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1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.

“ЛОТО ТРІЙКА” є державною грошовою числовою тиражною лотереєю (далі –
Лотерея), яка проводиться на всій території України з метою поповнення Державного
бюджету.

1.2.

Проведення Лотереї здійснює Підприємство з 100% іноземними інвестиціями
“Українська Національна Лотерея” (далі – Оператор), ідентифікаційний код 24940541,
місцезнаходження та адреса для листування та звернень із питань проведення Лотереї:
Україна, м.Київ, 02098, вул. Юрія Шумського, 1-Б, офіс 110. Інтернет сайт Оператора http://www.lottery.com.ua.
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1.3.

Лотерея проводиться з 01.06.2004р. протягом усього часу дії ліцензії Міністерства
фінансів України на випуск та проведення лотерей. Граничний строк прийняття сплати
участі в Лотереї наступає не менш ніж за 30 днів до дати закінчення строку дії Ліцензії.
Дата граничного строку прийняття сплати участі в Лотереї повідомляється Оператором
заздалегідь до настання граничного строку прийняття сплати участі в Лотереї в засобах
масової інформації або на офіційному Інтернет сайті Оператора.
При наближенні граничного строку прийняття сплати участі в Лотереї, електронна
система поступово обмежує кількість послідовних розіграшів тиражів, в яких можуть
взяти участь ігрові варіанти гравців. Зобов’язання Оператора, які залишаються
невиконаними на дату закінчення проведення Лотереї, залишаються чинними та
підлягають виконанню у відповідності до цих Умов.

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, а також здійснення інших операцій, пов'язаних з
проведенням державної лотереї. До її складу входять комп’ютерний центр (центральна
електронна система), зв’язаний каналами зв’язку з ігровими терміналами (терміналами
електронної системи прийняття ставок), що встановлені в місцях розповсюдження
Лотереї, а також комунікаційне та інше допоміжне обладнання. За допомогою ігрових
терміналів здійснюється реєстрація ігрових варіантів, обраних гравцем, передача цієї
інформації до комп’ютерного центру, роздрукування ігрових білетів та їх перевірка при
отриманні виграшу, прийом та роздрукування інформації про результати проведених
розіграшів тиражів, отримання звітів про результати роботи ігрового терміналу.
Ігрові білети лотереї можуть розповсюджуватись через ігрові термінали у пунктах
розповсюдження, а також через термінали самообслуговування, через мережу Інтернет
та/або через мережу мобільного зв’язку, в інший спосіб, не заборонений
законодавством. У будь-якому випадку, інформація про ігровий білет в автоматичному
режимі передається до комп’ютерного центру та реєструється в електронній системі
прийняття ставок за стандартною процедурою.
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.

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 18-річного
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 18-річного віку, в противному випадку йому може бути відмовлено у прийнятті
ставки та/або у виплаті призу (виграшу).
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2.

ПРАВИЛА ГРИ

2.1.

Реєстрація ігрових варіантів в електронній системі.

2.1.1. Ігровий варіант – три номери в діапазоні від 0 до 9 (з можливістю обрання одного і того
ж номеру від одного до трьох раз) для участі в одному тиражі Лотереї.
2.1.2. Електронна система працює щодня. В дні проведення розіграшів тиражів реєстрація
ігрових варіантів гравців закінчується не пізніше, ніж за десять хвилин до початку
проведення розігрування. Прийняття сплати участі в черговому розігруванні
починається з ранку наступного дня після проведення попереднього.
2.1.3. Гравець може зареєструвати свої ігрові варіанти за допомогою ігрової картки, яка
розповсюджується безкоштовно. Для цього потрібно закреслити по одному номеру в
кожному рядку та вікна з позначеним на них типом обраної гравцем ставки:
«ТОЧНИЙ», «ДОВІЛЬНИЙ», «СИСТЕМА» на будь-якій кількості ігрових полів
(всього їх десять).
Якщо гравець помилився при заповненні поля, він може закреслити вікно «НІ», що
розташовано в його правій частині, і електронна система не буде враховувати цього
поля.
Якщо гравець бажає, щоб обрані ним ігрові комбінації взяли участь в декількох
послідовних розіграшах (не більше 14), він має закреслити вікно з їх кількістю в нижній
частині ігрової картки. Враховуючи право Оператора на внесення змін до умов випуску
та проведення Лотереї, при наближенні дати їх вступу в дію, електронна система
поступово обмежує кількість послідовних розіграшів тиражів, в яких можуть взяти
участь ігрові варіанти гравців, що зареєстровані за старими умовами, з метою
недопущення їх участі в розіграшах тиражів, що проводитимуться за новими умовами.
Якщо гравець бажає подвоїти свій виграш, він має закреслити вікно «ЦІНА х 2» в
нижній частині ігрової картки.
2.1.4. Гравець може зареєструвати свої ігрові варіанти, повідомивши розповсюджувачу
необхідну інформацію, в т.ч. в режимі «АВТО», і останній введе її до електронної
системи за допомогою клавіатури ігрового терміналу.
2.1.5. 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.
Реєстрація ігрового варіанту через мережу мобільного зв’язку здійснюється шляхом
надсилання SMS-повідомлення на телефонні номери, що визначаються Оператором, з
обраним гравцем ігровим варіантом (в тому числі в режимі «АВТО») в тому форматі,
який розроблений та вказаний Оператором. В разі, якщо SMS-повідомлення гравця
буде містити помилки у визначенні ігрового варіанту, Оператор матиме право
автоматично зареєструвати ігровий варіант в режимі «АВТО».
Для реєстрації ігрових варіантів через термінали самообслуговування, через які
здійснюється розповсюдження Лотереї, гравець повинен відкрити відповідний розділ
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Лотереї в терміналі самообслуговування, користуючись відповідним меню обрати
ігрові варіанти та інші параметри гри та сплатити участь в Лотереї.
Термінал самообслуговування – електронний прилад, який дозволяє в автономному
режимі здійснювати електронні транзакції з прийому платежів за спожиті товари та
послуги та є засобом реєстрації ігрових варіантів гравця в електронній системі шляхом
їх передачі до комп’ютерного центру, а також може служити засобом отримання призу
шляхом спрямування його на сплату послуг, можливість яких надає такий термінал
самообслуговування.
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, короткі номери,
через які можлива реєстрація ігрових варіантів шляхом передачі SMS-повідомлення
постійно розміщується на офіційному сайті Оператора.
2.1.6. Підтвердженням реєстрації ігрових варіантів гравця є ігровий білет, який, за командою
електронної
системи,
роздруковується
ігровим
терміналом,
терміналом
самообслуговування, або надсилається гравцю, або іншим чином доводиться до відома
гравця (в залежності від засобів розповсюдження).
Ігровий білет містить інформацію про дату, час та місце (код розповсюджувача)
реєстрації ігрових варіантів в електронній системі; самі ігрові варіанти; дату
проведення розіграшу тиражу або кількість тиражів, в яких ігрові варіанти братимуть
участь, та першу і останню дату їх проведення; загальну вартість ставки гравця; номер
білету, що його надала електронна система.
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.
В разі реєстрації ігрових варіантів з застосуванням мобільного зв’язку, гравець отримує
зворотне повідомлення про здійснення реєстрації та номер ігрового білету, який надала
електронна система. Зворотнє SMS-повідомлення із даними ігрового білету складає
електронний ігровий білет.
В разі реєстрації ігрової комбінації через Інтернет, гравець отримує на електронну
пошту або іншим чином електронний ігровий білет, який надала електронна система.
2.1. Сплата участі
2.2.1. Мінімальна вартість одного ігрового варіанта (ставка, сплата участі) складає 3 (три)
гривні.
2.2.2. Загальний розмір сплати участі в грі, незалежно від способу реєстрації ігрових варіантів
в електронній системі, є результатом множення мінімальної вартості одного ігрового
варіанту (3 гривні) на кількість разів, в яку гравець вирішив збільшити свою ставку та
вказав це на полі «ЦІНА х 2» ігрової картки, на кількість таких варіантів, та на кількість
розіграшів тиражів Лотереї, в яких ці варіанти братимуть участь.
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2.2.3. Сплата участі в Лотереї може здійснюватися готівковими або безготівковими коштами,
а також у інші способи, в тому числі з використанням електронних платіжних систем,
відповідно до чинного законодавства України.
Сплата участі в Лотереї за допомогою мобільного зв’язку може здійснюватися з коштів,
що знаходяться на рахунку гравця з оплати послуг мобільного зв’язку.
В будь-якому випадку вартість одного ігрового варіанту відповідає зазначеній в п. 2.2.1.
цих Умов.
2.2. Призовий фонд
2.3.1. Загальна сума випуску Лотереї не лімітована. 50% від суми прийнятої сплати участі в
Лотереї відраховуються до призового фонду. Призи лотереї фіксовані.
2.3.2. Типи ставок (варіантів гри), вартість, умови визначення переможців, кількість
виграшних комбінацій та розміри призів:
ТОЧНИЙ
комбінація з трьох будь-яких номерів (всіх однакових або всіх різних або двох
однакових)
вартість ставки – 3 (три) гривні;
визначення переможця:
співпадіння номерів та порядку їх розташування по рядках на одному полі
ігрового білета з номерами та порядком їх випадіння під час розігрування тиражу
;
кількість можливих виграшних варіантів на одну ставку – один;
розмір призу 1500 (одна тисяча п’ятсот) грн.
ДОВІЛЬНИЙ
комбінація з трьох номерів, два з яких однакові
вартість ставки – 3 (три) гривні;
визначення переможця:
співпадіння номерів на одному полі ігрового білета з номерами, що випали під час
розігрування тиражу в будь-якому порядку;
кількість можливих виграшних варіантів на одну ставку – три;
розмір призу 500 (п’ятсот) грн.
комбінація з трьох різних номерів;
вартість ставки – 3 (три) гривні;
визначення переможця:
співпадіння номерів на одному полі ігрового білета з номерами, що випали під час
розігрування тиражу в будь-якому порядку;
кількість можливих виграшних варіантів на одну ставку – шість;
розмір призу 250 (двісті п’ятдесят) грн.
ТОЧНИЙ ПЛЮС ДОВІЛЬНИЙ
комбінація з трьох номерів, два з яких однакові
вартість ставки – 6 (шість) гривень;
визначення переможця:
_________________________________________________________________________________________
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спів падіння номерів та точного порядку їх розташування на одному полі
ігрового білета з номерами та порядком їх випадіння під час розігрування;
кількість можливих виграшних варіантів – один;
розмір призу 2000 (дві тисячі) грн.
співпадіння номерів на одному полі ігрового білета з номерами, що випали під
час розігрування тиражу в будь-якому порядку;
кількість можливих виграшних варіантів на одну ставку – два;
розмір призу 500 (п’ятсот) грн.
комбінація з трьох різних номерів
вартість ставки – 6 (шість) гривень;
визначення переможця:
співпадіння номерів та порядку їх розташування по рядках на одному полі
ігрового білета з номерами та порядком їх випадіння під час розігрування тиражу;
кількість можливих виграшних варіантів на одну ставку – один;
розмір призу 1750 ( одна тисяча сімсот п’ятдесят) грн.
співпадіння номерів на одному полі ігрового білета з номерами, що випали під час
розігрування тиражу в будь-якому порядку;
кількість можливих виграшних варіантів на одну ставку – п’ять;
розмір призу 250 (двісті п’ятдесят) грн.
СИСТЕМА
комбінація з трьох номерів, два з яких однакові
вартість ставки – 9 (дев’ять) гривень;
визначення переможця:
співпадіння номерів на одному полі ігрового білета з номерами, що випали під час
розігрування тиражу в будь-якому порядку;
кількість можливих виграшних варіантів на одну ставку – три;
розмір призу 1500 (одна тисяча п’ятсот) грн.
комбінація з трьох різних номерів
вартість ставки – 18 (вісімнадцять) гривень;
визначення переможця:
співпадіння номерів на одному полі ігрового білета з номерами, що випали під час
розігрування тиражу в будь-якому порядку;
кількість можливих виграшних варіантів на одну ставку – шість;
розмір призу 1500 (одна тисяча п’ятсот) грн.
З метою встановлення механізму контролю використання призового фонду
кількість варіантів на одну і ту саму комбінацію обмежується:
600 однакових варіантів для типу ставки ТОЧНИЙ;
850 однакових варіантів для типу ставки ДОВІЛЬНИЙ для комбінації з трьох
номерів, два з яких однакові;
1 600 однакових варіантів для типу ставки ДОВІЛЬНИЙ для комбінації з трьох
різних номерів.
Якщо гравець замовить ставку на комбінацію, кількість варіантів якої
перевищила ліміт, термінал роздрукує спеціальне повідомлення про
неможливість зробити таку ставку.
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2.3.3. Суми нерозподілених призів (виграшів) залишаються в призовому фонді на наступні
розігрування. Нерозподілені призи – це призи тих категорій, переможці в яких за
результатами розігрування не були виявлені.
Сума призу (виграшу), за якою гравець не звернувся протягом строку, визначеного в п.
2.5.2 цих Умов, спрямовується до залишкового фонду лотереї. Залишковий фонд
лотереї є частиною призового фонду лотереї. Порядок та напрями використання
залишкового фонду лотереї визначаються Оператором відповідно до ліцензійних умов.
В разі закінченні проведення Лотереї, або в разі її дострокового припинення, залишок
коштів призового фонду підлягає обов’язковому гарантованому розігруванню в
повному обсязі.
2.4.

Розіграш тиражів

2.4.1. Розіграші тиражів лотереї відбуваються щоденно в м. Київ та транслюються в запису
на одному з телевізійних каналів.
2.4.2. Розіграші тиражів проводяться під наглядом тиражної комісії, яка складається з трьох
осіб та формується у відповідності з вимогами Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.
2.4.3. Тиражна комісія довільно обирає один з двох лототронів та один із двох комплектів
кульок (в комплекті знаходиться три набори по 10 кульок з номерами від 0 до 9 в
кожному), перевіряє працездатність лототронів та вагу кожної кульки. Для
забезпечення правильної роботи лототрону мінімальна та максимальна припустима
вага кульок має бути 2,3 та 3,0 г відповідно. В разі, якщо вага кульки має відхилення,
вона замінюється кулькою з тим же номером та відповідної ваги з іншого комплекту.
2.4.4. В процесі розіграшу підсилений повітряний потік виштовхує по одній кульці в
кожному з трьох відсіків лототрону. Порядок випадіння кульок зліва направо та
номери, що містяться на них, визначаються тиражною комісією як виграшні.
2.4.5. В разі виникнення нестандартних ситуацій, пов’язаних з зупинкою функціонування
лототрону під час проведення розіграшу, кульки, що залишились у відсіках лототрону,
під наглядом тиражної комісії складаються в непрозорий пакет (мішок), який не дає
змоги бачити кульки при їх витягуванні. Голова тиражної комісії однією рукою в
рукавичці, по одній, витягує необхідну кількість кульок. Номери, зазначені на кульках,
що випали до зупинки лототрону, є дійсними.
2.4.6. Усі дії комісії фіксуються відеозйомкою та підтверджуються протоколами, які
підписуються і зберігаються в архіві: протокол вибору лототрону, протокол вибору
комплекту кульок та їх зважування, індивідуальні протоколи кожного члена тиражної
комісії з результатом розіграшу тиражу Лотереї, загальний протокол тиражної комісії з
результатом розіграшу тиражу Лотереї.
2.5.

Визначення переможців та виплата призів

2.5.1. Переможцями Лотереї вважаються гравці, які вгадали певну кількість номерів та
порядок їх випадіння (дивись п. 2.3.2. цих Умов) з тих, що зафіксовані як результат
розіграшу тиражу Лотереї. Результат розіграшу тиражу Лотереї підтверджується
виключно тиражною комісією, а дані про результати розіграшу тиражу Лотереї, що
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містяться в загальному протоколі, підписаному членами тиражної комісії, та
підтверджені відеозаписом випадіння кульок з лототрону, є єдино вірними.
2.5.2. Гравець може звернутися за отриманням призу протягом 180 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 не може
перевищувати двох місяців, починаючи з дня звернення гравця за отриманням призу.
В разі закінчення проведення Лотереї, гравець може звернутися за отриманням призу
протягом 30 днів, починаючи з наступного дня після проведення розіграшу останнього
тиражу. Граничний строк виплати призів Лотереї в разі закінчення її проведення не
може перевищувати 30 днів, починаючи з дня звернення гравця за отриманням призу,
та спливає у день закінчення строку дії Ліцензії.
2.5.3. 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 здійснюється за рахунок суми призу. Банківські витрати при отриманні коштів
у касах Оператора, за письмовою згодою гравця, сплачує останній.
Під час виплати призу Оператор діє в якості податкового агента платника податку з
податку з доходів фізичних осіб та утримує вказаний податок за рахунок призу в
порядку та за ставками, визначеними чинним законодавством України.
2.5.4. Виплата призів здійснюється розповсюджувачами на підставі та у відповідності до
укладених з ними Угод та Оператором.
Виплата призів здійснюється:
• до 500 грн. включно - всіма розповсюджувачами;
• до 24999 грн. включно у визначених Оператором розповсюджувачів Лотереї,
інформацію про яких можна довідатись за телефоном;
• будь-яка сума - в головному офісі Оператора.
Детальна інформація щодо виплати призів розміщується на офіційному сайті Оператора.»
2.5.5. 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. 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.
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Ігрові білети, роздруковані ігровими терміналами, перевіряються за допомогою ігрових
терміналів шляхом вводу самого ігрового білету до ігрового терміналу, або вводом
даних, що містяться в ігровому білеті, за допомогою клавіатури ігрового терміналу.
При сплаті призу ігровий білет на паперовому носії передається гравцем
розповсюджувачу або представнику Оператора в обмін на приз. Якщо такий ігровий
білет має взяти участь в наступних тиражах, гравцю, замість зданого, видається
поновлений ігровий білет, який містить інформацію про участь в наступних розіграшах
тиражів.
Перевірка ігрових білетів при реєстрації ігрового варіанту через мережу мобільного
зв’язку здійснюється із використанням мобільного телефону гравця на підставі
отриманого повідомлення про ігровий білет, даних ігрового білету та номеру
мобільного телефону.
Ігрові білети, отримані через мережу Інтернет, перевіряються на підставі ігрового
білету гравця, отриманого на електронну пошту або іншим чином.
2.5.6. Виплата призів в залежності від засобів розповсюдження може відбуватися наступними
способами:
1) готівковими коштами,
2) шляхом спрямування суми призу на поповнення рахунку мобільного телефону або
ігрового рахунку, з якого ігровий варіант було сплачено,
3) шляхом зарахування на власні рахунки, які вкаже гравець,
4) за допомогою терміналів самообслуговування,
5) іншими способами, що не суперечать чинному законодавству.
В разі існування декількох варіантів виплати призу в залежності від засобу
розповсюдження Лотереї, вибір конкретного варіанту виплати призу належить гравцю.
Виплата призів за ігровими варіантами, що були зареєстровані в електронній системі за
допомогою мобільного зв’язку, може здійснюватися розповсюджувачем, який
зареєстрував ці варіанти в електронній системі, - на підставі електронного білету,
шляхом спрямування суми призу на поповнення рахунку мобільного телефону.
Виплата призів за ігровими варіантами, що були зареєстровані в електронній системі за
допомогою Інтернету, може здійснюватися розповсюджувачем, який зареєстрував ці
варіанти в електронній системі, - на підставі ігрових білетів шляхом зарахування на
рахунки, які вкаже гравець.
Виплата призів за ігровими варіантами, що були зареєстровані в електронній системі за
допомогою терміналів самообслуговування, може здійснюватися шляхом спрямування
суми виграшу на оплату товарів або послуг, що оплачуються через такий термніал.
2.5.7. 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).
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Якщо гравець бажає підтвердити джерело отриманих ним доходів, на його запит
надається довідка, в якій зазначаються паспортні дані, сума призу та дата його
отримання.
3.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА КОНТРОЛЮ

3.1.

Організація системи безпеки передбачає інтегровану технологію безпеки в
компонентах електронної системи, включаючи:
• безпеку ігрових білетів;
• безпеку ігрових терміналів;
• безпеку мережі комунікацій;
• безпеку комп’ютерного центру;
• безпеку втручання персоналу;
• безпеку базових апаратно-програмних систем;
• безпеку програмних компонентів.

усіх

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.
3.2.

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.

3.3.

Розігрувальні пристрої – лототрони з комплектами кульок - зберігаються в
спеціальному приміщенні під постійною охороною.

3.4.

Оператор забезпечує Державне казначейство 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.

3.5.

Оператор забезпечує можливість здійснення Міністерством фінансів України
контролю за провадженням технічних засобів з прийняття сплати участі у лотереї в
електронному вигляді і доступу до технічних засобів обробки інформації та прийняття
сплати участі у Лотереї.

4.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТОРА І ГРАВЦІВ

4.1.

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;

4.2. Обов’язки гравців:
_________________________________________________________________________________________
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•
•
•

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.

4.3.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;
4.4. 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.
4.5. 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”.
5.

КОШТОРИС
Запланований кошторис доходів і витрат на проведення Лотереї викладений в додатку
до цих умов.

Ці Умови набувають чинності з дати, що буде вказана в їх публікації в загальнодержавному
друкованому засобі масової інформації у відповідності з вимогами п.3.5. Ліцензійних умов
провадження діяльності з випуску та проведення лотерей.
Генеральний директор

Бочковський А.С.
Додаток до Умов випуску та проведення
державної грошової числової тиражної
лотереї “ЛОТО ТРІЙКА”

КОШТОРИС
доходів та витрат на проведення державної грошової числової тиражної лотереї
“ ЛОТО ТРІЙКА ”
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(млн.грн.)
Витрати
Рік

Дохiд

%

грн

Фонд винагороди
оператора
та
Відрахування
до
комісійна
державного бюджету
винагорода
розповсюджувачів
%
грн
%
грн

Призовий фонд

2018/2міс

1,4

50,00%

0,70

12,00%

0,17

38,00%

0,53

2019

15,0

50,00%

7,50

13,00%

1,95

37,00%

5,55

2020

18,0

50,00%

9,00

14,00%

2,52

36,00%

6,48

2021

19,0

50,00%

9,50

15,00%

2,85

35,00%

6,65

2022

20,0

50,00%

10,00

15,00%

3

35,00%

7

2023

21,0

50,00%

10,50

15,00%

3,15

35,00%

7,35

2024

22,0

50,00%

11,00

15,00%

3,3

35,00%

7,7

2025

23,0

50,00%

11,50

15,00%

3,45

35,00%

8,05

II. Прикінцеві положення
1. Ці Зміни та доповнення набирають чинності з дня їх опублікування.
2. Всі умови Лотереї, що не були змінені цими Змінами, залишаються незмінними.
Генеральний директор

Бочковський А.С.
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