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вказаного діапазону та однієї цифри з вказаного діапазону. Одне ігрове поле 
може мати лише одні унікальні координати. 

В деяких ігрових полях загального ігрового поля лотерейного квитка приховані 
ігрові символи.  

Також на екрані (дисплеї) комп’ютера (іншого обладнання) за допомогою якого 
учасник бере участь в лотереї, з’являється поле на якому візуалізовані 
виграшні ігрові комбінації ігрових символів та суми можливих призів (виграшів) 
(з врахуванням особливостей, передбачених пунктом 4.7. цих Умов), право на 
які може отримати учасник лотереї у випадку виявлення ним прихованої 
виграшної ігрової комбінації (ігрових символів на загальному ігровому полі) 
квитка лотереї. 

3.7.2. Розігрування електронного лотерейного квитка на вебсайті супроводжується 
анімаційними (графічними) візуалізаціями. Візуалізація являє собою графічне 
(анімаційне) супроводження процесу виявлення учасником прихованої ігрової 
комбінації (ігрових символів в ігрових полях на загальному ігровому полі) 
лотерейного квитка в доступному для сприйняття учасником вигляді. 

Візуалізація загального ігрового поля лотерейного квитка до початку 
його розіграшу на вебсайті 

 

Примітка: Ігрові символи та інша інформація, зокрема, номер лотерейного 
квитка, суми виграшів (призів), баланс позначено умовно. 

Учасник лотереї під час розіграшу лотерейного квитка на власний розсуд 
обирає і почергово відкриває 7 (сім) ігрових полів на загальному ігровому полі 
лотерейного квитка. Черговість відкриття ігрових полів на загальному ігровому 
полі лотерейного квитка визначається учасником лотереї. Лотерейний квиток 
вважається розіграним з моменту відкриття учасником семи ігрових полів.  
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Учасник може розіграти лотерейний квиток, натиснувши на кнопку «АВТО». У 
такому випадку розігрування лотерейного квитка відбувається без натискання 
учасником на візуалізовані ігрові поля загального ігрового поля лотерейного 
квитка. У разі обрання учасником лотереї режиму розігрування «АВТО», на 
загальному ігровому полі лотерейного квитка автоматично відкривається сім 
ігрових полів, а під написом «Приз» візуалізується результат розіграшу 
лотерейного квитка. 

У разі, якщо за результатом розігрування лотерейного квитка у відкритих 
ігрових полях виявлено (зображено) ігрові символи, яким у повній мірі 
відповідає будь-яка виграшна ігрова комбінація, зазначена на лотерейному 
квитку під написом (візуалізованою кнопкою) «АВТО» (за видами ігрових 
символів та їх кількістю), лотерейний квиток вважається виграшним, а учасник 
лотереї набуває право на отримання виграшу за відповідну виграшну ігрову 
комбінацію. 

Після розігрування лотерейного квитка, у персональний кабінет учасника, 
утворений при реєстрації на вебсайті, спрямовується інформація щодо 
розіграного учасником лотерейного квитка, зокрема, щодо назви лотереї, серії 
лотереї, індивідуального номеру лотерейного квитка, унікального 16-значного 
контрольного номеру, розміру виграшу (за наявності), тощо. 

За вимогою учасника відповідна інформація щодо розіграного учасником 
лотерейного квитка надсилається на адресу електронної пошти, вказану ним 
при реєстрації на вебсайті. 

3.8. Право учасника на отримання призу (виграшу) перевіряється шляхом 
проведення експертизи лотерейного квитка. На експертизу не приймаються 
лотерейні квитки з механічними, термічними, хімічними або іншими 
пошкодженнями, які не дозволяють провести експертизу на відповідність 
вимогам виграшності, створюють двозначність щодо результатів експертизи. 
Виграші за такими лотерейними квитками не виплачуються. 

Виграші не виплачуються за лотерейними квитками в електронній формі, 
інформація в яких є результатом несанкціонованого доступу до програмного 
забезпечення та/або інформаційних мереж МСЛ. 

4. Призовий (виграшний) фонд лотереї 

4.1. Під час проведення лотереї МСЛ здійснює формування призового 
(виграшного) фонду лотереї. Призовий (виграшний) фонд лотереї формується 
виключно за рахунок коштів, отриманих від учасників в якості оплати 
лотерейних квитків (ставок у лотерею). Формування, розподіл та використання 
коштів призового (виграшного) фонду лотереї здійснюється МСЛ відповідно до 
цих Умов та чинного законодавства України. 

4.2. На формування призового (виграшного) фонду першої серії лотереї 
спрямовується 75,4816% вартості кожного реалізованого учаснику 
лотерейного квитка першої серії лотереї (розміру кожної здійсненої учасником 
ставки у першу серію лотереї).  

Призовий (виграшний) фонд першої серії лотереї складає 
37 740 800,00 гривень. 

4.3. На формування призового (виграшного) фонду другої - п'ятої серій лотереї 
спрямовується 75,4884% вартості кожного реалізованого учаснику 
лотерейного квитка відповідної серії лотереї (розміру кожної здійсненої 
учасником ставки у відповідну серію лотереї).  

Призовий (виграшний) фонд кожної з цих серій лотереї складає 
37 744 200,00 гривень. 
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4.4. Загальна сума призового (виграшного) фонду лотереї (першої - п'ятої серій) 
складає 188 717 600,00 гривень. 

4.5. Призовий (виграшний) фонд лотереї підлягає розігруванню між учасниками 
відповідно до чинного законодавства України та цих Умов. 

4.6. Структура призового (виграшного) фонду першої серії лотереї зазначена у 
таблиці 1. 

Таблиця 1 
Структура призового (виграшного) фонду для першої  серії лотереї 

 

Категорія 
виграшу 

Сума 
виграшу, 

(грн.) 

Кількість 
виграшів, 

(шт.) 

Загальна сума виграшів у 
відповідній категорії, 

(грн.) 

1 250 000,00 1 250 000,00 

2 10 000,00 5 50 000,00 

3 5 000,00 10 50 000,00 

4 1 000,00 100 100 000,00 

5 500,00 400 200 000,00 

6 300,00 2 000 600 000,00 

7 200,00 22 500 4 500 000,00 

8 124,23 100 000 12 423 000,00 

9 62,12 315 000 19 567 800,00 

Разом: 440 016 37 740 800,00 

Структура призового (виграшного) фонду для другої та третьої серій лотереї 
зазначена у таблиці 2. 

Таблиця 2 
Структура призового (виграшного) фонду для другої та третьої серій лотереї 

(в розрізі однієї серії лотереї із зазначених) 

Категорія 
виграшу 

Сума 
виграшу, 

(грн.) 

Кількість 
виграшів, 

(шт.) 

Загальна сума виграшів у 
відповідній категорії, 

(грн.) 

1 250 000,00 1 250 000,00 

2 10 000,00 10 100 000,00 

3 5 000,00 25 125 000,00 

4 1 000,00 380 380 000,00 

5 500,00 2 400 1 200 000,00 

6 300,00 12 000 3 600 000,00 

7 200,00 30 000 6 000 000,00 

8 124,23 120 000 14 907 600,00 

9 62,12 180 000 11 181 600,00 

Разом: 344 816 37 744 200,00 
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Структура призового (виграшного) фонду  четвертої та п'ятої серій лотереї 
зазначена у таблиці 3. 

Таблиця 3 
Структура призового (виграшного) фонду четвертої та п'ятої серій лотереї 

(в розрізі однієї серії лотереї із зазначених) 

Категорія 
виграшу 

Сума 
виграшу, 

(грн.) 

Кількість 
виграшів, 

(шт.) 

Загальна сума виграшів у 
відповідній категорії, 

(грн.) 

1 250 000,00 1 250 000,00 

2 10 000,00 10 100 000,00 

3 3 000,00 50 150 000,00 

4 500,00 2 310 1 155 000,00 

5 250,00 40 000 10 000 000,00 

6 124,23 120 000 14 907 600,00 

7 62,12 180 000 11 181 600,00 

Разом: 342 371 37 744 200,00 

4.7. Сума виграшу у лотерею визначається у розмірі загальної суми коштів, право на 
отримання якої набув учасник за одним виграшним лотерейним квитком. 

Виграші у розмірі до 124,23 грн. включно позначаються на лотерейному квитку 
або візуалізуються під час розіграшу лотерейного квитка на вебсайті за 
вирахуванням податку з доходів фізичних осіб та військового збору. Інші 
виграші у лотерею позначаються на лотерейному квитку (візуалізуються під 
час розіграшу лотерейного квитка на вебсайті) без вирахування податку з 
доходів фізичних осіб та військового збору. 

4.8. Виграші у лотерею оподатковуються згідно з чинним законодавством України. 
За бажанням учасника – переможця лотереї йому видається довідка про суму 
виграного ним виграшу, в якій зазначаються паспортні дані учасника – 
переможця, сума виграшу, дата отримання виграшу, а також сума 
вирахуваного податку та військового збору. 

5. Порядок визначення переможців та виплати виграшів 

5.1. Переможцем лотереї вважається особа, яка в межах граничних строків, 
встановлених цими Умовами, пред’явила представництву МСЛ або 
розповсюджувачу лотерейний квиток, що відповідає вимогам до виграшного 
лотерейного квитка, встановленим цими Умовами, та пройшов експертизу, за 
результатом проведення якої встановлено виграшність лотерейного квитка. 

Переможцем лотереї вважається також повнолітня фізична особа, яка в межах 
граничних строків, встановлених цими Умовами, ініціювала перед МСЛ чи 
розповсюджувачем лотереї (згідно алгоритму, запровадженого на вебсайті) 
вимогу щодо оплати розіграного в електронній формі лотерейного квитка, 
який, за результатом експертизи, проведеної уповноваженою МСЛ особою, 
визнаний виграшним 

5.2. Порядок виплати виграшів за лотерейними квитками, придбаними в пункті 
розповсюдження, обладнаному терміналом електронної системи 
прийняття ставок: 


