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визначеному законодавством. Після закінчення зазначеного строку лотерейні
квитки втрачають силу і до оплати не приймаються.
У разі, якщо протягом строку, визначеного в цьому пункті Умов, реалізований
лотерейний квиток не був пред’явлений (ініційований) для оплати, сума призу,
що припала на такий квиток, спрямовується до залишкового фонду лотереї.
6. Термін проведення лотереї
6.1.

Дата початку випуску лотереї (дата початку розроблення умов проведення
лотереї) – 06 березня 2022 року.

6.2.

Дата початку розповсюдження лотерейних квитків – 11 квітня 2022 року. За
рішенням МСЛ одночасно в обігу можуть перебувати лотерейні квитки однієї,
кількох чи всіх серій лотереї.

6.3.

Лотерейні квитки розповсюджуються (ставки приймаються) до 01 березня 2026
року включно, що є граничним строком реалізації лотерейних квитків
(прийняття ставок у лотерею).

6.4.

Граничний строк виплати виграшів – 22 серпня 2026 року.

6.5.

Дата закінчення проведення лотереї – 22 серпня 2026 року.

7. Права та обов'язки МСЛ та учасників
7.1.

МСЛ має право:

7.1.1. Відмовити учаснику у виплаті виграшу у випадках невідповідності
пред'явленого лотерейного квитка умовам виграшності та в інших випадках,
передбачених цими Умовами.
7.1.2. Вимагати від учасника пред’явлення документів та надання інформації, що
відповідно до законодавства України необхідні для проведення належної
перевірки особи учасника та виконання інших функцій, покладених на МСЛ як
на суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
7.1.3. В односторонньому порядку вносити зміни та/або доповнення до цих Умов (у
тому числі із викладенням їх в новій редакції). Зміни та доповнення до цих
Умов затверджуються наказом МСЛ.
7.1.4. Зупинити проведення операції із виплати виграшу у лотерею у випадках,
визначених законодавством. Учасник, беручи участь у лотереї, погоджується,
що на період зупинення МСЛ операції із виплати належного йому виграшу у
лотерею (у випадках, передбачених законодавством) зупиняється перебіг
строку, встановлений цими Умовами для виплати відповідного виграшу.
7.2.

МСЛ зобов'язане:

7.2.1. Забезпечувати розповсюдження квитків лотереї при суворому дотриманні
принципу добровільності.
7.2.2. Формувати призовий (виграшний) фонд лотереї відповідно до цих Умов та
чинного законодавства України.
7.2.3. Обліковувати призовий (виграшний) фонд лотереї відповідно до чинного
законодавства України.
7.2.4. Розігрувати призовий (виграшний) фонд лотереї відповідно до цих Умов та
чинного законодавства України.
7.2.5. Використовувати кошти призового (виграшного) фонду лотереї відповідно до
чинного законодавства України.
7.2.6. Своєчасно виплачувати виграші за виграшними лотерейними квитками.
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7.2.7. Забезпечити захист лотерейних квитків від підробки.
7.2.8. Не виплачувати виграші за підробленими лотерейними квитками.
7.2.9. Надавати відповіді на претензії учасників у порядку, передбаченому розділом
11 цих Умов.
7.2.10. Проводити навчання співробітників МСЛ та розповсюджувачів лотереї щодо
дотримання положень цих Умов.
7.2.11. Оприлюднити ці Умови, зміни та доповнення до цих Умов (у разі
затвердження).
7.3.

Учасник має право:

7.3.1. Отримати виграш у випадку наявності в нього виграшного лотерейного квитка,
крім випадків передбачених цими Умовами та чинним законодавством
України.
7.3.2. Одержувати інформацію про порядок та умови проведення лотереї в обсязі,
визначеному законодавством.
7.3.3. Звертатися зі скаргами на дії посадових осіб МСЛ та розповсюджувачів, а
також з претензіями стосовно виплати виграшів до адміністрації МСЛ,
відповідних органів державної виконавчої влади, суду.
7.4.

Учасник зобов’язується:

7.4.1. Виконувати всі встановлені даними Умовами вимоги, необхідні для участі у
лотереї та отримання виграшу.
7.4.2. Пред’явити МСЛ документи та надати інформацію, що необхідні для
проведення належної перевірки його особи відповідно до законодавства
України, а також пред’явити (надати) інші документи та інформацію, що
необхідні МСЛ для належного виконання покладених на нього функцій як
суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
7.5.
8.
8.1.

Учасники, беручи участь в лотереї (здійснюючи ставку у лотерею), цим
погоджуються з цими Умовами.
Сфера розповсюдження лотереї
Сфера (територія) розповсюдження лотереї не обмежується, за виключенням
тимчасово окупованої території України. Лотерея не проводиться (у тому числі
не розповсюджується) на тимчасово окупованій території України.

9. Контроль за проведенням лотереї
9.1.

МСЛ вживає всі необхідні заходи для надання можливості здійснення
органами виконавчої влади контролю за проведенням лотереї відповідно до
вимог законодавства, зокрема, надає уповноваженим державним органам
доступ до електронної системи прийняття ставок в обсязі, що визначений
законодавством України. Електронна система прийняття ставок, з
використанням якої проводиться лотерея, контролюється Державною
казначейською службою України в режимі реального часу.

10.

Заходи захисту інформації, електронної системи прийняття ставок,
зчитувальних пристроїв

10.1. Інформація щодо виграшності лотерейних квитків лотереї визначається
заздалегідь і зберігається в центральній електронній системі прийняття ставок
автоматизовано, без участі людини та становить комерційну таємницю МСЛ.
Доступ будь-яких осіб до інформації щодо виграшності лотерейного квитка
(квитків) виключається до моменту його (їх) придбання учасником та
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роздрукування розповсюджувачем.
10.2. Захист електронної системи прийняття ставок забезпечується модулями
безпеки, які є невід’ємною частиною комунікаційного, аплікаційного серверів та
сервера баз даних, та передбачають спеціальне програмне та апаратне
забезпечення. Інформація про всі прийняті ставки, виплати виграшів на
терміналах, тощо зберігається на носіях інформації у захищеному вигляді, що
виключає несанкціонований доступ до інформації з метою її модифікації або
знищення. Зберігання, облік носіїв інформації та захист даних на них
організовується МСЛ.
10.3. Захист ігрової інформації електронної системи прийняття ставок від
несанкціонованого доступу та використання забезпечується наступним чином:



захист від вторгнення засобами зовнішнього мережевого доступу
реалізується стандартними технологіями мережевої фільтрації;
захист від несанкціонованого вторгнення обслуговуючого персоналу
досягається суворо регламентованим розподіленням прав доступу
апаратно-програмними засобами.

10.4. Захист зчитувальних пристроїв досягається особливістю алгоритму
формування штрих-коду, нанесеного на лотерейний квиток. Розігрувальні
пристрої під час проведення лотереї не використовуються.
11.

Порядок розгляду претензій учасників

11.1. Претензії учасників, тобто скарги учасників стосовно порушення зі сторони
МСЛ цих Умов, розглядаються МСЛ відповідно до нормативних документів
МСЛ та Закону України «Про звернення громадян».
12.

Прикінцеві положення

12.1. Ці Умови набирають чинності з дня їх оприлюднення. Ці Умови є новою
редакцією Умов проведення державної грошової миттєвої лотереї «Благодійна
лотерея «ДАР», затверджених наказом МСЛ від 1 квітня 2022 року № 47.
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Додаток 1
до Умов проведення державної
грошової миттєвої лотереї
«Благодійна лотерея ДАР»
(нова редакція)

Обсяг
розповсюдження
(2023 р., грн)

Обсяг
розповсюдження
(2024 р., грн)

Обсяг
розповсюдження
(2025 р., грн)

Реалізація
лотерейних
квитків

3 000 000,00

60 000 000,00

80 000 000,00

100 000 000,00

7 000 000,00

Призовий
(виграшний) фонд

2 264 611,20

45 292 224,00

60 389 632,00

75 487 040,00

5 284 092,80

Заплановані
податкові платежі
до бюджету та
заплановані
платежі на
здійснення
благодійних
відрахувань на
підтримку
Збройних Сил
України

735 388,80

14 707 776,00

19 610 368,00

24 512 960,00

1 715 907,20

* з 11.04.2022 року до 31.12.2022 року включно.
**з 01.01.2026 року до 22.08.2026 року включно.

Обсяг
розповсюдження
(2026 р.**, грн)

Обсяг
розповсюдження
(2022 р.*, грн)

Запланований кошторис доходів і витрат
на проведення державної грошової миттєвої лотереї «Благодійна лотерея ДАР»
на період з 11 квітня 2022 року по 22 серпня 2026 року включно

