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         ЗАТВЕРДЖЕНО 
         наказом ТОВ «М.С.Л.» 
         від 03.06.2022 року 
         № 46 

 
 
 

УМОВИ 
ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ГРОШОВОЇ ЛОТЕРЕЇ 

«ЛОТО-ЗАБАВА» 
(нова редакція) 

 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Цей документ визначає умови проведення (у тому числі випуску) державної 
грошової лотереї «Лото-Забава».  

Умови проведення державної грошової лотереї «Лото-Забава» (далі – Умови) 
розроблені відповідно до Закону України «Про державні лотереї в Україні» та інших чинних 
нормативно-правових актів України. 

Лотерея «Лото-Забава» (далі – лотерея) є державною грошовою лотерею, що 
проводиться з метою здійснення відрахувань на благодійну допомогу, включаючи підтримку 
розвитку в Україні фізичної культури, спорту та спорту осіб з інвалідністю. 

1.2. Лотерея проводиться оператором державних лотерей Товариством з обмеженою 
відповідальністю «М.С.Л.», код ЄДРПОУ 30109292, місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. 
Шовковична, 50-а (далі – Оператор). 

1.3. Лотерея проводиться із використанням електронної системи прийняття ставок, 
яка контролюється в режимі реального часу Державною казначейською службою України. 

1.4. У цих умовах терміни вживаються у такому значенні: 

білет лотереї – засіб, роздрукований з електронної системи прийняття ставок 
Оператора чи сформований в цій системі в електронній формі, що засвідчує здійснення 
учасником ставки у лотерею, ігрові комбінації учасника лотереї, а також (у разі його 
виграшності відповідно до цих Умов) є підставою для виплати виграшу у лотерею. Білет 
лотереї засвідчує право на участь у лотереї, а саме у розіграші тиражу лотереї, номер якого 
зазначений (відображений) у білеті лотереї; 

вебсайт – вебсайт www.msl.ua та всі його субдомени; 

окремо визначений розповсюджувач - розповсюджувач, який має право виплачувати 
виграші у лотерею у будь-якому розмірі відповідно до умов договору, укладеного із 
Оператором. Інформацію про окремо визначених розповсюджувачів можна дізнатися за 
телефоном гарячої лінії, номер якого розміщується у пунктах розповсюдження лотереї та на 
вебсайті Оператора в мережі Інтернет (www.msl.ua); 

основна ігрова комбінація – будь-яка комбінація із 25 символів, які складаються із 23 
чисел із діапазону чисел від 1 до 75 включно та двох символів МСЛ; 

основний розіграш тиражу – розіграш, за результатом проведення якого визначаються 
переможці в призових категоріях: Джек-пот, І призової категорії, ІІІ призової категорії та IV 
призової категорії призового (виграшного) фонду того тиражу лотереї, в межах якого 
проводиться такий розіграш. Основний розіграш тиражу лотереї має назву «Велика гра». 

символ МСЛ – зображення у вигляді підкови, яке означає, що клітина, на якій воно 
розташоване (зображене), пільгова, тобто символ МСЛ означає будь-яке число з діапазону 
чисел від 1 до 75 включно. 

1.5. Реалізація білетів лотереї проводиться виключно на добровільних засадах. 
Учасником лотереї може бути фізична особа, яка досягла 18 років та за власним бажанням, 
самостійно і добровільно сплатила ставку (ставки) розповсюджувачу лотереї. При здійсненні 
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ставки з використанням мережі Інтернет (у тому числі з використанням мобільного додатку 
Оператора) учасник зобов'язаний підтвердити, що він досяг 18-річного віку. 

Білети лотереї можуть розповсюджуватись через мережу пунктів розповсюдження (у 
тому числі через термінали самообслуговування), через мережу Інтернет (у тому числі з 
використанням мобільного додатку Оператора) та/або в інший спосіб, не заборонений 
законодавством. У будь-якому випадку, факт реалізації білету лотереї (включаючи ігрову 
інформацію, що зазначена на білеті лотереї) реєструється в електронній системі прийняття 
ставок. 

Прийняття ставок у лотерею може здійснюватись у спосіб/способи, у тому числі з 
використанням електронних платіжних систем, що не суперечить/суперечать чинному 
законодавству. 

1.6. Прийняття ставок в лотерею у пунктах розповсюдження здійснюється у готівковій 
формі або, за наявності технічної можливості у пункті розповсюдження, у безготівковій 
формі. Прийняття ставок у лотерею через мережу Інтернет (у тому числі за допомогою 
мобільного додатку Оператора) та через термінал самообслуговування здійснюється у 
безготівковій формі. 

Учасник підтверджує факт здійснення ним ставки в лотерею через мережу Інтернет (у 
тому числі за допомогою мобільного додатку Оператора) шляхом пред’явлення Оператору 
або уповноваженим Операторам особам білета лотереї в електронній формі, що був 
спрямований у персональний кабінет учасника або у мобільний додаток Оператора, або на 
електронну пошту учасника, вказану ним при реєстрації на вебсайті (зокрема, за допомогою 
мобільного додатку Оператора). 

Учасник за власним бажанням може отримати придбаний ним через мережу Інтернет 
(у тому числі за допомогою мобільного додатку Оператора) білет лотереї в паперовій формі, 
крім випадку, коли за таким білетом лотереї в електронній формі вже здійснено виплату 
виграшу. Для цього він повинен пред’явити розповсюджувачу, визначеному Оператором 
зокрема, роздруківку білету лотереї в електронній формі, інформацію про своє прізвище, ім’я 
та по батькові (за наявності), дату народження, реквізити паспорта, довідку, видану 
уповноваженим державним органом, про присвоєння йому реєстраційного номеру облікової 
картки платника податків (окрім випадку, коли учасник через свої релігійні переконання 
відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про 
що має відповідну відмітку в паспорті чи запис про відмову від прийняття реєстраційного 
номеру облікової картки платника податків України на електронному безконтактному носії), 
номер білета лотереї в електронній формі, адресу електронної пошти та/або номер 
мобільного телефону. 

Розповсюджувач, визначений Оператором, звіряє дані білета лотереї в електронній 
формі з даними електронної системи прийняття ставок та, при їх співпадінні, роздруковує з 
електронної системи прийняття ставок білет лотереї (в паперовій формі), що відповідає 
пред’явленому учасником білету лотереї в електронній формі. Придбаний учасником білет 
лотереї в електронній формі може бути виданий цьому учаснику в паперовому вигляді лише 
один раз. 

1.7. Ставка у лотерею повинна бути сплачена фізичною особою в повному обсязі до 
моменту її реєстрації в електронній системі прийняття ставок та, відповідно, до моменту 
передачі (направлення) їй білета лотереї. 

1.8. Вартість одного білета лотереї становить 20 грн., окрім випадків, передбачених 
підпунктами 1.8.1 – 1.8.3 цього пункту Умов. 

1.8.1. Фізична особа, при здійсненні ставки в лотерею, може обумовити зазначення на 
білеті лотереї від однієї до п’яти пар додаткових ігрових комбінацій «Парочка», вартістю 5 
грн. кожна пара. Під парою додаткових ігрових комбінацій «Парочка» розуміється дві 
додаткові ігрові комбінації «Парочка», кожна з яких незалежно одна від одної бере участі в 
розіграші тиражу лотереї. В такому випадку, вартість одного білета лотереї становитиме: 
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- 25 грн. при зазначені на білеті лотереї однієї пари додаткових ігрових комбінацій 
«Парочка»; 

- 30 грн. при зазначені на білеті лотереї двох пар додаткових ігрових комбінацій 
«Парочка»; 

- 35 грн. при зазначені на білеті лотереї трьох пар додаткових ігрових комбінацій 
«Парочка»; 

- 40 грн. при зазначені на білеті лотереї чотирьох пар додаткових ігрових комбінацій 
«Парочка»; 

- 45 грн. при зазначені на білеті лотереї п’яти пар додаткових ігрових комбінацій 
«Парочка». 

1.8.2. Фізична особа, при здійсненні ставки в лoтepeю, може обумовити (окрім випадку, 
передбаченого цими Умовами) зазначення на білеті лотереї додаткової ігрової комбінації 
«Багаті та відомі» вартістю 2 грн. У такому разі вартість одного білета лотереї становитиме 
22 грн. 

1.8.3. У випадку, якщо фізична особа при здійсненні нею ставки в лотерею обумовить 
зазначення на білеті лотереї додаткової ігрової комбінації «Багаті та відомі» та від однієї до 
п’яти пар додаткових ігрових комбінацій «Парочка», вартість одного білета лотереї 
становитиме:  

- 27 грн. при зазначені на білеті лотереї додаткової ігрової комбінації «Багаті та 
відомі» та однієї пари додаткових ігрових комбінацій «Парочка»; 

- 32 грн. при зазначені на білеті лотереї додаткової ігрової комбінації «Багаті та 
відомі» та двох пар додаткових ігрових комбінацій «Парочка»; 

- 37 грн. при зазначені на білеті лотереї додаткової ігрової комбінації «Багаті та 
відомі» та трьох пар додаткових ігрових комбінацій «Парочка»; 

- 42 грн. при зазначені на білеті лотереї додаткової ігрової комбінації «Багаті та 
відомі» та чотирьох пар додаткових ігрових комбінацій «Парочка»; 

- 47 грн. при зазначені на білеті лотереї додаткової ігрової комбінації «Багаті та 
відомі» та п’яти пар додаткових ігрових комбінацій «Парочка». 

1.9. Кількість білетів лотереї, яку може придбати одна фізична особа, не обмежується. 
У будь-якому разі фізична особа, яка придбала білет лотереї, повинна його належним чином 
зберігати щонайменше до закінчення проведення розіграшу того тиражу лотереї, на який 
такий білет був придбаний та зареєстрований в електронній системі прийняття ставок 
Оператора. Номер тиражу лотереї, в розіграші якого білет лотереї братиме участь та, 
відповідно, зареєстрований в електронній системі прийняття ставок Оператора, зазначається 
на білеті лотереї. 

У разі якщо білет лотереї за результатом проведення розіграшу того тиражу лотереї, 
на який він зареєстрований в електронній системі прийняття ставок Оператора, є виграшним, 
учасник лотереї – власник виграшного білета лотереї повинен у строк та у порядку, що 
передбачені цими Умовами, пред’явити такий білет Оператору чи розповсюджувачу лотереї 
для проведення експертизи білета лотереї та (у разі підтвердження за результатом 
проведеної експерти білета лотереї його дійсність та виграшність) виплати виграшу. 

1.10. Запланований кошторис доходів і витрат на проведення лотереї визначений у 
додатку 1 до цих Умов.  

1.11. Розрахунки між фізичними особами, які мають намір взяти участь у лотереї, та 
розповсюджувачами лотереї щодо здійснення/прийняття ставки у лотерею здійснюються 
відповідно до чинного законодавства України. Час прийняття ставок у лотерею від учасників 
визначається Оператором. Прийняття ставок (розповсюдження білетів лотереї) на певний 
тираж лотереї припиняється (закінчується) у строк, визначений Оператором, однак не 
пізніше ніж за 4 години до початку проведення розіграшу відповідного тиражу лотереї. 
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Розрахунки між Оператором (уповноваженими ними особами – розповсюджувачами) 
та учасниками лотереї щодо повернення ставки у лотерею, виплати виграшу у лотерею 
здійснюються відповідно до чинного законодавства України. 

1.12. Лотерея проводиться тиражами з періодичністю розіграшів тиражів один раз на 
тиждень. Розіграші тиражів лотереї проводяться публічно в день та час, що визначаються 
Оператором. Інформація щодо дати та часу початку проведення розіграшу тиражу лотереї 
зазначається на білеті лотереї. Місце проведення розіграшів тиражів лотереї – м. Київ 

Одночасно може проводитися кілька тиражів лотереї, але в будь-якому разі щотижня 
відбуватиметься розіграш одного тиражу лотереї.  

1.13. Придбання фізичною особою білета лотереї є укладенням між такою фізичною 
особою та Оператором договору приєднання щодо участі в лотереї на умовах, що визначені 
цими Умовами в редакції, чинній на дату придбання білета лотереї (здійснення ставки у 
лотерею). За одним виграшним білетом лотереї може бути лише один переможець.  

ІІ. ОПИС БІЛЕТА ЛОТЕРЕЇ 

2.1. Білети лотереї можуть бути як в паперовій, так і в електронній формі. Білет 
лотереї в паперовій формі видається учаснику, який здійснив ставку у лотерею в пункті 
розповсюдження (у тому числі через термінал самообслуговування або за допомогою pos-
терміналу). Білет лотереї в електронній формі видається (надсилається) учаснику, який 
здійснив ставку у лотерею через мережу Інтернет (у тому числі з використанням мобільного 
додатку Оператора).  

2.2. Кожний білет лотереї містить: 

 - короткий номер білета, який є індивідуальним в межах терміналу електронної 
системи прийняття ставок, за допомогою якого білет лотереї був роздрукований з 
електронної системи прийняття ставок; 

 - унікальний 24-значний індивідуальний номер білета лотереї, що є повним номером 
білета лотереї та за яким відбувається ідентифікація виграшності білета лотереї; 

- інформацію про дату та час початку проведення розіграшу тиражу лотереї, в якому 
білет приймає участь; 

- номер тиражу лотереї, в якому білет приймає участь; 

- три основні ігрові поля, в кожному з яких розміщено основну ігрову комбінацію; 

- додаткові ігрові комбінації (у випадках, передбачених цими Умовами); 

- іншу інформацію, що визначена Оператором. 

Білет лотереї, який роздруковується з електронної системи прийняття ставок, крім 
зазначеної вище інформації, містить перевірочний штрих-код.  

2.3. Білет лотереї, який роздруковується з електронної системи прийняття ставок, має 
такі ступені захисту: унікальний 24-хзначний індивідуальний контрольний номер білета 
лотереї, за яким відбувається ідентифікація виграшності білета; перевірочний штрих-код. 

Білет лотереї (в електронній формі) має такі ступені захисту: унікальний 24-хзначний 
індивідуальний номер білета лотереї, за яким відбувається ідентифікація виграшності білета 
у вигляді цифрових комбінацій; унікальний 24-хзначний індивідуальний  номер, за яким 
відбувається ідентифікація виграшності білета лотереї, у вигляді штрих коду.    

2.4. На одному білеті лотереї зазначаються три основні ігрові поля, в кожному з яких 
зазначено основну ігрову комбінацію, та, за бажанням учасника, може зазначатись додаткова            
(-ві) ігрова  (-ві) комбінація (-ї) «Парочка» та/або інші додаткові ігрові комбінації розіграшів V 
категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї. Основні ігрові поля з основними 
ігровими комбінаціями, а також додаткові ігрові комбінації (за наявності) є невід’ємною 
частиною білету лотереї. 

Білети лотереї беруть участь у розіграші тиражу лотереї, на який вони зареєстровані в 
електронній системі прийняття ставок Оператора, всіма основними ігровими комбінаціями, 
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додатковими ігровими комбінаціями (за наявності) і кожна основна ігрова комбінація, 
додаткова ігрова комбінація (за наявності) може бути виграшною.  

Фізична особа визначає ігрові комбінації серед доступних ігрових комбінацій, 
згенерованих центральною електронною системою прийняття ставок, шляхом оплати нею 
вартості білета лотереї із відповідними ігровими комбінаціями. При цьому, фізична особа, яка 
має намір взяти участь у лотереї, не має права обумовлювати кількість основних ігрових 
полів та, відповідно, кількість основних ігрових комбінацій, які зазначатимуться на білеті 
лотереї. 

2.5. В одному основному ігровому полі білета розміщена одна основна ігрова 
комбінація. Числа в одній основній ігровій комбінації можуть повторюватися.  

Одна основна ігрова комбінація (23 числа від 1 до 75 включно та два символи МСЛ) 
розміщені в 25 клітинках, розташованих на 5-ти горизонтальних рядках (по 5 клітинок у 
кожному рядку). В кожній такій клітинці зазначено по одному ігровому символу - числу із 
діапазону чисел від 1 до 75 включно або символ МСЛ. 

ІІІ. ПРАВИЛА ГРИ І ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

3.1. Розіграші тиражів лотереї проводяться за принципом випадковості у присутності 
тиражної комісії, яка формується Оператором відповідно до чинного законодавства України. 
Тиражна комісія має право втручатися у хід розіграшу тиражу лотереї у випадку порушення 
цих Умов. 

3.2. Розіграш тиражу лотереї проводиться за допомогою основного лототрону, 
лототрону для розіграшу «Парочка», чотирьох лототронів для п’ятого етапу розігрування 
призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї, іншого 
обладнання, передбаченого цими Умовами (пристрій Водопад, пристрій Колесо, ігрові кульки, 
тощо), а також з використанням спеціального програмного забезпечення, права на яке 
належать Оператору. У випадках, передбачених цими Умовами, для проведення розіграшу 
тиражу лотереї може використовуватися ігровий мішок.  

3.3. Технічний стан обладнання (лототронів), за допомогою якого здійснюватиметься 
розіграш тиражу лотереї, перевіряється шляхом його контрольного запуску або в інший 
спосіб, визначений тиражною комісією, таким чином, щоб усунути можливість впливу на 
справність такого обладнання та своєчасність проведення тиражу лотереї.  

Голова і члени тиражної комісії перевіряють комплектність тиражних кульок у 
футлярах, здійснюють закладення кульок до лототронів, які використовуються під час 
проведення розіграшу тиражу, здійснюють контроль за правильністю проведення розіграшу 
тиражу лотереї, ведуть запис виграшних номерів кульок, які випадають з лототронів, ведуть 
запис виграшних ігрових комбінацій та вчиняють інші дії, визначені цими Умовами. 
Результати проведення розіграшу тиражу лотереї фіксуються тиражною комісією у 
протоколах, які підписуються головою та членами тиражної комісії (протокол № 1 – додаток 
2, протокол № 2- додаток 3, протокол № 3 – додаток 4, протокол № 4 – додаток 5, протокол № 
5 – додаток 6, протокол № 6 – додаток 7, протокол № 7 – додаток 8, протокол № 8 – додаток 9, 
протокол № 9 – додаток 10, протокол № 10 – додаток 11, протокол № 11 – додаток 12). 

3.5. Окремі розіграші в межах проведення розіграшу тиражу лотереї, як правило, 
проводяться в такій черговості: а) розіграш першого етапу розігрування призів (виграшів) V 
категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї; б) розіграш другого етапу 
розігрування призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї;  
в) розіграш третього етапу розігрування призів (виграшів) V категорії призового 
(виграшного) фонду тиражу лотереї; г) розіграш четвертого етапу розігрування призів 
(виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї; ґ) розіграш п’ятого 
етапу розігрування призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду тиражу 
лотереї; д) основний розіграш тиражу лотерею (розіграш «Велика гра»); е) розіграш сьомого 
етапу розігрування призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду тиражу 
лотереї; є) розіграш восьмого етапу розігрування призів (виграшів) V категорії призового 
(виграшного) фонду тиражу лотереї (у разі його проведення) та ж) розіграш шостого етапу 
розігрування призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї. 
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Оператор за потреби має право змінювати черговість проведення окремих розіграшів 
у межах розіграшу тиражу лотереї. 

3.6. Визначення переможців у призових категоріях Джек-пот, І, ІІІ та IV призових 
категоріях здійснюється за допомогою основного лототрону, в якому знаходяться 75 кульок з 
нанесеними на них номерами від 1 до 75 включно. 

Всі основні ігрові комбінації білетів лотереї, зареєстрованих на відповідний тираж 
лотереї, знаходяться на ігровому сервері. Кульки з основного лототрону випадають одна за 
одною, утворюючи ряд виграшних чисел. Номери кульок вносяться до ігрового комп’ютера, 
який з’єднаний з ігровим сервером. Ігровий сервер обробляє інформацію і відбирає білети 
лотереї, зареєстровані на поточний тираж лотереї, які містять виграшні комбінації. 

Учасники слідкують за випаданням з основного лототрону кульок з номерами 
(вилученням кульок із ігрового мішка у випадках, передбачених пунктом 3.7 цих Умов) і 
кожний номер кульки відмічають в основних ігрових комбінаціях, зазначених на їх білеті 
(білетах) лотереї. 

3.7. У випадку виходу з ладу основного лототрону перед початком проведення 
основного розіграшу тиражу (розіграшу «Велика гра»), такий розіграш проводиться із 
застосуванням ігрового мішка, виготовленого з непрозорої тканини. Тиражна комісія 
закладає до ігрового мішка 75 кульок (із номерами від 1 до 75 включно) із запасного 
комплекту кульок. Кульки з непрозорого ігрового мішка виймають учасники в студії. Ігровий 
мішок знаходиться в руках одного з ведучих лотереї, який і пропонує учасникам виймати 
кульки. Після виймання кульки з ігрового мішка, її номер оголошується ведучим, кулька 
поміщається у спеціальну касету, а її зображення транслюється таким чином, щоб учасники 
мали можливість побачити її номер без додаткових зусиль. При проведенні розіграшу тиражу 
із застосуванням ігрового мішка, ведучі забезпечують неможливість для учасника в студії, 
який виймає кульку, бачити номери кульок, що знаходяться у ігровому мішку. Результатом 
розіграшу, в такому випадку, є номери кульок, які під час основного розіграшу лотереї були 
вилучені із ігрового мішка відповідно до цих Умов. 

У випадку виходу з ладу основного лототрону під час проведення основного розіграшу 
тиражу (розіграшу «Велика гра»), до результатів основного розіграшу зараховуються номери 
кульок, що випали з основного лототрону до моменту виходу його з ладу. Далі розіграш 
тиражу відбувається за допомогою непрозорого ігрового мішка та запасного комплекту 
кульок. Голова та члени тиражної комісії закладають до ігрового мішка кульки із запасного 
комплекту кульок (за виключенням кульок із номерами, що випали із основного лототрону 
до моменту виходу його з ладу). Після закладення тиражною комісією зазначених кульок до 
ігрового мішка розіграш продовжується відповідно до правил, зазначених в абзаці першому 
цього пункту Умов. Результатом розіграшу, в такому випадку, є номери кульок, що випали з 
лототрону до моменту виходу його з ладу, та номери кульок, які під час основного розіграшу 
лотереї були вилучені із ігрового мішка відповідно до цього пункту Умов. 

3.8. Номери кульок, які під час проведення основного розіграшу тиражу (розіграшу 
«Велика гра») випали із основного лототрону та/або були вилучені із ігрового мішка у 
випадках, передбачених пунктом 3.7 цих Умов, утворюють основну виграшну ігрову 
комбінацію розіграшу тиражу. Номери кульок, які під час проведення основного розіграшу 
тиражу були вилучені із ігрового мішка, для цілей визначення переможців основного 
розіграшу тиражу (розіграшу «Велика гра») прирівнюються до номерів, що випали з 
лототрону. 

3.9. Учасник одержує право на отримання Джек-поту, у разі, якщо в одній основній 
ігровій комбінації білета лотереї співпадуть всі числа у трьох горизонтальних рядках 
(горизонталях) із номерами, зазначеними на кульках, що випали з лототрону, за умови, що в 
цих трьох горизонтальних рядках (горизонталях) відсутні символи МСЛ. У разі, якщо кілька 
учасників тиражу лотереї набули права на отримання Джек-поту, сума Джек-поту тиражу 
ділиться між такими учасниками в рівних частинах. 

3.10. За рішенням Оператора під час проведення тиражів, визначених Оператором, 
може здійснюватися особливий розподіл Джек-поту відповідного тиражу, а саме  якщо під час 
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розіграшу такого тиражу лотереї жодний учасник не набув права на отримання Джек-поту у 
відповідності до пункту 3.9 цих Умов, то учасник, який набув право на отримання призу 
(виграшу) першої категорії відповідно до пункту 3.11 цих Умов, також набуває право на 
отримання Джек-поту. У разі, якщо таких учасників два або більше, то Джек-пот тиражу 
розподіляється між ними у рівних частинах. 

Інформація про тиражі (номер тиражу, дата проведення розіграшу тиражу), під час 
проведення розіграшу яких здійснюватиметься особливий розподіл Джек-поту, розміщується 
Оператором на вебсайті в мережі Інтернет та/або в засобі (-ах) масової інформації, 
визначеному (-их) Оператором. 

3.11. Учасник одержує право на отримання призу (виграшу) І-ої  категорії у разі, 
якщо в одній основній ігровій комбінації білета лотереї співпадуть всі числа у трьох 
горизонтальних рядках (горизонталях) із номерами, зазначеними на кульках, що випали з 
лототрону, за умови, що в одній чи двох з трьох таких горизонталей зазначається один чи два 
символи МСЛ. 

3.12. Учасник одержує право на отримання призу (виграшу) ІІІ-ої категорії у разі, 
якщо: 

а) в одній основній ігровій комбінації білета лотереї співпадуть всі числа у двох 
будь-яких горизонтальних рядках (горизонталях) із номерами, зазначеними на кульках, що 
випали з лототрону, незалежно від того, чи є в таких горизонталях символ (-и) МСЛ; 

або 

б) в одній основній ігровій комбінації білета лотереї співпадуть всі числа у двох 
повних діагоналях із номерами, зазначеними на кульках, що випали з лототрону, незалежно 
від того, чи є в таких діагоналях символ (-и) МСЛ. 

3.13. Учасник одержує право на отримання призу (виграшу) ІV категорії у разі, якщо: 

а) в одній основній ігровій комбінації білета лотереї співпадуть всі числа у одному 
будь-якому горизонтальному рядку із номерами, зазначеними на кульках, що випали з 
лототрону, незалежно від того, чи є в такій горизонталі символ МСЛ; 

або 

б) в одній основній ігровій комбінації білета лотереї співпадуть всі числа в одній 
будь-якій повній діагоналі із номерами, зазначеними на кульках, що випали з лототрону, 
незалежно від того, чи є в такій діагоналі символ МСЛ. 

3.14. Виграш V категорії визначається у відповідності до Порядку розігрування 
грошових призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду державної грошової 
лотереї «Лото-Забава» (далі – Порядок), який додається до цих Умов (додаток 13). 
Розігрування призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї 
визначається Порядком. 

3.15. Учасники, які за результатом проведення розіграшу тиражу лотереї набули права 
на отримання Джек-поту (його частини), не набувають права на отримання виграшів І, ІІІ, ІV 
категорій призового (виграшного) фонду тиражу лотереї за основною ігровою комбінацією, в 
якій має місце співпадіння, передбачене пунктом 3.9 цих Умов, окрім випадку, коли учасники 
набули права на отримання Джек-поту відповідно до пункту 3.10 цих Умов.  

У разі, якщо учасники лотереї набули права на отримання Джек-поту (його частини) 
відповідно до пункту 3.10 цих Умов, то такі учасники не набувають права на отримання 
виграшів ІІІ та ІV категорій призового (виграшного) фонду тиражу лотереї за основною 
ігровою комбінацією, в якій має місце співпадіння, передбачене пунктом 3.11 цих Умов.  

Учасники, які за результатом проведення розіграшу тиражу лотереї набули права на 
отримання призу (виграшу) першої категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї, 
не набувають права на отримання виграшів ІІІ та ІV категорій призового (виграшного) фонду 
тиражу лотереї за основною ігровою комбінацією, в якій має місце співпадіння, передбачене 
пунктом 3.11 цих Умов.  
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Учасники, які за результатом проведення розіграшу тиражу лотереї набули права на 
отримання призу (виграшу) третьої категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї, 
не набувають права на отримання виграшів ІV категорії призового (виграшного) фонду 
тиражу лотереї за основною ігровою комбінацією, в якій має місце співпадіння, передбачене 
пунктом 3.12 цих Умов. 

У разі, якщо в основній ігровій комбінації білета лотереї співпадуть всі числа у двох 
будь-яких горизонтальних рядках (горизонталях) із номерами, зазначеними на кульках, що 
випали з лототрону, незалежно від того, чи є в таких горизонталях символ (-и) МСЛ, а також в 
цій же основній ігровій комбінації співпадуть всі числа у двох повних діагоналях із номерами, 
зазначеними на кульках, що випали з лототрону, незалежно від того, чи є в таких діагоналях 
символ (-и) МСЛ, учасник - власник такого білета лотереї набуває права на отримання призу 
як за співпадіння, передбачене підпунктом «а» пункту 3.12 цих Умов, так і за співпадіння, 
передбачене підпунктом «б» пункту 3.12 цих Умов. Зазначене положення не поширюється па 
випадки, коли в такій основній ігровій комбінації також має місце співпадіння, що 
передбачене пунктом 3.9, 3.11 цих Умов. 

У разі, якщо в основній ігровій комбінації білета лотереї співпадуть всі числа у одному 
будь-якому горизонтальному рядку із номерами, зазначеними на кульках, що випали з 
лототрону, незалежно від того, чи є в такій горизонталі символ МСЛ, а також в цій же 
основній ігровій комбінації співпадуть всі числа в одній будь-якій повній діагоналі із 
номерами, зазначеними на кульках, що випали з лототрону, незалежно від того, чи є в такій 
діагоналі символ МСЛ, учасник - власник такого білета лотереї набуває права на отримання 
призу як за співпадіння, передбачене підпунктом «а» пункту 3.13 цих Умов, так і за 
співпадіння, передбачене підпунктом «б» пункту 3.13 цих Умов. Зазначене положення не 
поширюється на випадки, коли в такій основній ігровій комбінації також має місце 
співпадання, що передбачене пунктом 3.9, 3.11, чи 3.12 цих Умов. 

3.16. Проведення основного розіграшу тиражу лотереї (розіграшу «Велика гра») 
припиняється у разі, коли в одній основній ігровій комбінації білета лотереї співпадуть всі 
числа у трьох будь-яких горизонтальних рядках (горизонталях) (незалежно від того наявний 
чи відсутній в таких горизонталях символ (-и) МСЛ) із номерами, зазначеними на кульках, що 
випали з лототрону (вилучені із ігрового мішка у випадках, передбачених цими Умовами). 

3.17. Тиражне обладнання, а також комплекти тиражних кульок в окремих футлярах, в 
період між проведенням тиражів, зберігаються у будівлі, що охороняється. 

Щоквартально комісією, яку призначає генеральний директор Оператора, 
проводиться контрольне зважування всіх тиражних кульок лотереї, після чого складається 
акт. 

Допустиме відхилення + /- 0,3 г від середньої ваги кульки - 3,8 г. 

3.18. Особливості проведення розіграшів тиражів лотереї під час дії воєнного стану 
визначаються розділом ХІ цих Умов. 

IV. ПРИЗОВИЙ (ВИГРАШНИЙ) ФОНД ЛОТЕРЕЇ ТА ЙОГО РОЗПОДІЛ 

4.1. Під час проведення лотереї Оператор здійснює формування призового 
(виграшного) фонду лотереї. Формування, розподіл та використання коштів призового 
(виграшного) фонду лотереї здійснюється Оператором відповідно до цих Умов та чинного 
законодавства України. 

Кошти призового (виграшного) фонду лотереї не належать Оператору та підлягають 
обов’язковому розігруванню (розподілу) між учасниками лотереї відповідно до цих Умов. 
Облік коштів призового (виграшного) фонду лотереї здійснює Оператор відповідно до вимог 
чинного законодавства України. 

4.2. Призовий (виграшний) фонд лотереї складається з призових (виграшних) фондів 
тиражів лотереї. Під час проведення кожного тиражу лотереї Оператор здійснює формування 
призового (виграшного) фонду відповідного тиражу лотереї, на формування якого 
спрямовується 50% розміру кожної здійсненої учасником ставки у лотерею (вартості кожного 
реалізованого білета лотереї) на відповідний тираж лотереї. 
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Оператор має право спрямовувати на формування призового (виграшного) фонду 
тиражу лотереї кошти резервного призового (виграшного) фонду лотереї, який формується 
відповідно до цих Умов (далі – резервний фонд). Оператор має право спрямовувати кошти 
резервного фонду як до призового (виграшного) фонду тиражу лотереї в цілому, так і до 
окремої призової категорії (окремих призових категорій) призового (виграшного) фонду 
тиражу лотереї. 

4.3. Сформований Оператором призовий (виграшний) фонд тиражу лотереї 
розподіляється на призові категорії в такому порядку: 

Спочатку здійснюється формування фонду другого етапу розігрування виграші в V 
категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї, до якого спрямовується 50% суми 
коштів, отриманих в якості плати за додаткові ігрові комбінації «Парочка». 

Після формування фонду другого етапу розігрування виграшів V категорії призового 
(виграшного) фонду тиражу лотереї, кошти у розмірі 50% обсягу оплачених учасниками на 
тираж додаткових ігрових комбінацій «Багаті та відомі» спрямовуються на формування V 
категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї (на формування призів (виграшів) 
п’ятого етапу розігрування цієї категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї). 

Кошти призового (виграшного) фонду тиражу лотереї, які залишаються, 
розподіляються таким чином: 

40,6 % - на формування Джек-поту та фонду призів (виграшів) I категорії;  

8,1% - на формування фонду призів (виграшів) IIІ категорії; 

36% - на формування фонду призів (виграшів) ІV категорії; 

15,3% - на формування фонду призів (виграшів) V категорії (в частині першого, 
третього — сьомого та (у разi проведення) восьмого етапів розігрування). 

4.4. Розмір Джек-поту та розмір фонду призів (виграшів) I категорії призового 
(виграшного) фонду тиражу лотереї визначається наказом Оператора. У будь-якому разі 
загальна сума Джек-поту та фонду призів (виграшів) І категорії призового (виграшного) 
фонду тиражу лотереї, визначена наказом Оператора, не може бути меншою за суму коштів, 
сформовану відповідно до абзацу п’ятого пункту 4.3 цих Умов. 

У разі, якщо за результатом проведення розіграшу тиражу лотереї кілька учасників 
набули права на отримання Джек-поту, сума Джек-поту, визначена наказом Оператора, 
розподіляється (ділиться) між такими учасниками у рівних частинах. 

У разі, якщо за результатом проведення розіграшу тиражу лотереї кілька учасників 
набули права на отримання виграшу І категорії, фонд призів (виграшів) І категорії призового 
(виграшного) фонду тиражу лотереї, визначений наказом Оператора, розподіляється 
(ділиться) між такими учасниками у рівних частинах. 

4.5. Розмір виграшу на одну виграшну комбінацію в III категорії призового 
(виграшного) фонду тиражу лотереї визначається розподілом частини призового 
(виграшного) фонду, який належить до цієї категорії, на кількість виграшних комбінацій у цій 
категорії, але не менше мінімальної суми виграшу, встановленої наказом Оператора 
відповідно до пункту 4.11 цих Умов. 

4.6. Виграші першого, третього – сьомого та (у разі проведення) восьмого етапів 
розігрування V категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї визначаються 
відповідно до Порядку розігрування грошових призів (виграшів) V категорії призового 
(виграшного) фонду державної грошової лотереї «Лото-Забава». 

Розміри виграшів IV категорії, другого етапу розігрування виграшів V категорії 
призового (виграшного) фонду тиражу лотереї визначаються наказом Оператора.  

4.7. У разі, якщо за результатом проведення розіграшу тиражу лотереї жодний учасник 
тиражу лотереї не набув права на отримання Джек-поту, сума Джек-поту спрямовується до 
резервного призового (виграшного) фонду лотереї. 
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У разі, якщо за результатом проведення розіграшу тиражу лотереї жодний учасник 
тиражу лотереї не набув права на отримання призу І категорії призового (виграшного) фонду 
тиражу лотереї, кошти фонду призів (виграшів) І категорії призового (виграшного) фонду 
такого тиражу лотереї спрямовуються Оператором до резервного призового (виграшного) 
фонду лотереї. 

У разі, якщо за результатом проведення розіграшу тиражу лотереї жодний учасник не 
набув права на отримання виграшу ІІІ категорії, сума коштів фонду ІІІ категорії призового 
(виграшного) фонду такого тиражу лотереї спрямовується до резервного призового 
(виграшного) фонду лотереї. 

У разі, якщо за результатом проведення розіграшу тиражу лотереї жодний учасник не 
набув права на отримання виграшу ІV категорії, сума коштів фонду ІV категорії призового 
(виграшного) фонду такого тиражу лотереї спрямовується до резервного призового 
(виграшного) фонду лотереї. 

4.8. У випадку перевищення суми відрахувань до фонду IV категорії призового 
(виграшного) фонду тиражу лотереї над загальною сумою виграних виграшів ІV категорії 
призового (виграшного) фонду тиражу лотереї, різниця перевищення спрямовується до 
резервного призового (виграшного) фонду лотереї. Оператор може прийняти рішення щодо 
спрямування до фонду ІV категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї коштів (чи 
частини коштів) резервного призового (виграшного) фонду лотереї. 

У випадку перевищення загальної суми виграних учасниками виграшів ІV категорії 
призового (виграшного) фонду тиражу лотереї над сумою фонду зазначеної категорії, 
сформованою відповідно до пункту 4.3 цих Умов, різниця перевищення фінансується за 
рахунок резервного призового (виграшного) фонду лотереї, а при не достатності коштів 
резервного фонду – за рахунок власних коштів Оператора. 

4.9. У випадку перевищення суми відрахувань до фонду другого етапу розігрування 
виграшів V категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї над загальною сумою 
виграних виграшів другого етапу розігрування виграшів V категорії призового (виграшного) 
фонду такого тиражу лотереї, різниця перевищення спрямовується до резервного призового 
(виграшного) фонду лотереї. Оператор може прийняти рішення щодо спрямування до фонду 
другого етапу розігрування виграшів V категорії призового (виграшного) фонду тиражу 
лотереї коштів (чи частини коштів) резервного призового (виграшного) фонду лотереї. 

У випадку перевищення загальної суми виграних учасниками виграшів другого етапу 
розігрування виграшів V категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї над сумою 
фонду другого етапу розігрування виграшів зазначеної категорії призового (виграшного) 
фонду такого тиражу лотереї, сформованою відповідно до пункту 4.3 цих Умов, різниця 
перевищення фінансується за рахунок резервного призового (виграшного) фонду лотереї, а 
при не достатності коштів резервного фонду – за рахунок власних коштів Оператора. 

У разі, якщо за результатом проведення розіграшу тиражу лотереї, загальна сума 
виграних учасниками виграшів V категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї  
(окрім другого етапу розігрування цієї призової категорії) перевищує суму відрахувань до V 
категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї, що передбачена в абзаці восьмому 
пункту 4.3 цих Умов, різниця покривається (фінансується) за рахунок резервного призового 
(виграшного) фонду лотереї, а при не достатності коштів резервного фонду – за рахунок 
власних коштів Оператора. 

У разі перевищення величини (розміру) V категорії призового (виграшного) фонду 
тиражу лотереї, сформованої відповідно до пункту 4.3 цих Умов, над загальною сумою 
виграних учасниками виграшів цієї категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї 
(окрім другого етапу розігрування V категорії призового (виграшного) фонду тиражу 
лотереї), різниця перевищення спрямовується до резервного призового (виграшного) фонду 
лотереї.  

4.10. Порядок формування та використання резервного призового (виграшного) 
фонду лотереї регламентується Положенням про порядок формування та використання 
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резервного призового (виграшного) фонду державної грошової лотереї “Лото-Забава”, що є 
невід’ємною частиною цих Умов (додаток 14). 

Резервний призовий (виграшний) фонд лотереї є частиною призового (виграшного) 
фонду лотереї та не належить Оператору. 

4.11. Мінімальний виграш в основному розіграші тиражу лотереї на одну виграшну 
комбінацію встановлюється наказом Оператора. У разі, якщо за результатом проведення 
основного розіграшу тиражу лотереї виграш на одну виграшну комбінацію складає суму 
меншу ніж мінімальний виграш, то різниця між мінімальним виграшем, встановленим 
наказом Оператора, та сумою виграшу, що припала на одну виграшну комбінацію відповідно 
до цих Умов, покривається за рахунок коштів резервного призового (виграшного) фонду 
лотереї. 

У разі, якщо при відсіканні до суми кратної гривні, сума виграшу ІІІ категорії 
призового (виграшного) фонду буде меншою за розмір мінімального виграшу в основному 
розіграші, сума виграшу ІІІ категорії призового (виграшного) фонду відсікається до величини 
такого мінімального виграшу. 

4.12. Суми виграшів Джек-пот, I категорії відсікаються до величини кратної гривні. 
Сума відсікання спрямовується до резервного призового (виграшного) фонду лотереї. 

Сума виграшу ІІІ категорії відсікається до величини кратної гривні, але не менше 
величини, що відповідає мінімальному виграшу в основному розіграші тиражу лотереї, який 
визначений наказом Оператора відповідно до пункту 4.11 цих Умов. Сума відсікання 
спрямовується до резервного призового (виграшного) фонду лотереї.   

4.13. Оператор має право спрямувати до будь-якої категорії призового (виграшного) 
фонду тиражу лотереї кошти (чи частину коштів) резервного призового (виграшного) фонду 
лотереї. 

4.14. Особливості формування та розподілу призового (виграшного) фонду тиражів 
лотереї, розіграші яких проводяться під час дії воєнного стану, визначаються розділом ХІ цих 
Умов. 

V. ВИПЛАТА ВИГРАШІВ 

5.1. За результатами розіграшу тиражу складається Офіційна таблиця виграшів 
розіграшу тиражу державної грошової лотереї «Лото-Забава», яка зберігається в 
електронному вигляді на центральному сервері Оператора. В Офіційній таблиці виграшів 
розіграшу тиражу державної грошової лотереї «Лото-Забава» зазначаються, зокрема, 
унікальні 24-хзначні індивідуальні номери виграшних білетів лотереї. 

Для визначення строку виплати виграшу у лотерею на підставі одного виграшного 
білета лотереї (виграші Джек-пот, І, ІІІ, IV, V (в частині другого етапу розігрування) категорій) 
враховується загальна сума коштів, яка припала на один виграшний білет лотереї, незалежно 
від кількості виграшних ігрових комбінацій (виграшів) на ньому. 

5.2. Втрата білета лотереї, пошкодження унікального індивідуального номеру білета 
лотереї, штрих-коду та інші пошкодження білета лотереї, що не дозволяють однозначно 
встановити числову та іншу інформацію, зазначену на білеті лотереї, рівно як і відсутність 
унікального індивідуального номеру білета лотереї, що є повним номером білета лотереї, в 
Офіційній таблиці виграшів розіграшу тиражу державної грошової лотереї «Лото-Забава», 
позбавляють учасника права на отримання виграшу. 

5.3. Вимоги учасників лотереї щодо виплати виграшів (призів) приймаються протягом 
строку, що розпочинається не пізніше першого дня, що слідує за днем закінчення проведення  
розіграшу тиражу лотереї, на який було зареєстровано білет лотереї в електронній системі 
прийняття ставок, та закінчується 1 березня 2026 року включно (окрім випадків, коли 
рішенням Оператора відносно окремого тиражу чи групи тиражів лотереї визначена інша 
дата закінчення перебігу строку щодо пред'явлення учасниками вимоги про виплату 
виграшів у лотереї за таким тиражем (тиражами). 



12 

У разі визначення Оператором відносно окремого тиражу чи групи тиражів лотереї 
іншої (ніж зазначена вище) дати закінчення перебігу строку щодо пред'явлення учасниками 
вимоги про виплату виграшів за результатом проведення розіграшу відповідного (-их) 
тиражу (-ів) лотереї, Оператор зобов'язаний розмістити відповідну інформацію на власному 
вебсайті та у пунктах розповсюдження лотереї не пізніше ніж за один місяць до дня 
закінчення перебігу зазначеного строку. В будь-якому разі, строк пред'явлення вимоги щодо 
виплати виграшів за виграшними білетами лотереї триватиме не менше 180 днів з дня 
трансляції розіграшу того тиражу лотереї, на який, відповідно, були зареєстровані в 
електронній системі прийняття ставок такі білети лотереї. 

Зі спливом строку, протягом якого учасники  відповідно до цих Умов можуть 
пред'явити вимоги щодо виплати виграшів за виграшними білетами певного тиражу лотереї, 
виграшні білети лотереї цього тиражу лотереї, що не були пред'явлені до оплати протягом 
такого строку, вважаються недійсними, до оплати не приймаються і виплата призів 
(виграшів) за ними не проводиться. Виграші за такими білетами лотереї спрямовуються до 
залишкового призового (виграшного) фонду лотереї. 

5.4. Виграші у лотерею виплачуються протягом таких строків: 

- виграші у розмірі до 10 000,00 грн. включно виплачуються (окрім виплати таких 
виграшів у пунктах розповсюдження лотереї ) протягом трьох місяців з дня пред’явлення 
учасником лотереї  до розповсюджувача, уповноваженого виплачувати виграші відповідного 
розміру, чи до представництва Оператора документів, передбачених цими Умовами, однак не 
пізніше дати закінчення проведення лотереї ; 

- виграші у розмірі від 10 000,01 грн. до 100 000,00 грн. включно виплачуються 
протягом 12 місяців з дня пред’явлення учасником лотереї  до розповсюджувача, 
уповноваженого виплачувати виграші відповідного розміру, чи до представництва Оператора 
документів, передбачених цими Умовами, однак не пізніше дати закінчення проведення 
лотереї ;   

- виграші у розмірі від 100 000,01 грн. до 250 000,00 грн. включно виплачуються 
протягом 24 місяців з дня пред’явлення учасником лотереї  до розповсюджувача, 
уповноваженого виплачувати виграші у зазначеному розмірі, чи до представництва 
Оператора документів, передбачених цими Умовами, однак не пізніше дати закінчення 
проведення лотереї ; 

- виграші у розмірі від 250 000,01 грн. до 500 000,00 грн. включно виплачуються 
протягом 36 місяців з дня пред’явлення учасником лотереї  до розповсюджувача, 
уповноваженого виплачувати виграші у зазначеному розмірі, чи до представництва 
Оператора документів, передбачених цими Умовами, однак не пізніше дати закінчення 
проведення лотереї ; 

- виграші у розмірі від 500 000,01 грн. до 1 000 000,00 грн включно виплачуються 
протягом 48 місяців з дня пред’явлення учасником лотереї  до розповсюджувача, 
уповноваженого виплачувати виграші у зазначеному розмірі, чи до представництва 
Оператора документів, передбачених цими Умовами, однак не пізніше дати закінчення 
проведення лотереї .    

- виграші у розмірі від 1 000 000,01 грн. до 3 000 000,00 грн. включно виплачуються 
протягом 60 місяців з дня пред’явлення учасником лотереї  до розповсюджувача, 
уповноваженого виплачувати виграші у зазначеному розмірі, чи до представництва 
Оператора документів, передбачених цими Умовами, однак не пізніше дати закінчення 
проведення лотереї .    

- виграші у розмірі 3 000 000,01 грн. та більше виплачуються протягом 84 місяців з дня 
пред’явлення учасником до розповсюджувача, уповноваженого виплачувати виграші у 
зазначеному розмірі, чи до представництва Оператора документів, передбачених цими 
Умовами, однак не пізніше  дати закінчення проведення лотереї . 

5.5. Порядок виплати виграшів за виграшними білетами лотереї, роздрукованими з 
електронної системи прийняття ставок у паперовій формі 
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5.5.1. Призи (виграші) розміром до 3 726,00 грн. включно виплачуються у будь-якому 
пункті розповсюдження лотереї  на підставі пред’явленого учасником виграшного білета 
лотереї . 

Виграші у пунктах розповсюдження виплачуються у готівковіи  формі відразу після 
проведення розповсюджувачем експертизи білета лотереї  на предмет и ого виграшності (за 
умови виграшності білета лотереї  та наявності у розповсюджувача відповідної  суми коштів). 
У разі відсутності в пункті розповсюдження коштів в сумі, що необхідна для виплати виграшу, 
учасник може звернутись за виплатою виграшу до іншого пункту розповсюдження. 

Призи (виграші) розміром до 3 726,00 грн. включно можуть виплачуватись у 
представництвах Оператора чи окремо визначеними розповсюджувачами поза межами 
пунктів розповсюдження у готівковіи  формі (через касу) або, за бажанням учасника і 
відповідно до и ого письмової  заяви, у безготівковіи  формі шляхом перерахування суми 
виграшу на рахунок учасника (за рахунок суми виграшу). 

5.5.2. Виграші у розмірі від 3 726,01 грн.  до 50 000,00 грн. можуть виплачуватись: 

- розповсюджувачами, які мають право виплачувати виграші такого розміру, у пунктах 
розповсюдження (у разі прийняття Оператором рішення про виплату виграшів зазначеного 
розміру у пунктах розповсюдження чи в окремих пунктах розповсюдження) у готівковій 
формі; 

- окремо визначеними розповсюджувачами у готівковій формі (через касу) чи, за 
бажанням учасника і відповідно до його письмової заяви, в безготівковій формі. 

- у представництвах Оператора у готівковій формі (через касу) чи, за бажанням 
учасника і відповідно до його письмової заяви, в безготівковій формі. 

5.5.3. Виграші у розмірі 50 000,01 грн. і більше можуть виплачуватись: 

- окремо визначеними розповсюджувачами у готівковій формі (через касу) чи в 
безготівковій формі. 

- центральним офісом Оператора у готівковій формі (через касу) чи, за бажанням 
учасника і відповідно до його письмової заяви, в безготівковій формі. 

5.5.4. Окремо визначені розповсюджувачі можуть виплачувати виграші у розмірі до 
50 000,00 грн. включно як у пунктах розповсюдження (у порядку, передбаченому підпунктом 
5.5.1 цього пункту Умов), так і поза межами пунктів розповсюдження у готівковіи  формі 
(через касу) або, за бажанням учасника та відповідно до и ого письмової  заяви, у безготівковіи  
формі шляхом перерахування суми виграшу на рахунок учасника (за рахунок суми виграшу). 

Окремо визначені розповсюджувачі виплачують виграші у лотерею (окрім випадку, 
коли такі виграші виплачуються окремо визначеними розповсюджувачами у пункті 
розповсюдження) на підставі пред’явленого учасником виграшного білета лотереї , паспорта, 
а також довідки, виданої  уповноваженим державним органом, про присвоєння и ому 
реєстраціи ного номеру облікової  картки платника податків (окрім випадку, коли учасник 
через свої  релігіи ні переконання відмовився від прии няття реєстраціи ного номера облікової  
картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті чи запис про відмову від 
прии няття реєстраціи ного номеру облікової  картки платника податків Украї ни в 
електронному безконтактному носії ).  

Виграші окремо визначеними розповсюджувачами, при ї х виплаті не в пункті 
розповсюдження, виплачуються у готівковіи  формі (через касу) або, за бажанням учасника і 
відповідно до и ого письмової  заяви, у безготівковому вигляді шляхом перерахування суми 
виграшу на рахунок учасника за рахунок учасника (тобто за рахунок суми виграшу). При 
виплаті учаснику – переможцю лотереї  виграшу у готівковіи  формі він зобов’язании  
розписатись про отримання виграшу у видатковому касовому ордері. 

5.5.5. Представництва Оператора виплачують виграші на підставі пред’явленого 
учасником виграшного білета лотереї , паспорта, а також довідки, виданої  уповноваженим 
державним органом, про присвоєння и ому реєстраціи ного номеру облікової  картки платника 
податків (окрім випадку, коли учасник через свої  релігіи ні переконання відмовився від 
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прии няття реєстраціи ного номера облікової  картки платника податків, про що має 
відповідну відмітку в паспорті чи запис про відмову від прии няття реєстраціи ного номеру 
облікової  картки платника податків Украї ни в електронному безконтактному носії ).  

Виграші представництвом Оператора виплачуються у готівковіи  формі (через касу) 
або, за бажанням учасника і відповідно до и ого письмової  заяви, у безготівковому вигляді 
шляхом перерахування суми виграшу на рахунок учасника за рахунок учасника (тобто за 
рахунок суми виграшу). При виплаті учаснику – переможцю лотереї  виграшу у готівковіи  
формі він зобов’язании  розписатись про отримання виграшу у видатковому касовому ордері. 

Представництво Оператора має право передати подані учасником документи для 
виплати виграшу до окремо визначеного розповсюджувача для виплати виграшу такому 
учаснику. 

5.5.6. Для отримання призу (виграшу) у розмірі 50 000,01 грн. і більше учасник може 
звернутись до представництва Оператора, яке передає отримані від учасника документи до 
центрального офісу Оператора або до окремо визначеного розповсюджувача для проведення 
експертизи білета лотереї  та виплати виграшу (за умови виграшності білета лотереї ). 
Учасник, в такому разі, повинен пред’явити до представництва Оператора: виграшнии  білет 
лотереї , паспорт, а також довідку, видану уповноваженим державним органом, про 
присвоєння и ому реєстраціи ного номеру облікової  картки платника податків (окрім випадку, 
коли учасник через свої  релігіи ні переконання відмовився від прии няття реєстраціи ного 
номера облікової  картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті чи 
запис про відмову від прии няття реєстраціи ного номеру облікової  картки платника податків 
Украї ни в електронному безконтактному носії ). 

Центральнии  офіс Оператора виплачує виграші у розмірі 50 000,01 грн. і більше у 
готівковіи  формі (через касу) або, за бажанням учасника і відповідно до и ого письмової  заяви, 
у безготівковому вигляді шляхом перерахування суми виграшу на рахунок учасника за 
рахунок учасника (тобто за рахунок суми виграшу). При виплаті учаснику – переможцю 
лотереї  виграшу у готівковіи  формі він зобов’язании  розписатись про отримання виграшу у 
видатковому касовому ордері. 

5.6. Порядок виплати виграшів за білетами лотереї в електронній формі, придбаними 
через вебсайт у мережі Інтернет чи мобільний додаток: 

5.6.1. Виграші за виграшними білетами лотереї в електронній формі у розмірі до 
54999,99 грн. виплачуються розповсюджувачем, який здійснює розповсюдження лотереї 
через мережу Інтернет (веб-сайт) чи через мобільний додаток, у готівковій формі або, за 
бажанням учасника та за наявності технічної можливості, у безготівковій формі шляхом 
перерахування суми виграшу на банківський рахунок учасника або на рахунок учасника в 
електронній платіжній системі. Перерахування призу на банківський рахунок учасника або на 
рахунок учасника в електронній платіжній системі здійснюється за рахунок останнього, 
тобто за рахунок суми призу. 

Зазначені вище виграші можуть зараховуватися до ігрового балансу учасника лотереї 
в його персональному кабінеті, створеному на вебсайті чи в мобільному додатку. У такому 
разі, виграш вважається виплаченим з моменту збільшення ігрового балансу учасника – 
переможця лотереї на суму його виграшу (з врахуванням приписів Податкового кодексу 
України). 

5.6.2. Виграші за виграшними білетами лотереї в електронній формі у розмірі 
55 000,00 грн. і більше можуть виплачуватись: 

- окремо визначеними розповсюджувачами, у тому числі розповсюджувачем, який 
здійснює розповсюдження лотереї через вебсайт чи мобільний додаток, у готівковій формі 
(через касу) чи, за бажанням учасника і відповідно до його письмової заяви, в безготівковій 
формі. 

- центральним офісом Оператора у готівковій формі (через касу) чи, за бажанням 
учасника і відповідно до його письмової заяви, в безготівковій формі. 
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5.6.3. Для отримання виграшу за виграшним білетом лотереї в електронній формі  
учасник повинен ініціювати перед розповсюджувачем, який здійснює розповсюдження 
лотереї через вебсайт (відповідно до процедур, запроваджених на вебсайті) чи мобільний 
додаток (відповідно до процедур, запроваджених в мобільному додатку), виплату 
відповідного виграшу. 

У разі, якщо сума виграшу за виграшним білетом лотереї в електронній формі 
становить 55 000,00 грн. чи більше або якщо учасник – переможець лотереї має намір 
отримати виграш за електронним білетом лотереї у готівковій формі, незалежно від суми 
виграшу, розповсюджувач, який реалізував даний білет лотереї, роздруковує цей білет 
лотереї з електронної системи прийняття ставок у паперовій формі (за допомогою терміналу 
електронної системи прийняття ставок) та передає даний білет відповідному учаснику 
лотереї або Оператору чи окремо визначеному розповсюджувачу для виплати відповідного 
виграшу учаснику лотереї або виплачує такий виграш самостійно. 

5.6.4. Виплата виграшу здійснюється на підставі виграшного білета лотереї, паспорта 
учасника – переможця лотереї, довідки, виданої уповноваженим державним органом, про 
присвоєння учаснику – переможцю лотереї реєстраційного номеру облікової картки 
платника податків (окрім випадку, коли учасник через свої релігійні переконання відмовився 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що має 
відповідну відмітку в паспорті чи запис про відмову від прийняття реєстраційного номеру 
облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії). 

5.7. У випадках, передбачених законодавством, передумовою для виплати виграшу у 
лотерею є проведення належної перевірки особи учасника лотереї відповідно до 
законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення (далі – законодавство у сфері фінансового моніторингу).  

У разі не надання учасником лотереї документів та відомостей, що необхідні для 
проведення належної перевірки його особи відповідно до законодавства у сфері фінансового 
моніторингу, чи надання учасником лотереї таких документів та відомостей у не повному 
обсязі, належний такому учаснику лотереї виграш у лотерею не виплачується, а перебіг 
строку, встановленого цими Умовами для виплати відповідного виграшу у лотерею, 
призупиняється до надання учасником лотереї таких документів та відомостей в повному 
обсязі. 

 5.8. Обов’язковою передумовою виплати виграшу у лотерею є проведення експертизи 
білета лотереї, пред’явленого (заявленого) до оплати (для виплати виграшу). Шляхом 
проведення експертизи пред’явленого (заявленого) до оплати (виплати виграшу) білета 
лотереї перевіряється право учасника на отримання виграшу у лотерею. Сутність експертизи 
білета лотереї полягає у підтвердженні або спростуванні його виграшності шляхом: 

- звірки шляхом сканування штрих-коду білета лотереї з даними електронної системи 
прийняття ставок (для білетів лотереї у паперовій формі); 

- співставлення ігрової комбінації, що зазначена в білеті лотереї, із виграшною ігровою 
комбінацією розіграшу тиражу лотереї, на який було зареєстровано такий білет лотереї; 

- встановлення відсутності ознак підробки білета лотереї (для білетів лотереї у 
паперовій формі); 

- перевірки додержання учасником граничних строків пред’явлення (заявлення) 
білета лотереї для отримання виграшу; 

- в інший спосіб, визначений Оператором. 

Експертиза білета лотереї на предмет його виграшності може проводитись: 

а) за білетами лотереї з можливим виграшем до 3 726,00 грн. включно (окрім випадків, 
передбачених підпунктом «г» цього пункту) - будь-яким розповсюджувачем лотереї або 
представництвом Оператора, або центральним офісом Оператора; 
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б) за білетами лотереї з можливим виграшем від 3 726,01 грн. та до 50 000,00 грн. 
включно (окрім випадків, передбачених підпунктом «г» цього пункту) - розповсюджувачами, 
які мають право виплачувати виграші зазначеного розміру, представництвом Оператора, або 
центральним офісом Оператора; 

в) за білетами лотереї з можливим виграшем у розмірі 50 000,01 грн. і більше - 
розповсюджувачами, які мають право виплачувати виграші зазначеного розміру, або 
центральним офісом Оператора; 

г) за білетами лотереї , придбаними через мережу Інтернет чи через мобільнии  
додаток: з можливим виграшем до 54 999,99 грн. – розповсюджувачем, якии  здіи снює 
розповсюдження лотереї  через вебсаи т чи через мобільнии  додаток відповідно; з можливим 
виграшем 55 000,00 і більше – окремо визначеними розповсюджувачами або центральним 
офісом Оператора.  

Учасник при передачі на експертизу білета лотереї  (за умови, що проведення 
експертизи та виплата виграшу здіи снюється не безпосередньо після пред’явлення 
учасником білета лотереї  та не у и ого присутності) отримує від уповноваженої  особи 
Оператора (розповсюджувача, працівника представництва Оператора), що прии має білет 
лотереї  на експертизу, Квитанцію про прии ом білета лотереї  на експертизу (далі – квитанція), 
яка підтверджує право учасника лотереї  на пред’явлении  до експертизи білет лотереї . Зразок 
квитанції  додається до цих Умов (додаток 15 до цих Умов). Учасник зобов’язании  проставити 
власнии  підпис на квитанції , чим засвідчити правильність та достовірність зазначених в 
квитанції  даних про нього та передании  ним на експертизу білет лотереї . 

5.9. Особливості виплати виграшів V категорії призового (виграшного) фонду лотереї 
визначаються Порядком розігрування грошових призів (виграшів) V категорії призового 
(виграшного) фонду державної грошової лотереї «Лото-Забава (додаток 13 до цих Умов). 

5.10. Право на одержання виграшу в лотереї може вільно відчужуватись (продаватись, 
обмінюватись, даруватись, спадкуватись тощо) учасником лотереї в повній сумі або частково 
відповідно до діючих норм цивільного законодавства України. 

Учасник має право обумовити виконання зобов'язань Оператора по виплаті виграшу 
(на всю суму виграшу) в межах строків, встановлених цими Умовами для виплати 
відповідного виграшу, на користь третьої фізичної або юридичної особи. 

При цьому учасник дає письмове розпорядження про перерахування суми виграшу 
третій особі з зазначенням її назви та банківських реквізитів рахунку. Про прийняття 
відповідного розпорядження учасника лотереї Оператор видає довідку. Учасник не може 
відмінити надане Оператору розпорядження про виконання зобов'язань Оператора по 
виплаті виграшу на користь третьої особи. 

VI. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТА ОПЕРАТОРА ЛОТЕРЕЇ 
6.1. Оператор зобов’язується:  

6.1.1. Забезпечувати розповсюдження білетів лотереї при суворому дотриманні 
принципу добровільності; 

6.1.2. Надавати своєчасну інформацію учасникам стосовно дати і часу проведення 
розіграшів тиражів; 

6.1.3. Розміщувати інформацію про результати розіграшів тиражів в кожному пункті  
розповсюдження лотереї та на власному вебсайті в мережі Інтернет; 

6.1.4. Своєчасно виплачувати  виграші за виграшними білетами лотереї; 

6.1.5. Надавати відповіді на претензії учасників у строки, передбачені Законом України 
“Про звернення громадян”;  

6.1.6. Проводити навчання працівників Оператора та розповсюджувачів щодо 
дотримання положень законодавства про лотереї та цих Умов. 
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6.1.7. Оприлюднювати ці Умови, зміни та доповнення до цих Умов (у разі їх 
затвердження) в друкованих засобах масової інформації або на власному вебсайті в мережі 
Інтернет; 

6.1.8. Формувати призовий (виграшний) фонд лотереї відповідно до цих Умов та 
чинного законодавства України; 

6.1.9. Обліковувати призовий (виграшний) фонд лотереї відповідно до чинного 
законодавства України; 

6.1.10. Розігрувати призовий (виграшний) фонд лотереї відповідно до цих Умов та 
чинного законодавства України; 

6.1.11. Використовувати кошти призового (виграшного) фонду лотереї відповідно до 
чинного законодавства України; 

6.1.12. Забезпечити захист  білетів лотереї  від підробки; 

6.1.13. Проводити експертизу кожного білета лотереї, пред’явленого до оплати 
(виплати виграшу); 

6.1.14. Управляти призовим (виграшним) фондом лотереї відповідно до цих Умов та 
чинного законодавства України. 

6.2. Учасник зобов’язується:  

6.2.1.Виконувати всі встановлені даними Умовами вимоги, необхідні для участі у грі та 
одержання виграшів.  

6.2.2. Пред’явити Оператору документи та надати інформацію, що необхідні для 
проведення належної перевірки особи учасника лотереї (у тому числі для ідентифікації його 
особи) відповідно до законодавства України, а також пред’явити (надати) інші документи та 
інформацію, що необхідні Оператору для належного виконання покладених на нього функцій 
як суб’єкта первинного фінансового моніторингу. 

6.2.3. Внести ставку в лотерею до моменту реєстрації її в електронній системі 
прийняття ставок. 

6.2.4. Зберігати білет лотереї непошкодженим для пред’явлення його Оператору чи 
розповсюджувачу з метою одержання виграшу (у випадку виграшності білета лотереї).  

6.2.5. Звернутись за отриманням виграшу у строки, визначені у цими Умовами.    

6.3. Учасник має право: 

6.3.1. Одержувати інформацію про ці Умови та зміни до них; 

6.3.2. Звертатися з претензіями на дії посадових осіб Оператора та розповсюджувачів 
до адміністрації Оператора, відповідних органів державної виконавчої влади, суду; 

6.3.3. Вимагати пред’явлення посвідчень у розповсюджувачів; 

6.3.4. На належний рівень культури обслуговування в процесі участі у грі. 

6.4. Оператор має право: 

6.4.1. Відмовити учаснику в прийнятті від нього білета лотереї у випадку пропущення 
учасником строку, визначеного цими Умовами; 

6.4.2. Відмовити учаснику у виплаті йому призу (виграшу) у випадку, коли 
пред’явлений учасником білет лотереї не відповідає умовам виграшності (є невиграшним), а 
також у разі втрати учасником білета лотереї (в тому числі білета лотереї в електронній 
формі), його (білета лотереї) пошкодження, що унеможливлює здійснення ідентифікації 
білета в електронній системі, та в інших випадках, передбачених цими Умовами та 
законодавством; 

6.4.3. В односторонньому порядку вносити зміни та/або доповнення до цих Умов (у 
тому числі із викладенням їх в новій редакції). Зміни щодо строків виплати виграшів у 
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лотерею поширюються на всіх учасників у лотерею, які набудуть статус переможця та право 
на отримання виграшу у лотерею після набрання чинності такими змінами; 

6.4.4. Відмовити учаснику у виплаті йому призу (виграшу) у випадку непред’явлення 
учасником документів та відомостей, визначених цими Умовами та чинним законодавством; 

6.4.5. Вимагати від учасника пред’явлення документів та надання інформації, що 
відповідно до законодавства України необхідні для належної перевірки учасника та 
виконання інших функцій, покладених на Оператора як на суб’єкта первинного фінансового 
моніторингу; 

6.4.6. Зупинити проведення операції із виплати виграшу у лотерею у випадках, 
визначених законодавством. Беручи участь у лотереї, учасник лотереї погоджується, що на 
період зупинення Оператором операції із виплати належного йому виграшу у лотерею (у 
випадках, передбачених законодавством) зупиняється перебіг строку, встановлений  цими 
Умовами для виплати відповідного виграшу. 

6.4.7. Прийняти рішення щодо не проведення окремих етапів  розігрування  призів 
(виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду під час проведення тих тиражів лотереї, 
розіграші яких припадають на період дії карантину, запровадженого Кабінетом Міністрів 
України, та/або на період дії воєнного стану. 

6.5. Учасник, беручи участь в лотереї (здійснюючи ставку в лотерею), цим 
погоджується із цими Умовами. 

VII. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ 

7.1. Претензії учасників, тобто скарги учасників, розглядаються Оператором у порядку 
та у строки, визначені Законом України “Про звернення громадян” та іншими актами 
законодавства, що є чинними на момент розгляду претензії.  

7.2. При відсутності в учасника або суттєвому пошкодженні білета лотереї претензія 
задоволенню не підлягає. 

VIII. СФЕРА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЛОТЕРЕЇ ТА СТРОК ПРОВЕДЕННЯ ЛОТЕРЕЇ 

8.1. Територія розповсюдження лотереї не обмежується, за виключенням тимчасово 
окупованої території України. На тимчасово окупованій території України лотерея не 
проводиться, у тому числі не розповсюджується. 

Розповсюдження лотереї проводиться при суворому дотриманні принципу 
добровільності. 

8.2. Дата початку випуску лотереї – 24.04.1998 року. Дата початку реалізації білетів 
лотереї (прийняття ставок у лотерею) – 01.08.1999 року. Білети лотереї розповсюджуються 
(ставки приймаються) до 31.01.2026 року включно, що є граничним строком реалізації білетів 
лотереї (прийняття ставок у лотерею). Граничний строк виплати виграшів – 22.08.2026 року. 
Дата закінчення проведення лотереї – 22.08.2026 року. 

Про закінчення проведення лотереї Оператор інформує в загальнодержавному 
друкованому засобі масової інформації та на власному вебсайті в мережі Інтернет в строк, 
визначений законодавством.  

ІX. ЗАХОДИ ОПЕРАТОРА ДЛЯ НАДАННЯ 
МОЖЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ 

ВЛАДИ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ ЛОТЕРЕЇ 
9.1. Оператор вживає всі передбачені чинним законодавством України заходи для 

надання можливості здійснення органами виконавчої влади контролю за проведенням 
лотереї, зокрема, надає в обсязі, передбаченому законодавством, Державній казначейській 
службі України доступ (в режимі реального часу) до центральної електронної системи 
прийняття ставок для здійснення контролю за проведенням лотереї (в режимі реального 
часу). 
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Оператор вживає всі передбачені чинним законодавством Украї ни заходи щодо 
надання можливості здіи снення органами виконавчої  влади контролю за проведенням 
лотереї . 

Контроль за електронною системою прийняття ставок здійснюється Державною 
казначейською службою України в режимі реального часу з використанням технічних засобів, 
наданих Оператором. 

X. ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ІГРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ 
СТАВОК, РОЗІГРУВАЛЬНИХ ТА ЗЧИТУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ РУХОМ 

КОШТІВ ТА БІЛЕТІВ ЛОТЕРЕЇ 

10.1. Тиражне обладнання, а також комплекти тиражних кульок, в період між 
проведенням розіграшів тиражів лотереї, зберігаються у будівлі, що охороняється.  

10.2. Захист зчитувальних пристроїв досягається особливістю алгоритму формування 
штрих-коду, нанесеного на білет лотереї.  

10.3. Захист електронної системи прийняття ставок забезпечується модулями безпеки, 
які є невід’ємною частиною комунікаційного, аплікаційного серверів, сервера баз даних та 
передбачають спеціальне програмне та апаратне забезпечення. Інформація про всі 
реалізовані білети лотереї, відміни реалізованих білетів, виплати виграшів, тощо зберігається 
на оптичних носіях, що не стираються. Зберігання та облік носіїв організовується 
Оператором. 

10.4. Захист ігрової інформації електронної системи прийняття ставок забезпечується 
від несанкціонованого доступу та використання наступним чином: 

- захист від вторгнення засобами зовнішнього мережевого доступу реалізується 
стандартними технологіями мережевої фільтрації; 

- захист електронної системи прийняття ставок від несанкціонованого вторгнення 
обслуговуючого персоналу досягається суворо регламентованим розподіленням прав доступу 
апаратно-програмними засобами. 

ХІ. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЛОТЕРЕЇ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ 

11.1. На білетах лотереї, розповсюджених в період дії воєнного стану, зазначаються 
три основні ігрові комбінації та, за бажанням гравця, може зазначатись виключно додаткова 
(-і) ігрова (-і) комбінація (-ї) «Парочка». 

Фізична особа, при здійсненні ставки у лотерею під час дії воєнного стану, не може 
обумовлювати зазначення на білеті лотереї додаткової ігрової комбінації «Багаті та відомі». 

11.2. Оператор має право змінювати місце проведення розіграшів тиражів лотереї, що 
визначене пунктом 1.2 цих Умов, виходячи із міркувань безпеки осіб, залучених до 
проведення розіграшів тиражів лотереї.  

11.3. Особливості формування та розподілу призового (виграшного) фонду тиражів 
лотереї. 

11.3.1. На формування призового (виграшного) фонду тиражів лотереї, розіграш яких 
проводитиметься у період дії воєнного стану, спрямовується 50% розміру кожної здійсненої 
учасником лотереї ставки у лотерею на відповідний тираж лотереї, який розподілятиметься у 
такому порядку: 

а) спочатку здійснюється формування фонду другого етапу розігрування виграшів V 
категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї, до якого спрямовується 50% суми 
коштів, отриманих в якості плати за додаткові ігрові комбінації «Парочка». 

б) кошти призового (виграшного) фонду тиражу лотереї, які залишились після 
формування фонду другого етапу розігрування виграшів V категорії призового (виграшного) 
фонду тиражу лотереї, розподіляються таким чином: 

38,5% - на формування Джек-поту та фонду призів (виграшів) I категорії; 

16,5% - на формування фонду призів (виграшів) III категорії; 
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45% - на формування фонду призів (виграшів) IV категорії. 

 11.3.2. Розмір Джек-поту та розмір фонду I категорії призового (виграшного) фонду 
тиражу лотереї визначається наказом Оператора. У будь-якому разі загальна сума Джек-поту 
та фонду І категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї, визначена наказом 
Оператора, не може бути меншою за суму коштів, сформовану для Джек-поту та фонду І 
категорії відповідно до підпункту 11.3.1 пункту 11.3 цих Умов. 

 11.3.3. Розмір виграшів ІV категорії призового (виграшного) фонду лотереї 
визначається наказом Оператора. 

У випадку перевищення суми відрахувань до фонду призів (виграшів) ІV категорії 
призового (виграшного) фонду тиражу лотереї над загальною сумою виграних виграшів цієї 
категорії призового (виграшного) фонду відповідного тиражу лотереї, різниця перевищення 
спрямовується до резервного призового (виграшного) фонду лотереї.  

У випадку перевищення загальної суми виграних учасниками виграшів ІV категорії 
призового (виграшного) фонду тиражу лотереї над сумою фонду зазначеної категорії, 
сформованою відповідно до підпункту 11.3.1 пункту 11.3 цих Умов, різниця перевищення 
фінансується за рахунок резервного призового (виграшного) фонду лотереї, а при 
недостатності коштів резервного призового (виграшного) фонду лотереї – за рахунок 
власних коштів Оператора. 

11.3.4. У випадку перевищення загальної суми виграних учасниками виграшів другого 
етапу розігрування V категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї над сумою 
фонду другого етапу розігрування виграшів зазначеної категорії, сформованою відповідно до 
підпункту 11.3.1 пункту 11.3 цих Умов, різниця перевищення фінансується за рахунок 
резервного призового (виграшного) фонду лотереї, а при недостатності коштів резервного 
призового (виграшного) фонду лотереї – за рахунок власних коштів Оператора. 

11.4. Під час проведення розіграшів тиражів лотереї у період дії воєнного стану 
перший, третій – восьмий етапи розігрування призів (виграшів) V категорії призового 
(виграшного) фонду тиражу лотереї не проводяться. 

11.5. Учасники лотереї, які зареєструвалися для участі в третьому та/або в п’ятому, 
та/або в шостому, та/або в сьомому етапі розігрування призів (виграшів) V категорії 
призового (виграшного) фонду тиражу № 1177 лотереї, братимуть участь у відповідному 
етапі розігрування того тиражу лотереї, розіграш якого відбудеться першим після 
припинення або скасування дії воєнного стану. 

Учасники лотереї, які набули право на участь в четвертому етапі розігрування призів 
(виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду тиражу № 1177 лотереї, братимуть 
участь в цьому етапі розігрування того тиражу лотереї, розіграш якого відбудеться першим 
після припинення або скасування дії воєнного стану (за умови дотримання ними умов щодо 
участі в цьому етапі розігрування, що передбачені Умовами). 

11.6. Учасники лотереї, які зареєструвалися для участі в третьому та/або в п’ятому, 
та/або в шостому, та/або в сьомому етапі розігрування призів (виграшів) V категорії 
призового (виграшного) фонду тиражу № 1178 лотереї, братимуть участь у відповідному 
етапі розігрування того тиражу лотереї, розіграш якого відбудеться другим після 
припинення або скасування дії воєнного стану. 

11.7. У разі виходу з ладу лототрону під час проведення основного розіграшу тиражу 
(розіграшу «Велика гра») або під час проведення розіграшу «Парочка» або перед початком 
проведення відповідного розіграшу, визначення, відповідно, основної виграшної ігрової 
комбінації або виграшної ігрової комбінації розіграшу «Парочка» здійснюється за допомогою 
ігрового мішка, виготовленого з непрозорої тканини, та запасного комплекту кульок. Кульки 
(із запасного комплекту кульок) закладаються до ігрового мішка тиражною комісією. Кульки 
з непрозорого ігрового мішка виймає голова або член тиражної комісії. Після виймання 
кульки (кульок) з ігрового мішка, її (їх) номер оголошується, кулька (кульки) поміщається у 
спеціальну касету, а її зображення транслюється таким чином, щоб учасники мали 
можливість побачити її номер без додаткових зусиль. 
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Номер кульки (кульок), що була (були) вилучена (вилучені) головою чи членом 
тиражної комісії із ігрового мішка під час проведення основного розіграшу тиражу лотереї 
(розіграшу «Велика гра»), становить число (числа) основної виграшної ігрової комбінації 
розіграшу тиражу (розіграшу «Велика гра»). У разі виходу із ладу лототрону під час 
проведення основного розіграшу тиражу (розіграшу «Велика гра»), номери кульок, що 
випали з лототрону до моменту виходу його з ладу, зараховуються до основної виграшної 
ігрової комбінації розіграшу тиражу (розіграшу «Велика гра»). 

Номер кульки (кульок), що була (були) вилучена (вилучені) головою чи членом 
тиражної комісії із ігрового мішка під час проведення розіграшу «Парочка», становить число 
(числа) виграшної ігрової комбінації розіграшу «Парочка». У разі виходу із ладу лототрону під 
час проведення розіграшу «Парочка», номери кульок, що випали з лототрону до моменту 
виходу його з ладу, зараховуються до виграшної ігрової комбінації розіграшу «Парочка». 

11.8. Результати проведення розіграшу тиражу лотереї протоколюються тиражною 
комісією. Протокол № 1 складається тиражною комісією за формою, визначеною у додатку 16 
до цих Умов. 

ХІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

12.1. Ці Умови набирають чинності з дня їх опублікування.  

12.2. Ці Умови є новою редакцією Умов проведення державної грошової лотереї «Лото-
Забава», затверджених наказом МСЛ від 22 жовтня 2020 року за № 261. 
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ДОДАТОК 1 
ДО УМОВ ПРОВЕДЕННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ ГРОШОВОЇ ЛОТЕРЕЇ «ЛОТО-ЗАБАВА» 

 
 
 

Запланований кошторис доходів і витрат на проведення 
державної грошової лотереї «Лото-Забава» 

на період з 03.06.2022 року до 20.01.2026 року 
 
 

 
 
* з 03.06.2022 року до 31.12.2022 року включно. 
** з 01.01.2026 року до 20.01.2026 року включно. 

 

Назва статті кошторису 2022 р.*, грн. 2023 р., грн. 2024 р., грн. 2025 р., грн. 2026 р.**, грн.

Реалізація лотерейних білетів 30 000 000,00 48 000 000,00 50 000 000,00 52 000 000,00 5 000 000,00

Призовий фонд 15 000 000,00 24 000 000,00 25 000 000,00 26 000 000,00 2 500 000,00

Заплановані податкові платежі та 
заплановані витрати ТОВ "М.С.Л.", у 
тому числі на благодійну допомогу 
(включаючи підтримку розвитку 
фізичної культури, спорту та спорту 
осіб з інвалідністю в Україні)

15 000 000,00 24 000 000,00 25 000 000,00 26 000 000,00 2 500 000,00
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ДОДАТОК 2 
ДО УМОВ ПРОВЕДЕННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ ГРОШОВОЇ ЛОТЕРЕЇ  
«ЛОТО-ЗАБАВА» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
 

“______”_____________ 20 __ р. 
 

Про підготовку до проведення розіграшу тиражу № _________                                                
державної лотереї «Лото-Забава» 

 
 
       Ми, тиражна комісія, у складі: 
 _______________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
засвідчуємо, що: 
1. Обладнання для розіграшу тиражу № _______ державної лотереї «Лото-Забава» нами 
перевірене і знаходиться у відповідному умовам проведення цієї державної лотереї 
робочому стані. 
 
2. У лототрон, що використовується для проведення основного розіграшу тиражу лотереї, 
закладено _____ кульок з номерами від ____ до _____ включно. Номери кульок, що закладені в 
цей лототрон _______________________________________________________________________________________________; 
 
3. У лототрон, що використовується для проведення розіграшу «Парочка», закладено _____ 
кульок з номерами від _____ до ______ включно. 
Номери кульок, що закладені в цей лототрон, ________________________________________________________ 
 
4. У кожний з чотирьох лототронів, що використовуються для проведення п’ятого етапу 
розігрування призів (виграшів) VI категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї, 
закладено _______ кульок з номерами від _____ до ______ включно. Номери кульок в межах 
кожного лототрону ________________________________________________________________________________________ 
 
5. Суми виграшів, які закладені в закриті плашки для проведення першого, третього та 
шостого етапів розігрування призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду 
тиражу лотереї, відповідають сумам виграшів, які визначені наказом ТОВ «М.С.Л.» від «____» 
___________ ________ року № ________. Суми виграшів закладено у плашки за принципом 
випадковості. 
 
Голова тиражної комісії: 

                                                       ____________________________    (_____________________________) 
Члени тиражної комісії:    

                                                        ____________________________     (____________________________) 
                                                      

                                                                        ____________________________     (_____________________________) 
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ДОДАТОК 3 
ДО УМОВ ПРОВЕДЕННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ ГРОШОВОЇ ЛОТЕРЕЇ  
«ЛОТО-ЗАБАВА» 
 
 

 

 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
 

“______”_____________ 20 __ р. 
 

Про результати розіграшу призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) 
фонду тиражу № _________ державної лотереї «Лото-Забава» 

(перший етап розігрування) 
 

 
       Ми, тиражна комісія, у складі: 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
засвідчуємо, що під час проведення розіграшу першого етапу розігрування призів 
(виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду тиражу № _________ державної 
лотереї «Лото-Забава» переможцем цього етапу розігрування було визначено  
 

____________________________________________ 
 
 
     Переможець першого етапу розігрування призів (виграшів) V категорії призового 
(виграшного) фонду тиражу № ______ державної лотереї «Лото-Забава» набув права на 
отримання суми виграшу у розмірі _________________________________________ 
(___________________________________________________________________________________________________) грн. 
 
 
 
 
Голова тиражної комісії: 
 
                                                         ____________________________    (_____________________________) 
Члени тиражної комісії:    
                                                         ____________________________     (____________________________) 
                                                      
                                                         ____________________________     (_____________________________) 
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                                                                          ДОДАТОК 4 
ДО УМОВ ПРОВЕДЕННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ ГРОШОВОЇ ЛОТЕРЕЇ 
«ЛОТО-ЗАБАВА» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«» 
                                                                                                                                                                                                                      
 

 

 
 

ПРОТОКОЛ № 3 
 

“______”_____________ 20 __ р. 
 

Про результати розіграшу призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) 
фонду тиражу № _________ державної лотереї «Лото-Забава» 

(другий етап розігрування – розіграш «Парочка») 
 

 
       Ми, тиражна комісія, у складі: 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
засвідчуємо, що під час проведення розіграшу другого етапу розігрування призів 
(виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду тиражу № _________ державної 
лотереї «Лото-Забава» (розіграш «Парочка») було визначено наступні виграшні номери: 

 
 

_______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______ 
 

 

 

 
Голова тиражної комісії: 
 

                                                      ____________________________    (_____________________________) 
Члени тиражної комісії:    
 

                                                       ____________________________    (____________________________) 
                                                      
                                                      ____________________________    (_____________________________) 
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ДОДАТОК 5 
ДО УМОВ ПРОВЕДЕННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ ГРОШОВОЇ 
ЛОТЕРЕЇ «ЛОТО-ЗАБАВА» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

ПРОТОКОЛ № 4 
 

“______”_____________ 20 __ р. 
 

Про результати розіграшу призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) 
фонду тиражу № _________ державної лотереї «Лото-Забава» 

(третій етап розігрування) 
 

 
       Ми, тиражна комісія, у складі: 
 _____________________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________________________ 
засвідчуємо, що за результатом проведення розіграшу третього етапу розігрування призів 
(виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду тиражу № _________ державної лотереї 
«Лото-Забава» було визначено виграшну ігрову комбінацію (виграшний номер):  
______ ______ ______ _______ _______ _______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ ______  
 
Переможцем третього етапу розігрування призів (виграшів) V категорії призового 
(виграшного) фонду тиражу № ______ державної лотереї «Лото-Забава» за результатом  
проведення цього етапу розігрування визначено:  
___________________________________________________________________________________________________ 

 
      Переможець третього етапу розігрування призів (виграшів) V категорії призового 
(виграшного) фонду тиражу № ______ державної лотереї «Лото-Забава» набув права на 
отримання суми виграшу у розмірі _________________________________________ 
(___________________________________________________________________________________________________) грн. 

 
 
 
 

Голова тиражної комісії: 
 
                                                         ____________________________    (_____________________________) 
Члени тиражної комісії:    
                                                         ____________________________     (____________________________) 
                                                      

                                          ____________________________     (_____________________________) 
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ДОДАТОК 6 
ДО УМОВ ПРОВЕДЕННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ ГРОШОВОЇ 
ЛОТЕРЕЇ «ЛОТО-ЗАБАВА» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ПРОТОКОЛ № 5 
 

“______”_____________ 20 __ р. 
 

Про результати розіграшу призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) 
фонду тиражу № _________ державної лотереї «Лото-Забава» 

(четвертий етап розігрування) 
 

 
       Ми, тиражна комісія, у складі: 

 _____________________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________________________ 
засвідчуємо, що за результатом проведення розіграшу четвертого етапу розігрування 
призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду тиражу № _________ 
державної лотереї «Лото-Забава» переможцями цього етапу розігрування було 
визначено: 

 
   Головний переможець четвертого етапу розігрування: 

 
    _____________________________________________________________________________________________________________ 
    Сума виграшу головного переможця цього етапу розігрування: ___________________________грн. 
(______________________________________________________________________________________________________________) 

 
   Інші переможці четвертого етапу розігрування:  
     1. ______________________________________________________________(сума виграшу _______________ грн.)  

 
     2. _____________________________________________________________ (сума виграшу ________________ грн.) 

 
     3. ______________________________________________________________(сума виграшу ________________ грн.)  

 
     4. _____________________________________________________________ (сума виграшу ________________ грн.) 
 

 
Голова тиражної комісії: 
 
                                                         ____________________________    (_____________________________) 
Члени тиражної комісії:    
                                                         ____________________________     (____________________________) 
                                                      

                                          ____________________________     (_____________________________) 
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ДОДАТОК 7 
ДО УМОВ ПРОВЕДЕННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ ГРОШОВОЇ 
ЛОТЕРЕЇ «ЛОТО-ЗАБАВА» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

ПРОТОКОЛ № 6 
 

“______”_____________ 20 __ р. 
 

Про результати розіграшу призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) 
фонду тиражу № _________ державної лотереї «Лото-Забава» 

(п’ятий етап розігрування) 
 

 
       Ми, тиражна комісія, у складі: 

 _____________________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________________________ 
засвідчуємо, що за результатом проведення розіграшу п’ятого етапу розігрування 
призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду тиражу № _________ 
державної лотереї «Лото-Забава» визначену наступні виграшні номери (за порядком 
визначення): 
 

_______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______ 
 

 
Основна виграшна ігрова комбінація п’ятого етапу розігрування: 
 

_______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______ 
 
     

 
Голова тиражної комісії: 
 
                                                         ____________________________    (_____________________________) 
Члени тиражної комісії:    
                                                         ____________________________     (____________________________) 
                                                      

                                          ____________________________     (_____________________________) 
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ДОДАТОК 8 
ДО УМОВ ПРОВЕДЕННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ ГРОШОВОЇ 
ЛОТЕРЕЇ «ЛОТО-ЗАБАВА» 
 
 
 
 

 

 
 

ПРОТОКОЛ № 7 
 

“______”_____________ 20 __ р. 
 

Про результати розіграшу призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) 
фонду тиражу № _________ державної лотереї «Лото-Забава» 

(п’ятий етап розігрування) 
 

№ 
з/п 

Виграшні номери реєстрації 
додаткових ігрових комбінацій 

«Багаті та відомі» 

Додаткові ігрові комбінації «Багаті 
та відомі», які відповідають 

виграшним номерам реєстрації 

Статус учасника, 
О – основний; 
Р – резервний   

1   О 
2   О 
3   О 
4   О 
5   О 
6   О 
7   О 
8   О 
9   О 
10   О 
11   О 
12   О 
13   О 
14   О 
15   О 
16   О 
17   О 
18   О 
19   О 
20   О 
21   О 
22   О 
23   О 
24   О 
25   Р 
26   Р 
27   Р 
28   Р 
29   Р 
30   Р 
31   Р 
32   Р 
33   Р 
34   Р 
34   Р 

 
Голова тиражної комісії: ______________________________ (___________________________________________) 
Члени тиражної комісії:  
                                                       ______________________________ (_____________________________________________) 
 
                                                       ______________________________ (_____________________________________________) 
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ДОДАТОК 9 
ДО УМОВ ПРОВЕДЕННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ ГРОШОВОЇ  
ЛОТЕРЕЇ «ЛОТО-ЗАБАВА»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ПРОТОКОЛ № 8 
 

“______”_____________ 20 __ р. 
 

Про результати проведення основного розіграшу призового (виграшного) 
фонду тиражу № _________ державної лотереї «Лото-Забава» 

(основний розіграш) 
 

       Ми, тиражна комісія, у складі: 
 ______________________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________________ 
засвідчуємо, що під час проведення основного розіграшу призового (виграшного) фонду тиражу 
№ _________ державної лотереї «Лото-Забава» було визначено наступні виграшні номери:  

 
 

_______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______ 
_______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______ 
_______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______ 
_______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______ 
_______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______ 

 
 
 

 
Голова тиражної комісії: 

 
                                                         ____________________________    (_____________________________) 
Члени тиражної комісії:    
                                                         ____________________________     (____________________________) 

                                                      
                                                         ____________________________     (_____________________________) 
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ДОДАТОК 10 
ДО УМОВ ПРОВЕДЕННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ ГРОШОВОЇ 
ЛОТЕРЕЇ «ЛОТО-ЗАБАВА» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТОК 12 
ДО УМОВ ПРОВЕДЕННЯ 
 

 

 

 
 

ПРОТОКОЛ № 9 
 

“______”_____________ 20 __ р. 
 

Про результати розіграшу призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) 
фонду тиражу № _________ державної лотереї «Лото-Забава» 

(шостий етап розігрування) 
 

       Ми, тиражна комісія, у складі: 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 
засвідчуємо, що під час проведення розіграшу шостого етапу розігрування призів (виграшів)            
V категорії призового (виграшного) фонду тиражу № _________ державної лотереї «Лото-
Забава» було визначено:  

 
_______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______  

(номер телефону основного учасника) 
 

_______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______               
(номер телефону першого резервного учасника) 

 
_______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______                

(номер телефону другого резервного учасника) 
 
 

Голова тиражної комісії: 
 

                                                         ____________________________    (_____________________________) 
Члени тиражної комісії:    
                                                         ____________________________     (____________________________) 

                                                      
                                                         ____________________________     (_____________________________) 
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ДОДАТОК 11 
ДО УМОВ ПРОВЕДЕННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ ГРОШОВОЇ ЛОТЕРЕЇ 
«ЛОТО-ЗАБАВА» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТОК 12 
                                                                      

 

 

 

 
 

ПРОТОКОЛ № 10 
 

“______”_____________ 20 __ р. 
 

Про результати розіграшу призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) 
фонду тиражу № _________ державної лотереї «Лото-Забава» 

(сьомий етап розігрування) 
 

 
       Ми, тиражна комісія, у складі: 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 
засвідчуємо, що під час проведення розіграшу сьомого етапу розігрування призів (виграшів)            
V категорії призового (виграшного) фонду тиражу № _________ державної лотереї «Лото-Забава» 
було визначено:  

 
_______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______  

(номер телефону учасника) 
 

_______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______               
(номер телефону першого резервного учасника) 

 
_______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______                

(номер телефону другого резервного учасника) 
 

 
 
 

Голова тиражної комісії: 
 

                                                         ____________________________    (_____________________________) 
Члени тиражної комісії:    
                                                         ____________________________     (____________________________) 

                                                      
                                                         ____________________________     (_____________________________) 
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ДОДАТОК 12 
ДО УМОВ ПРОВЕДЕННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ ГРОШОВОЇ ЛОТЕРЕЇ 
«ЛОТО-ЗАБАВА» 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

ПРОТОКОЛ № 11 
 

“______”_____________ 20 __ р. 
 

Про результати розіграшу призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) 
фонду тиражу № _________ державної лотереї «Лото-Забава» 

(восьмий етап розігрування -  акційний розіграш) 
 

 
       Ми, тиражна комісія, у складі: 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 
засвідчуємо, що під час проведення розіграшу восьмого етапу розігрування призів 
(виграшів)            V категорії призового (виграшного) фонду тиражу № _________ державної 
лотереї «Лото-Забава» було визначено виграшні ігрові комбінації:  

 
1. _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______  

2. _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______  

 

 
 

 
 

Голова тиражної комісії: 
 

                                                         ____________________________    (_____________________________) 
Члени тиражної комісії:    
                                                         ____________________________     (____________________________) 

                                                      
                                                         ____________________________     (_____________________________) 
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ДОДАТОК 13  
ДО УМОВ ПРОВЕДЕННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ ГРОШОВОЇ 
ЛОТЕРЕЇ «ЛОТО-ЗАБАВА» 

 
 

ПОРЯДОК РОЗІГРУВАННЯ ГРОШОВИХ ПРИЗІВ (ВИГРАШІВ) V КАТЕГОРІЇ 
ПРИЗОВОГО (ВИГРАШНОГО) ФОНДУ ДЕРЖАВНОЇ ГРОШОВОЇ ЛОТЕРЕЇ  

«ЛОТО-ЗАБАВА» 
 

Цей документ встановлює порядок розігрування грошових призів (виграшів) V категорії 
призового (виграшного) фонду державної грошової лотереї “Лото-Забава”, визначення переможців в 
цій категорії призового (виграшного) фонду лотереї, особливості порядку виплати виграшів цієї 
категорії призового (виграшного) фонду лотереї тощо. 

Цей документ є невід’ємною частиною Умов проведення державної грошової лотереї “Лото-
Забава” (надалі – Умови). 

1. Загальні положення 

1.1.В цьому Порядку терміни та скорочення вживаються в таких значеннях: 

 Водоспад – механічне обладнання, конструкція якого передбачає спадання 
(проходження з верху до низу) обраного Оператором ігрового пристосування (ігрового знаряддя) 
через низку перепон.  

 Колесо – механічний пристрій, що поділений на сектори, в кожному із яких зазначено 
одне число від 1 до 25 включно, яке не повторюються на інших секторах, за допомогою якого 
розігруються грошові призи четвертого етапу розігрування призів (виграшів) V категорії призового 
(виграшного) фонду лотереї. 

 Монета – ігрове пристосування (ігрове знаряддя) у формі монети, збільшеної в декілька 
разів.  

 Оператор – товариство з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.» (код ЄДРПОУ 30109292). 

 Реєстрація участі – реєстрація для участі в третьому, п’ятому, шостому та сьомому 
етапах розігрування призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду лотереї. 

1.2. Метою проведення розігрування є розподіл між учасниками коштів, зарахованих до V 
категорії призового (виграшного) фонду відповідного тиражу лотереї, та популяризація лотереї з 
метою збільшення надходжень до Державного бюджету України. 

1.3. Перелік виграшів, що розігруються за рахунок коштів V категорії призового (виграшного) 
фонду лотереї, визначається наказом Оператора. У разі, якщо за результатом проведення розіграшу 
будь-якого тиражу лотереї, загальна сума виграних учасниками виграшів V категорії призового 
(виграшного) фонду тиражу лотереї перевищує суму відрахувань до V категорії призового 
(виграшного) фонду тиражу лотереї, різниця покривається (фінансується) за рахунок резервного 
призового (виграшного) фонду лотереї, а при не достатності коштів резервного фонду – за рахунок 
власних коштів Оператора. 

1.4. В розігруванні призів V категорії призового (виграшного) фонду лотереї не мають права 
брати участь працівники Оператора. 

1.5. Розігрування призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду лотереї 
здійснюється в сім етапів, окрім розіграшу тиражу лотереї, під час проведення якого відповідно до 
рішення Оператора проводиться акційний розіграш (восьмий етап розігрування) згідно з цим 
Порядком. 

1.6. Учасники четвертого етапу розігрування – учасники в студії, в білетах яких (під час їх 
участі у лотереї в студії): 

- в одній основній ігровій комбінації білета лотереї співпадуть всі числа у одному будь-якому 
горизонтальному рядку (горизонталі) із номерами, зазначеними на кульках, що випали з лототрону, 
незалежно від того, чи є в таких горизонталях символ (-и) МСЛ 
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або  

- в одній основній ігровій комбінації білета лотереї співпадуть всі числа у одній повній 
діагоналі із номерами, зазначеними на кульках, що випали з лототрону, незалежно від того, чи є в 
таких діагоналях символ (-и) МСЛ 

отримують грошовий приз (виграш) у фіксованій грошовій сумі, розмір якої встановлюється 
наказом Оператора, окрім випадку коли в цій же основній ігровій комбінації має місце співпадіння, що 
передбачене пунктом 3.9, 3.11 чи 3.12 Умов. 

Оператор має право встановлювати наказом фіксовані виграші для учасників четвертого етапу 
розігрування - учасників в студії, в білетах яких (під час їх участі у лотереї в студії): 

в одній основній ігровій комбінації білета лотереї співпали всі числа у двох будь-яких 
горизонтальних рядках (горизонталях) із номерами, зазначеними на кульках, що випали з лототрону, 
незалежно від того, чи є в таких горизонталях символ (-и) МСЛ 

або 

в одній основній ігровій комбінації білета лотереї співпали всі числа у двох повних діагоналях 
із номерами, зазначеними на кульках, що випали з лототрону, незалежно від того, чи є в таких 
діагоналях символ (-и) МСЛ.   

2. Порядок реєстрації участі в третьому, п’ятому - сьомому етапах розігрування призів 
(виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї 

2.1. Для участі в третьому етапі розігрування призів (виграшів) V категорії призового 
(виграшного) фонду тиражу лотереї учасники, які придбали білет лотереї на поточний тираж лотереї 
та мають намір приймати участь в цьому етапі розігрування призів V категорії призового 
(виграшного) фонду тиражу лотереї, повинні протягом строку, визначеного Оператором, 
зареєструватися шляхом надсилання смс-повідомлення з текстом «забава» на номер, визначений 
Оператором. 

Номери телефонів, за якими буде відбуватись реєстрація, оприлюднюються у засобах масової 
інформації та на вебсайті Оператора. 

Оператор не несе відповідальності за ненадходження учаснику смс-повідомлення, яке 
підтверджує факт реєстрації.  

Граничні терміни реєстрації для участі в третьому етапі розігрування призів (виграшів) V 
категорії призового (виграшного) фонду конкретного тиражу лотереї визначаються Оператором та 
оприлюднюються на вебсайті Оператора в мережі Інтернет, а також можуть оприлюднюватись 
(оголошуватись) в друкованих засобах масової інформації та/або під час проведення розіграшу 
тиражу лотереї. 

Кількість реєстрацій  з одного мобільного телефона одним учасником для участі в третьому 
етапі розігрування не обмежується. 

2.2. Для участі в п’ятому етапі розігрування призів (виграшів) V категорії призового 
(виграшного) фонду тиражу лотереї учасники, які придбали білет лотереї на поточний тираж лотереї 
з додатковою ігровою комбінацію «Багаті та відомі», повинні протягом строку, визначеного 
Оператором, зареєструвати таку додаткову ігрову комбінацію будь-яким з таких способів: 

- шляхом надсилання смс-повідомлення на номер, визначений Оператором, та отримання смс-
повідомлення, яке підтверджує факт реєстрації та містить номер реєстрації; 

- шляхом реєстрації через вебсайт Оператора в мережі Інтернет та отримання повідомлення, 
яке підтверджує факт реєстрації та містить номер реєстрації; 

- шляхом реєстрації через мобільний додаток Оператора, який використовується для 
розповсюдження лотереї, та отримання повідомлення, яке підтверджує факт реєстрації та містить 
номер реєстрації. 

Номери телефонів, за якими буде відбуватись реєстрація, оприлюднюються у засобах масової 
інформації та на вебсайті Оператора. 
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Оператор не несе відповідальності за ненадходження учаснику смс-повідомлення, яке 
підтверджує факт реєстрації його додаткової ігрової комбінації «Багаті та відомі» для участі в п’ятому 
етапі розігрування призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї. 

Граничні терміни реєстрації учасниками додаткових ігрових комбінацій «Багаті та відомі» для 
участі в п’ятому етапі розігрування призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду 
конкретного тиражу лотереї визначаються Оператором та оприлюднюються на вебсайті Оператора в 
мережі Інтернет, а також можуть оприлюднюватись (оголошуватись) в друкованих засобах масової 
інформації та/або під час проведення розіграшу тиражу лотереї. 

Додаткова ігрова комбінація «Багаті та відомі», яка зазначена в білеті лотереї учасника, може 
бути зареєстрована учасником для участі в п’ятому етапі розігрування виключно того тиражу лотереї, 
номер якого зазначено на цьому білеті. Додаткова ігрова комбінація «Багаті та відомі» може бути 
зареєстрована для участі в розіграші такого тиражу лотереї лише один раз. 

Кількість додаткових ігрових комбінацій «Багаті та відомі», які можуть бути зареєстровані 
одним учасником для участі в п’ятому етапі розігрування, не обмежується. 

Додаткові ігрові комбінації «Багаті та відомі», які зазначені на білетах лотереї, але не були 
зареєстровані учасниками відповідно до цього Порядку, не беруть участі в розігруванні призів 
(виграшів) п’ятого етапу розігрування та не можуть бути виграшними. 

2.3. Для участі в шостому етапі розігрування призів (виграшів) V категорії призового 
(виграшного) фонду тиражу лотереї учасники, які придбали білет лотереї на поточний тираж лотереї, 
повинні протягом строку, визначеного Оператором, зареєструватися для участі в цьому етапі 
розігрування через офіційну сторінку Оператора в мережі Інтернет, що визначена Оператором, 
виконавши умови реєстрації та зазначивши у відповідній формі для реєстрації участі в шостому етапі 
розігрування призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї своє 
прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), номер мобільного телефону та адресу електронної пошти. 

У разі успішної реєстрації учасника для участі в шостому етапі розігрування призів (виграшів) 
V категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї, йому на номер мобільного телефону, 
зазначеного  під час реєстрації участі в цьому етапі розігрування, спрямовується відповідне 
повідомлення із зазначенням номеру тиражу лотереї, на який здійснена така реєстрація. 

Оператор не несе відповідальності за ненадходження учаснику повідомлення, яке підтверджує 
факт реєстрації його як учасника шостого етапу розігрування призів (виграшів) V категорії призового 
(виграшного) фонду тиражу лотереї. 

Граничні терміни реєстрації учасниками для участі в шостому етапі розігрування призів 
(виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду конкретного тиражу лотереї визначаються 
Оператором та оприлюднюються на вебсайті Оператора в мережі Інтернет, а також можуть 
оприлюднюватись (оголошуватись) в друкованих засобах масової інформації та/або під час 
проведення розіграшу тиражу лотереї. 

Учасник може реєструватися для участі в шостому етапі розігрування призів (виграшів) V 
категорії призового (виграшного) фонду виключно того тиражу лотереї, номер якого зазначено на 
його білеті лотереї. Учасник може реєструватися для участі в шостому етапі розігрування призів 
(виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду лише один раз (в межах одного тиражу 
лотереї). 

2.4. Для участі в сьомому етапі розігрування призів (виграшів) V категорії призового 
(виграшного) фонду тиражу лотереї учасники, які відповідають вимогам, зазначеним в абзаці 
другому цього пункту Порядку, та мають намір взяти участь в сьомому етапі розігрування призів 
(виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї, повинні протягом строку, 
визначеного Оператором, зареєструватися для участі в цьому етапі розігрування шляхом 
направлення на номер, визначений Оператором, смс-повідомлення (у форматі, визначеному 
Оператором). 

Учасниками сьомого етапу розігрування призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) 
фонду тиражу лотереї можуть бути учасники, які відповідають сукупності таких умов: 

а) брали участь у розіграші попереднього тиражу лотереї, що визначений Оператором, та не 
набули права на отримання виграшу за результатом його розіграшу; 
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б) мають невиграшний білет лотереї на тираж лотереї, що визначений у підпункті «а» цього 
пункту Порядку, в якому п’ять або більше різних ігрових символів (цифр), що зазначені в одній або 
більше основній ігровій комбінації такого білета лотереї, співпали із п’ятьма (або більше) цифрами, 
які зазначені в купоні «Лото-Забава» (для тиражу лотереї, зазначеного в підпункті «а» цього пункту 
Порядку), опублікованому в загальнодержавному друкованому засобі масової інформації, що 
визначений Оператором; 

в) має купон «Лото-Забава», що зазначений в підпункті «б» цього пункту Порядку, в якому 
п’ять (або більше) цифр співпали із п’ятьма (або більше) ігровими символами (цифрами) однієї (або 
більше) основної ігрової комбінації білета лотереї, що брав участь у попередньому тиражі лотереї, 
визначеному Оператором; 

г) придбали білет лотереї на той тираж лотереї, під час розіграшу якого вони мають намір 
взяти участь в сьомому етапі розігрування призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) 
фонду тиражу лотереї. 

У разі успішної реєстрації учасника для участі в сьомому етапі розігрування призів (виграшів) 
V категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї, йому на номер мобільного телефону, 
зазначеного  під час реєстрації участі в цьому етапі розігрування, спрямовується відповідне 
повідомлення із зазначенням номеру тиражу лотереї, на який здійснена така реєстрація. 

Оператор не несе відповідальності за ненадходження учаснику повідомлення, яке підтверджує 
факт реєстрації його як учасника сьомого етапу розігрування призів (виграшів) V категорії призового 
(виграшного) фонду тиражу лотереї. 

Граничні терміни реєстрації учасниками для участі в сьомому етапі розігрування призів 
(виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду конкретного тиражу лотереї визначаються 
Оператором та оприлюднюються на вебсайті Оператора в мережі Інтернет, а також можуть 
оприлюднюватись (оголошуватись) в друкованих засобах масової інформації та/або під час 
проведення розіграшу тиражу лотереї. Інформація щодо загальнодержавного друкованого засобу 
масової інформації, в якому опубліковуються купони «Лото-Забава», оприлюднюється на вебсайті 
Оператора в мережі Інтернет.  

Учасник може реєструватися для участі в сьомому етапі розігрування призів (виграшів) V 
категорії призового (виграшного) необмежену кількість разів (в межах одного тиражу лотереї). 

2.5. Учасник бере на себе наступні свідомі ризики: 

- ризик того, що учасник з будь-яких причин не встигне зареєструвати додаткову ігрову 
комбінацію «Багаті та відомі», яка зазначена на його білеті лотереї, для участі у п’ятому етапі, 
розігрування у строки, визначені Оператором; 

- ризик того, що учасник не зможе з будь-яких незалежних від Оператора причин 
зареєструватися для участі у третьому етапі розігрування, шляхом направлення смс-повідомлення на 
номер, визначений Оператором; 

- ризик того, що номер реєстрації, за яким було зареєстровано додаткову ігрову комбінацію 
«Багаті та відомі», зазначену на білеті лотереї учасника, не буде визначено виграшним; 

- ризик того, що учасник, номер реєстрації додаткової ігрової комбінації «Багаті та відомі» 
якого було визнано виграшним за результатом проведення розігрування, не візьме (з будь-яких 
причин) слухавку під час телефонування йому Оператором; 

- ризик втрати або пошкодження білета лотереї, на якому зазначено додаткову ігрову 
комбінацію «Багаті та відомі», номер реєстрації якої було визначено виграшним під час проведення 
розігрування; 

- ризик того, що учасник з будь-яких причин не встигне зареєструватися для участі в шостому 
чи сьомому етапі розігрування призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду того 
тиражу лотереї, на який ним було здійснено ставку в лотерею (оплачено білет лотереї), а також ризик 
того, що він не зможе з будь-яких незалежних від Оператора причин зареєструватися для участі у 
відповідному етапі розігрування; 

- інші ризики, визначені Умовами. 
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2.6. Здійснення реєстрації є згодою учасника на оприлюднення відомостей про нього (факту 
участі у лотереї, прізвища, ім’я, по батькові учасника, номера телефону та суми виграшу), як 
відомостей про учасника/переможця лотереї. 

2.7. Номер телефону кожного учасника, який надіслав смс на визначений Оператором номер 
для участі в третьому етапі розігрування, включається до бази номерів реєстрації (далі – База 
номерів). 

Кожній зареєстрованій додатковій ігровій комбінації «Багаті та відомі» присвоюється 
унікальний (в межах тиражу) номер реєстрації. Номер реєстрації присвоюється в хронологічному 
порядку. Після закінчення терміну реєстрації додаткових ігрових комбінацій «Багаті та відомі» для 
участі в п’ятому етапі розігрування, всі порядкові реєстраційні номери (номери реєстрації), присвоєні 
додатковим ігровим комбінаціям «Багаті та відомі», формуються Оператором в окрему базу номерів 
(далі – База номерів Багаті та відомі), в якій зазначаються, зокрема: додаткова ігрова комбінація 
«Багаті та відомі», зареєстрована для участі в п’ятому етапі розігрування призів (виграшів) V 
категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї; порядковий номер реєстрації, що 
присвоєний додатковій ігровій комбінації «Багаті та відомі»; номер телефону, за допомогою якого 
було зареєстровано додаткову ігрову комбінацію «Багаті та відомі» чи який зазначений учасником 
під час реєстрації додаткової ігрової комбінації «Багаті та відомі». 

Всі номери телефонів учасників – учасників шостого етапу розігрування призів (виграшів ) V 
категорій призового (виграшного) фонду конкретного тиражу лотереї, які були зазначені цими 
учасниками під час реєстрації участі в зазначеному етапі розігрування, формуються Оператором в 
окрему базу номерів (далі – База номерів Учасників). 

Всі номери телефонів учасників – учасників сьомого етапу розігрування призів (виграшів ) V 
категорій призового (виграшного) фонду конкретного тиражу лотереї, які були зазначені цими 
учасниками під час реєстрації участі в зазначеному етапі розігрування, формуються Оператором в 
окрему базу номерів (далі – База номерів «Азарт»). 

База номерів, База номерів «Багаті та відомі», База номерів Учасників та База номерів «Азарт» 
формуються Оператором окремо для кожного тиражу лотереї. 

3. Порядок проведення першого етапу розігрування призів (виграшів) V категорії 
призового (виграшного) фонду тиражу лотереї 

3.1. Участь у першому етапі розігрування призів (виграшів) V категорії призового 
(виграшного) фонду тиражу лотереї (далі – перший етап розігрування) можуть брати всі учасники, 
які мають білет лотереї на поточний тираж лотереї. 

3.2. Переможцем першого етапу розігрування є учасник, який першим за інших додзвонився до 
студії для участі в розіграші першого етапу розігрування (за одним з номерів телефонів, оголошених 
ведучим), назвав номер свого білета лотереї на поточний тираж лотереї, свій контактний телефон, 
прізвище, ім’я та по батькові. 

У разі, якщо учасник – переможець першого етапу розігрування не дивиться трансляцію 
розіграшу поточного тиражу лотереї під час його телефонування до студії (зазначена інформація 
запитується ведучим під час проведення розіграшу), він  може взяти участь у супер грі першого етапу 
розігрування або отримати виграш 2 рівня першого етапу розігрування, розмір якого визначається 
наказом Оператора.  

У разі, якщо учасник – переможець першого етапу розігрування дивиться трансляцію 
розіграшу поточного тиражу лотереї під час його телефонування до студії (зазначена інформація 
запитується ведучим під час проведення розіграшу), він може взяти участь у супер грі першого етапу 
розігрування або отримати виграш 1 рівня першого етапу розігрування розмір якого визначається 
наказом Оператора.  

Під час участі в супер грі учасник – переможець першого етапу розігрування може збільшити, 
відповідно, виграш 1 чи 2 рівня цього етапу розігрування у два чи десять разів. 

3.3. Супер гра першого етапу розігрування відбувається за допомогою ігрового стенду, на 
якому розміщено: а) терези з двома чашами, що зафіксовані та перебувають у рівновазі; б) три кулі 
однакового розміру, але різної ваги. 
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У разі, якщо учасник – переможець першого етапу розігрування виявив бажання взяти участь у 
супер грі першого етапу розігрування, ведучий пропонує такому учаснику обрати дві кулі з трьох та 
визначити, яка з них важча. Куля, визначена учасником як важча, розміщується ведучим на чаші 
терезів, поруч з якою розміщено напис «Х10», а інша з обраних учасником куль – на чаші терезів, 
поруч з якою розміщено напис «Х2». Після цього, ведучий знімає фіксатор, що зберігає чаші терезів у 
рівновазі. 

Терези з розміщеними на чашах кулями після зняття фіксатора транслюються таким чином, 
щоб було видно, яка чаша переважить. 

У разі, якщо чаша, на якій розміщена куля, що була визначена учасником як важча,  переважить 
чашу терезів з іншою кулею, то такий учасник набуває право на отримання виграшу: 

- у розмірі, що відповідає виграшу 2 рівня першого етапу розігрування, збільшеного у десять 
разів (за умови, що такий учасник на момент визначення його переможцем першого етапу 
розігрування не дивився трансляцію розіграшу поточного тиражу лотереї); 

- у розмірі, що відповідає виграшу 1 рівня першого етапу розігрування, збільшеного у десять 
разів (за умови, що такий учасник на момент визначення його переможцем першого етапу 
розігрування дивився трансляцію розіграшу поточного тиражу лотереї). 

У разі, якщо чаша, на якій розміщена куля, що була визначена учасником як важча, не 
переважить чашу терезів з іншою кулею, то такий учасник набуває право на отримання виграшу: 

- у розмірі, що відповідає виграшу 2 рівня першого етапу розігрування, збільшеного удвічі (за 
умови, що такий учасник на момент визначення його переможцем першого етапу розігрування не 
дивився трансляцію розіграшу поточного тиражу лотереї); 

- у розмірі, що відповідає виграшу 1 рівня першого етапу розігрування, збільшеного удвічі (за 
умови, що такий учасник на момент визначення його переможцем першого етапу розігрування 
дивився трансляцію розіграшу поточного тиражу лотереї) 

3.4. Суми виграшів 1 рівня та 2 рівня першого етапу розігрування оголошуються ведучим на 
початку проведення цього етапу розігрування. Суми зазначених виграшів оприлюднюються 
Оператором на власному вебсайті в мережі Інтернет до початку проведення розіграшу того тиражу 
лотереї, під час якого вони розігруватимуться. 

3.5. Результати проведення розіграшу першого етапу розігрування фіксуються тиражною 
комісією у відповідному протоколі. 

4. Порядок проведення другого етапу розігрування призів (виграшів) V категорії 
призового (виграшного) фонду тиражу лотереї 

4.1. Другий етап розігрування призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду 
тиражу лотереї (далі – другий етап розігрування) полягає у проведенні розіграшу «Парочка», 
учасниками якого є всі учасники, які при придбанні білета лотереї замовили зазначення на ньому від 
однієї до п’яти пар додаткових ігрових комбінацій «Парочка». 

4.2. Розіграш «Парочка» проводиться за допомогою лототрону, в якому знаходиться 75 кульок 
з нанесеними на них номерами від 1 до 75 включно, які не повторюються. Кульки, розміщені в 
лототронах, повітряно-механічним шляхом перемішуються та, за принципом випадковості, з  
лототрону вилучається (випадає) 9 (дев’ять) кульок. Номери кульок, які випали з лототрону  під час 
проведення розіграшу «Парочка» становлять  виграшну ігрову комбінацію розіграшу «Парочка». 

4.3. У разі виходу з ладу лототрону під час проведення розіграшу «Парочка» або перед його 
початком, визначення номерів виграшної ігрової комбінації розіграшу «Парочка» здійснюється за 
допомогою ігрового мішка, виготовленого з непрозорої тканини, та запасного комплекту кульок. 
Кульки (із запасного комплекту кульок) закладаються до ігрового мішка тиражною комісією. Кульки 
з непрозорого ігрового мішка виймають учасники в студії. Ігровий мішок знаходиться в руках одного 
з ведучих лотереї, який і пропонує учасникам виймати кульки. Ведучі забезпечують неможливість 
для учасника в студії, який виймає кульку, бачити номери кульок, що знаходяться у ігровому мішку. 
Після виймання кульки (кульок) з ігрового мішка, її (їх) номер оголошується, кулька (кульки) 
поміщається у спеціальну касету, а її зображення транслюється таким чином, щоб учасники мали 
можливість побачити її номер без додаткових зусиль. 
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Номер кульки (кульок), що була (були) вилучена (вилучені) учасником із ігрового мішка, 
становить число (числа) виграшної ігрової комбінації розіграшу «Парочка». 

У разі виходу із ладу лототрону під час проведення розіграшу «Парочка» номери кульок, що 
випали з лототрону до моменту виходу його з ладу, зараховуються до виграшної ігрової комбінації 
розіграшу «Парочка». 

4.4. Учасник – учасник розіграшу «Парочка» набуває право на отримання виграшу розіграшу 
«Парочка» виключно у разі, якщо: 

а) всі шість чисел (номерів) додаткової ігрової комбінації «Парочка» співпали з номерами 
кульок, які випали із лототрону (вилучені із ігрового мішка у випадку, передбаченому цим Порядком) 
під час проведення розіграшу «Парочка» за прикладом співпадіння, позначеного синім кольором: 

 
або 
б) п’ять чисел (номерів) додаткової ігрової комбінації «Парочка» співпали з номерами кульок, 

які випали із лототрону (вилучені із ігрового мішка у випадку, передбаченому цим Порядком) під час 
проведення розіграшу «Парочка», та, утворили, при цьому, дві лінії за прикладом одного із зображень 
(лінії співпадінь позначені синім кольором): 

 

    або    або  
або 
в) три числа (номери) додаткової ігрової комбінації «Парочка» співпали з номерами кульок, які 

випали із лототрону (вилучені із ігрового мішка у випадку, передбаченому цим Порядком) під час 
проведення розіграшу «Парочка», та, утворили, при цьому, одну лінію за прикладом одного із 
зображень (лінії співпадінь позначені синім кольором):  

 

 або  або  
або 
 
г) одне число (номер) додаткової ігрової комбінації «Парочка», що знаходиться у першому 

(верхньому) рядку додаткової ігрової комбінації «Парочка», співпало з номером кульки, яка випала із 
лототрону (вилучена із ігрового мішка у випадку, передбаченому цим Порядком) під час проведення 
розіграшу «Парочка», за прикладом співпадіння, позначеного синім кольором:  

. 
Cпівпадіння, що передбачене в підпункті «а» пункту 4.4 цього Порядку, є виграшем першої 

підкатегорії розіграшу «Парочка». Cпівпадіння, що передбачене в підпункті «б» пункту 4.4 цього 
Порядку, є виграшем другої підкатегорії розіграшу «Парочка». Cпівпадіння, що передбачене в 
підпункті «в» пункту 4.4 цього Порядку, є виграшем третьої підкатегорії розіграшу «Парочка». 
Cпівпадіння, що передбачене в підпункті «г» пункту 4.4 цього Порядку, є виграшем четвертої 
підкатегорії розіграшу «Парочка». 

4.5. Учасники – учасники розіграшу «Парочка», які за результатом розіграшу «Парочка» набули 
права на виграш за співпадіння, що передбачене в підпункті «а» пункту 4.4 цього Порядку, не мають 
права на виграші розіграшу «Парочка» за співпадіння, що передбачені в підпунктах «б» - «г» пункту 
4.4 цього Порядку. 
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Учасники – учасники розіграшу «Парочка», які за результатом розіграшу «Парочка» набули 
права на виграш за співпадіння, що передбачене в підпункті «б» пункту 4.4 цього Порядку, не мають 
права на виграші розіграшу «Парочка» за співпадіння, що передбачені в підпунктах «в» - «г» пункту 
4.4 цього Порядку. 

Учасники – учасники розіграшу «Парочка», які за результатом розіграшу «Парочка» набули 
права на виграш за співпадіння, що передбачене в підпункті «в» пункту 4.4 цього Порядку, не мають 
права на виграші розіграшу «Парочка» за співпадіння, що передбачені в підпункті «г» пункту 4.4 
цього Порядку. 

4.6. Результати проведення другого етапу розігрування (виграшна ігрова комбінація 
розіграшу «Парочка») фіксуються тиражною комісією у відповідному протоколі. 

5. Порядок проведення третього етапу розігрування призів (виграшів) V категорії 
призового (виграшного) фонду тиражу лотереї 

5.1. Учасниками третього етапу розігрування призів (виграшів) V категорії призового 
(виграшного) фонду тиражу лотереї (далі – третій етап розігрування) є всі учасники, які придбали 
білет лотереї на поточний тираж лотереї та протягом строку, визначеного Оператором, 
зареєструвалися для участі в цьому етапі розігрування відповідно до цього Порядку. 

5.2. Під час проведення третього етапу розігрування серед номерів телефонів, включених до 
Бази номерів поточного тиражу лотереї, за принципом випадковості, визначається один номер. Цей 
номер вважається виграшним у третьому етапі розігрування призів (виграшів) V категорії призового 
(виграшного) фонду тиражу лотереї. 

Визначення виграшного номеру третього етапу розігрування здійснюється за допомогою 
програмного забезпечення за принципом випадковості. Після визначення виграшного номеру 
третього етапу розігрування відбувається телефонування за цим номером. 

5.3. У разі, якщо учасник, за номером якого здійснюватиметься телефонування, не візьме 
слухавку чи, взявши слухавку, не підтвердить реєстрацію участі, він не набуває статусу переможця 
третього етапу розігрування та, відповідно, не набуває права на отримання виграшу третього етапу 
розігрування. 

5.4. Супер гра третього етапу розігрування відбувається за допомогою ігрового стенду, на 
якому розміщено: а) терези з двома чашами, що зафіксовані та перебувають у рівновазі; б) три кулі 
однакового розміру, але різної ваги. 

У разі, якщо учасник – переможець третього етапу розігрування виявив бажання взяти участь 
у супер грі третього етапу розігрування, ведучий пропонує такому учаснику обрати дві кулі з трьох та 
визначити, яка з них важча. Куля, визначена учасником як важча, розміщується ведучим на чаші 
терезів, поруч з якою розміщено напис «Х10», а інша з обраних учасником куль – на чаші терезів, 
поруч з якою розміщено напис «Х2». Після цього, ведучий знімає фіксатор, що зберігає чаші терезів у 
рівновазі. 

Терези з розміщеними на чашах кулями після зняття фіксатора транслюються таким чином, 
щоб було видно, яка чаша переважить. 

У разі, якщо чаша, на якій розміщена куля, що була визначена учасником як важча,  переважить 
чашу терезів з іншою кулею, то такий учасник набуває право на отримання виграшу: 

- у розмірі, що відповідає виграшу 2 рівня третього етапу розігрування, збільшеного у десять 
разів (за умови, що такий учасник на момент визначення його переможцем третього етапу 
розігрування не дивився трансляцію розіграшу поточного тиражу лотереї); 

- у розмірі, що відповідає виграшу 1 рівня третього етапу розігрування, збільшеного у десять 
разів (за умови, що такий учасник на момент визначення його переможцем третього етапу 
розігрування дивився трансляцію розіграшу поточного тиражу лотереї). 

У разі, якщо чаша, на якій розміщена куля, що була визначена учасником як важча, не 
переважить чашу терезів з іншою кулею, то такий учасник набуває право на отримання виграшу: 

- у розмірі, що відповідає виграшу 2 рівня третього етапу розігрування, збільшеного удвічі (за 
умови, що такий учасник на момент визначення його переможцем третього етапу розігрування не 
дивився трансляцію розіграшу поточного тиражу лотереї); 
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- у розмірі, що відповідає виграшу 1 рівня третього етапу розігрування, збільшеного удвічі (за 
умови, що такий учасник на момент визначення його переможцем третього етапу розігрування 
дивився трансляцію розіграшу поточного тиражу лотереї). 

5.5. Суми виграшів 1 рівня та 2 рівня третього етапу розігрування оголошуються ведучим на 
початку проведення цього етапу розігрування. Суми зазначених виграшів оприлюднюються 
Оператором на власному вебсайті в мережі Інтернет до початку проведення розіграшу того тиражу 
лотереї, під час якого вони розігруватимуться. 

5.6. Результати проведення розіграшу третього етапу розігрування фіксуються тиражною 
комісією у відповідному протоколі. 

6. Порядок проведення четвертого етапу розігрування призів (виграшів) V категорії 
призового (виграшного) фонду тиражу лотереї 

6.1. Учасниками четвертого етапу розігрування призів (виграшів) V категорії призового 
(виграшного) фонду тиражу лотереї (далі – четвертий етап розігрування) є двадцять п’ять (або 
менше - у випадку, передбаченому цим пунктом Умов)  учасників в студії, які розміщені на подіумі 
студії. 

Подіум студії – частина приміщення будівлі, з якої відбувається трансляція розіграшу 
поточного тиражу, розподілена на 25 квадратів (місць учасників), які розміщені у п’ять рядів 
(горизонталей), по п’ять квадратів (місць учасників) в кожному ряду (горизонталі). Кожний із 
квадратів призначений для розміщення одного основного учасника в студії. Кожний основний 
учасник в студії має свій порядковий номер (від 1 до 25 включно). 

У разі, якщо на  розіграш тиражу до студії прибуло менше ніж двадцять п’ять учасників, які 
відповідно до цих Умов мають право брати участь в розіграші четвертого етапу розігрування цього 
тиражу лотереї, на подіумі розміщується менше ніж двадцять п’ять учасників. 

6.2. Розіграш четвертого етапу розігрування здійснюється за принципом випадковості за 
допомогою колеса, на якому позначені порядкові номери  місць учасників на подіумі студії. Під час 
проведення розіграшу четвертого етапу розігрування колесо механічно обертається та визначається 
один порядковий номер. У разі, якщо за результатом обертання колеса визначено порядковий номер 
місця на подіумі студії, на якому учасник відсутній, колосе обертається повторно, доки не буде 
визначено головного переможця четвертого етапу розігрування.  

6.3. Переможцями четвертого етапу розігрування є: 

- учасник, порядковий номер якого в студії відповідає порядковому номеру, що визначений за 
допомогою обертання колеса під час проведення розіграшу четвертого етапу розігрування – 
головний переможець четвертого етапу розігрування; 

- учасники, які розміщені на подіумі студії в одній горизонталі (ліворуч та/або праворуч) з 
головним переможцем четвертого етапу розігрування. 

Після визначення виграшного порядкового номера четвертого етапу розігрування та до 
моменту оголошення головного переможця цього етапу розігрування, ведучий запитує в одного, 
будь-якого, учасника, що розміщений на подіумі студії на сусідньому місці (по горизонталі) із 
головним переможцем цього етапу розігрування, хто є головним переможцем і, у випадку вгадування, 
виграш учасників, розміщених на подіумі студії на сусідніх місцях (по горизонталі) із головним 
переможцем цього етапу розігрування, збільшується вдвічі. 

6.4. Виграші четвертого етапу розігрування є фіксованими та визначаються наказом 
Оператора. Оператор має право визначити різні розміри фіксованих виграшів четвертого етапу 
розігрування для учасників, які розміщені на подіумі студії на сусідніх місцях (по горизонталі) із 
головним переможцем цього етапу розігрування, та для інших учасників, які розміщені на подіумі 
студії в одній горизонталі із головним переможцем четвертого етапу розігрування. 

6.5. Головний переможець четвертого етапу розігрування набуває право на участь в супер грі 
цього етапу розігрування та має змогу за результатом участі в супер грі збільшити суму свого 
виграшу у два або п’ять, або десять разів. 

6.6. Супер гра проводиться з використанням розігрувального обладнання Водоспад, Головний 
переможець четвертого етапу розігрування самостійно, на власний розсуд, відпускає монету. Монета 
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за принципом випадковості падає до одного із десяти виходів Водоспаду біля якого розміщений 
напис «Х2», «Х5» або «Х10». 

У разі, якщо монета випала з виходу Водоспаду, відносно якого позначено напис «Х2», 
головний переможець четвертого етапу розігрування набуває право на отримання виграшу, 
визначеного наказом Оператора, збільшеного у двічі. 

У разі, якщо монета випала з виходу Водоспаду, відносно якого позначено напис «Х5», 
головний переможець четвертого етапу розігрування набуває право на отримання виграшу, 
визначеного наказом Оператора, збільшеного у п’ять разів. 

У разі, якщо монета випала з виходу Водоспаду, відносно якого позначено напис «Х10», 
головний переможець четвертого етапу розігрування набуває право на отримання виграшу, 
визначеного наказом Оператора, збільшеного у десять разів. 

6.7. Результати проведення розіграшу четвертого етапу розігрування фіксуються тиражною 
комісією у відповідному протоколі. 

6.8. Розміри виграшів, затверджені наказом Оператора для четвертого етапу розігрування, 
оприлюднюються на офіційному вебсайті Оператора в мережі Інтернет до початку проведення 
розіграшу тиражу лотереї, для четвертого етапу розігрування якого встановлені такі виграші. 

6.9. Розігрувальне обладнання в період між проведенням розіграшів тиражів лотереї 
зберігається у будівлі, що охороняється. 

7. Порядок проведення п’ятого етапу розігрування призів (виграшів) V категорії 
призового (виграшного) фонду тиражу лотереї 

7.1. Учасниками п’ятого етапу розігрування призів (виграшів) V категорії призового 
(виграшного) фонду тиражу лотереї (далі – п’ятий етап розігрування) є всі учасники, які при 
придбанні білета лотереї на поточний тираж лотереї замовили та оплатили зазначення на ньому 
додаткової ігрової комбінації «Багаті та відомі» та протягом строку, визначеного Оператором, 
зареєстрували цю додаткову ігрову комбінацію у спосіб, передбачений цим Порядком. 

7.2. Під час проведення п’ятого етапу розігрування серед номерів реєстрації додаткових 
ігрових комбінацій «Багаті та відомі», що зареєстровані на поточний тираж лотереї, визначається 34 
виграшні номери реєстрації додаткових ігрових комбінацій «Багаті та відомі. 

7.3. Розіграш п’ятого етапу розігрування (окрім випадків, передбачених пунктами 7.12 – 7.14 
Прядку) здійснюється за допомогою чотирьох лототронів та  одного комп’ютера, на якому 
встановлене відповідне програмне забезпечення. В кожному з чотирьох лототронів розміщено по 
десять кульок із номерами від 0 до 9 включно, що не повторюються.  

Під час проведення п’ятого етапу розігрування з кожного із лототронів (в порядку черговості, 
визначеному в пункті 7.4 цього Порядку) випадає одна кулька, номер якої відповідно до пункту 7.4 
цього Порядку становить відповідне число основного виграшного номеру реєстрації додаткової 
ігрової комбінації «Багаті та відомі», зареєстрованої для участі в поточному тиражі лотереї.  

7.4. Основний виграшний номер реєстрації додаткової ігрової комбінації «Багаті та відомі» 
визначається наступним чином: 

а) спочатку здійснюється визначення (за допомогою четвертого лототрону чи, у випадку 
передбаченому в пункті 7.13 цього Порядку, за допомогою ігрового мішка) п’ятої з початку цифри 
основного виграшного номеру реєстрації додаткової ігрової комбінації «Багаті та відомі»; 

б) після визначення п’ятої з початку цифри основного виграшного номеру реєстрації 
додаткової ігрової комбінації «Багаті та відомі», здійснюється визначення (за допомогою третього 
лототрону чи, у випадку передбаченому в пункті 7.13 цього Порядку, за допомогою ігрового мішка) 
четвертої з початку цифри основного виграшного номеру реєстрації додаткової ігрової комбінації 
«Багаті та відомі»; 

в) після визначення четвертої з початку цифри основного виграшного номеру реєстрації 
додаткової ігрової комбінації «Багаті та відомі», здійснюється визначення (за допомогою другого 
лототрону чи, у випадку передбаченому в пункті 7.13 цього Порядку, за допомогою ігрового мішка) 
третьої з початку цифри основного виграшного номеру реєстрації додаткової ігрової комбінації 
«Багаті та відомі»; 
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г) після визначення третьої з початку цифри основного виграшного номеру реєстрації 
додаткової ігрової комбінації «Багаті та відомі», здійснюється визначення (за допомогою першого 
лототрону чи, у випадку передбаченому в пункті 7.13 цього Порядку, за допомогою ігрового мішка) 
другої з початку цифри основного виграшного номеру реєстрації додаткової ігрової комбінації 
«Багаті та відомі»; 

ґ) після визначення другої з початку цифри основного виграшного номеру реєстрації 
додаткової ігрової комбінації «Багаті та відомі», за допомогою комп’ютера, на якому встановлене 
відповідне програмне забезпечення (окрім випадку, передбаченого в п. 7.14 цього Порядку) , 
здійснюється визначення першої з початку цифри основного виграшного номеру реєстрації 
додаткової ігрової комбінації «Багаті та відомі». Перша з початку цифра основного виграшного 
номеру реєстрації додаткової ігрової комбінації «Багаті та відомі» визначається із діапазону, що 
відповідає першим (з початку) цифрам номерів реєстрації додаткових ігрових комбінацій «Багаті та 
відомі», зареєстрованих на поточний тираж лотереї, в яких з другої (з початку) по останню цифри 
номеру реєстрації співпали (у точній відповідності) із відповідними цифрами, визначеними згідно з 
підпунктами «а»-«г» цього пункту. 

7.5. Визначений у спосіб, передбачений у пункті 7.4 цього Порядку, виграшний номер 
реєстрації додаткової ігрової комбінації «Багаті та відомі» оголошується ведучим під час проведення 
розіграшу п’ятого етапу розігрування поточного тиражу лотереї та є основною виграшною ігровою 
комбінацією цього етапу розігрування. 

Виграшними номерами реєстрації додаткових ігрових комбінацій «Багаті та відомі» 
вважаються також 33 номери реєстрації зазначених додаткових ігрових комбінацій, що слідують (у 
порядку зростання) за основною виграшною ігровою комбінацією п’ятого етапу розігрування.  

У випадку, якщо кількість номерів, що слідують (за порядком зростання) за номером 
реєстрації, який за результатом проведення розіграшу п’ятого етапу розігрування визначений 
основною виграшною ігровою комбінацією, менше 33, то виграшними ігровими комбінаціями п’ятого 
етапу розігрування призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї є: 

а) номер реєстрації, який визначений за принципом випадковості під час проведення 
розіграшу п’ятого етапу розігрування (основна виграшна ігрова комбінація); 

б) номери реєстрації, які слідують (за порядком зростання) за номером реєстрації, який за 
результатом проведення розіграшу п’ятого етапу розігрування визначений основною виграшною 
ігровою комбінацією; 

в) номери реєстрації, починаючи з першого за порядком зростання, у кількості, яка необхідна 
для визначення 34 виграшних номерів реєстрації п’ятого етапу розігрування з врахуванням 
визначених відповідно до підпункту «а» та підпункту «б» цього пункту Порядку номерів реєстрації. 

7.6. Обов’язковою передумовою набуття статусу переможця п’ятого етапу розігрування є (в 
сукупності): 

а) визначення за результатом проведення розіграшу п’ятого етапу розігрування виграшним 
номеру реєстрації, який присвоєний зазначеній на білеті лотереї учасника (на поточний тираж 
лотереї) додатковій ігровій комбінації «Багаті та відомі»; 

б) прибуття учасника до студії у визначений Оператором день, час та місце для участі в 
розіграші тиражу лотереї, що визначений Оператором; 

в) пред’явлення учасником, який своєчасно прибув до студії, білету лотереї ( на тираж лотереї, 
який безпосередньо передував поточному тиражу лотереї), в якому зазначена додаткова ігрова 
комбінація «Багаті та відомі». Порядковий номер реєстрації якої відповідає будь-якому виграшному 
номеру реєстрації додатковий ігрових комбінацій «Багаті та відомі», що визначені за результатом 
проведення розіграшу п’ятого етапу розігрування призів (виграшів) V категорії призового 
(виграшного) фонду тиражу лотереї, що безпосередньо передував поточному тиражу лотереї;  

г) придбання учасником у студії білету лотереї  на той тираж лотереї, під час проведення 
розіграшу якого учасник братиме участь в студії); 

ґ) пред’явлення учасником представнику Оператора в студії документа, який засвідчує його 
особу; 
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д) присутність учасника в студії (у визначеному представником Оператора місці) під час 
проведення розіграшу тиражу лотереї, що визначений Оператором. 

Запрошення учасника до студії для участі в розіграші тиражу лотереї здійснюється протягом 
строку, визначеного наказом Оператора. Інформація про строк запрошення учасників до студії для 
участі в розіграші тиражу лотереї оприлюднюється Оператором на власному вебсайті в мережі 
Інтернет. 

Переможці п’ятого етапу розігрування набувають право взяти участь в четвертому етапі 
розігрування призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї, що 
визначений Оператором.  

7.7. Учасники, в яких номер реєстрації, присвоєний зазначеній на білеті лотереї учасника 
додатковій ігровій комбінації «Багаті та відомі», співпав: 

- з першими 24-ма виграшними номерами реєстрації додаткових ігрових комбінацій «Багаті та 
відомі» - вважаються основними учасниками четвертого етапу розігрування призів (виграшів) V 
категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї, що визначений Оператором; 

- з наступними десятьма виграшними номерами реєстрації додаткових ігрових комбінацій 
«Багаті та відомі» – вважаються резервними учасниками четвертого етапу розігрування призів 
(виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї, що визначений Оператором. 

Послідовність виграшних номерів реєстрації додаткових ігрових комбінацій «Багаті та відомі» 
визначається за порядком зростання номерів реєстрації, починаючи з номеру реєстрації, що за 
результатом проведення розіграшу п’ятого етапу розігрування визначений основною виграшною 
ігровою комбінацією. Номери реєстрації, передбачені в підпункті «в» п. 7.5 цього Порядку, при 
визначенні послідовності виграшних ігрових комбінацій, слідують за номерами реєстрацій, які 
передбачені в підпункті «б» п. 7.5 цього Порядку. 

7.8. У випадку, якщо: 

- Оператор протягом визначеного ним строку не зміг додзвонитися (з будь-яких незалежних 
від нього причин) до учасника, номер реєстрації додаткової ігрової комбінації «Багаті та відомі» якого 
визначено виграшним за результатом проведення п’ятого етапу розігрування, та запросити його до 
студії для участі в розіграші тиражу лотереї, що визначений Оператором; 

або 

- особа, яка взяла слухавку телефону, з номеру якого було здійснено реєстрацію додаткової 
ігрової комбінації «Багаті та відомі», не підтвердила участь у конкретному тиражі лотереї; 

або 

- учасник, номер реєстрації якого було визначено відповідно до цього Порядку виграшним, та 
який був запрошений до студії для участі в розіграші тиражу лотереї, прибувши до студії, не надав 
документ, який засвідчує його особу; 

або 

- учасник, номер реєстрації якого було визначено відповідно до цього Порядку виграшним, та 
який був запрошений до студії для участі в розіграші тиражу лотереї, відмовився прибути до студії 
для участі в розіграші тиражу лотереї; 

або 

- учасник, номер реєстрації якого було визначено відповідно до цього Порядку виграшним, та 
який був запрошений до студії для участі в розіграші тиражу, спізнився або не прибув до студії у 
визначений Оператором день, час та місце для участі в розіграші тиражу лотереї; 

або 

- учасник, номер реєстрації якого було визначено відповідно до цього Порядку виграшним, та 
який був запрошений до студії для участі в розіграші тиражу, не має білету лотереї (на тираж лотереї, 
який безпосередньо передував поточному тиражу лотереї), в якому  зазначена ігрова комбінація 
«Банаті та відомі», порядковий номер реєстрації якої відповідає будь-якому виграшному номеру 
реєстрації додаткових ігрових комбінацій «Багаті та відомі», що визначний за результатом 
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проведення розіграшу п’ятого етапу розігрування призів (виграшів) V категорії призового 
(виграшного) фонду тиражу лотереї, що безпосередньо передував поточному тиражу лотереї;  

або 

- учасник не відповідає всім критеріям, визначеним в пункті 7.6 цього Порядку, 

замість нього до участі в розіграші тиражу лотереї (в студії, а саме в четвертому етапі 
розігрування призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї, 
визначеного Оператором) допускається присутній в студії резервний учасник (переможець п’ятого 
етапу розігрування призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду визначеного 
Оператором тиражу лотереї), номер реєстрації якого (за порядком зростання) є першим відносно 
інших резервних учасників (переможців п’ятого етапу розігрування призів (виграшів) V категорії 
призового (виграшного) фонду визначеного Оператором тиражу лотереї ), присутніх в студії. Такий 
резервний учасник прирівнюється до основного учасника. 

У разі, якщо з означених в цьому пункті причин до участі у розіграші тиражу лотереї (в студії – 
в четвертому етапі розігрування призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду тиражу 
лотереї, визначеного Оператором) не було допущено двох або більше осіб, визначених відповідно до 
цього Порядку як основні учасники, замість них до участі в розіграші тиражу лотереї (в студії) 
допускаються присутні в студії резервні учасники (переможці п’ятого етапу розігрування призів 
(виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї, визначеного Оператором), 
номери реєстрації яких (за порядком зростання) визначені першим, другим (третім, четвертим і т.д. 
за порядком) відносно інших резервних учасників (переможців п’ятого етапу розігрування призів 
(виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї, визначеного Оператором), 
присутніх в студії. Такі резервні учасники прирівнюються до основних учасників. У випадку 
відсутності в такому разі необхідної кількості резервних учасників (переможців п’ятого етапу 
розігрування призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї, 
визначеного Оператором) місце відсутнього основного учасника займає переможець сьомого етапу 
розігрування призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї, 
визначеного Оператором. 

Переможець п’ятого етапу розігрування, який відповідно до цих Умов вважається основним 
учасником, бере участь в четвертому етапі розігрування призів (виграшів) V категорії призового 
(виграшного) фонду тиражу лотереї, визначеного Оператором, одноразово, тобто обіймає одне місце 
на подіумі студії під час проведення четвертого етапу розігрування, незалежно від того скільки (один, 
два чи більше) його реєстраційних номерів, присвоєних зазначеній (-им) на його білеті (-ах) 
додатковій (-им) ігровій (-им) комбінації (-ям) «Багаті та відомі», співпало із першими 24 виграшними 
ігровими номерами п’ятого етапу розігрування призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) 
фонду тиражу лотереї. Якщо кількість зайнятих основними учасниками місць на подіумі студії, в 
такому випадку, буде меншою за 24, то до участі в четвертому етапі розігрування призів (виграшів) V 
категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї, визначеного Оператором, допускаються 
резервні учасники згідно з цим пунктом Порядку.  

7.9. Результати проведення розіграшу п’ятого етапу розігрування фіксуються тиражною 
комісією у відповідному протоколі. 

7.10. Учасники – переможці п’ятого етапу розігрування отримують фіксовані виграші у розмірі, 
визначеному наказом Оператора.  

Розміри виграшів, затверджені наказом Оператора для п’ятого етапу розігрування, 
оприлюднюються на офіційному вебсайті Оператора в мережі Інтернет до початку проведення 
розіграшу тиражу лотереї, для п’ятого етапу розігрування якого встановлені такі виграші. 

7.11. Оператор не несе відповідальності за невідповідність названого (зазначеного) учасником 
(визначеного Оператором телефонного зв’язку) телефонного номера дійсному номеру телефону 
учасника. 

7.12. Основний виграшний номер реєстрації додаткової ігрової комбінації «Багаті та відомі» 
здійснюється за допомогою п’яти ігрових пристроїв (чотирьох лототронів та одного комп’ютера) у 
разі, якщо кількість зареєстрованих додаткових ігрових комбінацій «Багаті та відомі» складатиме 
п’ятизначне число. Якщо ж кількість додаткових ігрових комбінацій «Багаті та відомі» буде менше за 
п’ятизначне число, у визначенні виграшного номеру може використовуватись три лототрони або 
менше. Якщо ж кількість додаткових ігрових комбінацій «Багаті та відомі»  буде більше за 
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п’ятизначне число, у визначенні виграшного номеру може використовуватись п’ять лототронів або 
більше. У будь-якому разі, перше число у визначенні виграшного номеру (окрім випадку, 
передбаченого в пункті 7.14 цього Порядку)  буде завжди здійснюватися за допомогою комп’ютера, 
на якому встановлене відповідне програмне забезпечення. 

 7.13. У разі виходу з ладу лототрону під час проведення п'ятого етапу розігрування, 
визначення відповідної цифри основного виграшного номеру реєстрації додаткової ігрової комбінації 
«Багаті та відомі», яка мала бути визначена за допомогою лототрону, що вийшов з ладу, здійснюється 
за допомогою ігрового мішка, виготовленого з непрозорої тканини, та запасного комплекту кульок. 
Кульки (із запасного комплекту кульок) закладаються до ігрового мішка тиражною комісією. До 
ігрового мішка закладається десять кульок із номерами від 0 до 9 включно. Ігровий мішок 
знаходиться в руках одного з ведучих лотереї, який і пропонує одному із учасників, що присутній на 
подіумі студії, вийняти одну кульку. Ведучі забезпечують неможливість для учасника в студії, який 
виймає кульку, бачити номери кульок, що знаходяться в ігровому мішку. Після виймання кульки з 
ігрового мішка, її номер оголошується, кулька поміщається у спеціальну касету, а її зображення 
транслюється таким чином, щоб учасники мали можливість побачити її номер без додаткових зусиль. 

Номер кульки, що була вилучена учасником із ігрового мішка, становить цифру основного 
виграшного номеру реєстрації додаткової ігрової комбінації «Багаті та відомі», що мала бути 
визначена за допомогою лототрону, який вийшов з ладу. 

7.14. У разі, якщо під час проведення п'ятого етапу розігрування вийшов з ладу комп'ютер, за 
допомогою якого мала бути визначена перша (за порядком) цифра основного виграшного номеру 
реєстрації додаткової ігрової комбінації «Багаті та відомі», визначення цієї цифри здійснюється 
(окрім випадку, передбаченого в абзаці другому цього пункту) за допомогою ігрового мішка, 
виготовленого з непрозорої тканини, та запасного комплекту кульок. Кульки (із запасного комплекту 
кульок) закладаються до ігрового мішка тиражною комісією. До ігрового мішка закладаються кульки 
із номерами з діапазону, що відповідає першим (з початку) цифрам номерів реєстрації додаткових 
ігрових комбінацій «Багаті та відомі», зареєстрованих на поточний тираж лотереї, в яких з другої (з 
початку) по останню цифри номеру реєстрації співпали (у точній відповідності) із відповідними 
цифрами, визначеними згідно з підпунктами «а» - «г» пункту 7.4 цього Порядку. Ігровий мішок 
знаходиться в руках одного з ведучих лотереї, який і пропонує одному із учасників, що присутній на 
подіумі студії, вийняти одну кульку. Ведучі забезпечують неможливість для учасника в студії, який 
виймає кульку, бачити номери кульок, що знаходяться в ігровому мішку. Після виймання кульки з 
ігрового мішка, її номер оголошується, кулька поміщається у спеціальну касету, а її зображення 
транслюється таким чином, щоб учасники мали можливість побачити її номер без додаткових зусиль. 
Номер кульки, що була в цьому випадку вилучена учасником із ігрового мішка, становить першу 
цифру основного виграшного номеру реєстрації  додаткової ігрової комбінації «Багаті та відомі». 

У разі, якщо лише один із реєстраційних номерів додаткових ігрових комбінацій «Багаті та 
відомі», зареєстрованих на поточний тираж лотереї, відповідає (у точній відповідності) цифрам 
основного виграшного номеру реєстрації ігрової комбінації «Багаті та відомі», що визначені згідно із 
підпунктами «а» - «г» пункту 7.4 цього Порядку, ведучий оголошує про це, а також оголошує першу 
(за порядком) цифру цього реєстраційного номеру.  

8. Порядок проведення шостого етапу розігрування призів (виграшів) V категорії 
призового (виграшного) фонду тиражу лотереї 

8.1. Учасниками шостого етапу розігрування призів (виграшів) V категорії призового 
(виграшного) фонду тиражу лотереї (далі – шостий етап розігрування) є всі учасники, які мають білет 
лотереї на поточний тираж лотереї та відповідно до цього Порядку зареєструвалися для участі в 
шостому етапі розігрування. 

8.2. Визначення переможців шостого етапу розігрування здійснюється за допомогою 
прикладного програмного забезпечення, яке за принципом випадковості серед номерів телефонів 
учасників – учасників шостого етапу розігрування тиражу лотереї, що розігрується, (Бази номерів 
Учасників) визначає три номери, з яких: 

а) один номер – номер телефону учасника – учасника шостого етапу розігрування тиражу 
лотереї, що набуває права на участь у четвертому етапі розігрування призів (виграшів) V категорії 
призового (виграшного) фонду тиражу лотереї, що визначений Оператором, як основний учасник 
(при дотриманні пункту 8.3 цього Порядку); 
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б) два номери – номери телефонів учасників – учасників шостого етапу розігрування тиражу 
лотереї, що набувають статусу резервних учасників для участі в четвертому етапі розігрування призів 
(виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї, визначеного Оператором (при 
дотриманні пункту 8.3 цього Порядку). 

8.3. Обов’язковою передумовою набуття статусу переможця шостого етапу розігрування є (в 
сукупності): 

а) визначення за результатом проведення розіграшу шостого етапу розігрування виграшним 
номеру телефону учасника; 

б) прибуття учасника до студії у визначений Оператором день, час та місце для участі в 
розіграші тиражу лотереї, що визначений Оператором; 

в) наявність у учасника, який своєчасно прибув до студії, білету лотереї на тираж лотереї, 
визначений Оператором; 

г) придбання учасником у студії білету лотереї  на той тираж лотереї, під час проведення 
розіграшу якого учасник братиме участь в студії; 

ґ) пред’явлення учасником представнику Оператора в студії документа, який засвідчує його 
особу; 

д) присутність учасника в студії (у визначеному представником Оператора місці) під час 
проведення розіграшу тиражу лотереї, що визначений Оператором. 

Запрошення учасника до студії для участі в розіграші тиражу лотереї здійснюється протягом 
строку, визначеного наказом Оператора. Інформація про строк запрошення учасників до студії для 
участі в розіграші тиражу лотереї оприлюднюється Оператором на власному вебсайті в мережі 
Інтернет. 

8.4. У випадку, якщо: 

- Оператор протягом визначеного ним строку не зміг додзвонитися (з будь-яких незалежних 
від нього причин) до учасника, номер телефону якого було визначено виграшним за результатом 
проведення шостого етапу розігрування, та запросити його до студії для участі в розіграші тиражу 
лотереї, що визначений Оператором; 

або 

- особа, яка взяла слухавку телефону, номер якого було визначено виграшним за результатом 
проведення шостого етапу розігрування, не підтвердила участь у конкретному тиражі лотереї та/або 
реєстрації для участі в шостому етапі розігрування конкретного тиражу лотереї; 

або 

- учасник, номер телефону якого було визначено відповідно до цього Порядку виграшним, та 
який був запрошений до студії для участі в розіграші тиражу лотереї, прибувши до студії, не надав 
документ, який засвідчує його особу; 

або 

- учасник, номер телефону якого було визначено відповідно до цього Порядку виграшним, та 
який був запрошений до студії для участі в розіграші тиражу лотереї, відмовився прибути до студії 
для участі в розіграші тиражу лотереї; 

або 

- учасник, номер телефону якого було визначено відповідно до цього Порядку виграшним, та 
який був запрошений до студії для участі в розіграші тиражу, спізнився або не прибув до студії у 
визначений Оператором день, час та місце для участі в розіграші тиражу лотереї; 

або 

- учасник не відповідає всім критеріям, визначеним в пункті 8.3 цього Порядку, 

замість нього до участі в розіграші тиражу лотереї (в студії, а саме в четвертому етапі 
розігрування призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї, 
визначеного Оператором) допускається присутній в студії перший резервний учасник - переможець 
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шостого етапу розігрування призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду 
визначеного Оператором тиражу лотереї. За відсутності такого резервного учасника або у разі його 
невідповідності пункту 8.3 цього Порядку, до участі в розіграші в четвертому етапі розігрування 
допускається присутній в студії другий резервний учасник – переможець шостого етапу розігрування 
призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду визначеного Оператором тиражу 
лотереї. Такий резервний учасник прирівнюється до основного учасника. 

8.5. Результати проведення розіграшу шостого етапу розігрування фіксуються тиражною 
комісією у відповідному протоколі. 

8.6. Учасник – переможець шостого етапу розігрування набуває право на отримання 
фіксованого виграшу у розмірі, визначеному наказом Оператора. 

Інформація щодо встановленого Оператором розміру виграшу шостого етапу розігрування 
оприлюднюється на офіційному вебсайті Оператора в мережі Інтернет до початку проведення 
розіграшу тиражу лотереї, для шостого етапу розігрування якого встановлений такий виграш. 

8.7. Оператор не несе відповідальності за невідповідність номеру телефону, зазначеного 
учасником під час реєстрації участі в шостому етапі розігрування, дійсному номеру телефону 
учасника. 

9. Порядок проведення сьомого етапу розігрування призів (виграшів) V категорії 
призового (виграшного) фонду тиражу лотереї 

9.1. Учасниками сьомого етапу розігрування призів (виграшів) V категорії призового 
(виграшного) фонду тиражу лотереї (далі – сьомий етап розігрування) є всі учасники, які мають білет 
лотереї на поточний тираж лотереї та відповідно до цього Порядку зареєструвалися для участі в 
сьомому етапі розігрування. 

9.2. Під час проведення сьомого етапу розігрування серед номерів телефонів, включених до 
Бази номерів «Азарт»  поточного тиражу лотереї, за допомогою прикладного програмного 
забезпечення за принципом випадковості, визначається один основний (виграшний) номер та два 
резервних номери телефонів.  

Після визначення виграшного номеру сьомого етапу розігрування відбувається 
телефонування за цим номером. 

9.3. У разі, якщо учасник, номер телефону якого був визначений основним (виграшним) та за 
номером якого здійснюватиметься телефонування, візьме слухавку та підтвердить реєстрацію участі, 
він набуває статусу переможця сьомого етапу розігрування, та, відповідно,  набуває права на 
отримання виграшу сьомого етапу розігрування. 

У разі, якщо учасник, номер телефону якого був визначений основним (виграшним) та за 
номером якого здійснюватиметься телефонування, не візьме слухавку чи, взявши слухавку, не 
підтвердить реєстрацію участі, він не набуває статусу переможця сьомого етапу розігрування та, 
відповідно, не набуває права на отримання виграшу сьомого етапу розігрування. 

9.4. У разі, якщо учасник номер телефону якого був визначений основним не набув статусу 
переможця відповідно до пункту 9.3 цього Порядку, відбувається телефонування за першим 
резервним номером. 

У разі, якщо учасник, номер телефону якого був визначений першим резервним та за номером 
якого здійснюватиметься телефонування, візьме слухавку та підтвердить реєстрацію участі, він 
набуває статусу переможця сьомого етапу розігрування, та, відповідно,  набуває права на отримання 
виграшу сьомого етапу розігрування. 

У разі, якщо учасник, номер телефону якого був визначений першим резервним та за номером 
якого здійснюватиметься телефонування, не візьме слухавку чи, взявши слухавку, не підтвердить 
реєстрацію участі, він не набуває статусу переможця сьомого етапу розігрування та, відповідно, не 
набуває права на отримання виграшу сьомого етапу розігрування. 

9.5. У разі, якщо ані учасник, номер телефону якого був визначений основним (виграшним), ані 
учасник, номер телефону якого був визначений першим резервним, не набули статусу переможця 
відповідно до пунктів 9.3 та 9.4 цього Порядку, відбувається телефонування за другим резервним 
номером. 
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У разі, якщо учасник, номер телефону якого був визначений другим резервним та за номером 
якого здійснюватиметься телефонування, візьме слухавку та підтвердить реєстрацію участі, він 
набуває статусу переможця сьомого етапу розігрування, та, відповідно, набуває права на отримання 
виграшу сьомого етапу розігрування. 

У разі, якщо учасник, номер телефону якого був визначений другим резервним та за номером 
якого здійснюватиметься телефонування, не візьме слухавку чи, взявши слухавку, не підтвердить 
реєстрацію участі, він не набуває статусу переможця сьомого етапу розігрування та, відповідно, не 
набуває права на отримання виграшу сьомого етапу розігрування. 

9.6. У разі, якщо учасники, чиї номери телефонів були визначені основним (виграшним) та 
резервними під час проведення сьомого етапу розігрування тиражу лотереї та за якими 
здійснювалося телефонування не взяли слухавку та/або не підтвердили реєстрацію участі у порядку 
черговості відповідно до пунктів 9.3-9.5 цього Порядку, вважається, що жоден учасник не набув 
статусу переможця сьомого етапу розігрування та, відповідно, не набув права на отримання виграшу 
сьомого етапу розігрування. 

9.7. Учасник, який набув статусу переможця сьомого етапу розігрування тиражу лотереї, у 
випадку, передбаченому пунктом 7.8 Порядку, набуває права на участь у четвертому етапі 
розігрування призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду наступного тиражу 
лотереї. 

9.8. Обов’язковою передумовою для участі учасника – переможця сьомого етапу розігрування в 
четвертому етапі розігрування наступного тиражу лотереї є (в сукупності): 

а) прибуття такого учасника до студії у визначений Оператором день, час та місце для участі в 
розіграші наступного тиражу лотереї; 

б) пред’явлення ним уповноваженій особі Оператора невиграшного білету лотереї, який 
відповідає вимогам, передбаченим підпунктом «б» пункту 2.4 цього Порядку, а також купону «Лото-
Забава», що передбачений в підпункті «в» пункту 2.4 цього Порядку; 

в) пред’явлення ним уповноваженій особі Оператора білету лотереї на той тираж лотереї, під 
час розіграшу якого (в ході проведення сьомого етапу розігрування) його номер телефону був 
визначений як основний (виграшний) чи резервний та який набув статусу переможця сьомого етапу 
розігрування, відповідно до пунктів 9.3-9.5 цього Порядку; 

г) придбання учасником білету лотереї на той тираж лотереї, на розіграш якого він 
запрошується до студії; 

ґ) пред’явлення ним уповноваженій особі Оператора в студії документа, який засвідчує його 
особу. 

Запрошення учасника до студії здійснюється протягом строку, визначеного наказом 
Оператора.  

9.9. Результати проведення розіграшу сьомого етапу розігрування фіксуються тиражною 
комісією у відповідному протоколі. 

9.10. Учасник – переможець сьомого етапу розігрування набуває право на отримання 
фіксованого виграшу у розмірі, визначеному наказом Оператора. 

Інформація щодо встановленого Оператором розміру виграшу сьомого етапу розігрування 
оприлюднюється на офіційному вебсайті Оператора в мережі Інтернет до початку проведення 
розіграшу тиражу лотереї, для сьомого етапу розігрування якого встановлений такий виграш. 

10. Порядок проведення восьмого етапу розігрування призів (виграшів) V категорії 
призового (виграшного) фонду тиражу лотереї 

10.1. Оператор має право під час розіграшу окремих тиражів лотереї, визначених наказом 
Оператора, проводити додатковий акційний розіграш в межах V категорії призового (виграшного) 
фонду тиражу лотереї (восьмий етап розігрування). 

Номери та дати проведення розіграшів тих тиражів, в ході яких проводитиметься восьмий 
етап розігрування призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотерей 
(додатковий акційний розіграш), визначаються наказом Оператора, в якому можуть зазначатись 
номери телефонів для реєстрації учасників - учасників восьмого етапу розігрування. Про проведення 
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додаткового акційного розіграшу (далі – акційний розіграш) Оператор повідомляє шляхом 
оприлюднення інформації про такий розіграш у засобах масової інформації та на власному вебсайті в 
мережі Інтернет. 

10.2 Акційний розіграш проводиться серед учасників, які придбали на тираж лотереї, під час 
розігрування якого проводитиметься акційний розіграш, одночасно не менше чотирьох білетів 
лотереї, кожен з яких щонайменше з однією додатковою ігровою комбінацією «Парочка» загальною 
вартістю від 25 грн і більше однією транзакцією, та зареєструвалися в акційному розіграші. Участь в 
акційному розіграші є добровільною. На кожному білеті лотереї (за умови одночасного придбання 
учасником не менше чотирьох білетів лотереї, кожен з яких щонайменше з однією додатковою 
ігровою комбінацією «Парочка» загальною вартістю від 25 грн і більше однією транзакцією) 
друкується одна додаткова акційна комбінація. Додаткова акційна комбінація (далі - ігрова 
комбінація) – додаткова ігрова комбінація, що являє собою однозначні 8 чисел (в діапазоні від 0 до 9 
включно), 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). 

10.3. Реєстрація участі в акційному розіграші здійснюється шляхом відправлення учасником 
смс-повідомлення з числом, що складає ігрову комбінацію. Факт реєстрації учасника в акційному 
розіграші підтверджується смс-повідомленням про реєстрацію учасника. Учасник набуває статусу 
учасника восьмого етапу розігрування (акційного розіграшу) певного тиражу лотереї з моменту 
реєстрації його смс-повідомлення (із ігровою комбінацією) для участі в цьому етапі розігрування 
відповідного тиражу лотереї. Реєстрації підлягають смс-повідомлення, які своєчасно та у форматі, 
визначеному Оператором, надійшли до Оператора. 

Реєстрація участі в акційному розіграші здійснюється протягом часу, що визначений 
Оператором. Інформація про час, протягом якого учасник може зареєструватись для участі в 
акційному розіграші, публікується Оператором у визначеному ним друкованому засобі масової 
інформації та/або на власному вебсайті, а також може оголошуватись ведучими під час розіграшу 
тиражів, що передують тиражу, в ході якого проводитиметься такий акційний розіграш. 

Кількість реєстрацій для одного учасника не обмежується. З одного номера телефону можуть 
бути відправлені смс-повідомлення з різними ігровими комбінаціями, але не більше однієї ігрової 
комбінації в одному смс-повідомленні. Одна й та сама ігрова комбінація може бути зареєстрована в 
конкретному акційному розіграші тільки один раз. 

Відправлення учасником смс-повідомлення для реєстрації 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 (учасника)/переможця лотереї. 

Всі смс-повідомлення, які своєчасно надійшли від учасників для реєстрації участі в акційному 
розіграші конкретного тиражу лотереї та відповідають формату, визначеному Оператором, 
формуються в окрему базу ігрових комбінацій конкретного акційного тиражу лотереї.  

10.4. Порядок визначення переможців акційного розіграшу 

Визначення переможців серед учасників акційного розіграшу, які відповідають вимогам 
визначеним пунктом 10.2 цього Порядку, здійснюється за допомогою прикладного програмного 
забезпечення, виключні майнові права на використання якого належать Оператору. Під час акційного 
розіграшу серед ігрових комбінацій, зареєстрованих учасниками шляхом відправлення смс-
повідомлення, за принципом випадковості, визначається дві комбінації, які вважаються виграшними 
комбінаціями акційного розіграшу у відповідному тиражі. Виграшні комбінації акційного розіграшу 
фіксуються тиражною комісією у відповідному протоколі. 

10.5. Сума виграшів в акційних розіграшах визначається наказом Оператора та не може 
перевищувати суму резервного призового (виграшного) фонду лотереї, сформовану на дату 
проведення акційного розіграшу. 
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10.6. Переможцем акційного розіграшу вважається учасник цього розіграшу, який відповідає  
сукупності таких критеріїв: 

- має в наявності на відповідний тираж лотереї з акційним розіграшем не менше трьох білетів 
лотереї, кожен з яких щонайменше з однією додатковою ігровою комбінацією «Парочка», придбані 
однією транзакцією, на кожному з яких зазначена додаткова акційна комбінація; 

- має в наявності на відповідний тираж лотереї з акційним розіграшем білет лотереї, на якому 
зазначена додаткова  акційна комбінація, що повністю співпала з результатами розіграшу восьмого 
етапу розігрування (з виграшною комбінацією акційного розіграшу) призів (виграшів) V категорії 
призового (виграшного) фонду того тиражу лотереї, в якому такий білет брав участь. 

Не може бути визнаний переможцем учасник, який для участі в восьмому етапі розігрування 
(акційному розіграші) призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду певного тиражу 
лотереї відправив смс-повідомлення із  додатковою акційною комбінацією, що зазначена на білеті 
іншого тиражу лотереї  

11. Виплата призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду лотереї 

11.1. Виграш восьмого етапу розігрування (додаткового акційного розіграшу) виплачується 
учаснику, визначеному переможцем цього етапу розігрування, на підставі пред’явлених ним не менше 
чотирьох білетів лотереї, кожен з яких щонайменше з однією додатковою ігровою комбінацією 
«Парочка», придбані однією транзакцією), на кожному з яких зазначена додаткова акційна 
комбінація, у тому числі зазначена додаткова акційною комбінація, що повністю співпала з 
результатами розіграшу зазначеного етапу розігрування (з виграшною комбінацією акційного 
розіграшу), паспорта та довідки, виданої уповноваженим державним органом, про присвоєння йому 
реєстраційного номеру облікової картки платника податків (окрім випадку, коли учасник через свої 
релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків, про що має відповідну відмітку в паспорті чи запис про відмову від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії). 

Виграш сьомого етапу розігрування виплачується учаснику, визначеному переможцем цього 
етапу розігрування, на підставі протоколу, підписаного головою та членами тиражної комісії, 
паспорта та довідки, виданої уповноваженим державним органом про присвоєння йому 
реєстраційного номеру облікової картки платника податків (окрім випадку, коли учасник через свої 
релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків, про що має відповідну відмітку в паспорті чи запис про відмову від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії), а 
також на підставі білету лотереї, що відповідає підпунктам «а» та «б» пункту 2.4 цього Порядку, 
купону «Лото-Забава», передбаченого в підпункті «в» пункту 2.4 Порядку, та білетів лотереї на 
тиражи лотереї, що передбачені в підпункті «в» та «г» пункту 9.8 цього Порядку.  

Виграш першого, третього-шостого етапу розігрування виплачується учаснику, визначеному 
переможцем відповідного етапу розігрування, на підставі протоколу, підписаного головою та 
членами тиражної комісії, паспорта та довідки, виданої уповноваженим державним органом про 
присвоєння йому реєстраційного номеру облікової картки платника податків (окрім випадку, коли 
учасник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті чи запис про відмову від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному 
безконтактному носії). Протокол, підписаний головою та членами тиражної комісії, є документом, що 
засвідчує право учасника, зазначеного в цьому протоколі, на отримання відповідного виграшу. 

Виграші розіграшу «Парочка» виплачується учасникам, визначеними переможцями цього 
етапу розігрування, відповідно до розділу 5 Умов. 

11.2. Учасник має право обумовити виконання зобов’язань Оператором по виплаті виграшу в 
межах строків, вказаних у цьому Порядку, на користь третьої особи. При цьому учасник дає письмове 
розпорядження (заяву) про перерахування суми виграшу третій особі з зазначенням її назви 
(прізвища, імені та по батькові), ідентифікаційного коду (ідентифікаційного номеру) та банківських 
реквізитів рахунку. Учасник не може відмінити надане Оператору розпорядження (заяву) щодо 
виплати виграшу на користь третьої особи, всі дії Оператора, пов’язані з виконанням цього 
розпорядження (заяви) учасника, здійснюються за рахунок суми виграшу. 
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11.3. Виграші першого етапу розігрування V категорії призового (виграшного) фонду тиражу 
лотереї виплачуються окремо визначеним розповсюджувачем в день звернення учасника за 
отриманням такого виграшу. 

Виграші другого – восьмого етапів розігрування V категорії призового (виграшного) фонду 
тиражу лотереї виплачуються у строки, передбачені пунктом 5.4 Умов. 

11.4. Виграші V категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї виплачуються у 
готівковому вигляді або, за бажанням учасника та відповідно до його письмової заяви, у 
безготівковому вигляді шляхом перерахування суми виграшу на рахунок учасника за рахунок суми 
виграшу (призу). При виплаті виграшу в готівковому вигляді з каси представництва чи окремо 
визначеного розповсюджувача, або центрального офісу Оператора, переможець зобов’язаний 
підписати видатковий касовий ордер про отримання виграшу або відповідну відомість про 
отримання виграшу. 
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ДОДАТОК 14 
ДО УМОВ ПРОВЕДЕННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ ГРОШОВОЇ 
ЛОТЕРЕЇ «ЛОТО-ЗАБАВА» 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок формування та використання резервного призового (виграшного) фонду 

державної грошової лотереї «Лото-Забава» 
 Це Положення встановлює порядок накопичення та використання резервного призового 

(виграшного) фонду державної грошової лотереї «Лото-Забава». 

1. Джерела формування резервного призового (виграшного) фонду лотереї. 

До резервного призового (виграшного) фонду державної грошової лотереї «Лото-Забава» 
спрямовується: 

1.1. Сума коштів, що є різницею між загальною сумою сформованих для розіграшу тиражу 
лотереї Джек-поту та фонду І категорії та загальною сумою виграних учасниками під час проведення 
розіграшу тиражу лотереї виграшів Джек-пот та І категорії; 

1.2. Сума ІІІ категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї у разі, якщо за 
результатом проведення розіграшу тиражу лотереї жодний учасник не набув права на отримання 
виграшу цієї категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї;  

1.3. Сума ІV категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї у разі, якщо за 
результатом проведення розіграшу тиражу лотереї жодний учасник не набув права на отримання 
виграшу цієї категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї;  

1.4. Різниця перевищення суми відрахувань до фонду другого етапу розігрування виграшів V 
категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї над загальною сумою виграшів другого 
етапу розігрування виграшів V категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї, що були 
виграні учасниками у відповідному тиражі лотереї; 

1.5.  Розігрування призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї 
здійснюється в сім етапів, окрім розіграшу тиражу лотереї, під час проведення якого відповідно до 
рішення Оператора проводиться акційний розіграш (восьмий етап розігрування) згідно з цим 
Порядком, а також окрім випадку, передбаченого цим пунктом Порядку. 

Під час дії карантину, запровадженого Кабінетом Міністрів України, окремі етапи розігрування 
призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду тиражу лотереї можуть не проводитися, 
про що Оператор інформує учасників на власному веб-сайті в мережі Інтернет. 

1.6. Різниця перевищення суми відрахувань до фонду ІV категорії призового (виграшного) 
фонду тиражу лотереї над загальною сумою виграшів ІV категорії призового (виграшного) фонду 
тиражу лотереї, що були виграні учасниками у відповідному тиражі лотереї; 

1.7. Сума коштів, що залишається при відсіканні до величини кратної гривні, суми виграшів 
Джек-пот та І категорій призового (виграшного) фонду тиражу лотереї; 

1.8. Сума коштів, що залишається при відсіканні суми виграшів ІІІ категорії до величини 
кратної гривні або до суми мінімального виграшу в основному розіграші тиражу лотереї, 
встановленого наказом Оператора. 

1.9. Інші надходження (джерела), передбачені Умовами. 

2. Оператор має право спрямовувати до резервного призового (виграшного) фонду лотереї 
власні кошти, у тому числі кошти, отримані Оператором від смс – повідомлень, що відправляються 
учасниками у лотерею відповідно до розділу 2 та 8 Порядку розігрування грошових призів (виграшів) 
V категорії призового (виграшного) фонду державної грошової лотереї «Лото-Забава» (додаток 13 до 
цих Умов). 

На кошти, що відраховуються (спрямовуються) Оператором до резервного призового 
(виграшного) фонду будь-які відсотки Оператором не нараховуються. 

3. Використання резервного призового (виграшного) фонду лотереї. 
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Резервний призовий (виграшний) фонд лотереї може використовуватися: 

- для формування Джек-поту лотереї в розмірі, визначеному наказом Оператора; 

- для формування фонду І категорії призового (виграшного) фонду лотереї в розмірі, 
визначеному наказом Оператора; 

- для формування інших категорій призового (виграшного) фонду лотереї, передбачених 
Умовами, у тому числі для формування виграшів V категорії, які розігруються згідно Порядку 
розігрування грошових призів (виграшів) V категорії призового (виграшного) фонду державної 
грошової лотереї «Лото-Забава»; 

- в інших випадках, передбачених Умовами. 
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Зразок квитанції на прийом білета лотереї на експертизу 
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КВИТАНЦІЯ  КВИТАНЦІЯ 

НА ПРИЙОМ БІЛЕТА/КВИТКА/ЧЕКА ЛОТЕРЕЇ/ЛОТЕРЕЙНОЇ КВИТАНЦІЇ   НА ПРИЙОМ БІЛЕТА/КВИТКА/ЧЕКА ЛОТЕРЕЇ/ЛОТЕРЕЙНОЇ КВИТАНЦІЇ  
НА ЕКСПЕРТИЗУ  НА ЕКСПЕРТИЗУ 

ЧАСТИНА ВЛАСНИКА БІЛЕТА   ЧАСТИНА РОЗПОВСЮДЖУВАЧА/ОПЕРАТОРА 
   
П.І по Б власника білета/квитка/чека/лотерейної квитанції____________________ 

_____________________________________________________________ 

 П.І по Б власника білета/квитка/чека/лотерейної квитанції____________________ 

_____________________________________________________________ 
Назва лотереї ___________________№ серії__________ № тиражу____________  Назва лотереї ___________________№ серії__________ № тиражу____________ 
№ білета/квитка/чека/лотерейної квитанції або іншого документу (Виписки з 
протоколів проведення телевізійного розіграшу лотереї, Офіційної таблиці) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 № білета/квитка/чека/лотерейної квитанції або іншого документу (Виписки з 
протоколів проведення телевізійного розіграшу лотереї, Офіційної таблиці) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Претендує на виграш ___________________________________________________ 
(сума прописом) 

_____________________________________________________________________ 

 Претендує на виграш __________________________________________________ 
(сума прописом) 

_____________________________________________________________________ 
Адреса власника білета/квитка/чека/лотерейної квитанції: 
_____________________________________________________________________ 
          (заповняється згідно паспорта саме  в такому порядку: назва вулиці, № будинку (корпусу), 
_____________________________________________________________________ 
                        №  квартири, назва населеного пункту, назва району, назва області, індекс)  

______________________________________________________________________ 

 Адреса власника білета/квитка/чека/лотерейної квитанції: 
_____________________________________________________________________ 
           (заповняється згідно паспорта саме  в такому порядку: назва вулиці, № будинку (корпусу), 
_____________________________________________________________________ 
                     №  квартири, назва населеного пункту, назва району, назва області, індекс)  

_____________________________________________________________________ 
Дані паспорта власника білета/квитка/чека/лотерейної квитанції: серія__________ 
№ _______________________ дата видачі _________________________________ 

 Дані паспорта власника білета/квитка/чека/лотерейної квитанції: серія_________ 
№ _______________________ дата видачі _________________________________ 

Виданий______________________________________________________________  Виданий______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  _____________________________________________________________________ 
Назва  та  телефон  Розповсюджувача/ працівника ТОВ «М.С.Л.», який  прийняв 
 білет/квиток/чек/лотерейну квитанцію на експертизу: ________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Код ЄДПРОУ  Розповсюджувача,  який  прийняв  білет / квиток / чек /лотерейну 
квитанцію на експертизу:________________________________________________ 

 Контактний телефон власника білета/квитка/чека/лотерейної квитанції: 
______________________________________________________________________ 
Належність учасника лотереї до політично значущих осіб, членів їх сім’ї та/або осіб, 
пов’язаних з політично значущими особами: 
___________________________________________________________________ 

        (учасник лотереї повинен власноручно зазначити належить він до перелічених вище осіб чи ні) 
Підпис власника білета/квитка/чека/лотерейної квитанції _____________________  Підпис власника білета/квитка/чека/лотерейної квитанції _____________________ 
   
Особа, яка оформила квитанцію: ___________________/_____________________/ 
                                                                                            (підпис)                                 (прізвище та ініціали) 

 Особа, яка оформила квитанцію: ___________________/_____________________/ 
                                                                                            (підпис)                                  (прізвище та ініціали) 

           
М.П.  М.П. 

«_______»_________ 20___ р.  «_______»_________ 20___ р.                                                                        
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ДОДАТОК 16 
ДО УМОВ ПРОВЕДЕННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ ГРОШОВОЇ ЛОТЕРЕЇ  
«ЛОТО-ЗАБАВА» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
 

“______”_____________ 20 __ р. 
 

Про підготовку до проведення розіграшу тиражу № _________                                                
державної лотереї «Лото-Забава» 

 
 
       Ми, тиражна комісія, у складі: 
 _______________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
засвідчуємо, що: 
1. Обладнання для розіграшу тиражу № _______ державної лотереї «Лото-Забава» нами 
перевірене і знаходиться у відповідному умовам проведення цієї державної лотереї 
робочому стані. 
 
2. У лототрон, що використовується для проведення основного розіграшу тиражу лотереї, 
закладено _____ кульок з номерами від ____ до _____ включно. Номери кульок, що закладені в 
цей лототрон _______________________________________________________________________________________________; 
 
3. У лототрон, що використовується для проведення розіграшу «Парочка», закладено _____ 
кульок з номерами від _____ до ______ включно. 
Номери кульок, що закладені в цей лототрон, ________________________________________________________ 
 
 
Голова тиражної комісії: 

                                                       ____________________________    (_____________________________) 
Члени тиражної комісії:    

                                                        ____________________________     (____________________________) 
                                                      

                                                                        ____________________________     (_____________________________) 
 

 


