиражу з боку 

будь-яких осіб; 
- перевірки відсутності фактів втручання в роботу втручання ведучого розіграшу, 

центральної електронної системи, терміналів електронної системи прийняття ставок, 
допоміжного обладнання, комунікаційних каналів зав’язку, перевірки відсутності ознак 
шахрайства чи інших неправомірних дій, які мали за мету вплинути на результат розіграшу з 
боку будь-яких осіб;  

- перевірки достовірності та істинності факту виграшу.  
6.3.20. Переможцями Лотереї вважаються лише гравці, право на одержання виграшу яких 

та дійсність паперового ігрового білету та/або лотерейного чеку (квитанції) підтверджено 
висновком перевірки (експертизи) Оператора. 

6.3.21. Оператор може оформити висновки перевірки права гравця на одержання виграшу 
та перевірки (експертизи) паперового ігрового балету та/або лотерейного чеку (квитанції) 
окремим Актом. 

6.3.22. Оператор Лотереї зобов’язаний повідомити гравця в довільній формі у випадку 
негативного висновку перевірки права гравця на одержання виграшу та перевірки (експертизи) 
паперового ігрового білету та/або лотерейного чеку (квитанції) в строк не пізніше 30 (тридцяти) 
днів після проведення перевірки (експертизи). 

6.3.23. Не допускається подвійна виплата виграшу за одним ігровим білетом та лотерейним 
чеком (квитанцією). 

Особою, якій належить право на отримання виграшу вважається лише та особа, яка перша 
звернулася до Оператора Лотереї з вимогою про виплату виграшу за конкретним ігровим 
білетом та/або лотерейним чеком (квитанцією), з їх пред’явленням. 
6.4. Підстави для відмови у виплаті виграшів: 

6.4.1. Встановлення перевіркою Оператора факту не підтвердження права гравця на 
одержання виграшу та/або встановлення перевіркою (експертизою) Оператора факту 
недійсності паперового ігрового білету та/або лотерейного чеку (квитанції); 

6.4.2. Встановлення перевіркою (експертизою) Оператора Лотереї паперового ігрового 
білету та/або лотерейного чеку (квитанції) наступних обставин та фактів: 

- встановлення невідповідності паперового ігрового білету та/або лотерейного чеку 
(квитанції) способу їх придбання; 
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- встановлення факту невідповідності ігрових комбінацій чисел придбаного гравцем 
ігрового білету виграшним; 

- встановлення ознак підроблення паперового ігрового білету та/або лотерейного чеку 
(квитанції) чи інформації, яка міститься в паперовому ігровому білеті та/або лотерейному чеку 
(квитанції); 

- встановлення ознак пошкодження паперового ігрового білету та/або лотерейного чеку 
(квитанції), які унеможливлюють його перевірку (експертизу): номеру ігрового білету, ігрових 
комбінацій чисел, кількості, номерів та дат проведення тиражів у розігруванні яких мали брати 
участь відповідні ігрові білети та їх ігрові комбінації чисел, індивідуального перевірочного коду 
(пін-коду) чеку (квитанції) тощо; 

- встановлення факту отримання виграшу за пред’явленим паперовим ігровим білетом 
та/або лотерейним чеком (квитанцією);  

- встановлення відсутності або недостовірності індивідуального перевірочного коду (пін-
коду) чеку (квитанції); 

- встановлення інших ознак спростування дійсності паперового ігрового білету та/або 
лотерейного чеку (квитанції). 

6.4.3. Встановлення перевіркою Оператора права гравця на одержання виграшу наступних 
фактів та обставин: 

- проведення розіграшу тиражу неналежним чином; 
- неналежного встановлення і засвідчення результатів розіграшу тиражною комісією; 
- недостовірності інформації щодо призового фонду тиражу та його розподілу; 
- наявні факти втручання та випливу на результат розіграшу тиражу з боку будь-яких осіб; 
- встановлення фактів втручання в роботу ведучого розіграшу, центральної електронної 

системи, терміналів електронної системи прийняття ставок, допоміжного обладнання, 
комунікаційних каналів зав’язку, наявності ознак шахрайства чи інших неправомірних дій, які 
мали за мету вплинути на результат розіграшу з боку будь-яких осіб;  

- встановлення факту недостовірності виграшу. 
6.4.4. Звернення особи щодо отримання виграшу за умови наявності іншого звернення 

особи, яка перша звернулася за отриманням цього виграшу з пред’явленням паперового ігрового 
білету та/або лотерейного чеку (квитанції); 

 6.4.5. Звернення особи з вимогою щодо виплати виграшу після закінчення визначених 
цими Умовами строків; 

6.4.6. Втрата паперового ігрового білету та/або лотерейного чеку (квитанції) гравцем. 

7. РОЗМІР СПЛАТИ УЧАСТІ У ЛОТЕРЕЇ (ВАРТІСТЬ ІГРОВИХ КОМБІНАЦІЙ), ПОРЯДОК 
ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО РОЗМІРУ СПЛАТИ УЧАСТІ У ЛОТЕРЕЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ СПЛАТИ 
УЧАСТІ. 

7.1. Вартість одного ігрового білету становить 15 (п'ятнадцять) гривень. 
 7.2.Загальний розмір сплати участі у Лотереї є результатом множення вартості 1 (одного) 
ігрового білету на кількість тиражів Лотереї, в розіграші яких цей ігровий білет та його ігрові 
комбінації братимуть участь. 

7.3. Сплата участі в Лотереї може здійснюватися у національній валюті України з 
використанням платіжних систем та через термінали самообслуговування. 

7.4. Розповсюджувачі Лотереї не мають права самостійно змінювати вартість ігрових 
білетів (ставок), передбачену цими Умовами. 
 
8.ПРИЗОВИЙ ФОНД, РОЗПОДІЛ КІЛЬКОСТІ ТА СУМИ ВИГРАШІВ. 

8.1. Призовий фонд Лотереї - сукупність грошових коштів, призначених для виплати 
виграшів відповідно до умов Лотереї. 

8.2. Призовий фонд конкретного тиражу Лотереї утворюється за рахунок виручки від 
проведення Лотереї та формується шляхом внесення плати гравцями Лотереї лотерейних ставок 
за право участі у розіграші призового фонду конкретного тиражу. 

8.3. До початку розіграшу тиражу, тиражна комісія формує та підписує протокол про 
призовий фонд конкретного тиражу та його розподіл. 

8.4. Розмір призового фонду Лотереї по відношенню до виручки від проведення Лотереї 
становить 50 (п’ятдесят) %. 

8.5. Загальна сума випуску Лотереї не лімітована.  
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8.6.  Призовий фонд спрямовується на забезпечення виплат виграшів: 
 1 категорії - за виграш ігрового білету гравця в 1 (першому) турі розіграшу тиражу; 
 2 категорії - за виграш ігрового білету гравця в 2 (другому) турі розіграшу тиражу; 
 3 категорії - за виграш ігрового білету гравця в 3 (третьому) турі розіграшу тиражу; 
 Виграш «Туру Вичерпання» - за виграш в «Турі Вичерпання»;  
 Виграш «Дежкпот» - за виграш в турі «Джекпот»;  
 Виграші Додаткового туру – за виграші у будь-якому з Додаткових турів розіграшів відповідно 
до умов їх проведення. 

8.7. Розподіл призового фонду тиражу здійснюється наступним чином:  
Виграші (категорії) Призовий фонд 
1 (першої) категорії 3 % 
2 (другої) категорії 6 % 

3 (третьої) категорії 20 % 
Виграші «Туру 
Вичерпання» 

 

1 черга виграшів «Туру вичерпання»  9 % 
2 черга виграшів «Туру вичерпання» 6% 
3 черга виграшів «Туру вичерпання» 11% 
4 черга виграшів «Туру вичерпання» 37% 

Виграш туру «Джекпот» 6 % 
Виграші Додаткових турів 

 
2 % 

8.8. Мінімальні гарантовані суми виграшів може бути визначена Оператором шляхом 
внесення відповідних змін до цих умов.  

8.9. Сума виграшу, за якою гравець не звернувся протягом строку, визначеного в цих 
Умовах, спрямовується до залишкового фонду Лотереї. Порядок та напрями використання 
залишкового фонду Лотереї визначаються Оператором відповідно до ліцензійних умов. 

8.10. Виграш туру «Джекпот» є накопичувальним призом – джекпотом, який забезпечений 
сплатою участі в Лотереї гравців. Якщо в черговому розігруванні він лишається не виграним, то 
переходить до фонду виграшу цієї категорії «Джекпот» на наступний тираж і так доки не буде 
виграний. З метою постійної підтримки інтересу гравців до Лотереї, та в залежності від 
кон’юнктури ринку, Оператор має право спрямовувати частину фонду виграшу туру «Джекпот» 
до резерву з подальшим використанням його на формування виграшів категорії «Джекпот», 
зокрема після виграшу джекпоту та в разі декількох виграшів джекпоту поспіль. Розмір або 
відсоток фонду виграшу категорії «Джекпот», який спрямовується до резерву (резервного 
фонду) визначається наказом Оператора.  

8.11. З метою підтримки інтересу до проведення Лотереї, Оператор має право періодично 
проводити розіграш тиражу Лотереї з особливим розподілом виграшів категорії туру «Джекпот» 
(в т.ч. коштів резерву), який проходитиме в окремому порядку суперрозіграшу туру «Джекпот». 
Якщо під час його проведення переможці у визначеній призовій категорії «Джекпот» будуть 
виявлені, розподіл призового фонду здійснюється за звичайними правилами, як це обумовлено 
вище. Якщо такі переможці виявлені не будуть, кошти об’явленого на цей розіграш виграшу 
категорії «Джекпот», або їх частина, будуть сплачені переможцям в найближчій наступній 
категорії по порядку від 1 (першої) до 3 (третьої) категорії виграшів. Наприклад, якщо 
«Суперрозіграш» буде проводиться та переможці які виграли виграшу туру «Джекпот» не будуть 
виявлені, але переможці будуть в інших категоріях , кошти будуть сплачені переможцям 1 
(першої) категорії, якщо переможців в 1 (першій) категорії не буде, кошти будуть сплачені 
переможцям 2 (другої) категорії, якщо переможців в 2 (другій) категорії не буде, кошти будуть 
сплачені переможцям 3 (третьої) категорії. Розмір виграшу, порядок та строки проведення 
суперрозіграшу туру «Джекпот» Оператор визначає самостійно і сповіщає про це в друкованих 
засобах масової інформації та/або на своєму офіційному сайті не пізніше, ніж за два тижня.  

8.12. Призовий фонд Додаткових турів розіграшів накопичується поступово та 
розігрується у випадку прийняття рішення Оператором державної лотереї про проведення 
Додаткових турів відповідно до правил визначених цими Умовами. До прийняття Оператором 
державної лотереї рішення про проведення Додаткових турів розіграшів, сума призового фонду 
призначеного для цих турів зараховується до резервного фонду. 

8.13. В межах призового фонду Лотереї формується резервний фонд, до якого включається: 
 відрахування частини фонду виграшу «Джекпот» відповідно до наказу Оператора; 
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 відрахування призового фонду основних турів розіграшу певного тиражу Лотереї у 
випадку не виявлення переможців у цих турах відповідного тиражу; 

 відрахування призового фонду Додаткових турів розіграшів. 
8.14. Резервний фонд може використовуватись за рішенням Оператора на: 
 формування виграшу категорії «Джекпот»; 
 формування виграшів категорій Додаткових турів розіграшів; 
 проведення суперрозіграшу туру «Джекпот» в порядку передбаченому цими умовами; 
 відшкодування витрат Оператора для виплати виграшів, здійснених за рахунок власних 

коштів Оператора. 
8.15. В разі закінчення проведення Лотереї, під час проведення розіграшу останнього 

тиражу, фонди виграшів всіх категорій, в т.ч. кошти резерву, підлягають обов’язковому 
гарантованому розігруванню в повному обсязі. Для цих цілей, якщо в якій-небудь призовій 
категорії переможці не будуть виявлені, кошти виграшу такої категорії перейдуть до фонду 
виграшу наступної, нижчої, категорії з 1-3 категорії виграшів, в якій будуть виявлені переможці.  

8.16. У разі недостатності коштів призового фонду тиражу для виплати мінімальних 
гарантованих, крім резервного фонду Лотереї, Оператор може на власний розсуд використати 
власні кошти для виплати цих виграшів, з наступним відшкодуванням таких витрат за рахунок 
резервного фонду Лотереї.  

8.17. Запланований кошторис доходів і витрат на проведення Лотереї з постатейною 
розшифровкою, складений у грошовому виразі (на кожний рік) викладений в Додатку № 2 до цих 
Умов. 

9. ГРАНИЧНИЙ ТЕРМІН ПРИЙНЯТТЯ СПЛАТ УЧАСТІ У ЛОТЕРЕЇ. 
9.1. Граничний строк прийняття сплат участі у Лотереї - не пізніше дати закінчення 

проведення Лотереї, яка визначається наказом Оператора. Дата граничного строку прийняття 
сплати участі у Лотереї повідомляється Оператором заздалегідь до настання граничного строку 
прийняття сплати участі у Лотереї в засобах масової інформації або на офіційному Інтернет сайті 
Оператора. 

9.2. При наближенні граничного строку прийняття сплати участі у Лотереї, електронна 
система прийняття ставок Оператора поступово обмежує кількість послідовних розіграшів 
тиражів, в яких можуть взяти участь гравці. Зобов’язання Оператора, які залишаються 
невиконаними на дату закінчення проведення Лотереї, залишаються чинними та підлягають 
виконанню у відповідності до цих Умов. 

 
10. СТРОК ЗВЕРНЕННЯ ГРАВЦІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВИГРАШІВ. 

10.1. Гравець може звернутися з вимогою про отриманням виграшу протягом 90 днів, 
починаючи з наступного дня після проведення розіграшу тиражу.  

10.2. Граничний строк звернення гравця з вимогою про отримання виграшу у випадку 
припинення випуску та проведення Лотереї – 30 (тридцяти) днів з дати припинення проведення 
Лотереї. 

10.3. Після закінчення вказаних строків вимоги гравців щодо отримання виграшу не 
приймаються, гравці вважаються такими, що втратили право на отримання виграшу, а виграшні 
ігрові білети та/або лотерейні чеки (квитанції) вважаються недійсними. 

10.4. У разі якщо протягом зазначених строків ігровий білет та/або лотерейний чек 
(квитанція) не пред'являється для оплати, сума призу, що припадає на такий ігровий білет та/або 
чек (квитанцію), спрямовується до залишкового фонду Лотереї. Порядок та напрями 
використання залишкового фонду Лотереї визначаються наказом Оператора та ліцензійними 
умовами. 

 
11. СТРОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ (ЕКСПЕРТИЗИ) ОПЕРАТОРОМ ТА ВИПЛАТИ ВИГРАШІВ. 

11.1. Строк проведення Оператором перевірки права гравця на одержання виграшу та/або 
перевірки (експертизи) паперового ігрового білету та/або лотерейного чеку (квитанції): 

- сумою вимоги щодо виплати виграшу 15 000, 00 (п’ятнадцять тисяч) гривень не може 
перевищувати 1 (одного) місяця, починаючи з дня звернення гравця за отриманням виграшу; 

- сумою вимоги щодо виплати виграшу 30 000, 00 (тридцять тисяч) гривень не може 
перевищувати 2 (двох) місяців, починаючи з дня звернення гравця за отриманням виграшу; 

- сумою вимоги щодо виплати виграшу 100 000, 00 (ста тисяч) гривень не може 
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перевищувати 3 (трьох) місяців, починаючи з дня звернення гравця за отриманням виграшу; 
- сумою вимоги щодо виплати виграшу 1 000 000, 00 (один мільйон) гривень і більше не 

може перевищувати 6 (шести) місяців, починаючи з дня звернення гравця за отриманням 
виграшу. 

11.2. Граничний строк виплати виграшів: 
- сумою вимоги щодо виплати виграшу 15 000, 00 (п’ятнадцять тисяч) гривень не може 

перевищувати 1 (одного) місяця, починаючи з дня звернення гравця за отриманням виграшу; 
- сумою вимоги щодо виплати виграшу 30 000, 00 (тридцять тисяч) гривень не може 

перевищувати 2 (двох) місяців, починаючи з дня звернення гравця за отриманням виграшу; 
- сумою вимоги щодо виплати виграшу 100 000, 00 (ста тисяч) гривень не може 

перевищувати 3 (трьох) місяців, починаючи з дня звернення гравця за отриманням виграшу; 
- сумою вимоги щодо виплати виграшу 1 000 000, 00 (один мільйон) гривень і більше не 

може перевищувати 6 (шести) місяців, починаючи з дня звернення гравця за отриманням 
виграшу. 

11.3. Виграші сплачуються виключно в національній валюті України. Виграш може 
сплачуватися у готівковому вигляді або у безготівковому вигляді на банківській рахунок гравця. 
Виплата виграшів у безготівковому вигляді здійснюється за рахунок суми виграшу. Виплата 
виграшів у безготівковому вигляді шляхом почтового переводу здійснюється за рахунок суми 
виграшу гравця. Виграш може виплачуватись повністю однією сумою або частинами у межах 
строку встановленого для його виплати Оператором. 

11.4. Під час виплати виграшу Оператор діє в якості податкового агента платника податку 
з податку з доходів фізичних осіб і військового збору та утримує вказаний податок та збір за 
рахунок виграшу в порядку та за ставками, визначеними чинним законодавством України. 

11.5. Виплата виграшів здійснюється Оператором або розповсюджувачами на підставі та у 
відповідності до укладених з ними правочинів. 

11.6. При сплаті виграшу паперовий ігровій білет та/або лотерейний чек (квитанція) на 
паперовому носії передається гравцем розповсюджувачу або представнику Оператора в обмін на 
виграш. Якщо такий ігровий білета та/або лотерейний чек (квитанція) має взяти участь в 
проведенні розігрування наступних тиражів, гравцю, замість зданого, видається поновлений 
лотерейний чек (квитанція), який містить інформацію про участь в наступних розіграшах 
тиражів. 

11.7. З метою виконання вимог чинного законодавства, під час виплати виграшу від гравця 
може вимагатися надати паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків 
(окрім випадку, коли гравець через свої релігійні переконання відмовився від його прийняття), 
а також поставити підпис на копіях наданих документів, заяві про видачу виграшу, згоді на 
обробку персональних даних, на розрахункових документах (в разі отримання виграшу 
готівкою). 

11.8. Якщо гравець бажає підтвердити джерело отриманих ним доходів, на його запит 
надається довідка, в якій зазначаються паспортні дані, сума виграшу та дата його отримання. 

12. ОПИС ОБЛАДНАННЯ. 
12.1. Опис пристрою центральної електронної системи прийняття ставок. 
Центральна електронна система прийняття ставок являє собою програмно-технічний 

комплекс, який, забезпечує прийняття ставок від гравців Лотереї, централізовану фіксацію та 
облік ставок, фіксацію та облік виплачених виграшів, прийом-передачу інформації від 
терміналів, виконує і інші функції, пов’язані з організацією та проведенням Лотереї. 

12.2 Опис пристрою терміналу електронної системи прийняття ставок. 
Термінал електронної системи прийняття ставок - програмно-технічний комплекс, який 

призначений для реєстрації здійснених розповсюджувачем або гравцем (термінал 
самообслуговування) операцій з прийняття ставок у державні лотереї та виплати виграшів, 
перевірки виграшності лотерейних білетів або інших засобів, які засвідчують участь у грі та 
передачі інформації про здійснені операції до центральної електронної системи.  

Оператором державної лотереї для випуску та проведення Лотереї застосовуються 
термінали електронної системи прийняття ставок, які належать Оператору на праві власності та 
інтегровані в пристрої допоміжного обладнання, які використовуються для розповсюдження 
Лотереї та розташовані в пунктах розповсюдження. 
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Термінали електронної системи прийняття ставок Оператора державної лотереї не містять 
в собі приладів та/або програм, які самостійно визначають результат розіграшу Лотереї або 
розмір виграшу гравця, а також не з'єднані з такими пристроями та/або програмами (крім з'єднання 
з центральною електронною системою Оператора державної лотереї). 

Термінали електронної системи прийняття ставок Оператора державної лотереї, що 
інтегровані в пристрої допоміжного обладнання, яке використовується для розповсюдження 
Лотереї, звертаються комунікаційними каналами зв’язку до центральної електронної системи 
прийняття ставок Оператора державної лотереї. 

За допомогою терміналів електронної системи прийняття ставок здійснюється реєстрація 
ігрових білетів та ігрових комбінацій чисел ігрових білетів для участі в розіграшу певного 
тиражу, передача цієї інформації до центральної електронної системи оператора лотерей. 

12.3. Опис пристроїв допоміжного обладнання.  
Лотерея розповсюджується із застосуванням допоміжного обладнання, яке 

використовується з метою забезпечення участі у Лотереї та розташоване в пунктах 
розповсюдження (термінали самообслуговування; апаратно-програмні засоби відображення 
розіграшу користувачів; пристрої візуалізації персональних комп’ютерів, мобільних телефонів; 
серверне обладнання, в тому числі з метою розповсюдження лотереї через мережу Інтернет 
тощо), яке не відноситься до електронних терміналів прийняв ставок та використовуються 
розповсюджувачами або гравцями на власний розсуд (без з'єднання з центральною 
електронною системою прийняття ставок Оператора державних лотерей та без передачі 
інформації про здійснені операції до центральної електронної системи).  

 
13. ПОЧАТОК ВИПУСКУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЛОТЕРЕЇ: 
  
«01» вересня 2019 року 

 
14. ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ, ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ СТАВОК, 
ЗЧИТУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ. ЗАХОДИ КОНТРОЛЮ. 
 14.1. Організація системи захисту випуску та проведення Лотереї передбачає інтегровану 
технологію безпеки основаних компонентів, які використовуються для її проведення 
(інформації, носіїв та накопичувачів формації, каналів заявку та обладнання і пристроїв):  

• захист ігрових білетів;  
• захист лотерейних чеків (квитанцій); 
•захист терміналів електронної системи прийняття ставок, що використовують протокол 

SSL (стандарт RFC), який підтримує надійність передачі даних за рахунок підтримки корегуючи 
кодів та безпечних хєш-функцій, та використовується в платіжних системах; 

• захист мережі комунікацій; 
• захист центральної електронної системи Оператора державної лотереї; 
• захист від впливу та втручання у результат розіграшу тиражу будь-яких осіб; 
• захист базових апаратно-програмних систем. 
14.2. Обладнання має багаторівневий електронний та фізичний захист, а також подвійне 

дублювання системи автоматичного блоку безперебійного живлення. Всі з'єднання між 
локальним сервером, терміналом та АРМ захищені SSL-шифрування (Secure Sockets Layer - рівень 
захищеності передачі даних). Доступ до програмного забезпечення терміналу та програмного 
забезпечення сервера відсутній. Дані на сервері зберігаються в зашифрованому вигляді. Для 
захисту від зовнішнього впливу на базу даних і сервер використовується Firewall (міжмережевий 
екран - комплекс апаратних чи програмних засобів, що здійснює контроль та фільтрацію 
мережевих пакетів, які через нього проходять на різних рівнях у відповідності до заданих 
правил.) Всі програмні забезпечення (терміналу, АРМ та сервера) при кожному включенні 
перевіряються на цілісність по МД-5 (Message Digest 5 - перевірка цілісності програмних засобів). 
Вся інформація, що надходить для установки на сервер АРМ або термінал, перевіряється на 
цілісність, ідентифікується і аутентифікується за допомогою спеціальних алгоритмів і системи 
паролів і ключів.  

14.3. Електронна система має багаторівневий електронний та фізичний захист, а також 
подвійне дублювання.   

Захист конфіденційної та комерційної інформації від несанкціонованого доступу та 
використання забезпечується наступним чином: 
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- захист від вторгнення засобами зовнішнього мережевого доступу реалізується 
спеціалізованими технологіями мережевої фільтрації; 

- захист від несанкціонованого вторгнення обслуговуючого персоналу досягається суворо 
регламентованим розподіленням прав доступу та апаратно – програмними засобами. 

14.4. Ігровий білет, який засвідчує участь у Державній миттєвій лотереї «Ю БІНГО» має 
унікальну нумерацію, яка складається з коду лотереї, серії білету та номеру, що складаються з 14 
(чотирнадцять) цифр.  

Нумерація ігрових білетів має послідовний характер.  
Нумерація ігрового білету складається з 14 (чотирнадцяти) цифр послідовно: 3 (три) цифри 

– код лотереї, 3 (три) цифри - серія, 8 (вісім) цифр – порядковий номер ігрового білету.  
Кожний ігровий білет має індивідуальний порядковий номер. 
14.5. Лотерейний чек (квитанція) має лотерейний номер, який присвоюється електронною 

системою і зберігається в ній, та унікальний перевірочний код (пін-код), який логічно пов’язує 
інформацію лотерейного чеку (квитанції). 

Лотерейний чек (квитанція) має індивідуальний лотерейний номер, який формується з 14 
(чотирнадцяти) цифр послідовно: 3 (три) цифри – код лотереї, 3 (три) цифри - серія, 8 (вісім) 
цифр – порядковий номер ігрового білету.  

Унікальний перевірочний код (пін-код) чеку (квитанції) є унікальним номером, який 
формується з 6 (шести) цифр. 

14.6. Пристрої для проведення розіграшу – короб з комплектами жетонів зберігаються в 
спеціальному приміщенні з обмеженим доступом. 

14.7. Оператор забезпечує Державне казначейство України засобами контролю, які 
передбачають можливість зняття інформації в режимі реального часу про сплату участі в 
Лотереї, відповідно оформивши взаємовідносини в порядку, встановленому чинним 
законодавством. Контроль здійснюється у відповідності з вимогами Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей. 

14.8. Оператор забезпечує можливість здійснення Міністерством фінансів України 
контролю за провадженням технічних засобів з прийняття сплати участі у Лотереї в 
електронному вигляді і доступу до технічних засобів обробки інформації та прийняття сплати 
участі у Лотереї. 

 
15. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ГРАВЦІВ ЛОТЕРЕЇ ТА ОПЕРАТОРА:  

15.1. Права гравців Лотереї:  
- гравці мають право на вільне придбання прав на участь у Лотереї та отримання інформації 

про умови і порядок проведення Лотереї;  
- на належний рівень культури обслуговування в процесі участі у Лотереї;   
- гравці Лотереї, які за правилами визначеними цими Умовами виграли у Лотерею, мають 

право на отримання виграшу в порядку та на підставі визначених цими Умовами;  
- у разі порушення прав гравця Лотереї, він має право звернутися безпосередньо до 

Оператора з вимогою про усунення порушень або до суду щодо захисту своїх прав.  
15.2. Обов’язки гравців Лотереї: 
- розраховуватись з розповсюджувачами або Оператором державних лотерей за участь у 

Лотерею; 
- виконувати ці Умови випуску та проведення Лотереї;  
- зберігати паперовий ігровий білет та/або лотерейний чек (квитанцію) непошкодженими 

та не розголошувати відомості щодо перевірочного коду (пін-коду) чеку (квитанції); 
- пред’являти для отримання виграшу всі необхідні документи відповідно до діючого 

законодавства України та цими Умовами; 
- перед початком сплати участі у Лотереї ознайомитися з Умовами. 
15.3. Права Оператора:  
- відмовити гравцям лотереї в отриманні виграшу з підстав, визначених в цих Умовах та в 

інших випадках передбачених чинним законодавством; 
- вимагати від гравців Лотереї надання документів, передбачених чинним законодавством 

України та цими Умовами для виплати виграшів; 
- залучати розповсюджувачів на підставі відповідних договорів з метою розповсюдження 

Лотереї. 
15.4. Обов’язки Оператора ПрАТ «Патріот»: 
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- забезпечити поширення Лотереї при суворому дотриманні принципу добровільності;  
- дотримуватись вимог чинного законодавства, що регулює лотерейну діяльність та 

положень цих Умов; 
- своєчасно та в повному обсязі проводити розрахунки з гравцями Лотереї та державним 

бюджетом України, надавати встановлену законодавством звітність. 
 
16. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ ГРАВЦІВ. 

Претензії гравців розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством 
України.  
 
17. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ. 

17.1. Ці умови набирають чинності з моменту їх опублікування (оприлюднення). 
17.2. До дій, які вчиняються Оператором щодо випуску та проведення лотереї, 

застосовуються положення тієї редакції Умов, яка діє на момент вчинення Оператором 
відповідних дій, в тому числі щодо проведення перевірок (експертиз), навіть якщо відповідні 
зміни до Умов були внесені Оператором після здійснення гравцем ставки, але до моменту 
отримання виграшу ним. 

17.3. Гравці, приймаючи участь у лотереї, шляхом внесення ставки погоджуються з цими 
Умовами.  

 

Генеральний директор ________________ Змаженко В.П. 
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