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ЗМІНИ 
до Умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава»

1. Пункт 7.1. Порядку розігрування грошових призів (виграшів)  VI категорії
призового  (виграшного)  фонду  державної  грошової  лотереї  «Лото-Забава»,  що  є
додатком 15 до Умов (далі - Порядок), викласти в наступній редакції:

«7.1. Оператор має право під час розіграшу окремих тиражів лотереї, визначених
наказом  Оператора,  проводити  додатковий  акційний  розіграш  в  межах  VI категорії
першої групи призового (виграшного) фонду тиражу лотереї (шостий етап розігрування).
Додатковий  акційний  розіграш,  за  рішенням  Оператора,  може проводитись  як  в  ході
розіграшу  тиражу  лотереї,  під  час  розігрування  якого  проводиться  п’ятий  етап
розігрування (додатковий святковий розіграш), так і в ході розіграшу тиражу лотереї, під
час розігрування якого додатковий святковий розіграш не проводиться.

Номери та дати проведення розіграшів тих тиражів, в ході яких проводитиметься
шостий  етап  розігрування  призів  (виграшів)  VI категорії  першої  групи  призового
(виграшного)  фонду  тиражу  лотерей  (додатковий  акційний  розіграш),  визначаються
наказом Оператора. Про проведення додаткового акційного розіграшу (далі – акційний
розіграш) Оператор повідомляє шляхом оприлюднення інформації про такий розіграш у
засобах масової інформації та на власному веб-сайті в мережі Інтернет.»;

2. Пункт 7.2. Порядку викласти в наступній редакції:

«7.2.  Акційний  розіграш  проводиться  серед  гравців,  які  придбали  на  тираж
лотереї,  під час розігрування якого проводитиметься акційний розіграш, одночасно не
менше 3  білетів  лотереї.  Участь  в  акційному розіграші  є  добровільною.  На кожному
білеті лотереї (за умови одночасного придбання гравцем трьох або більше білетів лотереї
на  тираж  лотереї,  під  час  розіграшу  якого  проводитиметься  акційний  розіграш)
зазначається додаткова ігрова комбінація - додаткова акційна комбінація.

Додаткова  акційна  комбінація  (далі  -  ігрова  комбінація)  –  додаткова  ігрова
комбінація, що являє собою однозначні числа (в діапазоні від 0 до 9), що розміщені в
один  горизонтальний  ряд.  Ігрова  комбінація  є  індивідуальною  та  відповідно  не
повторюється на будь-якому іншому білеті лотереї (в межах одного тиражу лотереї).»;

3. Пункт 7.3. Порядку викласти в наступній редакції:

«7.3.  Реєстрація  участі  в  акційному  розіграші  здійснюється  автоматично  при
одночасному придбанні трьох або більше білетів лотереї на тираж, в межах якого буде
проводиться акційний розіграш. Реєстрація участі в акційному розіграші здійснюється
відносно кожного з таких (трьох або більше) білетів лотереї. 

Інформація  про час,  протягом якого гравець може придбати білети лотереї  для
того,  щоб  бути  зареєстрованим  для  участі  у  акційному  розіграші,  публікується
Оператором  у  визначеному  ним  друкованому  засобі  масової  інформації  та/або  на
власному веб-сайті, а також може оголошуватись ведучими під час розіграшу тиражів,
що передують розіграшу тиражу, в ході якого проводитиметься такий акційний розіграш.
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Реєстрація  гравця  для  участі  в  акційному  розіграші  є  його  згодою  на
оприлюднення  відомостей  про  нього  (факту  участі  у  лотереї,  прізвища,  імені  та  по
батькові,  номера  телефону  та  суми  виграшу)  як  відомостей  про  учасника
(гравця)/переможця лотереї.

4. Пункт 7.4. Порядку викласти в такій редакції:

«7.4. Порядок визначення переможців акційного розіграшу

Визначення  переможців  акційного  розіграшу  здійснюється  за  допомогою
прикладного програмного забезпечення, виключні майнові права на використання якого
належать Оператору.

Під час акційного розіграшу серед ігрових комбінацій за принципом випадковості
визначається  кілька  ігрових  комбінацій,  які  вважаються  виграшними  комбінаціями
такого акційного розіграшу.  Кількість виграшних комбінацій,  яка визначатиметься під
час  акційного  розіграшу,  встановлюється  наказом  Оператора  окремо  для  кожного
акційного  розіграшу.  Виграшні  комбінації  акційного  розіграшу  фіксуються  тиражною
комісією у відповідному протоколі.»

5. Пункт 7.6. викласти в такій редакції:

«7.6.  Переможцем  акційного  розіграшу  вважається  гравець  –  учасник  цього
розіграшу,  який має у власності  на  відповідний тираж лотереї  три  білети лотереї,  на
кожному з яких зазначена додаткова ігрова комбінація (додаткова акційна комбінація), на
одному з трьох зазначена додаткова ігрова комбінація (додаткова акційна комбінація), що
повністю співпала з результатами розіграшу шостого етапу розігрування (з виграшною
комбінацією акційного розіграшу)  грошових призів  (виграшів)  VI категорії  призового
(виграшного) фонду того тиражу лотереї, в якому такий білет брав участь.»;

6. Абзац перший пункту 8.1 Порядку викласти в такій редакції:

«8.1.  Виграш  шостого  етапу  розігрування  (додаткового  акційного  розіграшу)
виплачується  гравцю, визначеному переможцем цього етапу  розігрування,  на  підставі
пред’явлених ним трьох білетів лотереї на відповідний тираж лотереї, на кожному з яких
зазначена додаткова ігрова комбінація (додаткова акційна комбінація), на одному з яких
зазначена  додаткова  ігрова  комбінація  (додаткова  акційна  комбінація),  що  повністю
співпала з результатами розіграшу зазначеного етапу розігрування (з виграшною ігровою
комбінацією  акційного  розіграшу),  паспорта  та  довідки,  виданої  органом  державної
фіскальної  служби  України,  про  присвоєння  йому  реєстраційного  номеру  облікової
картки платника податків (ідентифікаційний номер), окрім випадку, коли гравець через
свої  релігійні  переконання відмовився від прийняття  реєстраційного номера облікової
картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті.».

Прикінцеві положення

Ці Зміни до Умов набирають чинності з 24 травня 2015 року.
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