З А Т В Е Р Д Ж Е НО
наказом ТОВ «М.С.Л.»
від 09 червня 2015 року
№ 173

Президент ТОВ «М.С.Л.»
_______________ /Г.О. Ложенко/
УМОВИ
проведення державної грошової Інтернет - лотереї
«Більярд»
1. Загальні положення
1.1. Цей документ визначає умови проведення (у тому числі випуску) державної
грошової Інтернет - лотереї «Більярд».
Умови проведення державної грошової Інтернет - лотереї «Більярд» (далі – Умови)
розроблені відповідно до Закону України «Про державні лотереї в Україні» та інших чинних
нормативно-правових актів України.
1.2. Державна грошова Інтернет – лотерея «Більярд» (далі – лотерея) проводиться
Товариством з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.» (далі – оператор) з метою здійснення
відрахувань на благодійну допомогу, включаючи підтримку розвитку фізичної культури,
спорту та спорту інвалідів в Україні. Державна грошова Інтернет – лотерея «Більярд» є
миттєвою лотереєю в розумінні Закону України «Про державні лотереї в Україні».
1.3. Місцезнаходження оператора: м. Київ, вул. Шовковична, 50-а, код за ЄДРПОУ
30109292.
1.4. Лотерея проводиться виключно із використанням електронної системи прийняття
ставок. Розповсюдження білетів лотереї та розіграш білетів лотереї здійснюється виключно в
мережі Інтернет.
1.5. Проведення лотереї передбачає створення (генерацію) білетів лотереї в
електронній формі. Білети лотереї створюються (генеруються) за принципом випадковості
заздалегідь, тобто до їх розповсюдження. Створені (згенеровані) білети лотереї зберігаються в
електронному вигляді (формі) в електронній системі прийняття ставок (далі – електронна
система).
Білети лотереї створюються (генеруються) серіями. Загальна кількість білетів лотереї
становить 3 000 000 (три мільйони) шт., які розподіляються на шість серій по 500 000 (п’ятсот
тисяч) шт. білетів в кожній серії лотереї.
Вартість одного білета лотереї серії 1 становить 1 грн. Вартість одного білета лотереї
серії 2 становить 2 грн. Вартість одного білета лотереї серії 3 становить 5 грн. Вартість
одного білета лотереї серії 4 становить 10 грн. Вартість одного білета лотереї серії 5
становить 20 грн. Вартість одного білета лотереї серії 6 становить 50 грн.
1.6. Загальна сума випуску білетів лотереї серій 1 - 6 становить 44 000 000 (сорок
чотири мільйони) гривень.
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Загальна сума випуску білетів лотереї серії 1 становить 500 000 (п’ятсот тисяч)
гривень. Загальна сума випуску білетів лотереї серії 2 становить 1 000 000 (один мільйон)
гривень. Загальна сума випуску білетів лотереї серії 3 становить 2 500 000 (два мільйони
п’ятсот тисяч) гривень. Загальна сума випуску білетів лотереї серії 4 становить 5 000 000
(п’ять мільйонів) гривень. Загальна сума випуску білетів лотереї серії 5 становить
10 000 000 (десять мільйонів) гривень. Загальна сума випуску білетів лотереї серії 6
становить 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень.
1.7. У лотереї розігруються виключно грошові виграші (призи).
1.8. Гравцем у лотерею може бути фізична особа, яка досягла 18 років та за власним
бажанням, самостійно і добровільно сплатила ставку (ставки) розповсюджувачу лотереї.
1.9. Розповсюджувачам білетів лотереї виплачується винагорода, розмір якої визначає
оператор відповідно до укладених з ними угод.
1.10. Запланований кошторис доходів і витрат на проведення лотереї визначений у
додатку 1 до цих Умов.
1.11. Прийняття розповсюджувачем від фізичної особи ставки (ставок) у лотерею
засвідчує факт укладення між такою фізичною особою та оператором публічного договору на
умовах, визначених цими Умовами в редакції, чинній на дату розігрування білета лотереї.
2. Опис засобів, які засвідчують участь в лотереї або розмір виграшу
2.1. Під час проведення лотереї використовуються такі засоби, які засвідчують участь в
лотереї або розмір виграшу: білет лотереї та чек гравця.
2.1.1. Білет лотереї – засіб (в електронній формі), який засвідчує здійснення гравцем
ставки в лотерею та, у разі виграшності білета лотереї, є підставою для виплати гравцю –
переможцю належного йому виграшу у лотерею.
В білеті лотереї закладена інформація про назву лотереї, серію лотереї, до якої
відноситься білет лотереї, індивідуальний номер білета лотереї, вартість білета лотереї,
результат гри за білетом (програш чи виграш і суму виграшу), тощо.
Інформація, яка дозволяє визначити виграшні та програшні (безвиграшні) білети
лотереї, закладається за принципом випадковості на стадії створення (генерації) білетів
лотереї. Зазначена інформація становить комерційну таємницю оператора.
2.1.2. Чек гравця – засіб (у паперовій формі), який засвідчує здійснення гравцем
ставки в лотерею та номер придбаного гравцем білета лотереї. Чек гравця використовується
виключно у випадках, передбачених цими Умовами, та є підставою для виплати виграшу у
лотерею за виграшним білетом лотереї, вказаним в чеку гравця.
Кожний чек гравця (у разі його роздрукування із електронної системи) містить
наступну інформацію: назву лотереї; час та дату реєстрації в електронній системі операції з
продажу (реалізації) білета лотереї, номер якого зазначено в чеку гравця; серію лотереї, до
якої відноситься білет лотереї, номер якого зазначено в чеку гравця; номер білета лотереї;
вартість білета лотереї (розмір ставки); індивідуальний порядковий номер чека гравця;
штрих-код та інша інформація, визначена оператором.
Чек гравця роздруковується із електронної системи за допомогою терміналу
електронної системи прийняття ставок виключно у випадках, передбачених цими Умовами.
2.2. Кожний білет лотереї має такі ступені захисту: індивідуальний (в межах серії)
номер білета та код ідентифікації (засіб імітозахисту). Згенеровані (створені) білети лотереї
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зберігаються в електронній системі, яка захищена кількома рівнями безпеки від
несанкціонованого доступу зі сторони третіх осіб.
Кожний чек гравця має такі ступені захисту: індивідуальний порядковий номер;
унікальний секретний номер, який використовується для його ідентифікації в електронній
системі, у вигляді цифрової комбінації.
3. Заходи захисту ігрової інформації, електронної системи прийняття ставок,
зчитувальних та розігрувальних пристроїв
3.1. Ігрова інформація, у тому числі щодо виграшності білетів лотереї, є службовою
інформацією та становить комерційну таємницю оператора. Доступ до такої інформації є
обмеженим. Згенеровані (створені) білети лотереї зберігаються в електронній системі, яка
захищена кількома рівнями безпеки від несанкціонованого доступу зі сторони третіх осіб.
3.2. 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.
3.3. Захист ігрової інформації електронної системи прийняття
несанкціонованого доступу та використання забезпечується наступним чином:

ставок

від

- захист від вторгнення засобами зовнішнього мережевого доступу реалізується
стандартними технологіями мережевої фільтрації;
- захист електронної системи від несанкціонованого вторгнення обслуговуючого
персоналу досягається суворо регламентованим розподіленням прав доступу до певних
апаратно-програмних засобів.
3.4. Захист зчитувальних пристроїв досягається особливістю алгоритму формування
термінального штрих-коду, нанесеного на чек гравця. Розігрувальні пристрої під час
проведення лотереї не використовуються.
4. Порядок проведення лотереї. Правила гри
4.1. Лотерея проводиться з використанням мережі Інтернет. Розповсюдження білетів
лотереї здійснюється на офіційній сторінці оператора в мережі Інтернет - www.msl.ua.
Розповсюдження білетів лотереї здійснюється виключно за принципом добровільності.
4.2. Для участі в лотереї повнолітній фізичній особі необхідно сплатити ставку у
лотерею (придбати білет лотереї будь-якої серії лотереї) через мережу Інтернет. Ставка в
лотерею (вартість білета лотереї будь-якої серії лотереї) повинна бути сплачена фізичною
особою в повному обсязі до моменту передачі такій фізичній особі білета лотереї. Під
передачею білета лотереї мається на увазі надання фізичній особі технічного доступу до
можливості його розіграшу.
Передумовою передачі білета лотереї є здійснення гравцем оплати вартості такого
білета лотереї (сплата ставки) в повному обсязі та реєстрація факту прийняття ставки у
лотерею в електронній системі прийняття ставок.
Гравець, який здійснив ставку у лотерею (придбав білет лотереї), має право
відмовитись від здійсненої ним ставки (придбаного білета лотереї) до моменту початку його
розіграшу. Порядок повернення гравцю здійсненої ним ставки регулюється розділом 5 цих
Умов.
4.3. При придбанні білета лотереї (сплаті ставки) гравець повинен:
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- зареєструватись на офіційній сторінці оператора в мережі Інтернет, що визначена
цими Умовами, (далі – офіційний сайт) або, у випадку якщо гравець вже зареєстрований на
офіційному сайті, ідентифікувати себе шляхом введення логіна та пароля;
- обрати лотерею на офіційному сайті;
- обрати серію лотереї, в якій він має намір взяти участь;
- здійснити оплату ставки в одній із форм, передбачених законодавством та доступних
для використання гравцем.
4.4. Розігрування придбаного гравцем білета лотереї здійснюється виключно в мережі
Інтернет на офіційному сайті. Після здійснення гравцем оплати ставки, гравець отримує
можливість розіграти оплачений ним білет лотереї.
Загальне ігрове поле білета лотереї являє собою візуалізацію столу для більярду, на
якому візуалізовані ігрові поля у формі більярдних куль .
Макет загального ігрового поля білета лотереї до розігрування*

примітка: *номер білета лотереї позначено умовно. Номер білета лотереї є індивідуальним в межах серії лотереї.
Сума виграшу у розмірі 10 000 грн. позначена за вирахуванням податку та збору. Сума виграшу, що позначається над словом
«виграй», змінюється залежно від серії лотереї, в будь-якому разі, при цьому, вона позначається за вирахуванням податку та
збору. Номери більярдних куль позначені умовно.

Під час розігрування білета лотереї гравець повинен почергово (в будь-якому порядку
за власним розсудом) виявляти ігрові символи – цифри, які приховані під візуалізованим
захисним шаром візуалізованих ігрових полів у формі більярдних куль. Гравець може виявити
ігрові символи, приховані під візуалізованим захисним шаром відразу усіх візуалізованих
ігрових полів загального ігрового поля білета лотереї, натиснувши на візуалізовану кнопку
«Стерти все».
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Макет загального ігрового поля білета лотереї після розігрування*

примітка: *номер білета лотереї позначено умовно. Номер білета лотереї є індивідуальним в межах серії лотереї.
Сума виграшу у розмірі 10 000 грн. позначена за вирахуванням податку та збору. Сума виграшу, що позначається над словом
«виграй», змінюється залежно від серії лотереї, в будь-якому разі, при цьому, вона позначається за вирахуванням податку та
збору. Ігрові символи та результат розіграшу білета лотереї позначені умовно.

Білет лотереї вважається виграшним у разі, якщо під візуалізованим захисним шаром
будь-якого візуалізованого ігрового поля у формі більярдних куль гравець виявить зображення
цифри «8» (вісім). Сума виграшу гравця залежить від сектора загального ігрового поля білета
лотереї, в межах якого візуалізоване (зображене) ігрове поле у формі більярдної кулі, під
візуалізованим захисним шаром якої гравцем було виявлено цифру «8» (вісім). Сума виграшу
визначається згідно з таблицею 1.
Таблиця 1
Суми виграшів у лотерею
Номер сектору
загального ігрового
поля білета лотереї
1
2
3
4
5
6

серія 1

серія 2

1,20
2,40
11,98
59,89
119,77
5988,03

2,40
4,80
23,96
119,77
239,53
11976,05

Сума виграшу, грн.
серія 3
серія 4
серія 5
5,99
11,98
59,89
239,53
1197,61
23952,10

11,98
23,96
119,77
1197,61
2395,21
59880,24

23,96
47,91
239,53
2395,21
5988,03
119760,48

серія 6
59,89
119,77
1197,61
5988,03
11976,05
239520,96

У будь-якому разі сума виграшу зображується в частині загального ігрового поля
білета лотереї під написом «Ваш виграш».
Білет лотереї вважається безвиграшним у разі, якщо під візуалізованим захисним
шаром всіх ігрових полів у формі більярдних куль гравець не виявить зображення цифри «8»
(вісім).
4.5. Після розігрування гравцем білета лотереї, у персональний кабінет гравця,
утворений при реєстрації на офіційному сайті, спрямовується інформація про розіграний
білет лотереї, яка включає в себе інформацію про:
- назву лотереї;
- індивідуальний номер білета лотереї;
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- код ідентифікації (засіб імітозахисту);
- результат розігрування білета лотереї (програш чи виграш і сума виграшу);
- розмір ставки гравця (вартість білета лотереї);
- інша інформація, визначена оператором.
За вимогою гравця, інформація про розіграний ним білет лотереї надсилається на
електронну пошту, вказану ним при реєстрації на офіційному сайті.
Гравець підтверджує факт здійснення ним ставки в лотерею шляхом пред’явлення
оператору або уповноваженим оператором особам інформації щодо білета лотереї, яка була
спрямована у персональний кабінет гравця або на електронну пошту гравця, вказану ним при
реєстрації на офіційному сайті. Відповідальність за збереження такої інформації несе гравець.
У разі, якщо на оплачений та розіграний гравцем білет лотереї припав виграш, розмір
якого перевищує 10 000,00 грн., розповсюджувач, який здійснює розповсюдження лотереї,
роздруковує з електронної системи (за допомогою терміналу електронної системи прийняття
ставок) чек гравця, який містить інформацію про такий білет лотереї. Зазначений чек гравця у
погоджений із гравцем строк передається розповсюджувачем до центрального офісу
оператора. Передача чека гравця відбувається за актом прийому – передачі, в якому
зазначається прізвище, ім’я та по батькові гравця, інформація про білет якого зазначена в чеку
гравця, а також інформація про реквізити (серія та номер) паспортного документа такого
гравця із зазначенням дати його видачі та органу, який видав паспортний документ.
В інших випадках чек гравця не роздруковується.
4.6. Право гравця на отримання виграшу (призу) перевіряється шляхом проведення
експертизи білета лотереї та, у випадках, передбачених цими Умовами, чека гравця. Білети
лотереї, інформація на яких є результатом несанкціонованого доступу до програмного
забезпечення та/або інформаційних мереж оператора, на експертизу не приймаються та
виграші по ним не виплачуються.
5.

Призовий (виграшний) фонд лотереї
5.1. Під час проведення лотереї оператор здійснює формування призового
(виграшного) фонду лотереї. Призовий (виграшний) фонд лотереї формується за рахунок
коштів, отриманих від гравців в якості оплати білетів лотереї (здійснених ставок у лотерею).
Формування, розподіл та використання коштів призового (виграшного) фонду лотереї
здійснюється оператором відповідно до цих Умов.
Кошти призового (виграшного) фонду лотереї не належать оператору та підлягають
обов’язковому розігруванню (розподілу) між гравцями у лотерею відповідно до цих Умов.
Кошти призового (виграшного) фонду лотереї можуть спрямовуватись оператором на
виплату виграшів гравцям – переможцям лотереї та на інші напрями, визначені
законодавством України. Облік коштів призового (виграшного) фонду лотереї здійснює ТОВ
«М.С.Л.», як оператор державних лотерей, відповідно до вимог чинного законодавства
України.
5.2. На формування призового (виграшного) фонду лотереї спрямовується:
- для серії 1 - 60,00016% розміру кожної здійсненої гравцем ставки у лотерею (вартості
кожного реалізованого гравцю білета цієї серії лотереї). Призовий (виграшний) фонд серії 1
лотереї становить 300 000,80 грн.
- для серії 2 - 60,000114% розміру кожної здійсненої гравцем ставки у лотерею (вартості
кожного реалізованого гравцю білета цієї серії лотереї). Призовий (виграшний) фонд серії 2
лотереї становить 600 001,14 грн.
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- для серії 3 - 60,000002% розміру кожної здійсненої гравцем ставки у лотерею (вартості
кожного реалізованого гравцю білета цієї серії лотереї). Призовий (виграшний) фонд серії 3
лотереї становить 1 500 000,05 грн.
- для серії 4 - 60,000017% розміру кожної здійсненої гравцем ставки у лотерею (вартості
кожного реалізованого гравцю білета цієї серії лотереї). Призовий (виграшний) фонд серії 4
лотереї становить 3 000 000,85 грн.
- для серії 5 - 60,0001475% розміру кожної здійсненої гравцем ставки у лотерею (вартості
кожного реалізованого гравцю білета цієї серії лотереї). Призовий (виграшний) фонд серії 5
лотереї становить 6 000 014,75 грн.
- для серії 6 - 60,0000232% розміру кожної здійсненої гравцем ставки у лотерею (вартості
кожного реалізованого гравцю білета цієї серії лотереї). Призовий (виграшний) фонд серії 6
лотереї становить 15 000 005,80 грн.
Загальна сума призового (виграшного) фонду лотереї складає 26 400 023,39 грн.
5.3. Призовий (виграшний) фонд лотереї розігрується між гравцями відповідно до
чинного законодавства України та цих Умов.
5.4. Структура призового (виграшного) фонду лотереї зазначена у таблицях 2 – 7 цих
Умов.
Таблиця 2
Структура призового (виграшного) фонду серії 1 лотереї
Категорія виграшу

Сума виграшу, грн.

Кількість виграшів, шт.

VI

1,20

105 000

V

2,40

45 000

ІV

11,98

2 125

IІІ

59,89

325

II

119,77

126

I

5 988,03

1

Таблиця 3
Структура призового (виграшного) фонду серії 2 лотереї
Категорія виграшу

Сума виграшу, грн.

Кількість виграшів, шт.
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VI

2,40

110 001

V

4,8

45 001

ІV

23,96

1 759

IІІ

119,77

300

II

239,53

125

I

11 976,05

1
Таблиця 4

Структура призового (виграшного) фонду серії 3 лотереї
Категорія виграшу

Сума виграшу, грн.

Кількість виграшів, шт.

VI

5,99

115 001

V

11,98

45 004

ІV

59,89

1 750

IІІ

239,53

298

II

1 197,61

60

I

23 952,10

1

Таблиця 5
Структура призового (виграшного) фонду серії 4 лотереї
Категорія виграшу

Сума виграшу, грн.

Кількість виграшів, шт.
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VI

11,98

120 000

V

23,96

44 000

ІV

119,77

1 743

IІІ

1 197,61

100

II

2 395,21

50

I

59 880,24

1
Таблиця 6

Структура призового (виграшного) фонду серії 5 лотереї
Категорія виграшу

Сума виграшу, грн.

Кількість виграшів, шт.

VI

23,96

125 002

V

47,91

45 003

ІV

239,53

1 169

IІІ

2 395,21

100

II

5 988,03

35

I

119 760,48

1

Таблиця 7
Структура призового (виграшного) фонду серії 6 лотереї
Категорія виграшу

Сума виграшу, грн.

Кількість виграшів, шт.

VI

59,89

135 001
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V

119,77

44 235

ІV

1 197,61

575

IІІ

5 988,03

75

II

11 976,05

20

I

239 520,96

1

5.5. Сума виграшу у лотерею визначається у розмірі загальної суми коштів, право на
отримання якої набув гравець за одним виграшним білетом лотереї.
5.6. Сума коштів, що становить 39,99984% розміру кожної здійсненої гравцем ставки у
серію 1 лотереї, тобто різниця між сумою здійсненої гравцем ставки (вартості оплаченого
гравцем білета серії 1 лотереї) та сумою коштів, яка спрямована оператором з цієї ставки на
формування призового (виграшного) фонду лотереї, який підлягає розігруванню між
гравцями та виплаті гравцям – переможцям лотереї, складає дохід ТОВ «М.С.Л.» як
оператора державних лотерей.
Сума коштів, що становить 39,999886% розміру кожної здійсненої гравцем ставки у
серію 2 лотереї, тобто різниця між сумою здійсненої гравцем ставки (вартості оплаченого
гравцем білета серії 2 лотереї) та сумою коштів, яка спрямована оператором з цієї ставки на
формування призового (виграшного) фонду лотереї, який підлягає розігруванню між
гравцями та виплаті гравцям – переможцям лотереї, складає дохід ТОВ «М.С.Л.» як
оператора державних лотерей.
Сума коштів, що становить 39,999998% розміру кожної здійсненої гравцем ставки у
серію 3 лотереї, тобто різниця між сумою здійсненої гравцем ставки (вартості оплаченого
гравцем білета серії 3 лотереї) та сумою коштів, яка спрямована оператором з цієї ставки на
формування призового (виграшного) фонду лотереї, який підлягає розігруванню між
гравцями та виплаті гравцям – переможцям лотереї, складає дохід ТОВ «М.С.Л.» як
оператора державних лотерей.
Сума коштів, що становить 39,999983% розміру кожної здійсненої гравцем ставки у
серію 4 лотереї, тобто різниця між сумою здійсненої гравцем ставки (вартості оплаченого
гравцем білета серії 4 лотереї) та сумою коштів, яка спрямована оператором з цієї ставки на
формування призового (виграшного) фонду лотереї, який підлягає розігруванню між
гравцями та виплаті гравцям – переможцям лотереї, складає дохід ТОВ «М.С.Л.» як
оператора державних лотерей.
Сума коштів, що становить 39,9998525% розміру кожної здійсненої гравцем ставки у
серію 5 лотереї, тобто різниця між сумою здійсненої гравцем ставки (вартості оплаченого
гравцем білета серії 5 лотереї) та сумою коштів, яка спрямована оператором з цієї ставки на
формування призового (виграшного) фонду лотереї, який підлягає розігруванню між
гравцями та виплаті гравцям – переможцям лотереї, складає дохід ТОВ «М.С.Л.» як
оператора державних лотерей.
Сума коштів, що становить 39,9999768% розміру кожної здійсненої гравцем ставки у
серію 6 лотереї, тобто різниця між сумою здійсненої гравцем ставки (вартості оплаченого
гравцем білета серії 6 лотереї) та сумою коштів, яка спрямована оператором з цієї ставки на
формування призового (виграшного) фонду лотереї, який підлягає розігруванню між
гравцями та виплаті гравцям – переможцям лотереї, складає дохід ТОВ «М.С.Л.» як
оператора державних лотерей.
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5.7. Гравець має право в будь-який час протягом строку розповсюдження білетів
відповідної серії лотереї, але в будь-якому разі до моменту початку розіграшу оплаченого ним
білета лотереї, відмовитись від здійсненої ним ставки у лотерею (оплаченого білета лотереї)
шляхом повернення оператору не розіграного білета лотереї. При відмові від здійсненої
ставки у лотерею (оплаченого білета лотереї) гравцеві повертається та частина здійсненої ним
ставки у лотерею (вартості білета лотереї), яка була спрямована оператором до призового
(виграшного) фонду лотереї відповідно до пункту 5.2 цих Умов.
Повернення гравцю ставки в лотерею в розмірі, визначеному цим пунктом Умов,
здійснюється в безготівковій формі згідно процедури, затвердженої оператором.
5.8. 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.
6. Порядок визначення переможців та виплати виграшів
6.1. Переможцем лотереї вважається гравець, який у строки, визначені цими Умовами,
представив до представництва оператора або розповсюджувачу, визначеному оператором,
білет лотереї, який за результатом проведеної експертизи був визначений як виграшний.
6.2. Грошові виграші у розмірі до 10 000 грн. включно за білетами лотереї виплачуються
розповсюджувачем, який визначений оператором. Зазначені у цьому пункті виграші за
бажанням гравця та за наявності технічної можливості виплачуються розповсюджувачем,
визначеним оператором, шляхом перерахування суми виграшу на банківський рахунок гравця
або на рахунок гравця в електронній платіжній системі. Перерахування призу на банківський
рахунок гравця або на рахунок гравця в електронній платіжній системі здійснюється за
рахунок останнього, тобто за рахунок суми призу.
6.3. Розповсюджувачі мають право виплачувати виграші у більших розмірах ніж ті, що
зазначені в пункті 6.2 цих Умов, якщо таке рішення буде прийнято оператором.
6.4. Грошові виграші у розмірі, що перевищують 10 000 грн. виплачуються центральним
офісом оператора. Зазначені виграші у випадку, передбаченому пунктом 6.3 цих Умов, можуть
виплачуватись розповсюджувачем, визначеним оператором.
Для отримання зазначеного виграшу в центральному офісі оператора гравець повинен
пред’явити до представництва оператора інформацію про розіграний ним білет лотереї (назва
лотереї, серія лотереї, індивідуальний номер білета лотереї, сума виграшу), паспорт та
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. Представництво оператора після отримання від гравця означеної в цьому пункті
Умов інформації та документів (копій документів) оформлює відносно їх супроводжувальний
опис у двох примірниках. Один примірник супроводжувального опису разом із поданими
гравцем документами (копіями документів), спрямовується представництвом до центрального
офісу оператора для проведення експертизи білета лотереї, а також для виплати виграшу (у
разі, коли за результатом проведення експертизи буде встановлено, що білет лотереї
відповідає виграшному білету лотереї). Другий примірник супроводжувального опису
зберігається в представництві оператора.
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Виграш виплачується гравцю – переможцю лотереї центральним офісом оператора 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.
У разі виплати розповсюджувачем виграшів, зазначених у цьому пункті Умов (у
випадку, передбаченому пунктом 6.3 цих Умов), виплата таких виграшів здійснюється
розповсюджувачем згідно із пунктом 6.2, пунктом 6.5 та пунктом 6.6 цих Умов.
6.5. Строк проведення експертизи і граничний строк виплати виграшів, які
виплачуються розповсюджувачем, що визначений оператором, не повинен перевищувати 30
днів з дня пред’явлення гравцем розповсюджувачу, визначеному оператором, білета лотереї,
паспортних та інших даних, однак не пізніше дати закінчення проведення лотереї.
Строк проведення експертизи і граничний строк виплати виграшів центральним офісом
оператора не повинен перевищувати чотирьох місяців з дня звернення гравця за виграшем
(при умові виграшності білета лотереї та надання гравцем всіх документів, визначених
законодавством та цими Умовами для отримання виграшу), однак не пізніше дати закінчення
проведення лотереї.
6.6. Право гравця на отримання виграшу визначається (перевіряється) за результатом
проведення експертизи. Експертиза проводиться по всім пред'явленим до оплати білетам
лотереї. Сутність експертизи білета лотереї полягає у підтвердженні або спростуванні його
виграшності шляхом звірки даних, які містить пред’явлений білет лотереї, з інформацією
щодо створення/генерації білетів лотереї, у тому числі щодо виграшності білетів лотереї, яка
зберігається оператором, у встановленні відсутності ознак підробки (зміни результату
внаслідок несанкціонованого доступу), перевірки додержання гравцем граничних строків
пред’явлення виграшних білетів лотереї до оплати.
Експертиза білета лотереї на предмет його виграшності може проводитись:
а) розповсюджувачем, визначеним оператором, – відносно білетів лотереї із можливим
виграшем до 10 000 грн. включно;
б) у центральному офісі оператора – відносно всіх пред’явлених до оплати білетів
лотереї.
У разі прийняття оператором, відповідно до цих Умов, рішення про виплату
розповсюджувачем, визначеним оператором, виграшів у розмірі, більшому ніж той, що
визначений в п. 6.2, то, в цьому випадку, розповсюджувач, визначений оператором, має право
проводити експертизу відповідних білетів лотереї.
6.7. Граничний строк пред'явлення білетів лотереї для одержання виграшів становить 30
днів, починаючи з дати припинення/дострокового припинення/завершення розповсюдження
білетів відповідної серії лотереї, про що гравці повідомляються у порядку визначеному
Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з випуску та проведення
лотерей. Після закінчення зазначеного строку білети лотереї втрачають силу і до оплати не
приймаються.
У разі, якщо протягом строку, визначеного в цьому пункті Умов, білет лотереї не був
пред’явлений для оплати, сума виграшу, що припала на такий білет лотереї, спрямовується до
залишкового фонду лотереї.
7. Контроль за проведенням лотереї
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7.1. Оператор вживає всі передбачені Ліцензійними умовами провадження господарської
діяльності з випуску та проведення лотерей заходи щодо надання можливості здійснення
органами виконавчої влади контролю за проведенням лотереї.
8. Термін проведення лотереї
8.1. Дата початку випуску лотереї (дата початку розроблення умов проведення лотереї) –
1 червня 2015 року.
8.2. Дата початку реалізації білетів лотереї (прийняття ставок у лотерею) – 13 липня
2015 року.
8.3. Білети лотереї розповсюджуються (ставки приймаються) до 31 січня 2026 року
включно, що є граничним строком реалізації білетів лотереї (прийняття ставок у лотерею).
8.4. Граничний строк виплати виграшів – 22 серпня 2026 року.
8.5. Дата закінчення проведення лотереї – 22 серпня 2026 року.
9. Права та обов'язки оператора та гравців
9.1. Оператор має право:
9.1.1. Відмовити гравцю у виплаті виграшу у випадках невідповідності пред'явленого
білета лотереї умовам виграшності та в інших випадках, передбачених цими Умовами та
чинним законодавством України.
9.1.2. 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 оператора як на суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
9.1.3. 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.
Зміни та/або доповнення до цих Умов затверджуються наказом оператора.
9.1.4. Зупинити проведення операції із виплати виграшу у лотерею у випадках,
визначених законодавством. Гравець, беручи участь у лотереї, погоджується, що на період
зупинення оператором операції із виплати належного йому виграшу у лотерею (у випадках,
передбачених законодавством) зупиняється перебіг строку, встановлений цими Умовами для
виплати виграшу відповідної категорії.
9.2. Оператор зобов'язаний:
9.2.1. Забезпечувати розповсюдження білетів лотереї при суворому дотриманні
принципу добровільності;
9.2.2. Формувати призовий (виграшний) фонд лотереї відповідно до цих Умов та
чинного законодавства України;
9.2.3. Обліковувати призовий (виграшний) фонд лотереї відповідно до чинного
законодавства України;
9.2.4. Розігрувати призовий (виграшний) фонд лотереї відповідно до цих Умов та
чинного законодавства України;
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9.2.5. Використовувати кошти призового (виграшного) фонду лотереї як кошти, які
підлягають розігруванню між гравцями та виплаті гравцям – переможцям лотереї, виключно
на виплату виграшів або на інші напрямки, визначені чинним законодавством України;
9.2.6. Своєчасно виплачувати виграші;
9.2.7. Забезпечити захист білетів лотереї, у тому числі від несанкціонованої зміни їх
форми та/або змісту;
9.2.8. Не виплачувати виграші за білетами лотереї, право на які отримано в результаті
несанкціонованого доступу до програмного забезпечення оператора, або результат
розігрування яких є наслідком несанкціонованого доступу до програмного забезпечення
оператора;
9.2.9. Управляти призовим (виграшним) фондом лотереї відповідно до цих Умов та
чинного законодавства України;
9.2.10. Надавати відповіді на претензії гравців у порядку, передбаченому цими Умовами
та чинним законодавством України.
9.2.11. Проводити навчання співробітників оператора та розповсюджувачів лотереї щодо
дотримання положень цих Умов.
9.2.12. Оприлюднити ці Умови, зміни та/або доповнення до цих Умов (у разі їх
затвердження) в друкованих засобах масової інформації або на офіційному сайті. Зміни та/або
доповнення до цих Умов затверджуються наказом оператора.
9.3. Гравець має право:
9.3.1. Отримати виграш у разі виграшності оплаченого та розіграного ним білета
лотереї, окрім випадків, визначених цими Умовами та чинним законодавством України;
9.3.2. Одержувати інформацію про порядок та умови проведення лотереї в обсязі,
визначеному законодавством;
9.3.3. Звертатися зі скаргами на дії посадових осіб оператора та розповсюджувачів, а
також з претензіями стосовно виплати виграшів до адміністрації оператора, відповідних
органів державної виконавчої влади, суду.
9.3.4. В будь-який час протягом строку розповсюдження білетів відповідної серії
лотереї, але в будь-якому разі до моменту початку розіграшу придбаного ним білета лотереї,
відмовитись від здійсненої ним ставки у лотерею (оплаченого ним білета лотереї) шляхом
повернення оператору не розіграного білета лотереї в порядку, визначеному цими Умовами.
9.4. Гравець зобов’язується:
9.4.1. Виконувати всі встановлені даними Умовами та чинним законодавством України
вимоги, що необхідні для участі у лотереї та отримання виграшу;
9.4.2. Пред’явити оператору 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 оператору для належного виконання покладених
на нього функцій як суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
9.5. Придбання гравцем білета лотереї є укладенням між гравцем і оператором
публічного договору. Факт укладення між гравцем та оператором такого договору
засвідчується білетом лотереї.
9.6. Гравці, беручи участь в лотереї (здійснюючи ставку у лотерею), цим погоджуються,
що у разі виявлення ними бажання повернути здійснену ставку у лотерею, їм повертається
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частина зробленої ставки у лотерею, а саме та частина розміру ставки, яка була віднесена
(спрямована) оператором до призового (виграшного) фонду лотереї відповідно до цих Умов.
9.7. 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 ТОВ «М.С.Л» як оператором державних лотерей.
9.8. Гравці, беручи участь в лотереї (здійснюючи ставку у лотерею), цим погоджуються з
цими Умовами.
10. Сфера розповсюдження лотереї
10.1. Сфера (територія) розповсюдження лотереї не обмежується, за виключенням
тимчасово окупованої території України. Лотерея не проводиться (у тому числі не
розповсюджується) на тимчасово окупованій території України.
11. Порядок розгляду претензій гравців
11.1. Претензії гравців, тобто скарги гравців стосовно порушення зі сторони оператора
цих Умов, розглядаються оператором відповідно до нормативних документів оператора та
Закону України «Про звернення громадян».
12. Прикінцеві положення
12.1 Ці Умови набирають чинності з дня їх опублікування.
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