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З  А  Т  В  Е  Р  Д  Ж  Е  Н О 
наказом   ТОВ   «М.С.Л.» 
від 22 квітня 2015 року № 126 
Президент  ТОВ   «М.С.Л.» 
Г.О. Ложенко 

 
У М О В И  

  проведення державної грошової миттєвої лотереї «Морський бій» 
(з першої по десяту серії) (нова редакція) 

 
1. Загальні положення 
1.1. Державна лотерея «Морський бій» є грошовою миттєвою лотереєю (надалі - 

лотерея), що проводиться Товариством з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.» 
(надалі – МСЛ), з метою здійснення відрахувань на благодійну допомогу, включаючи 
підтримку розвитку фізичної культури, спорту та спорту інвалідів в Україні. 

1.2. Місцезнаходження МСЛ: 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 50-а, код за ЄДРПОУ 
30109292. 

1.3. Лотерея проводиться із застосуванням лотерейних квитків. 

Лотерейний квиток – засіб, який засвідчує здійснення гравцем ставки в лотерею та, у 
разі виграшності лотерейного квитка, засвідчує право гравця на отримання належного 
йому за лотерейним квитком виграшу у лотерею. 
Лотерейний квиток може існувати як в паперовій, так і в електронній формі. 

1.4. Загальна кількість лотерейних квитків становить 50000000 штук. Загальна сума 
випуску лотереї – 500000000 гривень. Лотерейні квитки друкуються серіями по 
5000000 шт. квитків в кожній серії лотереї. 

1.5. Кожний лотерейний квиток має індивідуальний (в межах серії) номер, який 
складається з 15 символів, де перші чотири символи (цифри) – код серії квитків, п’ята 
позиція – тире, наступні шість символів (цифр) – номер групи квитків у серії, 
дванадцята позиція – тире та останні три символи (цифри) – номер квитка у групі 
квитків. 

1.6. Вартість одного лотерейного квитка – 10 гривень.  

1.7. Гравцем у лотерею може бути фізична особа, яка досягла 18 років та за власним 
бажанням, самостійно і добровільно сплатила ставку (ставки) розповсюджувачу 
лотереї.  

1.8. Розповсюджувачам лотерейних квитків виплачується винагорода, розмір якої 
визначає МСЛ відповідно до укладених з ними угод. 

1.9. Запланований кошторис доходів і витрат на проведення лотереї визначений у 
додатку 1 до Умов проведення державної грошової миттєвої лотереї «Морський бій» 
(з першої по десяту серії) (нової редакції) (надалі – Умови).  

 
2. Опис лотерейного квитка 
2.1. Інформація щодо виграшності лотерейних квитків лотереї визначається заздалегідь 

(за принципом випадковості) і зберігається в центральній електронній системі 
прийняття ставок автоматизовано, без участі людини та становить комерційну 
таємницю МСЛ. Лотерейні квитки створюються в електронній системі прийняття 
ставок в електронній формі та зберігаються в цій системі відповідно до вимог 
законодавства. 
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2.2. Кожний лотерейних квиток, що розповсюджується в електронній формі (через мережу 

Інтернет), має такі ступені захисту: індивідуальний (в межах серії) послідовний номер 
та код ідентифікації (засіб імітозахисту). 

2.3. Створені в електронній формі лотерейні квитки, при розповсюдженні лотереї через 
мережу пунктів розповсюдження, роздруковуються в паперовому вигляді за 
допомогою терміналу електронної системи прийняття ставок. Зразок макету, за яким 
лотерейні квитки роздруковуються із електронної системи прийняття ставок, (макет 
лотерейного квитка в паперовій формі) наведений у додатку 2 до цих Умов. 

Лотерейний квиток, роздрукований в паперовій формі (вигляді) за допомогою 
терміналу електронної системи прийняття ставок, має такі ступені захисту: 
індивідуальний (в межах серії) послідовний номер, унікальний 16-значний 
контрольний номер лотерейного квитка, перевірочний штрих-код. 

 
3. Порядок проведення лотереї. Правила гри 
3.1. Лотерейні квитки можуть розповсюджуватись на всій території України (окрім території 

Автономної Республіки Крим) через:  

- мережу пунктів розповсюдження, що обладнані терміналами електронної 
системи прийняття ставок; 

- через мережу Інтернет, на веб-сайтах, що визначаються МСЛ. 

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

Розповсюдження лотерейних квитків (прийняття ставок у лотерею) здійснюється 
виключно на добровільних засадах. 

3.2. Для участі в лотереї  повнолітній фізичній особі необхідно сплатити ставку у лотерею 
(придбати лотерейний квиток): 

а) у пункті розповсюдження, обладнаному терміналом електронної системи прийняття 
ставок, або 

б) через мережу Інтернет, із використанням будь-якого із веб-сайтів, що визначаються 
МСЛ; 

В будь-якому разі, ставки гравця в автоматичному режимі за стандартною 
процедурою реєструються в електронній системі прийняття ставок.  

МСЛ визначає канали та засоби розповсюдження лотереї самостійно, в залежності від 
наявних договорів з розповсюджувачами та необхідного програмно-технічного 
забезпечення. Про дату початку здійснення прийняття ставок через певні канали та 
засоби прийняття ставок або про зміну існуючих, МСЛ повідомляє у 
загальнодержавному друкованому засобі масової інформації та/або на офіційному 
сайті МСЛ. 

Ставка в лотерею (вартість лотерейного квитка) повинна бути сплачена фізичною 
особою в повному обсязі до моменту початку реєстрації факту продажу (реалізації) 
лотерейного квитка (прийняття ставки) в електронній системі прийняття ставок. 
Прийняття ставки в лотерею в пункті розповсюдження здійснюється в готівковій 
формі, або за технічної можливості в пункті розповсюдження, у безготівковій формі. 
Прийняття ставки у лотерею через мережу Інтернет здійснюється у безготівковій 
формі. 

3.3. Порядок продажу лотерейних квитків (прийняття ставок):  

3.3.1. При придбанні лотерейного квитка в пункті розповсюдження, обладнаному 
терміналом електронної системи прийняття ставок:  
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- гравець здійснює оплату ставки (вартості лотерейного квитка) в повному обсязі; 

- розповсюджувач реєструє в електронній системі прийняття ставок здійснену 
гравцем оплату ставки (вартості лотерейного квитка) та роздруковує (за допомогою 
терміналу електронної системи прийняття ставок) з електронної системи прийняття 
ставок лотерейний квиток; 

- гравець отримує від розповсюджувача роздрукований з електронної системи 
прийняття ставок лотерейний квиток. 

3.3.2. При придбанні лотерейного квитка через мережу Інтернет на веб-сайті, що 
визначений МСЛ: 

- гравець реєструється на веб-сайті, що визначений МСЛ, окрім випадків, коли 
гравець вже зареєстрований на відповідному веб-сайті; 

- гравець здійснює оплату ставки (вартості лотерейного квитка) в одній із форм, 
передбачених законодавством та доступних для використання гравцем, яка 
реєструється в електронній системі прийняття ставок; 

Після здійснення гравцем оплати ставки (вартості лотерейного квитка), гравець 
отримує доступ для розігрування придбаного ним лотерейного квитка. 

Після розігрування лотерейного квитка, у персональний кабінет гравця, утворений при 
реєстрації на веб-сайті, що визначений МСЛ, спрямовується інформація щодо 
розіграного лотерейного квитка, зокрема, щодо назви лотереї, індивідуального (в 
межах серії) номеру лотерейного квитка; коду ідентифікації (засобу імітозахисту), 
розмір виграшу гравця (за наявності). За вимогою гравця, відповідна інформація щодо 
розіграного лотерейного квитка надсилається на електронну пошту, вказану ним при 
реєстрації на веб-сайті, що визначений МСЛ.   

Відповідальність за збереження інформації щодо придбаного та розіграного 
лотерейного квитка несе гравець. 

Гравець підтверджує факт здійснення ним ставки в лотерею через мережу Інтернет 
шляхом пред’явлення МСЛ або уповноваженим МСЛ особам лотерейного квитка, що 
був спрямований у персональний кабінет гравця або на електронну пошту гравця, 
вказану ним при реєстрації на веб-сайті, що визначений МСЛ. 

3.4. Гравець, який здійснив ставку у лотерею (придбав лотерейний квиток) у пункті 
розповсюдження, обладнаному терміналом електронної системи прийняття ставок, 
має право відмовитись від здійсненої ним ставки (придбаного лотерейного квитка) до 
моменту його роздрукування розповсюджувачем. Гравець, який здійснив ставку у 
лотерею (придбав лотерейний квиток) через мережу Інтернет, має право відмовитись 
від здійсненої ним ставки (придбаного лотерейного квитка) до моменту початку його 
розіграшу (виявлення прихованої ігрової комбінації). Повернення гравцю здійсненої 
ним ставки здійснюється в розмірі, визначеному розділом 4 цих Умов, у відповідності 
до процедури, визначеної МСЛ.     

3.5. На кожному лотерейному квитку, роздрукованому в паперовій формі (вигляді) із 
електронної системи прийняття ставок, розташоване загальне ігрове поле з 
координатами ігрових полів. Ігрові поля мають маркування з числами від 1 до 10 по 
вертикалі та буквами латинського алфавіту від A до J по горизонталі. Координати 
ігрового поля складаються з однієї букви латинського алфавіту з вказаного діапазону 
та одного числа з вказаного діапазону. Одне ігрове поле може мати лише одні 
унікальні координати. При придбанні лотерейного квитка через мережу Інтернет 
загальне ігрове поле (із аналогічними координатами ігрових полів) візуалізується на 
моніторі (екрані) пристрою, за допомогою якого гравець бере участь у лотереї 
(зокрема, комп’ютері, мобільному телефоні).   
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В деяких ігрових полях загального ігрового поля лотерейного квитка, роздрукованого в 
паперовій формі (вигляді) із електронної системи прийняття ставок, розміщений 
ігровий символ [Х]. Окрім того, на кожному такому лотерейному квитку зазначаються 
чотири самостійні умови виграшності цього лотерейного квитка.  

В деяких ігрових полях загального ігрового поля лотерейного квитка, придбаного 
через мережу Інтернет (лотерейного квитка в електронній формі), візуалізується 

(зображується) ігровий символ .  

Лотерейний квиток, роздрукований в паперовій формі (вигляді) (за допомогою 
терміналу електронної системи прийняття ставок) із електронної системи прийняття 
ставок,  вважається виграшним у разі, якщо в ігровому полі, координати якого (одна 
літера латинського алфавіту та одне число) визначені в будь-якій із чотирьох умов 
виграшності лотерейного квитка, розташований ігровий символ [Х]. У такому випадку, 
гравець – власник виграшного лотерейного квитка набуває право на отримання суми 
коштів, яка зазначена в саме цій умові виграшності (з врахуванням особливостей, 
передбачених пунктом 4.5 цих Умов). 

Лотерейний квиток, придбаний та розіграний в електронній формі через мережу 
Інтернет, вважається виграшним у разі, якщо в ході його розігрування гравцем буде 

виявлено ігровий символ . У такому випадку, гравець – власник виграшного 
лотерейного квитка набуває право на отримання грошової суми, яка зазначається на 
лотерейному квитку під написом «ВАШ ВИГРАШ». 

3.6. Право гравця на отримання призу (виграшу) перевіряється шляхом проведення 
експертизи лотерейного квитка. На експертизу не приймаються  паперові 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 також не виплачуються за електронними лотерейними квитками, інформація 
на 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 гравців в якості оплати лотерейних квитків (ставок у лотерею). 
Формування, розподіл та використання коштів призового (виграшного) фонду лотереї 
здійснюється МСЛ відповідно до цих Умов. 

Кошти призового (виграшного) фонду лотереї не належать МСЛ та підлягають 
обов’язковому розігруванню (розподілу) між гравцями у лотерею відповідно до цих 
Умов. Кошти призового (виграшного) фонду лотереї можуть спрямовуватись МСЛ 
виключно на виплату виграшів гравцям – переможцям лотереї. Облік коштів призового 
(виграшного) фонду лотереї здійснює МСЛ, як оператор державних лотерей, 
відповідно до вимог чинного законодавства України.  

4.2. На формування призового (виграшного) фонду лотереї спрямовується: 

а) до 27 квітня 2015 року – 82,904872% розміру кожної здійсненої гравцем ставки у 
лотерею (вартості кожного реалізованого гравцю лотерейного квитка); 
б) з 27 квітня 2015 року – 73,520872% розміру кожної здійсненої гравцем ставки у 
лотерею (вартості кожного реалізованого гравцю лотерейного квитка).  
Загальна сума призового (виграшного) фонду лотереї складає 369 517 909 грн. 

4.3. Призовий (виграшний) фонд лотереї підлягає розігруванню між гравцями в лотерею. 
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4.4. Структура призового (виграшного) фонду лотереї за кількістю виграшів зазначена у 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

Розподіл кількості виграшів (призів) у лотерею 
 

Номер 
серії 

Кількість 
виграшів (призів) 

в серії (шт.) 

 Номер 
серії   

Кількість  
виграшів (призів) 

в серії (шт.) 

01 1 779 961 06 1 779 961 

02 1 779 961 07 1 779 961 

03 1 779 961 08 1 779 961 

04 1 779 961 09 1 779 961 

05 1 779 961 10 1 779 961 

Загальна кількість виграшів у лотерею –  
17 799 610 штук. 

 
Структура призового (виграшного) фонду лотереї за сумами виграшів зазначена у 
таблиці 2. 

Таблиця 2 

ПЕРЕЛІК 
виграшів (призів) у лотерею*  

(в розрізі кожної серії лотереї – для серій 01 - 10) 
 

Категорія 
виграшу  

Загальна сума 
виграшу 

(грн.) 

Сума виграшу за 
вирахуванням податків 

та зборів, грн. 

І 100 000,00 83 500,00 

II 10 000,00 8 350,00 

III 1 000,00 835,00 

IV 500,00 417,50 

V 200,00 167,00 

VI 100,00 83,50 

VII 50,00 41,75 

VIII 25,00 20,88 

IХ 20,00 16,70 

Х 11,98 10,00 

 Примітка: *цей перелік виграшів (призів) у лотерею застосовується з 27 квітня 2015 
року. 
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4.5. Сума виграшу у лотерею визначається у розмірі загальної суми коштів, право на 

отримання якої набув гравець за одним виграшним лотерейним квитком.  

Виграші, які відносяться до категорій І – ІХ, починаючи з 27 квітня 2015 року, 
зазначаються на лотерейному квитку без вирахування суми податку з доходів 
фізичних осіб та військового збору. 

Виграші, що відносяться до категорії X, починаючи з 27 квітня 2015 року, 
зазначаються на лотерейному квитку за вирахуванням суми податку з доходів 
фізичних осіб та військового збору. 

4.6. Сума коштів, що становить, починаючи з 27 квітня 2015 року, 26,479128% розміру 
здійсненої гравцем ставки у лотерею, тобто різниця між сумою здійсненої гравцем 
ставки (вартості придбаного гравцем лотерейного квитка) та сумою коштів, яка 
спрямована МСЛ з цієї ставки на формування призового (виграшного) фонду лотереї, 
який підлягає розігруванню між гравцями та виплаті гравцям – переможцям лотереї, 
складає дохід МСЛ як оператора державних лотерей. 

4.7. Гравець, який здійснив ставку у лотерею (придбав лотерейний квиток), має право 
відмовитись від здійсненої ним ставки (придбаного лотерейного квитка) із 
врахуванням п. 3.4. цих Умов. 

При відмові від здійсненої ставки у лотерею (придбаного лотерейного квитка) гравцеві 
повертається частина здійсненої ним ставки у лотерею (вартості лотерейного квитка), 
що становить, починаючи з 27 квітня 2015 року 73,520872% розміру ставки, тобто та 
частина ставки, що була спрямована МСЛ до призового (виграшного) фонду лотереї. 

Повернення гравцю ставки в лотерею в розмірі, визначеному цим пунктом Умов, 
здійснюється згідно процедури, затвердженої МСЛ, у тій формі (готівковій, 
безготівковій), в якій була здійснена ставка. 

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

5.1. Переможцем лотереї вважається особа, яка в межах граничних строків, встановлених 
цими Умовами, представила 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. 

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

5.2.1. Виграші, що відносяться до VІ - Х категорій, виплачуються розповсюджувачем 
на місці придбання лотерейного квитка при пред’явленні гравцем виграшного 
лотерейного квитка. Виграші, що відносяться до цих категорій, можуть 
виплачуватись в представництві МСЛ. 

5.2.2. Виграші, що відносяться до V - ІІІ категорій, виплачуються в місці 
розповсюдження лотерейних квитків розповсюджувачем при пред’явленні 
переможцем виграшного лотерейного квитка або у Представництві МСЛ при 
пред’явленні переможцем виграшного лотерейного квитка та інших документів, 
передбачених цими Умовами. 
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5.2.3. Виграші, що відносяться до Х - ІІІ категорій (при їх виплаті в представництві 
МСЛ), а також виграші, які відносяться до ІІ категорії, виплачуються 
представництвом МСЛ при пред’явленні переможцем виграшного лотерейного 
квитка, паспорта та реєстраційного номеру облікової картки платника податків - 
ідентифікаційний номер - (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної 
фіскальної служби і мають відповідну відмітку у паспорті). Сума виграшу 
виплачується гравцю – переможцю лотереї у готівковому вигляді або, за 
бажанням гравця і відповідно до його письмової заяви, у безготівковому вигляді 
шляхом перерахування суми виграшу на банківський рахунок гравця за рахунок 
гравця (тобто за рахунок самого виграшу). При виплаті гравцю – переможцю 
лотереї виграшу у готівковій формі він зобов’язаний розписатись про отримання 
виграшу у видатковому касовому ордері. 

5.2.4. Розповсюджувачі мають право виплачувати виграші вищих категорій ніж ті, що 
зазначені в пунктах 5.2.1., 5.2.2. цих Умов, якщо таке рішення буде прийнято 
МСЛ. У представництвах МСЛ можуть виплачуватись виграші вищих категорій 
ніж ті, що зазначені в пунктах 5.2.2., 5.2.3. цих Умов, якщо таке рішення буде 
прийнято МСЛ. 

5.2.5. Лотерейні квитки з виграшами, які відносяться до І категорії, приймаються для 
проведення експертизи та виплати виграшу представництвом МСЛ, при 
пред’явленні переможцем виграшного лотерейного квитка, паспорта та 
реєстраційного номеру облікової картки платника податків - ідентифікаційний 
номер - (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби і мають 
відповідну відмітку у паспорті). Виграш виплачується гравцю – переможцю 
лотереї центральним офісом МСЛ у готівковому вигляді або, за  бажанням 
гравця і відповідно до його письмової заяви, у безготівковому вигляді шляхом 
перерахування суми виграшу на банківський рахунок гравця за рахунок гравця 
(тобто за рахунок самого виграшу). При виплаті гравцю – переможцю лотереї 
виграшу у готівковій формі він зобов’язаний розписатись про отримання 
виграшу у видатковому касовому ордері. 

5.2.6. На лотерейні квитки з виграшами, які відносяться до І категорії, 
представництвом МСЛ оформлюється супроводжувальний опис лотерейних 
квитків в 2-х примірниках. Один примірник супроводжувального опису, 
лотерейний квиток, відносно якого оформлено супроводжувальний опис, а 
також заява гравця про перерахування виграшу на його банківський рахунок із 
зазначенням реквізитів цього рахунку (при виявленні гравцем бажання 
одержати виграш у безготівковій формі) пересилаються представництвом МСЛ 
до центрального офісу МСЛ для проведення експертизи такого лотерейного 
квитка.  

5.2.7. Виграші, які відносяться до Х - ІІІ категорій, виплачуються розповсюджувачем у 
готівковій формі відразу після проведення ним експертизи пред’явленого до 
оплати лотерейного квитка (такі виграші виплачуються за умови виграшності 
лотерейного квитка та наявності у розповсюджувача відповідної суми коштів). 
Експертиза пред’явленого до оплати лотерейного квитка здійснюється 
розповсюджувачем відразу після пред’явлення гравцем лотерейного квитка. 
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5.2.8. Виграші, які відносяться до V – IІІ категорій (при їх виплаті в представництві 
МСЛ) та II категорії, виплачуються в представництві МСЛ протягом одного 
місяця із дня пред’явлення виграшного лотерейного квитка та інших документів, 
передбачених цими Умовами, однак не пізніше дати закінчення проведення 
лотереї. 

Виграші, які відносяться до Х - VІ категорій (при їх виплаті в представництві 
МСЛ), виплачуються відразу після проведення експертизи пред’явленого до 
оплати лотерейного квитка (за умови виграшності лотерейного квитка та 
наявності в представництві МСЛ відповідної суми коштів). Експертиза 
пред’явленого до оплати лотерейного квитка здійснюється відразу після 
пред’явлення гравцем лотерейного квитка.  

5.2.9. Строк проведення експертизи і граничний строк виплати виграшу, що 
відноситься до І категорії, не може перевищувати 4-х місяців з дати 
пред’явлення виграшного лотерейного квитка та інших документів, визначених 
в п. 5.2.5. цих Умов, до представництва МСЛ, однак не пізніше дати закінчення 
проведення лотереї. 

5.2.10. Право гравця на отримання виграшу визначається (перевіряється) за 
результатом проведення експертизи. Експертиза проводиться відносно всіх 
пред’явлених до оплати лотерейних квитків. Сутність експертизи лотерейного 
квитка полягає у підтвердженні або спростуванні його виграшності шляхом 
звірки кодів виграшних лотерейних квитків з кодами, нанесеними на лотерейний 
квиток, встановлення відсутності ознак підробки лотерейного квитка, перевірки 
додержання гравцем граничних строків пред'явлення виграшних лотерейних 
квитків. 

5.2.11. Гравець при здійсненні передачі на експертизу лотерейного квитка з можливим 
виграшем, що відноситься до І категорії, отримує квитанцію, яка підтверджує 
його право на пред'явлений до експертизи лотерейний квиток. Зразок квитанції 
додається (додаток 3). При цьому, гравець зобов’язаний проставити власний 
підпис на квитанції чим засвідчити правильність та достовірність зазначених у 
квитанції даних (інформації) щодо його особи та лотерейного квитка, що 
передається на експертизу. Зазначена квитанція видається також гравцеві при 
прийнятті від нього лотерейного квитка, що претендує на виграш, який 
виплачується представництвом МСЛ, за умови, що експертиза такого 
лотерейного квитка та виплата виграшу за ним відбувається не відразу після 
звернення гравцем за виграшем та без його присутності. 

Експертиза лотерейного квитка на предмет його виграшності може 
проводитись: 

а) особою, яка здійснює розповсюдження лотереї – відносно лотерейного 
квитка із можливим виграшем, що відноситься до Х - ІІІ категорій; 
б) у представництві МСЛ – відносно лотерейного квитка із можливим виграшем, 
що відноситься до Х - ІІ категорій; 
в) у центральному офісі МСЛ – відносно всіх пред’явлених до оплати 
лотерейних квитків. 
У разі прийняття МСЛ рішення про виплату розповсюджувачами виграшів 
вищих категорій ніж ті, що визначені в п. 5.2.1. та п. 5.2.2.. цих Умов, то, в цьому 
випадку, розповсюджувачі мають право проводити експертизу відповідних 
лотерейних квитків. 

У разі прийняття МСЛ рішення про виплату представництвом МСЛ виграшів 
вищих категорій ніж ті, що вказані в п. 5.2.2. та 5.2.3. цих Умов, то, в цьому 
випадку, представництво МСЛ має право проводити експертизу відповідних 
лотерейних квитків. 
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5.3. Порядок виплати виграшів за лотерейними квитками, придбаними в електронній 

формі через мережу Інтернет 

5.3.1. Грошові виграші усіх категорій, крім категорії І, виплачуються 
розповсюджувачем, який визначений МСЛ. Зазначені у цьому пункті виграші за 
бажанням гравця та за наявності технічної можливості виплачуються 
розповсюджувачем, визначеним МСЛ, шляхом перерахування суми виграшу на 
рахунок гравця. Перерахування виграшу на рахунок гравця здійснюється за 
рахунок останнього, тобто за рахунок суми виграшу. 

5.3.2. Розповсюджувачі мають право виплачувати виграші у більших розмірах ніж ті, 
що зазначені в пункті 5.3.1. цих Умов, якщо таке рішення буде прийнято МСЛ. 

5.3.3. Грошові виграші категорії І, виплачуються центральним офісом МСЛ. 

Для отримання виграшів, вказаних в цьому пункті Умов, гравець повинен 
пред’явити до представництва МСЛ лотерейний квиток, паспорт, а також 
реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний 
номер), окрім випадку, коли гравець через свої релігійні переконання 
відмовився від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника 
податків, про що має відповідну відмітку в паспорті.  

Виграш виплачується гравцю – переможцю лотереї центральним офісом МСЛ у 
готівковому вигляді або, за бажанням гравця і відповідно до його письмової 
заяви, у безготівковому вигляді шляхом перерахування суми виграшу на 
банківський рахунок гравця за рахунок гравця (тобто за рахунок самого 
виграшу). При виплаті гравцю – переможцю лотереї виграшу у готівковій формі 
він зобов’язаний розписатись про отримання виграшу у видатковому касовому 
ордері. 

5.3.4. Виграші, які відповідно до цих Умов виплачуються розповсюджувачем, 
виплачуються у безготівковій формі відразу після проведення експертизи 
пред’явленого до оплати лотерейного квитка (за умови виграшності 
лотерейного квитка та за наявності у розповсюджувача відповідної суми 
коштів). Експертиза лотерейного квитка проводиться відразу після ініціювання 
гравцем (у спосіб, доступний на веб-сайті через який гравець бере участь у 
лотереї) виплати виграшу за лотерейним квитком. У будь-якому разі, строк 
виплати такого виграшу не повинен перевищувати 30 днів.  

Строк проведення експертизи і граничний строк виплати виграшів, які 
виплачуються центральним офісом МСЛ, не повинен перевищувати 4 місяці з 
дня пред’явлення гравцем до представництва МСЛ лотерейного квитка та 
документів, визначених цими Умовами (п. 5.2.5. цих Умов), однак не пізніше 
дати закінчення проведення лотереї.  

5.3.5. Право гравця на отримання виграшу визначається (перевіряється) за 
результатом проведення експертизи. Експертиза проводиться по всім 
пред'явленим до оплати лотерейним квиткам. Сутність експертизи лотерейного 
квитка полягає у підтвердженні або спростуванні його виграшності шляхом 
звірки даних, які містить пред’явлений лотерейний квиток, з інформацією щодо 
виготовлення/генерації та виграшності лотерейних квитків, яка зберігається 
МСЛ, встановленні відсутності ознак підробки, перевірки додержання гравцем 
граничних строків пред’явлення виграшних лотерейних квитків. 
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Гравець при здійсненні передачі на експертизу лотерейного квитка з можливим 
виграшем, який відноситься до І категорії, отримує квитанцію, яка підтверджує 
його право на пред'явлений до експертизи лотерейних квиток. Зразок квитанції 
додається (додаток 3). При цьому, гравець зобов’язаний проставити власний 
підпис на квитанції чим засвідчити правильність та достовірність зазначених у 
квитанції даних (інформації) щодо його особи та лотерейного квитка, що 
передається на експертизу. 

Експертиза лотерейного квитка на предмет його виграшності може 
проводитись: 
а) розповсюджувачем, визначеним МСЛ, – відносно лотерейних квитків  із 
можливим виграшем будь-якої категорії, крім категорії І; 
б) у центральному офісі МСЛ – відносно всіх пред’явлених до оплати 
лотерейних квитків. 
У разі прийняття МСЛ, відповідно до цих Умов, рішення про виплату 
розповсюджувачем, визначеним МСЛ, виграшів у розмірі, більшому ніж той, що 
визначений в п. 5.3.1. то, в цьому випадку, розповсюджувач, визначений МСЛ, 
має право проводити експертизу відповідних лотерейних квитків. 

5.4. Граничний строк пред'явлення виграшних лотерейних квитків для одержання виграшів 
за ними становить 30 днів, починаючи з дати припинення / дострокового припинення / 
завершення розповсюдження лотерейних квитків відповідної серії лотереї, про що 
гравці повідомляються у порядку визначеному Ліцензійними умовами провадження 
господарської діяльності з випуску та проведення лотерей. Після закінчення 
зазначеного строку лотерейні квитки втрачають силу і до оплати не приймаються.  

У разі, якщо протягом строку, визначеного в цьому пункті Умов, лотерейний квиток не 
був пред’явлений для оплати, сума призу, що припала на такий квиток, спрямовується 
до залишкового фонду лотереї. 

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

 
6.1. Дата початку випуску лотереї (дата початку розроблення умов проведення лотереї) - 

26.02.2015 року. 

6.2. Дата початку реалізації лотерейних квитків (прийняття ставок у лотерею) – 16.03.2015 
року. 

6.3. Лотерейні квитки розповсюджуються (ставки приймаються) до 31.03.2026 року 
включно, що є граничним строком реалізації лотерейних квитків (прийняття ставок у 
лотерею). 

6.4. Граничний строк виплати виграшів – 22.08.2026 року. 

6.5. Дата закінчення проведення лотереї – 22.08.2026 року. 

 
7. Права та обов'язки МСЛ та гравців 
7.1. МСЛ має право: 

7.1.1. Відмовити гравцю у виплаті виграшу у випадках невідповідності пред'явленого 
лотерейного квитка умовам виграшності та в інших випадках, передбачених 
цими Умовами. 

7.1.2. Вимагати від гравця пред’явлення документів та надання інформації, що 
відповідно до законодавства України необхідні для ідентифікації особи гравця 
та виконання інших функцій, покладених на МСЛ як на суб’єкта первинного 
фінансового моніторингу. 
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7.1.3. 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 лотерею поширюються на всіх гравців у лотерею, які набудуть 
статусу переможця та право на отримання виграшу у лотерею після набрання 
чинності такими змінами, а також на гравців, які на дату набрання чинності 
змінами щодо строків виплати виграшів набули право на отримання виграшу, 
але виграш ще не отримали в повному обсязі. 

7.1.4. Зупинити проведення операції із виплати виграшу у лотерею у випадках, 
визначених законодавством. Гравець, 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 виграшу відповідної категорії.  
 

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 як кошти, які 

підлягають розігруванню між гравцями та виплаті гравцям – переможцям 
лотереї, виключно на виплату виграшів. 

7.2.6. Своєчасно виплачувати виграші. 
7.2.7. Забезпечити захист лотерейних квитків від підробки. 
7.2.8. Не виплачувати виграші за підробленими лотерейними квитками. 
7.2.9. Управляти призовим (виграшним) фондом лотереї відповідно до цих Умов та 

чинного законодавства України.  
7.2.10. Надавати відповіді на претензії гравців у порядку, передбаченому розділом 11. 

цих Умов. 
7.2.11. Проводити навчання співробітників МСЛ та розповсюджувачів лотереї щодо 

дотримання положень цих Умов. 
7.2.12. Оприлюднити ці Умови, зміни та доповнення до цих Умов (у разі затвердження) 

в друкованих засобах масової інформації та/або на власному веб-сайті в 
мережі Інтернет.  

 
7.3. Гравець має право: 

7.3.1. Отримати виграш у випадку наявності в нього виграшного квитка, крім випадків 
передбачених п.3.6., п.5.4. цих Умов. 

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.  

7.3.4. Відмовитись від здійсненої ним ставки в лотерею відповідно до цих Умов. 
 

7.4. Гравець зобов’язується: 
7.4.1. Виконувати всі встановлені даними Умовами вимоги, необхідні для участі у 

лотереї та отримання виграшу. 
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7.4.2. Пред’явити МСЛ документи та надати інформацію, що необхідні для 
ідентифікації 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.  

 

8. Сфера розповсюдження лотереї  

8.1. Лотерейні квитки лотереї можуть розповсюджуватись на всій території України, окрім 
території Автономної Республіки Крим.   

8.2. Лотерейні квитки лотереї розповсюджуються через мережу пунктів розповсюдження, 
обладнаних терміналами електронної системи прийняття ставок, та/або через мережу 
Інтернет на веб-сайтах, визначених МСЛ.  

 

9. Контроль за проведенням лотереї 

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

9.2. МСЛ вживає всі необхідні заходи для надання можливості здійснення органами 
виконавчої влади контролю за проведенням лотереї відповідно до вимог Ліцензійних 
умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей. 

 

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 гравцем та 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 
рух лотерейних квитків зберігається на оптичних носіях, що не стираються. Зберігання 
та облік носіїв 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 
термінального штрих-коду, нанесеного на лотерейний квиток. Розігрувальні пристрої 
під час проведення лотереї не використовуються. 

 

11. Порядок розгляду претензій гравців 
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11.1. Претензії гравців, тобто скарги гравців 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 27 квітня 2015 року. 

12.2. Гравці, беручи участь в лотереї (здійснюючи ставку у лотерею), цим погоджуються, що 
у разі виявлення ними бажання повернути здійснену ставку у лотерею (придбаний 
лотерейний квиток), їм повертається частина зробленої ставки у лотереї, що 
становить, починаючи з 27 квітня, 73,520872% розміру ставки, тобто та частина, що 
була віднесена (спрямована) МСЛ до призового (виграшного) фонду лотереї. 

12.3. До дій щодо проведення лотереї, які були вчинені МСЛ до набрання чинності цими 
Умовами, застосуються положення тієї редакції Умов проведення державної грошової 
миттєвої лотереї «Морський бій», яка діяла на момент вчинення МСЛ відповідних дій. 

Суми виграшів, які були виграні гравцями у лотерею до набрання чинності цими 
Умовами, визначаються відповідно до редакції Умов проведення державної грошової 
миттєвої лотереї «Морський бій», яка діяла на момент придбання гравцем 
відповідного лотерейного квитка. Дата виграшу для цього пункту Умов визначається 
датою придбання лотерейного квитка.  

12.4. Гравці, беручи участь в лотереї (здійснюючи ставку у лотерею), цим погоджуються, що 
управління призовим (виграшним) фондом лотереї як сукупністю коштів, які 
підлягають розігруванню між гравцями та виплаті гравцям – переможцям лотереї, 
здійснюється МСЛ як оператором державних лотерей.  

12.5. Гравці, беручи участь в лотереї (здійснюючи ставку у лотерею), цим погоджуються з 
цими Умовами. 
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Додаток 1 
до Умов проведення державної грошової миттєвої  
лотереї «Морський бій» (з першої по десяту серії) 

(нової редакції) 
 
 

ЗАПЛАНОВАНИЙ КОШТОРИС ДОХОДІВ І ВИТРАТ НА ПРОВЕДЕННЯ ЛОТЕРЕЇ НА ПЕРІОД з 2015 по 2026 рік 

грн. 
 

Назва статті 

кошторису
2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 2026 рік

Призовий фонд 38 673 983,74 29 408 348,80 29 408 348,80 29 408 348,80 29 408 348,80 29 408 348,80 30 143 557,52 30 143 557,52 37 495 644,72 37 495 644,72 37 495 644,72 11 028 130,80

Заплановані 

доходи МСЛ 
11 326 016,26 10 591 651,20 10 591 651,20 10 591 651,20 10 591 651,20 10 591 651,20 10 856 442,48 10 856 442,48 13 504 355,28 13 504 355,28 13 504 355,28 3 971 869,20

Заплановані 

податкові платежі 

та заплановані 

витрати МСЛ, у 

тому числі на 

благодійну 

допомогу 

(включаючи 

підтримку розвитку 

фізичної культури, 

спорту та спорту 

інвалідів в Україні)

11 326 016,26 10 591 651,20 10 591 651,20 10 591 651,20 10 591 651,20 10 591 651,20 10 856 442,48 10 856 442,48 13 504 355,28 13 504 355,28 13 504 355,28 3 971 869,20

 
 
 
 
 

 
Фінансовий директор       О.О. Гребещук 

 
Керівник економічного відділу      А.А. Денисенко  
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Додаток 2  
до Умов проведення державної грошової миттєвої  
лотереї «Морський бій» (з першої по десяту серії) 

(нової редакції) 
 

Макет,  
за яким роздруковується із електронної системи прийняття ставок 

лотерейний квиток державної грошової миттєвої лотереї 
«Морський бій» (з першої серії по десяту серії)* 

 
Морський бій 

 
Серія                     <№ серії> 
Квиток №          <XXXX-YYYYYY-ZZZ> 
Вартість квитка          <ZZZ> грн  
<Дата/час продажу> Термінал <ZZZZZ> 

 
 

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  
  ----------------------------- 
1|            [X]              | 

 

2|[X][X][X]         [X]        | 

 

3|                  [X]        | 

 

4|   [X]      [X]   [X]   [X]  | 

 

5|                  [X]   [X]  | 

 

6|      [X]               [X]  | 

 

7|                             | 

 

8|         [X][X]      [X]     | 

 

9|                     [X]     | 

 

10[X][X]                       | 
  ----------------------------- 

 
Умови виграшу: 

Ви виграли, якщо у вказаних 
ігрових полях є символ [X]  

 
<Умова 1> 
<Умова 2> 
<Умова 3> 
<Умова 4> 

 
<Слоган (опційно)> 

 
XXXXYYYYYYZZZССС 

 
 
 
 

Примітка: *Ігрові поля та ігрові символи на загальному ігровому полі позначені умовно. 
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Зразок квитанції на прийом лотерейного квитка на експертизу 
 

Видається гравцю  Для оформлення виграшу 
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КВИТАНЦІЯ  КВИТАНЦІЯ 

НА ПРИЙОМ БІЛЕТА ЛОТЕРЕЇ  НА ПРИЙОМ БІЛЕТА ЛОТЕРЕЇ 

НА ЕКСПЕРТИЗУ  НА ЕКСПЕРТИЗУ 

ЧАСТИНА ВЛАСНИКА БІЛЕТА   ЧАСТИНА ТОВ «М.С.Л.» 

   
П,І по Б власника білета ______________________________________ 
____________________________________________________________ 

 П,І по Б власника білета_______________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Назва лотереї _______________________________№ серії__________  Назва лотереї _________________________________№ серії__________ 

№ білета або іншого документу (Виписки з протоколів проведення 

телерозіграшу лотереї, тощо) __________________________________ 
____________________________________________________________ 

 № білета або іншого документу (Виписки з протоколів проведення 

телерозіграшу лотереї, тощо) __________________________________ 
____________________________________________________________ 

Претендує на виграш _________________________________________ 
(сума прописом) 

____________________________________________________________ 

 Претендує на виграш _________________________________________ 
(сума прописом) 

____________________________________________________________ 

Адреса власника білета_______________________________________ 
                                                                                      (заповняється згідно паспорта саме  в такому порядку:  
____________________________________________________________ 
 назва вулиці, № будинку (корпусу) , №  квартири, назва населеного пункту, назва району, назва області, індекс)  
____________________________________________________________ 

 Адреса власника білета ________________________________________ 
                                                                                    (заповняється згідно паспорта саме  в такому порядку:   
____________________________________________________________ 
назва вулиці, № будинку (корпусу) , №  квартири, назва населеного пункту, назва району, назва області, індекс)  
____________________________________________________________ 

Дані паспорта власника білета: серія____________________________ 
№__________________ Дата видачі_____________________________ 

 Дані паспорта власника білета: серія_____________________________ 
№______________ Дата видачі__________________________________ 

Виданий____________________________________________________  Виданий____________________________________________________ 

____________________________________________________________  ____________________________________________________________ 

Телефон Представництва______________________________________  Телефон власника білета ______________________________________ 

Підпис власника білета ______________________________________  Підпис власника білета _______________________________________ 

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

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

   
   

   
М.П.  М.П. 

   
«_______»_________ 20___ р.  «_______»_________ 20___ р. 

 


