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УМОВИ
випуску та проведення державної грошової числової тиражної лотереї
“ЛОТО БЛІЦ”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.
Ці умови випуску та проведення державної грошової числової тиражної лотереї
“ЛОТО БЛІЦ” (далі - Умови) визначають умови та правила проведення державної грошової
числової тиражної лотереї «ЛОТО БЛІЦ» відповідно до вимог Закону України «Про
державні лотереї в Україні», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
випуску та проведення лотерей, інших Законів України та підзаконних нормативно-правових
актів України.
Питання, що не врегульовані даними Умовами регулюються чинним законодавством
України та нормативними актами Оператора. При чому, у випадку виявлення будь-яких
протиріч між цими Умовами та іншими актами, відповідні нормативні акти повинні
застосовуватись із наступним пріоритетом у низхідному порядку (документи з вищою
юридичною силою розташовані зверху):
1) Закон України «Про державні лотереї в Україні»,
2) інші Закони України та законодавчі акти,
3) Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з випуску та проведення
лотерей та інші підзаконні акти,
4) дані Умови,
5) оприлюднені нормативні акти та роз’яснення Оператора.
1.2.
Лотерея «ЛОТО БЛІЦ» є державною грошовою числовою тиражною лотереєю
(далі - Лотерея), яка проводиться та розповсюджується на всій території України, окрім
тимчасово окупованої території, з метою поповнення Державного бюджету України. Лотерея
не проводиться, у тому числі не розповсюджується, на тимчасово окупованій території
України, відповідно до вимог Закону України «Про створення вільної економічної зони
"Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій
території України».
Територія розповсюдження Лотереї через мережу Інтернет не обмежується.
Максимальна кількість випущених електронних білетів Лотереї не обмежується.
Принцип Лотереї полягає у правильному прогнозі (вгадуванні) гравцем одночасного
випадання 8-ми чисел з 20-ти та 1-го числа з 4-х.
1.3.
Проведення Лотереї здійснює підприємство з 100% іноземними інвестиціями
“Українська Національна Лотерея” (далі - Оператор), ідентифікаційний код 24940541,
місцезнаходження: Україна, м.Київ, 02098, вул. Ю. Шумського, 1Б, офіс 110. Інтернет сайт
Оператора - М р ://ул¥у/. Іоіїегу.сош.иа.
Лотерея розповсюджується на всій території України як через мережу
розповсюджувачів, так й Оператором самостійно.
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Розповсюдження електронних лотерейних білетів Лотереї (прийняття ставок), в тому
числі, але не обмежуючись, прийняття оплати електронних лотерейних білетів (ставок),
виплата призів, здійснюється розповсюджувачами, юридичними або фізичними особами,
відповідно до укладених з Оператором договорів за наявності посвідчення, виданого
Оператором.
1.4.
Лотерея проводиться через електронну систему прийняття ставок (електронна
система), яка являє собою програмно-технічний комплекс, який забезпечує фіксацію та облік
ставок у державній лотереї, фіксацію виплати призів та/або виплату призів, зберігання
інформації про проведення лотереї,в тому числі, здійснює операції автоматизованого
прийому, реєстрації, передачі, обробки, обліку, накопичення і збереження даних про
прийняті ставки, про співпадіння прогнозів гравців із результатами розіграшу тиражу та
розподіл призового (виграшного) фонду за виграшами, а також здійснює інші операції,
пов'язані з проведенням державної лотереї. До складу електронної системи входять
комп’ютерний центр (центральна електронна система), зв’язаний каналами зв’язку з
лотерейними терміналами (терміналами електронної системи прийняття ставок), що
встановлені в місцях розповсюдження Лотереї, а також комунікаційне та інше допоміжне
обладнання.
За допомогою лотерейних терміналів, які є невід’ємною частиною електронної
системи, здійснюється реєстрація ігрових варіантів, обраних гравцем, та подальша передача
цієї інформації для реєстрації, обробки, обліку, накоплення та збереження до комп’ютерного
центру, отримання звітів про результати роботи лотерейного терміналу.
Ігрові варіанти та ставки можуть реєструватись в електронній системі через лотерейні
термінали у пунктах розповсюдження (в тому числі через термінали самообслуговування),
через мережу Інтернет та/або через мережу мобільного зв ’язку за допомогою спеціальних
додатків для апаратів мобільного зв’язку, в інший спосіб, не заборонений законодавством. У
будь-якому випадку, інформація про ігровий варіант в автоматичному режимі передається до
комп’ютерного центру та реєструється в електронній системі прийняття ставок за
стандартною процедурою.
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1.5. Реєстрація ігрового варіанту/варіантів гравця в електронній системі та отримання
ним підтвердження про її здійснення на умовах, що викладені в діючій на такий момент
редакції умов випуску та проведення Лотереї, є фактом укладення публічного договору між
Оператором та гравцем, та передбачає ознайомлення гравця з Умовами проведення лотереї
та погодження з ними.
1.6. Участь у Лотереї здійснюється виключно на добровільних засадах і не може
використовуватись як умова для набуття інших прав, крім права на отримання призів
Лотереї.
1.7.
Гравцем Лотереї може бути будь-яка право- та дієздатна особа, яка досягла 18річного віку, усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними, самостійно і
добровільно зареєструвала ігровий варіант та внесла оплату ставки в Лотерею в розмірі та в
порядку, визначеному цими Умовами.
Під час здійснення ставки в Лотерею та/або отримання призу (виграшу), в тому числі з
використанням мережі Інтернет, мобільного або іншого каналу віддаленого зв'язку, гравець
на вимогу розповсюджувача або Оператора зобов'язаний підтвердити, що він досяг 18річного віку, в іншому випадку йому може бути відмовлено у прийнятті ставки та/або у
виплаті призу (виграшу).
1.8. В цих Умовах терміни вживаються в наступному значенні:
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числова лотерея - тиражна лотерея, умови випуску та проведення якої передбачають
самостійне визначення гравцем комбінації чисел, символів чи знаків, а також розподіл
призового (виграшного) фонду між гравцями (визначення розміру призу) відповідно до
кількості збігів таких чисел, символів чи знаків із результатами розігрування тиражу;
тиражна лотерея - лотерея, проведення якої здійснюється тиражами;
розіграш тиражу (призового (виграшного) фонду лотереї) - процес, який здійснюється
шляхом генерації випадковим характером виграшної ігрової комбінації, яку гравець з метою
виявлення свого виграшу повинен порівняти з ігровою комбінацією, визначеною гравцем для
участі в даному розіграші.
приз (виграш) - кошти, які підлягають виплаті гравцю у разі його виграшу у Лотерею
відповідно до цих Умов;
призовий (виграшний) фонд - сукупність призів (виграшів), що підлягають
розігруванню в державну лотерею відповідно до оприлюднених умов її проведення;
ставка - плата гравця за одноразову участь у розіграші Лотереї;
розповсюдження Лотереї - діяльність, яка здійснюється за дорученням довірителя та
включає у сукупності або окремо прийняття ставок безпосередньо у гравців, виплату призів,
а також здійснення інших операцій, пов'язаних з розповсюдженням Лотереї відповідно до
чинного законодавства;
розповсюджувач - юридична або фізична особа, яка за дорученням оператора
державних лотерей здійснює у сукупності або окремо прийняття ставок безпосередньо у
гравців, виплату призів, а також інші операції, пов'язані з розповсюдженням державних
лотерей.
електронна система прийняття ставок (далі - Лотерейна система) - програмнотехнічний комплекс, призначений для фіксації та обліку ставок у Лотереї, фіксації виплати
призів, зберігання інформації про проведення Лотереї, а також для здійснення інших
операцій, пов'язаних з проведенням Лотереї. Електронна система прийняття ставок
складається з центральної електронної системи та терміналів електронної системи прийняття
ставок (лотерейний термінал), пов'язаних між собою за допомогою мережі Інтернет;
термінал електронної системи прийняття ставок (далі - лотерейний термінал) програмно-технічний
комплекс,
який
призначений
для
реєстрації
здійснених
розповсюджувачем або гравцем (лотерейний термінал самообслуговування) операцій з
прийняття ставок у державні лотереї, перевірки виграшності електронних лотерейних
білетів, які засвідчують участь у грі, фіксації виплати виграшів та передачі інформації про
здійснені операції до центральної електронної системи. Лотерейний термінал не містить в
собі приладів та/або програм, які самостійно визначають результат розіграшу лотереї або
розмір виграшу гравця, а також не з'єднаний з такими пристроями та/або програмами (крім
з'єднання з центральною електронною системою); лотерейний термінал не визначає
результат розіграшу білета лотереї та не може працювати в автономному режимі (без
з’єднання з центральною електронною системою);
Умови - локальний акт оператора державних лотерей, що визначає правила гри і
порядок проведення державної лотереї, затверджується оператором державних лотерей
відповідно до законодавства;
пункт розповсюдження державних лотерей - спеціально обладнане та оформлене місце
для розповсюдження державних лотерей з додержанням вимог до розповсюдження або місце
розташування лотерейного терміналу;
електронний лотерейний білет (далі також - електронний білет) - електронний засіб,
який дозволяє засвідчити участь у лотереї та розмір виграшу, інформація в якому
зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити, вказані в умовах
проведення державної миттєвої лотереї.
гравець - фізична особа, яка досягла 18 років та за власним бажанням бере участь у
розігруванні призів згідно з умовами проведення Лотереї.
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Терміни, що не визначені в цих Умовах, вживаються у значенні, вказаному в Законі
України «Про державні лотереї в Україні», ліцензійних умовах, нормативних актах та
роз’ясненнях органів державної влади України та Оператора.
2. ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ ЛОТЕРЕЇ
2.1. Лотерея проводиться
електронних лотерейних білетів.

без

обмеження

максимальної

кількості

випущених

Лотерея проводиться з 09 грудня 2016р. по 09 грудня 2026 року. Оператор може
прийняти рішення про дострокове припинення проведення лотереї, про що заздалегідь
повідомляє гравців.
2.2. Граничним днем прийняття ставок в Лотерею є 10-й день, що передує даті
припинення проведення Лотереї або припинення права Оператора на проведення державних
лотерей відповідно до чинного законодавства України. Дата граничного строку прийняття
ставок в Лотерею повідомляється Оператором заздалегідь до настання граничного строку
прийняття ставок в Лотерею в засобах масової інформації або на офіційному Інтернет сайті
Оператора.
2.3. У разі дострокового припинення проведення Лотереї Оператор обов'язково
повідомляє про прийняте рішення Міністерство фінансів України та опубліковує таку
інформацію у загальнодержавному друкованому засобі масової інформації або на
офіційному Інтернет сайті протягом 15 робочих днів з дня прийняття ним такого рішення.
При цьому Оператор припиняє прийняття нових ставок та забезпечує виконання взятих на
себе зобов’язань перед гравцями у повному обсязі.

3. ПРАВИЛА ГРИ
3.1 Реєстрація ігрових варіантів в електронній системі.
3.1.1.
Ігровий варіант - це прогноз гравця результату розіграшу тиражу (ігрової
комбінації), який складається із восьми чисел в діапазоні від одного до двадцяти (Поле А) та
не менш ніж одного числа в діапазоні від одного до чотирьох (Поле Б) для участі в одному
розіграші тиражу Лотереї.
Наприклад:
Поле А
Поле Б

01 02 03 06 10 12 19 14
04

3.1.2. Прийом ставок здійснюється на поточний розіграш тиражу, а в разі прийняття
ставки на кілька розіграшів тиражу - на вибрану гравцем кількість розіграшів тиражу в
межах одного тиражу, починаючи з поточної, але не більше ніж на 100 розіграшів поспіль.
Прийняття ставок на декілька розіграшів допускається тільки в межах поточного тиражу.
Прийом ставок на поточний розіграш закінчується за 5 секунд до початку поточного
розіграшу тиражу.
3.1.3. Анулювання ставки може бути здійснене не пізніше, ніж за 30 секунд до початку
поточного розіграшу тиражу, а в разі ставки на кілька розіграшів тиражу - не пізніше, ніж за
30 секунд до початку розіграшу першого із розіграшів тиражу, на які зроблена ставка.
_______________________________________________________________________ _________________________________4
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Ставки, зроблені гравцями менш ніж за ЗО секунд до поточного розіграшу тиражу,
анулювання не підлягають.
3.1.4. Гравець може зареєструвати свої ігрові варіанти в пункті розповсюдження одним
із перерахованих нижче способів:
- повідомивши розповсюджувачу необхідну інформацію про ігрову комбінацію, в т.ч. в
режимі «АВТО», і останній введе її до електронної системи за допомогою лотерейного
терміналу; в режимі шляхом «АВТО» лотерейна система здійснює автоматичну генерацію
випадкової ігрової комбінації засобами електронної системи
- шляхом заповнення ігрової картки на паперовому носії, яка розповсюджується
безкоштовно, та подальшого її сканування на лотерейному терміналі і реєстрації інформації
в електронній системі;
Лотерейний термінал встановлюється в місцях розповсюдження лотерей (прийому
ставок) та являє собою невід'ємну частину лотерейної системи Оператора. Лотерейний
термінал призначений для автоматизованого прийому даних про ставки та їх подальшої
передачі для реєстрації, обробки, обліку, накопичення і збереження в лотерейній системі по
каналах телекомунікаційного зв'язку.
3.1.5. Для реєстрації ігрового варіанту через мережу Інтернет, гравець повинен
відвідати відповідну Інтернет сторінку Оператора та/або розповсюджувача Лотереї, через які
здійснюється розповсюдження Лотереї, обрати (ввести) ігровий варіант та сплатити участь в
Лотереї. Відвідати відповідну Інтернет сторінку можливо з комп’ютера або іншого пристрою
(обладнання), яке має доступ до мережі.
3.1.6. Для реєстрації ігрових варіантів через термінали самообслуговування, через які
здійснюється розповсюдження Лотереї, гравець повинен відкрити відповідний розділ
Лотереї в терміналі самообслуговування, користуючись відповідним меню обрати ігровий
варіант та інші параметри гри та сплатити участь в Лотереї.
3.1.7. Для реєстрації ігрового варіанту за допомогою спеціальних додатків для
мобільних телефонів, гравець повинен завантажити спеціальний мобільний додаток, через
які здійснюється розповсюдження Лотереї, обрати (ввести) ігровий варіант та сплатити
участь в Лотереї.
3.1.8. В будь-якому разі, ігрові варіанти гравців в автоматичному режимі за
стандартною процедурою передаються та реєструються в електронній системі. Інформація
про зроблені гравцями ставки, отримані за допомогою лотерейних терміналів чи в інший
спосіб, передбачений цими Умовами, передається і зберігається в захищеній від
несанкціонованого доступу базі даних електронної системи. Після реєстрації ігрового
варіанта гравця лотерейною системою, ігровий білет роздруковуються лотерейним
терміналом або надається гравцю іншим способом.
3.1.9. Підтвердженням реєстрації ігрових варіантів гравця є ігровий білет, який, за
командою електронної системи, роздруковується лотерейним терміналом, терміналом
самообслуговування, або надсилається гравцю, або іншим чином доводиться до відома
гравця (в залежності від засобів розповсюдження).
Ігровий білет являється документом, що підтверджує прийняття ставки, засвідчує
укладення договору між Оператором та гравцем відповідно до цих Умов, згідно з яким
гравець має право вимагати виплату виграшу (призу) у відповідності із цими Умовами.
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3.1.10. Ігровий білет містить наступну інформацію: найменування гри; найменування
оператора та номер його контактного телефону; номер та дату видачі ліцензії оператора; дату
та час реєстрації ігрових варіантів в електронній системі; самі ігрові варіанти; дату та номер
розіграшу тиражу (або декілька тиражів - перший та останній номер); загальну вартість
ставки гравця; номер білету, що його надала електронна система; штрих код білету. Ігровий
білет може містити іншу довідкову інформацію.
При формуванні ігрового білету йому за допомогою Лотерейної системи надається
індивідуальний номер та штрих код, які являються захистом від будь-яких змін у даних
ігрового варіанту.
3.1.11. Ігровий білет може надаватися (надсилатися) в паперовій або в електронній
формі.
Ігровий білет зберігається у гравця, який несе відповідальність за збереження його в
непошкодженому стані та ризик втрати.
3.1.12. В разі реєстрації ігрової комбінації через Інтернет або з використанням
спеціальних додатків для мобільних телефонів, гравець отримує на електронну пошту або
іншим чином електронний ігровий білет, який надала електронна система.
3.1.13. Детальна та додаткова інформація про засоби та порядок прийняття сплати
участі в Лотереї та реєстрацію ігрових варіантів, місця розповсюдження Лотереї, Інтернет
сторінки, на яких здійснюється прийняття сплати участі в Лотереї, постійно розміщується на
офіційному сайті Оператора.

3.2. Сплата участі
3.2.1. Ставкою є сума коштів, яку гравець сплачує за прогноз результату розіграшу
тиражу (ігрової комбінації), який складається із восьми чисел в діапазоні від одного до
двадцяти (Поле А) та не менш ніж одного числа в діапазоні від одного до чотирьох (Поле Б)
для участі в одному (або декількох) розіграшах тиражу Лотереї.
Гравець може обрати декілька (від одного до чотирьох) чисел в Поле Б (в діапазоні від
одного до чотирьох). В такому разі кожне додаткове число, понад одне, буде вважатися
окремим ігровим варіантом.
Наприклад наступна ставка дорівнює трьом ігровим варіантам, а плата за участь у
Лотереї дорівнює трьохкратному розміру ставки:

Поле А
Поле Б

01 02 03 06 10 12 19 14
04 03 01

3.2.2. Вартість одного ігрового варіанта (ставки) складає 5 (п’ять) гривень. Гравець має
можливість збільшити базову вартість ігрового варіанту у два (х2) або чотири (х4) рази, що,
у разі виграшу, збільшує у відповіну кількість разів вартість призу (виграшу).
У розіграші беруть участь тільки повністю оплачені ставки.
3.2.3. Загальний розмір сплати участі в грі, незалежно від способу реєстрації ігрових
варіантів в електронній системі, є результатом множення мінімальної вартості одного
ігрового варіанту (5 гривень) на кількість разів, в яку гравець вирішив збільшити свою
ставку (х2, х4), на кількість таких варіантів, які гравець обрав самостійно або в режимі
“АВТО”, та на кількість розіграшів тиражів Лотереї, в яких ці варіанти братимуть участь.
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3.2.4.
Сплата участі в Лотереї може здійснюватися у гривнях готівковими або
безготівковими коштами, а також у інші способи, в тому числі з використанням електронних
платіжних систем, відповідно до чинного законодавства України.

3.3. Призовий (виграшний) фонд
3.3.1.
Загальна сума випуску Лотереї не лімітована. Призовий (виграшний) фонд
Лотереї формується у розмірі 65% від суми прийнятої сплати участі у Лотереї.
У випадку якщо у конкретному тиражі сума виграшів (призів) буде складати суму,
меншу за розмір сформованого призового (виграшного) фонду на тираж, то різниця
залишається у призовому (виграшному) фонді Лотереї та підлягає виплаті гравцям у
наступних тиражах або спрямовується на відшкодування виплачених виграшів (призів)
Оператором у попередніх тиражах за власні кошти.
У випадку якщо у конкретному тиражі сума виграшів (призів) буде складати суму,
більшу за розмір сформованого призового (виграшного) фонду на тираж, то різниця між
сумою підтверджених лотерейною системою виграшів (призів) та сформованим призовим
(виграшним) фондом на тираж, підлягає виплаті за рахунок призового (виграшного) фонду
Лотереї, а за недостатності коштів призового (виграшного) фонду Лотереї - за рахунок
власних коштів Оператора. Виплачені виграші (призи) за рахунок власних коштів Оператора
підлягають компенсації Оператору за рахунок коштів призового (виграшного) фонду
Лотереї, що залишається за рахунок розіграшів наступних тиражів.
3.3.2.
Призи Лотереї фіксовані, розподілені на 10 категорій в залежності від кількості
вгаданих гравцем номерів:

Вгадано

Приз, грн

Категорія
призу

Х4

Поле Б

Ставка
5 грн.

Х2

Поле А

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8
8
7
7
6
6
5
5
4
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

70000,0
15000,0
2500,0
300,0
80,0
40,0
15,0
10,0
7,0
100,0

140000,0
30000,0
5000,0
600,0
160,0
80,0
30,0
20,0
14,0
200,0

280000,0
60000,0
10000,0
1200,0
320,0
160,0
60,0
40,0
28,0
400,0

3.3.3.
Розміри виграшів (призів) визначаються в національній валюті України (гривні).
Визначення розміру виграшу (призу) залежить від повного або часткового співпадіння
прогнозу гравця з виграшною ігровою комбінацією та здійснюється відповідно до таблиці у
п.3.3.2. вище.
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Виграш (приз) за ігровим варіантом гравця підлягає виплаті тільки за однією
виграшною категорією, яка дає право на максимальний виграш (приз).
3.3.4. Максимально можливий загальний призовий (виграшний) фонд категорії 1 (тобто
гравець вгадав 8 чисел в полі А та 1 число в полі Б) встановлюється в розмірі одного
максимального призу (виграшу) на тираж по кожному розміру ставки окремо. При
перевищенні суми призів (виграшів) категорії 1 зазначеного максимально можливого
загального призового (виграшного) фонду, призовий (виграшний) фонд даної категорії
ділиться пропорційно між усіма виграшними ставками, з урахуванням ціни кожної ставки,
проте не менше ніж розмір призу другої категорії для кожної виграшної ставки.
3.3.5.
Сума призу (виграшу), за якою гравець не звернувся протягом строку,
визначеного в п. 3.5.3 цих Умов, спрямовується до залишкового фонду лотереї. Залишковий
фонд лотереї є частиною призового (виграшного) фонду лотереї. Порядок та напрями
використання залишкового фонду лотереї визначаються Оператором відповідно до
ліцензійних умов.
3.3.6. В разі закінченні проведення Лотереї, або в разі її дострокового припинення,
залишок коштів призового (виграшного) фонду підлягає обов’язковому гарантованому
розігруванню в повному обсязі.

3.4.

Розіграш тиражів

3.4.1. Тиражі проводяться щодня. Тираж включає щоденний цикл розіграшів Лотереї,
які проводяться протягом однієї доби в період часу із 01 годин 00 хвилин і закінчується о 23
годині 59 хвилин (за Київським часом), та зазвичай складається з 276 розіграшів. Розіграш
тиражу проводиться не частіше одного разу на п ’ять хвилин. Оператор має право змінювати
час перерви та кількість розіграшів протягом тиражу, проте інтервал між розіграшами не
може бути меншим за п ’ять хвилин.
Тиражі мають наскрізну нумерацію, починаючи з №1. Розіграші тиражу мають
наскрізну нумерацію, що переходить з тиражу в тираж, починаючи з №1.
3.4.2.
Розіграшем тиражу визнається генерація випадковим характером виграшної
ігрової комбінації.
В ході розіграшу Лотерейною системою випадковим чином визначається виграшна
комбінація, що складається з восьми чисел з двадцяти послідовних від 1 до 20 і одного числа
з чотирьох послідовних від 1 до 4. Процес визначення зазначених чисел відбувається
автоматично, без участі людини і без можливості впливу на результати розіграшу.
Для генерації виграшної ігрової комбінації використовується апаратний генератор
випадкових чисел, який функціонує на базі випадкового характеру квантової оптики в якості
джерела справжньої випадковості - (^иапііз ІІ8В 4М, 8ЛЧ 111545А410 виробництва
Швейцарської компанії ГО (^иап^ие. В разі технічних неполадок генератора випадкових
чисел і неможливості проведення розіграшу, Оператор використовує для завершення
розіграшу резервний аналогічний апарат, який включається автоматично і функціонально
реалізує режими роботи основного генератора випадкових чисел.
3.4.3. Демонстрація розіграшу здійснюється на окремих моніторах в пунктах
розповсюдження Лотереї, а також в мережі Інтернет. Демонстрація розіграшу відбувається у
вигляді візуалізації лотерейного барабану із кульками із яких почергово з ’являються вісім
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кульок із числами в діапазоні від
діапазоні від 1 до 4.

1 до 20 та одна кулька, позначена іншим кольором, в

Візуалізація - це графічна (анімаційна) демонстрація визначеної Лотерейною
системою випадковим шляхом виграшної ігрової комбінації у привабливому та доступному
для сприйняття гравцем вигляді. Зовнішній вигляд візуалізації може змінюватись
Оператором із використанням засобів Лотерейної системи, що не впливає на правила та
умови Лотереї, та на ймовірність виграшу.
Наслідки графічної анімації під час демонстрації процесу розіграшу не є підставою та
не мають юридичних наслідків для встановлення результатів розіграшу тиражу. Результати
розіграшу тиражу встановлюються Лотерейною системою та підтверджуються Протоколом
розіграшу тиражу.
3.4.4.
Виграшна комбінація генерується та зберігається Лотерейною системою.
Лотерейна система на підставі виграшної комбінації визначає кількість виграшних ставок в
кожній категорії,
номери ігрових білетів, що містять виграшні ставки, та розміри
відповідних цими ставками призів (виграшів).
Результати розіграшу тиражу негайно автоматично за допомогою засобів лотерейної
системи стають доступними на всіх лотерейних терміналах. Результати кожного окремого
розіграшу є попередніми результатами тиражу і після їх визначення за всіма категоріями
відкриваються виплати виграшів, окрім виграшів, які перевищують 10 000 гривень.
Результати розіграшу тиражу на вимогу гравців роздруковуються та надаються гравцям для
ознайомлення.
3.4.5. Остаточні результати тиражу - це результати визначення всіх, зафіксованих
електронною системою, розіграшів тиражу.
Не пізніше 21 години 00 хвилин першого робочого дня наступного за днем, в якому
відбувся розіграш тиражу, представник оператора (призначений наказом оператора) в
присутності тиражної комісії, що складається з голови і двох членів комісії, склад якої
затверджується оператором, по захищеному каналу зв'язку, використовуючи отримані під
розпис згенеровані оператором логін та пароль входить в спеціальний інтерфейс електронної
системи, за допомогою якого отримують інформацію про результати розіграшу. На підставі
отриманої інформації формується Протокол розіграшу тиражу, який роздруковується і
підписується уповноваженим працівником оператора та членами тиражної комісії.
Протокол розіграшу тиражу підписується всіма членами тиражної комісії і містить
наступну інформацію: найменування гри, номер тиражу і дату проведення тиражу; час
початку та час закінчення тиражу; прізвища та ініціали тиражної комісії; кількість та сума
ставок, які беруть участь в розіграші призового (виграшного) фонду; результат всіх
розіграшів тиражу; кількість та сума виграшних ставок за категоріями; суму перехідного
виграшного фонду; дата та час складання.
3.4.6. На підставі Протоколу розіграшу тиражу співробітник відділу обробки даних
оператора через програмне забезпечення лотерейної системи відкриває виплати всіх призів
розіграшу тиражу.
3.4.7. У випадку виявлення невідповідності за окремими розіграшами тиражів, тираж
визнається тиражної комісією таким, що відбувся в частині тих розіграшів, за якими відбувся
збіг, і тільки по ним співробітник відділу обробки даних оператора відкриває виплати за
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■ризами, які перевищують 10 000 гривень. За тими розіграшами, по яких виявлені
■відповідності, виплати блокуються за всіма категоріями призів цих розіграшів.
Оператор має протягом трьох робочих днів провести розгляд щодо виявлення причин
невідповідності та визначити результати таких розіграшів, або прийняти рішення про їх
скасування. Визначення результатів розіграшу виграшного фонду тиражу, за якими спочатку
були виявлені розбіжності і проведено розгляд, відбувається в присутності тиражної комісії
та фіксується в повторному Протокол розіграшу тиражу.
Грошові кошти оператора, виплачені гравцям у вигляді виграшів за скасованими
розіграшами тиражу, відшкодовуються з коштів призового фонду, що залишаються після
виплати гравцям виграшів наступних (попередніх) тиражів.
3.4.8.
При настанні форс-мажорних обставин або обставин, що не дозволяють
завершити розіграш тиражу та зафіксувати його результати у встановлений час,
зареєстровані ігрові варіанти підлягають анулюванню та прийняті ставки поверненню. Форсмажорними обставинами вважаються будь-які обставини поза розумним контролем
Оператора, включаючи, без обмежень, стихійні лиха, війни, громадянські хвилювання,
страйки, перебій в мережах зв'язку загального користування та послуг, або ОБОЗ-атаки та
інші подібні Інтернет-атаки, що мають несприятливий ефект або будь-які обставини, які
Оператор не мав змоги передбачити, які можуть виникнути під час проведення розіграшів та
істотно вплинути на спроможність Оператора забезпечити організацію розіграшу тиражу
Лотереї.
Протягом 3 днів після завершення форс-мажорних обставин або інших обставин, що
призвели до зупинення розіграшів тиражу, оператор зобов'язаний провести розслідування
даних обставин та скласти звіт про причини та наслідки форс-мажорних обставин. За
запитом гравців, зацікавлених осіб та Міністерства фінансів України, оператор надає
інформацію про тривалість та причини зупинення розіграшів тиражу.

3.5.

Визначення переможців та виплата призів (виграшів)

3.5.1.
Переможцями Лотереї вважаються гравці, в яких кількість збігів обраних ними
номерів з тими, що зафіксовані як результат розіграшу тиражу Лотереї, дорівнюватиме
зазначеній в таблиці в п. 3.3.2. цих Умов величині.
Лотерейний білет гравця вважається виграшним при повному або частковому збігу
(співпадання) чисел ігровий комбінації з числами, які підтверджені тиражної комісією як
виграшні. Пред'явлений гравцем виграшний ігровий білет при визнанні його дійсним і
придбаним в Оператора є гарантією виплати виграшу гравця.
3.5.2. Виплата виграшів, у сумі до 10 000 гривень, починається відразу ж після
визначення попередніх результатів розіграшу тиражу. Виплата виграшів, у сумі понад 10 000
гривень, починається після визначення остаточних результатів тиражу, але не пізніше
наступного дня наступного за днем, в якому тиражної комісією підписано остаточний
Протокол розіграшу тиражу (визначені результати тиражу).
3.5.3
Гравець може звернутися за отриманням призу протягом 60 днів, починаючи з
наступного дня після проведення розіграшу тиражу. Після закінчення вказаного строку
вимоги гравців щодо отримання призу не приймаються, а виграшні ігрові білети вважаються
недійсними. Граничний строк виплати призів Лотереї понад 100000 (сто тисяч) гривень не
може перевищувати 6 місяців. Для менших призів цей строк не може перевищувати одного
місяця, починаючи з дня звернення гравця за отриманням призу.
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В разі закінчення проведення Лотереї, гравець може звернутися за отриманням призу
протягом ЗО днів починаючи з наступного дня після проведення розіграшу останнього
тиражу. Граничний строк виплати призів Лотереї в разі закінчення її проведення не може
перевищувати ЗО днів, починаючи з дня звернення гравця за отриманням призу, та спливає у
день закінчення строку дії Ліцензії.
3.5.4. Призи сплачуються виключно в національній валюті. Призи можуть сплачуватися
як в у готівковому вигляді або за бажанням переможця у безготівковому вигляді на його
рахунок, а також у інші способи, в тому числі з використанням електронних платіжних
систем, відповідно до чинного законодавства України.
Виплата призів у безготівковому вигляді може здійснюватися із утриманням комісії за
рахунок сумі призу, яку можуть утримувати банківські та платіжні організації, послугами
яких користується гравець. Виплата призу готівкою у сумі понад ЗО 000 гривень у касі
Оператора може здійснюватися із утриманням комісії згідно із тарифами обслуговуючого
банку для виплати готівкових коштів.
Під час виплати призу Оператор діє в якості податкового агента платника податку з
податку з доходів фізичних осіб та військового збору, утримує вказані податок та збір за
рахунок призу в порядку та за ставками, визначеними чинним податковим законодавством
України.
3.5.5. Виплата призів здійснюється розповсюджувачами на підставі та у відповідності
до укладених з ними Угод та Оператором. Виплата призів здійснюється у будь-якому пункті
розповсюдження лотереї. У випадку відсутності необхідної суми у конкретному пункті
розповсюдження Лотереї, гравець може звернутися до іншого пункту розповсюдження, або
до офісу або філії Оператора.
Детальна інформація про порядок та умови виплати призів розміщується на офіційному
сайті Оператора.
3.5.6. Виплата призів здійснюється на підставі ігрових білетів.
Передумовою видачі призу є проведення представником розповсюджувача або
Оператора перевірки (експертизи) ігрового білету, що посвідчує право гравця на отримання
призу. Строк проведення експертизи не може перевищувати 30 календарних днів. Перевірка
(експертиза) ігрового білету полягає у підтвердженні його виграшності шляхом:
перевірки унікального номеру, який зареєстрований в електронній системі,
перевірки виграшності ігрового варіанту,
перевірки дотримання строків пред’явлення та відсутності факту отримання
виграшу,
встановлення відсутності ознак підроблення,
встановлення відповідності ігрового білету способу його придбання,
встановлення інших ознак дійсності.
Ігрові білети, роздруковані лотерейними терміналами, перевіряються за допомогою
лотерейних терміналів шляхом сканування ігрового білету лотерейним терміналом, або
вводом даних, що містяться в ігровому білеті, за допомогою клавіатури. Перевірка ігрового
білету здійснюється на будь-якому лотерейному терміналі в пунктах розповсюдження
Лотереї.
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При сплаті призу ігровий білет на паперовому носії
розповсюджувачу або представнику Оператора в обмін на приз.

передається

гравцем

Ігрові білети, отримані через мережу Інтернет, перевіряються на підставі ігрового
білету гравця, отриманого на електронну пошту або іншим чином.
Інформація про виплачені виграшні ігрові білети реєструється Лотерейною системою.
Повторне отримання призу (виграшу) по виплаченим виграшним ігровим білетам
виключається.
3.5.7.
З метою виконання вимог чинного законодавства, під час виплати призу від
гравця може вимагатися надати паспорт та ідентифікаційний номер (окрім випадку, коли
гравець через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті), а також
поставити підпис на копіях наданих документів, заяві про видачу призу, згоді на обробку
персональних даних, на розрахункових документах (в разі отримання призу готівкою).
Якщо гравець бажає підтвердити джерело отриманих ним доходів, на його запит
надається довідка, в якій зазначаються паспортні дані, сума призу та дата його отримання.

4. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА КОНТРОЛЮ
4.1. Організація системи безпеки передбачає інтегровану технологію безпеки в усіх
компонентах електронної системи, включаючи:
•
безпеку ігрових білетів;
•
безпеку лотерейних терміналів;
•
безпеку мережі комунікацій;
•
безпеку комп’ютерного центру;
•
безпеку втручання персоналу;
•
безпеку базових апаратно-програмних систем;
•
безпеку програмних компонентів.
Електронна система має багаторівневий електронний та фізичний захист, а також
подвійне дублювання,
системи автономного та аварійного
живлення. Кожен
розповсюджувач має власний номер та пароль, який дає змогу входити до електронної
системи.
4.2. Ігровий білет має серійний номер, який надається електронною системою і
зберігається в ній, та унікальний код захисту, який логічно пов’язує інформацію на ігровому
білеті. Перевірка ігрових білетів здійснюється центральним комп’ютером електронної
системи. Інформація про отримані призи фіксується ним же, що виключає можливість їх
повторного отримання.
4.3. Оператор забезпечує Державну казначейську службу України засобами контролю,
які передбачають можливість зняття інформації в режимі реального часу про сплату участі в
лотереї, відповідно оформивши взаємовідносини в порядку, встановленому чинним
законодавством. Контроль здійснюється у відповідності з вимогами Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.
4.4. Оператор забезпечує можливість здійснення Міністерством фінансів України
контролю за провадженням технічних засобів з прийняття сплати участі у лотереї в
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електронному вигляді і доступу до технічних засобів обробки інформації та прийняття
сплати участі у Лотереї.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТОРА І ГРАВЦІВ
5.1. Права гравців:
•
реєструвати необмежену кількість ігрових варіантів та отримувати призи згідно з
цими Умовами;
•
вимагати від розповсюджувачів надання інформації про Лотерею та результати
розіграшів її тиражів;
•
звертатись за роз’ясненнями Умов випуску та проведення Лотереї та розглядом
спірних питань до будь-яких філій чи головного офісу Оператора;
5.2. Обов’язки гравців:
•
розраховуватись з розповсюджувачами одночасно із здійсненням ставок;
•
зберігати друкований ігровий білет непошкодженим для забезпечення можливості
його перевірки терміналом;
•
пред’являти при отриманні призу всі необхідні документи у відповідності із
діючим законодавством;
5.3. Права Оператора:
• відмовити гравцю в отриманні призу, якщо, внаслідок недбалого зберігання гравцем
друкованого ігрового білету, електронна система не зможе ідентифікувати інформацію, що
міститься на ньому, а його номер неможливо прочитати,;
• вимагати від гравців надання необхідних за законодавством документів для
отримання виграшів;
•
приймати сплати участі у Лотереї як через власні точки, так і укладати угоди на
прийняття сплати участі у Лотереї з фізичними та юридичними особами будь-якої форми
власності;
5.4. Обов’язки Оператора:
•
дотримуватись вимог чинного законодавства, що регулює лотерейну діяльність,
та цих Умов;
•
забезпечувати гравців усією повною, необхідною, достовірною, своєчасною
інформацією щодо правил гри, результатів розігрувань тиражів Лотереї у відповідності з
Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з випуску та проведення
лотерей та іншими нормативно-правовими актами;
•
своєчасно та в повному обсязі проводити розрахунки з переможцями у Лотерею
та державним бюджетом України, надавати встановлену чинним законодавством звітність.
5.5.
Претензії гравців розглядаються в порядку, передбаченому Законом України
“Про звернення громадян” та Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р.
N 348 “Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах
державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в
установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації-”.
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5.6.
Отримати інформацію про умови випуску та проведення Лотреї можно в пунктах
розповсюдження Лотереї. Ознайомитися із цими Умовами можно за контактними
телефонами Оператора, на Інтернет сайті Оператора.

6. КОШТОРИС
Запланований кошторис
додатку до цих умов.

доходів і

витрат на проведення

Лотереї викладений в

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1.
За порушення порядку проведення гри оператор несе відповідальність згідно із
законодавством України.
7.2 Порушення гравцем правил, викликане їх незнанням, не дає йому право пред'являти
претензії до оператора.
7.3 Розгляд спорів між гравцями і оператором здійснюється в порядку, передбаченому
законодавством України. Всі розбіжності, які не врегульовані в даних Умовах або
іться на користь оператора.
законодавством

Г енеральний ді

Бочковський А.С.

14

“Українська національна лотерея”. Умови проведення “ЛОТО БЛІЦ”

Додаток №1
до Умов випуску та проведення
державної грошової числової
тиражної лотереї
“ ЛОТО БЛІЦ”,

Макет ігрового білету
державної грошової числової тиражної лотереї
“ ЛОТО БЛІЦ”

2016-11-02

10:04:14

Українська Національна Лотерея

Ліцензія ЛВ 446756 Від 02.09.2013
Гаряча лінія: (+380) 931 112 233
Квиток на виногу Лото Бліц
Виграйте до 280 000 грн. з одного квитка?

Дата тиражу: 2016-11-02
Розіграй: 5018
Поле А 0 4 0 5 0 7
17 18
Поле Б 0 4

Тира*: 18
08

1 4 15
авто

Вартість: 20,00 ГРН
0307-2418348420-58456490
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Додаток №2
до Умов випуску та проведення
державної грошової числової
тиражної лотереї
“ ЛОТО БЛІЦ”
КОШТОРИС
доходів та витрат на проведення державної грошової числової тиражної лотереї
“ ЛОТО БЛІЦ”

(млн.грн.)
1
Витрати
Рік

Дохід

0,3

65%

2017

5,0

65%

їгрй^?>-'
0,195
'
3,25
'
6,5
' Г

2018

10,0

65%
Я г-

&

2019

20,0

10,00%

0,5

25,00%

1,25
і

&

13,0

65%

грн
0,03
■^■ДЧ,їМІ *:

Відрахування
до
державного бюджету

Призовий фонд

2016/1 міс

%
10,00%

Фонд
винагороди
оператора
та
комісійна
винагорода
розповсюджувачів
грн
%
25,00%
0,075
.- '.'
- _і

10,00%

1,0

25,00%

2,5

10,00%

2,0

25,00%

5,0
і

2020

25,0

65%
■

2021

30,0

65 %
«у*
> <-■*■
65%
-а

2022

35,0

16,25

10,00%

2,5
;■!:*/ "і

25,00%

6,25

19,5
^

10,00%

3,0

25,00%

7,5

Щ

■ •

і

*

~1\

22,75
г=

10,00%

22,75

10,00%

І

25,00%

3,5

т

2023

35,0

65%
■'

2024

40,0

65%

2025

40,0

65 %

2026

37,0

_

65%

3,5
V

5 **

-і.- •V.

26,0

8,75
*

•І"П

*

25,00%
----- ^

'

<■

,

:

8,75

і .

10,00%

4,0

25,00%

26,0

10,00%

4,0

25,00%

10,0
*'Г
10,0

24,05

10,00%

3,7

25,00%

9,25

«•.*> < 4 -1» /іРі-п

і
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Д одаток №3
до Умов випуску та проведення
державної грошової числової
тиражної лотереї
“ Л О Т О Б Л ІЦ ”

Вірогідність виграш у
держ авна грош ова числова ти раж на лотерея
“ Л О ТО Б Л ІЦ ”

Вірогідність виграш у
Вгадано
Поле 1
8
8
7
7
6
6
5
5
.4 .
0

.

Поле 2
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0:

ш анси (1:Х)
503880,00
167960,00
5248,75
1749,58
272,66
90,89
40,90
13,63
14,54
339,31

ч
г

