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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 24,87 грн 

1 € = 27,52 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Б’ють 
по Стамбулу

Теракти не зупинять боротьбу Туреччини із тероризмом. ❙
Фото з сайта ibtimes.co.in. ❙

Десятки загиблих і поранених внаслідок замаху 
в міжнародному аеропорту імені Ататюрка
стор. 6 »

Війна не 
християнська

У Росії збираються 

знести єдину 

українську церкву
стор. 2 »

Сядуть усі?

Екс-главу 

Харківського обкому 

КПУ затримали 

за підозрою 

в сепаратизмі
стор. 2 »

Порох вибухнув

Три найрейтинговіші кандидати 

у президенти України отримали 

неприємні сюрпризи. 

Йде зачистка конкурентів перед 

найближчими виборами?
стор. 4 »
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«Смерть Василя Сліпака переповнила болем і злістю. Звичайно, до тих 
мерзотників, від рук яких загинув. Але більше до тих, хто зi злочинно-
маніакальною впертістю називає війну АТО».

Олександр Биструшкін
народний артист України

УКРАЇНА МОЛОДА

РЕЛІГІЯ

Війна не 
християнська
У Росії збираються 
знести єдину українську 
церкву
Наталя ТУРАК

 Днями міський суд Ногінська (Мос-
ковська область) прийняв рішення про 
знесення православного Свято-Троїць-
кого храму, що відноситься до Богород-
ської єпархії Української православної 
церкви. Церква в Ногінську була єди-
ним храмом на території Росії, що вхо-
дить до юрисдикції Київського пат-
ріархату. Храм існував iз самого почат-
ку 90-х років, а в 94 році його настоя-
тель митрополит Адріан як етнічний 
українець перейшов в УПЦ КП. 
 Як пояснили парафіяни храму, 
цьку вання з боку Московського пат-
ріархату за їх церкви тривало завжди, 
а з початку російсько-української вій-
ни воно набуло глобального характеру. 
«До війни, наприклад, проти нас розві-
шували по місту листівки про те, що у 
нас «розкольницький» і «безблагодат-
ний» храм, а в похоронбюро навіть не 
продавали труни з похоронними набо-
рами, якщо небіжчика відспівували в 
нас. З моменту ж початку російської 
агресії переслідування почалося фун-
даментально, «під зачистку», — каже 
один iз віруючих. 
 «Зачистка» проводилася в усіх на-
прямах. Храм щодня таврували по те-
лебаченню, по місцевому радіо і в газе-
тах. Тексти розклеєних по місту листі-
вок теж стали жорсткішi. У них УПЦ 
КП називалася вже «лже-церквою» і 
повідомлялося, що її священики нібито 
«не вважають гріхом вбивати тих, хто 
живе на Донбасі й у Москві», а також 
«вітають військові дії хунти на півден-
ному сході країни». Апогеєм цькуван-
ня стала подача п’ять місяців тому по-
зову щодо землі і від імені адміністра-
ції Ногінського району. Наразі, насто-
ятелі храму формують звернення про 
надання УПЦ самостійності від Росії. 
 «Триває розпочата і підтримува-
на сьогодні Росією війна на Донбасі. 
В умовах, що склалися, українці не 
сприймають віри з патріархом Мос-
ковським Кирилом, який не тільки 
не виступив на захист православних 
християн України, які страждають 
від російської агресії, а й став одним 
iз головних ідеологів «русского міра», 
отже, і одним з архітекторів нинішньої 
гібридної війни Росії проти України», 
— говорить «УМ» народний депутат 
Олександр Герега, котрий упевнений, 
що Україна повинна відстоювати своє 
право та свою церкву навіть на тери-
торії РФ.
 Віруючі впевнені, що за судовим 
процесом стоїть Московська патріар-
хія. «Нас звинуватили в тому, що ми 
побудували на цій землі нежитловий 
будинок, а саме — храм, — каже свя-
щеник Свято-Троїцької церкви Святос-
лав Скороход. — Земля була давно і аб-
солютно законно приватизована нами, 
значить, ми маємо право будувати на 
ній будь-які будинки». Отець Святос-
лав констатує: «У храму існував й ін-
женерно-архітектурний проект, і була 
вся технічна документація. Зрозуміло, 
що це політичне питання». Зараз духо-
венство церкви має намір оскаржити 
рішення в апеляційній інстації. 
   Це не перший подібний випадок у 
Росії. У 2015 році в селищі Перемога 
Пензенської області за рішенням суду 
було знесено храм і дзвіницю, що нале-
жать Київському патріархату. ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 У квартирі соратниці Петра Симоненка Алли 
Александровської провели обшук, після якого вона 
була доставлена до Харківського обласного управ-
ління СБУ. За словами адвоката Олександра Шадрі-
на, їй інкримінують одразу дві статті Кримінально-
го кодексу — посягання на територіальну цілісність 
і недоторканність України, а також дача хабаря поса-
довій особі. У СІЗО затримана проведе щонайменше 

три дні без права виходу під заставу. Правоохоронці 
дозволили адвокату передати їй продукти та речі пер-
шої необхідності. Соратники 68-річної екс-комуніст-
ки також повідомили, що наразі вона почувається за-
довільно, але через вік та слабке серце потребує пос-
тійного прийому ліків. 
 Це не перший випадок, коли «чотирикратну» де-
путатку Верховної Ради правоохоронці затримува-
ли за організацію сепаратистських заходів. У вере-
сні 2014 року вона потрапила до відділку міліції ра-
зом iз двадцятьма учасниками так званого «Маршу 
миру». Міністр МВС Арсен Аваков тоді так прокомен-
тував участь комуністки у забороненому мітингу: «З 
вигуками і закликами «Україна — не держава», — їй 
потрібно було розмовляти зі слідчими у райвідділі, а 
не балотуватися до українського парламенту». 
 З часом, коли відвертий сепаратизм став наказо-
вим, Алла Александровська організувала громадський 
рух «За Слобожанщину» і виступила ініціатором ство-
рення регіону особливого розвитку «Слобожанщина». 
Цей проект одразу зацікавив правоохоронців, і Хар-
ківська обласна прокуратура наприкінці минулого року 
розпочала кримінальне провадження за статтею «По-

сягання на територіальну цілісність і недоторканність 
України». Слідчих насторожив той факт, що учасники 
руху виступали за автономність в управлінні Харківщи-
ною. У свою чергу, патріотичні громадські організації 
оцінили програмну «особливість регіону» від Алексан-
дровської як завуальовану спробу організувати щось 
на кшталт «ХНР». 
 Співробітники СБУ гучне затримання поки що не 
коментують. З’явилася скупа інформація лише від 
прес-служби обласної прокуратури. «Дійсно, прово-
диться низка слідчих дій у рамках кримінального про-
вадження, — повідомили там. — Слідчі діють у рам-
ках Кримінально-процесуального кодексу України».
 Із відомих політиків на факт затримання екс-ко-
муністки поки що відреагував лише заступник мініс-
тра з питань тимчасово окупованих територій Георгій 
Тука. «Мабуть, як державний службовець я повинен 
промовчати, — написав він у «Фейсбуці». — Але... 
Від новини про затримання Александровської у Хар-
кові настрій покращився. Досить вже загравати з тими, 
хто привів війну в наш дім». Він також висловив надію, 
що від дня цього арешту почнеться «реальна боротьба 
з п’ятою колоною в тилу». ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У день 20-річчя прийняття Конс-
титуції України у Черкасах вшанува-
ли народного депутата VI скликання, 
першого заступника голови Коміте-
ту ВР iз питань правової політики Ми-
хайла Сироту. Його справедливо нази-
вають «батьком» Основного закону. На 
жаль, у серпні 2008-го він трагічно за-
гинув у автокатастрофі. На пам’ять про 
нього на площі Знань біля Черкаського 
державного технологічного університе-
ту з ініціативи Черкаської облдержад-
міністрації було урочисто закладено ка-
мінь для майбутнього пам’ятника Ми-
хайлові Сироті. 
 «Вважаю символічним те, що саме 

черкаська земля, де народилися духов-
ний «батько» нашої нації Тарас Шевчен-
ко і «батько» української козацької дер-
жави Богдан Хмельницький, дала Ук-
раїні ще й «батька» Конституції — Ми-
хайла Сироту, який був керівником 
тимчасової спеціальної комісії Верхов-
ної Ради України з доопрацювання та 
ухвалення проекту Конституції Украї-
ни і доклав чимало зусиль для того, щоб 
Основний закон країни був прийнятий», 
— зазначив на урочистостях голова Чер-
каської обласної державної адміністра-
ції Юрій Ткаченко.
 За словами рідної сестри Михайла 
Сироти — Людмили Мисник, кандидата 
технічних наук, доцента ЧДТУ, життя її 
брата було тісно пов’язане з університе-

том. Пані Людмила каже, що тут  понад 
40 років трудився їхній батько  Дмитро 
Семенович, тут навчався, а пізніше пра-
цював викладачем, деканом і проректо-
ром брат Михайло. З цього університету  
розпочався його шлях у велику політи-
ку.  За наполяганням Михайла Дмитро-
вича, наголошує Людмила Дмитрівна, у 
преамбулі до Конституції з’явились сло-
ва, які були смислом усього його життя 
і які нині викарбувані на його могилі — 
«усвідомлюючи відповідальність перед 
Богом, власною совістю, попередніми, 
нинішніми та прийдешніми покоління-
ми».
 «Коли точно на площі Знань постане 
пам’ятник Михайлу Сироті — поки що 
сказати складно. Але наскільки мені ві-
домо, робота вже ведеться. Голова Чер-
каської ОДА Юрій Ткаченко дав дору-
чення головному архітектору, аби пе-
ред розробкою ескізу відбулася зустріч 
із рідними Михайла Дмитровича, які 
б виказали своє бачення майбутнього 
пам’ятника», — говорить «Україні мо-
лодій» Олег Григор, перший проректор, 
виконувач обов’язків ректора Черкась-
кого державного технологічного універ-
ситету. ■

Олена КАПНІК

 Попри так зване перемир’я 
останніми днями на сході країни 
було неспокійно. Терористи регу-
лярно обстрілювали (і продовжу-
ють це робити) позиції українсь-
ких військових із забороненого 
важкого озброєння. Напередод-
ні було зафіксовано півсотні ви-
падків відкриття вогню. Попри 
регулярні обстріли на Донецько-
му та Маріупольському напрям-
ках, основною «гарячою точкою» 
залишається Авдіївська промзо-
на, де ворог веде вогонь практич-
но цілодобово, —  кажуть у штабі 
АТО. Саме тут  супротивник ак-
тивно застосовує міномети, гра-
натомети та снайперську зброю. 
Активізувалися бойовики і в 
районі Донецького летовища, де 
днями випустили понад 40 мін. 
До слова, терористи бронетехні-
кою та мінометами підсилюють 
свої підрозділи в районі Світло-
дарської дуги. За словами коор-
динатора групи «Інформаційний 
спротив» Дмитра Тимчука, бово-
вики активно облаштовують дру-
гу лінію оборони поблизу Доку-

чаєвська, де сконцентровано чи-
мало будівельної техніки.
 Днями в «сірій зоні» побли-
зу Широкиного українські бійці 
взяли у полон диверсійну групу 
проросійських бойовиків.  Роз-
відники ЗСУ застали ворога зне-
нацька. Двоє диверсантів поча-
ли відстрілюватись, їх довело-
ся ліквідувати. Штаб АТО вже 
оприлюднив імена всіх затри-
маних, найстаршому з яких 49 
років, наймолодшому — 21. На-
разі Служба безпеки України пе-
ревіряє їхнє громадянство та при-
четність до збройних сил Росії. 
Проте, найімовірніше, більшість 
— родом із Донеччини. 
 У соціальних мережах жур-
налісти знайшли сторінки трь-
ох із восьми затриманих, де ті хи-
зуються фотографіями зі зброєю 
та ідеями «руського миру».  Втім 
у «ДНР» стверджують, що ук-
раїнські військові нібито затри-
мали їхніх саперів, які проводили 
планове розмінування території 
неподалік села Широкине «за по-
годженням iз місією ОБСЄ». На 
офіційних ресурсах ОБСЄ інфор-
мації про це поки що немає. ■

ЗАТРИМАННЯ

Сядуть усі?
Екс-главу Харківського 
обкому КПУ заарештували 
за підозрою в сепаратизмі

■

ВШАНУВАННЯ

На площі Знань постане
У Черкасах закладено камінь для пам’ятника 
«батькові» Конституції України 

■

ВТРАТИ

Змовк Міф
 У  районі Луганського внаслідок атаки бойовиків від снайперської 
кулі загинув Василь Сліпак — відомий співак, раніше соліст Па-
ризької опери,  який перебував у лавах «Правого сектору». Вихова-
нець Львівської хорової капели «Дударик», Василь Сліпак закінчив 
Львівську консерваторію. Після завершення навчання через свій рід-
кісний голос —  контр-тенор, був запрошений до Паризької опери. 19 
років жив та працював у Франції. Із початком російської агресії кинув 
європейську кар’єру та повернувся захищати Батьківщину.
 Василь Сліпак родом із Львівщини. Переможець не одного пре-
стижного конкурсу. Він співав на «Радіо Франс», у турне по країні 
й за кордоном. За партію чотирьох дияволів з опери Оффенбаха 
«Казки Гофмана» Василя прозвали Мефістотелем.  
 Після повернення в Україну спочатку був волонтером, сам возив 
передачі на фронт, а в червні минулого року пішов добровольцем у 
складі 7-го окремого батальйону ДУК «Правий сектор». Василь Слі-
пак мріяв повернутися в Париж в оперу, та насамперед хотів, щоб 
«усе це в Україні закінчилося». 
 Василь Сліпак носив позивний «Міф» — скорочення  від Ме-
фістофель.

■

НА ФРОНТІ

Гаряча промзона
У районі Донецького летовища випустили 
понад 40 мін

■

Василь Сліпак.
Фото з сайта joinfo.ua.

❙
❙
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Смерть 
без запаху 
та кольору
Отруїлися 
в каналізаційній ямі 
парами метану
Людмила НІКІТЕНКО

 Трагедія сталася в одному з 
приватних домоволодінь  у Чер-
касах  по вулиці Грибоєдова. Як 
повідомив «УМ» Костянтин Про-
ценко, речник  начальника Уп-
равління Держслужби України 
з надзвичайних ситуацій  в об-
ласті,  о 14 годині у вівторок ря-
тувальники одержали повідом-
лення про те, що у каналізацій-
ній ямі глибиною більше трьох 
метрів перебуває троє чоловіків 
без ознак життя. «Ще до прибут-
тя на місце події рятувальники 
передбачали, що надзвичайна 
ситуація пов’язана із впливом 
газу метан. Саме через нього, за-
звичай, і страждають люди, що 
нехтують вимогами безпеки, 
спускаючись до таких техніч-
них споруд», — розповідає Кос-
тянтин Петрович.  І додає, що 
інформація, яку вдалося зібра-
ти вже на місці події, лише під-
твердила попередню оцінку си-
туації рятувальниками. 
 Як з’ясували,  58-річний гос-
подар будинку вирішив прочис-
тити каналізаційну яму  само-
стійно, не вдаючись до допомоги 
відповідних служб. Коли він спус-
тився вниз і вдихнув пари метану, 
то йому стало зле, він знепритом-
нiв. Аби допомогти потерпілому, 
на дно споруди спустився його 56-
річний родич. Він також знепри-
томнів і впав поруч. На крики про 
допомогу на подвір’я прибіг ще й 
небайдужий 30-річний сусід. По-
бачивши, що відбувається, він 
слідом за потерпілими спустився 
в колектор  — і також отруївся ме-
таном.
 Аби дістати людей,  розумію-
чи небезпеку та підступність газу,  
рятувальники вимушені були 
працювати у спеціальних захис-
них костюмах та протигазах. Уп-
родовж чотирьох хвилин потерпі-
лих підняли на поверхню та пере-
дали до рук лікарів швидкої допо-
моги. На жаль, попри всі зусилля 
медиків повернути до життя чо-
ловіків не вдалося. 
 За словами Костянтина Про-
ценка, метан — природний газ без 
запаху і кольору. Головна небезпе-
ка для людини пов’язана з гіпок-
сією і асфіксією, що виникає при 
нестачі кисню, який метан витіс-
няє з повітря. Раніше, аби захис-
тити себе від підступності метану, 
шахтарі брали із собою у забій ка-
нарку. Ця пташка дуже чутлива 
до нестачі кисню. Ціною власного 
життя вона не раз рятувала долі 
людей. Побачивши, що канарка 
ні з того ні з сього впала замерт-
во, шахтарі встигали евакуювати-
ся на поверхню.
 «Така жахлива трагедія із за-
гибеллю відразу трьох чоловіків 
цього року в нашій області ста-
лася вперше. Але минулого року 
подібна біда скоїлася у Золотоно-
ші, де також троє чоловіків задих-
нулися у каналізаційному колек-
торі», — каже Віталій Шульга, 
начальник прес-служби Управ-
ління Державної служби України 
з над звичайних ситуацій у Чер-
каській області. ■

■

Ірина КИРПА 

 Вищий адміністративний 
cуд України прийняв до роз-
гляду позов мешканців Хер-
сонщини до Президента Пет-
ра Порошенка. Представники 
відразу трьох сільських гро-
мад області, а також місцева 
громадська організація мис-
ливців та рибалок вимагають 
скасувати указ Президента 
про створення Нaціонaльно-
го пpиpодного пapку «Ниж-
ньодніпpовcький». В опози-
цію пішли представники Го-
лопристанського району, Ве-

ликої Кардашинки, а також 
адміністрація сіл Рибальче 
та Геройське. А от як відпові-
дачі виступлять представни-
ки Херсонської облдержад-
міністрації, адміністрації 
Президента, а також фахівці 
Мінекології.
 «Наша сільська громада нe 
давала своєї згоди на вилучен-
ня 700 гектарів земель на ко-
ристь пapку, — розповів голо-
ва сільради у Великій Карда-
шинці Олeкcій Чухpaй. — Нa 
цих землях розташовані садів-
ницькі товариства, піщані 
кар’єри, найкращі пасовища. 

Нa 50 гeктapaх плaвнiв спо-
конвіку вeдeтьcя нapодний 
пpомиceл — зaготівля очерету. 
Але через створення заповідної 
зони все це потрапить під забо-
рону, i ніякої компeнcaціі ceло 
нe отримає». 
 За словами голови сільра-
ди, при cтворенні Нaціонaль-
ного пpиpодно пapку не вра-
хували інтересiв місцевих 
громад. Солідарний iз ним 
і сільський голова села Ри-
бальче Cepгiй Тpофімeнко, 
який вважає, що у першу 
чергу постраждали рибалки, 
яких позбавили можливостей 
для pиболовeцького пpомиc-
лу в лимані. 
 Утім, на думку директора 
Департаменту екології та при-
родних ресурсів Херсонської 
обласної державної адмініст-
рації Юрія Попутька, пред-
ставники місцевої влади фак-
тично вступили у змову з бра-
коньєрами. Адже мисливці 
місцевих товариств змушені 

продовжувати, по суті, вже 
незаконний вилов риби. Саме 
цей факт і став причиною для 
судового розгляду. 
 Нагадаємо, що певні те-
риторії Херсонщини пере-
бувають під охороною норм 
Рамсарської конвенції. Указ 
про створення Національно-
го заповідника «Нижньодніп-
ровський» Петро Порошенко 
підписав у рамках підготовки 
України до підписання угоди 
про асоціацію між ЄС та Ук-
раїною з метою забезпечення 
збереження цих земель. Ниж-
ньодніпровський парк на Хер-
сонщині розташовується у по-
низзі Дніпра на територіях 
між Дніпро-Бузьким лима-
ном та Каховською ГЕС. Він 
заслужено визнаний одним iз 
найціннiших природних ком-
плексів у Європі. Саме в цій 
зоні може бути облаштовано 
всеукраїнський центр олім-
пійської підготовки з водних 
видів спорту. ■

СУД ТА ДІЛО

Заповідник розбрату
Селяни саботують створення пpиpодного 
пapку «Нижньодніпpовcький»

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Упродовж тривалих вихід-
них через колосальну кіль-
кість авто, які з’явилися на 
українських автошляхах, 
різко збільшилася кількість 
ДТП. Одна з них трапилася 
з «віп-водієм» — екс-мером 
Києва Олександром Омель-
ченком. Аварія сталася у вів-
торок, 28 червня, на Південно-
му мосту у Києві. Фура їхала 
по третій смузі, а авто Омель-
ченка — по другій. Зіткнення 
сталося тоді, коли дві маши-
ни одночасно вирішили пере-
лаштуватися. У машини екс-

мера розбито дзеркало та под-
ряпані двері. Обидва учасники 
ДТП не вважають себе винни-
ми, ніхто з них не хотів брати 
вину на себе, тому й довго спе-
речалися на дорозі. Внаслідок 
аварії ніхто не постраждав.
 Варто нагадати, що це дале-
ко не перша ДТП, в якій фігурує 
прізвище Олександра Омель-
ченка. 5 листопада 2009 року на 
виїзді з села Чапаївка під Киє-
вом джип, за кермом якого пере-
бував екс-мер, збив на смерть пі-
шохода  — будівельника Олек-
сандра Карпинського. МВС по-
рушило кримінальну справу за 
фактом цієї ДТП. Тодішній гла-

ва МВС Юрій Луценко повідом-
ляв, що Омельченко під час ке-
рування автомобілем перебував 
у тверезому стані, а його маши-
на рухалася з дозволеною швид-
кістю, близько 70 км/год. У чер-
вні 2010 року слідчі столичної 
міліції заявили, що не встано-
вили складу злочину в діях на-
родного депутата. Справу, пору-
шену проти Омельченка, було 
закрито. 
 У лютому 2013 року біля 
станції метро «Арсенальна» 
близько 9-ї години ранку джип 
екс-мера Києва Олександра 
Омельченка вилетів на смугу 
зустрічного руху й врізався в 

огорожу. На місце ДТП прибу-
ли співробітники ДАІ, які, по-
говоривши з екс-градоначаль-
ником, його відпустили. 
 Ще одна аварія за участю 
авітівки Омельченка стала-
ся 20 грудня 2015 року. Особу 
постраждалої вдалося встано-
вити лише наступного дня, ос-
кільки до реанімації вона пот-
рапила у комі, а документів із 
собою не мала. Водій Омельчен-
ка Анатолій Нищун узяв про-
вину на себе, його затримали. 
Свідок аварії розповів, що ав-
то Омельченка й до аварії на 
трасі поводилось небезпечно та 
ледь не скоїло ДТП на зустріч-
ній смузі.  22 грудня Анатолію 
Нищуну обрали запобіжний за-
хід — цілодобовий домашній 
 арешт. Наступного дня пост-
раждала померла у лікарні. 
 Очевидно, безкарність по-
роджує нові злочини, нехай і 
не навмисні. А закон повинен 
бути один для всіх. ■

АВАРІЯ

Не їде, а летить
Машина Олександра Омельченка укотре потрапила у ДТП

■

Валерія НАЛИВАЙКО 

 Наприкінці червня — на почат-
ку липня українців підстерігає особ-
лива «квітуча небезпека». Височезні 
рослини з суцвіттями парасолькою, 
зазвичай, ростуть обабіч доріг, бор-
щівники можна зустріти навіть у де-
яких парках. Рослини-гіганти з ла-
патим листям ваблять своєю мас-
штабною красою. Однак контакт із 
ними може загрожувати болісними 
опіками. 
 У період вiд початку липня росли-
ни-гіганти, або ще Геракліум, котрі 
виростають до 2 м, а буває, що й до 
5 м у висоту, вступають в активну 
фазу цвітіння, накопичуючи в стеб-
лах, листі та квітках сік iз токсином 
— фуранокумарин. Потрапляючи на 
шкіру, ця речовина в рази підвищує 
її чутливість до сонячних променів. 
І коли ультрафіолет контактує з ура-
женою ділянкою шкіри, та букваль-
но підсмажується — з’являються мо-
торошні болючі пухирі, як при опі-
ках 2-го і навіть 3-го ступеня. «Якщо 
тілесний контакт усе ж відбувся — 
негайно і добре промийте шкіру во-
дою з милом і заховайте від сонця. 
Не менш ніж на дві доби, — радить 
відомий дерматолог Ольга Богомо-
лець. — Можете ще змастити шкіру 
протиопіковим кремом. Далі чекай-
те на появу пухирців, які лікуйте так 

само, як опіки». Якщо пухирці дуже 
болючі й напружені, їх можна трохи 
проколоти, щоб випустити частину 
рідини. Але сам пухирець не чіпай-
те — рідина в ньому стерильна і під 
цією покришкою рана скоріше за-
гоїться. Загалом, небезпечну росли-
ну бажано обходити десятою доро-
гою. Не варто до неї підпускати на-
віть собак».
 Цікаво, що борщівник абсолютно 
комфортно почувається у будь-яко-
му куточку світу: в Європі, Азії, на 
території Сибіру, на Кавказі і в Аме-
риці. Після Другої світової війни от-
руйний красень із легкої руки това-
риша Сталіна захоплює й територію 
України. А все тому, що в 40-х роках 
авторитарний вождь, нібито за при-
кладом американських фермерів, на-
казав вирощувати борщівник як кор-
мову культуру для худоби, адже при 
мінімальних витратах на вирощу-
вання рослина давала максималь-
ну харчову цінність. Борщівник за-
везли з Сибіру до України, та згодом 
помітили, що від нього корови стали 
давати гірке молоко, ще й досліди-
ли, що рослина отруйна. Тому пла-
номірно його вирощувати перестали, 
а гігант перейшов у розряд бур’яну, 
котрий скільки не виводь, а він і далі 
вродиться. Тому борщівник й отри-
мав своє друге народне ім’я — «пом-
ста Сталіна». ■

НЕБЕЗПЕКА

«Помста Сталіна»
Розпочався сезон цвітіння підступного борщівника

■

Cталін наказав вирощувати борщівник як кормову культуру 
для худоби. Тоді рослину завезли з Сибіру до України.

❙
❙
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«Якщо приймати суто політичне рішення, я б Лещенка з фракції виключив. Сам 
Лещенко цього хоче. Не вважаю, що його дії повинні не помічатись і не каратись». Ігор Гринів

голова фракції БПП

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ 

Відразу зауважимо: ні до кого з 
перерахованих у цій статті пер-
сонажів «Україна молода» не має 
осібного пієтету. Ми не стаємо ні 
на чий бік, а лише викладаємо 
факти, які базуються на подіях ос-
таннього часу. І які змушують за-
мислитися над тим, що тематично 
ці події певним чином пов’язані. 
Адже їхні діючі особи — це полі-
тики першого ешелону, ті самі, 
котрі разом із Петром Порошен-
ком складають четвірку найбільш 
успішних претендентів на прези-
дентську посаду. 

Ляшко: помилилися дверима
 Один iз таких політи-
ків — Олег Ляшко. По ньому 
«пройшлися», мабуть, найбільш 
боляче. «Помилковий» обшук 
слідчих ГПУ, можливо, мав на 
меті приборкати не в міру актив-
ного «радикала», котрий уже не 
раз вступав у словесні баталії з 
Петром Порошенком. Але якщо 
«орли Луценка» дійсно помили-
лися адресою, шукаючи помеш-
кання Андрія Клюєва, котрий 
давно-давно перебуває за кордо-
ном, то це — великий мінус ві-
домству Луценка. 
 Але навряд чи йдеться про 
помилку. Радше за все, тут пот-
рібно говорити про відверту де-
монстрацію — як службового 
завзяття, так і того, що Ляшко 
— на контролі у Президента та 
його людей. Чи то пак на мушці 
— так точніше. Але річ у тім, що 
за свої «гріхи» Ляшко відповіда-
тиме сам, а от ті, хто за два остан-
ні роки назавжди втік з Украї-
ни, навряд чи відповідатимуть 
колись перед її судом чи перед 
слідчими органами. І Луценко 
знає це не гірше за інших.  
 Якщо речники Ляшка підій-
дуть до цього інциденту творчо, 
ми незабаром станемо свідками 
значної кількості сюжетів, де 
буде розказано та показано, як 
влада розправляється з неугод-
ним їй політиком. 

Тимошенко: пом’янути старе 
 Не солодко велося минуло-
го тижня і Юлії Тимошенко. Чи 
не вперше з часів Революції гід-
ності про неї досить різко відгук-
нувся представник президентсь-
кого табору — Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман. Точні-
ше, Гройсман лише натякнув 
на осіб, які отримали дивіден-
ди від Путіна під час укладан-
ня з Росією кабального для Ук-
раїни газового контракту 2009 
року. Ключове слово тут — «на-
тякнув», бо конкретних імен 
очільник уряду не називав. Це, 
до речі, вже дало змогу адвока-
там Тимошенко заговорити про 
спростування даної інформа-
ції, яку першою поширила «Ук-
раїнська правда», проінтерпре-
тувавши її як звинувачення на 
адресу ЮВТ.
  Гройсману й справді не за-
вадило б висловитися чіткіше. 
«У нас хтось собі придумав, що 
може з росіянами підписати кон-
тракт на 450 доларів за тисячу 
кубів — це ніякий ринок не виз-
начав, а просто підпис однієї лю-
дини визначив, що це буде 450 
доларів. Хоча на момент підпи-
сання ціна газу була 235 доларів 
максимум. Я думаю, це зробили 
не безкоштовно. Експертне сере-
довище знає, що це зробили не 
безкоштовно. З кожної тисячі 
кубів газу з 2009 року кожен, 
хто мав стосунок до підписан-
ня (угод), мав звідти дивіденди. 
Але ці дивіденди були поза ме-

жею України», — заявив він.
 Із цієї заяви дечиї вуха (а точ-
ніше, коса) стирчать надто явно, 
проте Юлія Володимирівна воліє 
себе не впізнавати. А Володимир 
Гройсман воліє не називати речі 
своїми іменами. У чомусь ситу-
ація Тимошенко схожа із ситу-
ацією Ляшка: обидва «опонен-
ти» Президента виявилися «пос-
траждалими», однак Тимошен-
ко перейматися нічим: у тюрму, 
як у часи Януковича, вона вдру-
ге не сяде. 
 Джерела «УМ» засвідчу-
ють, що врешті-решт між По-
рошенком та Тимошенко вийде 
перемир’я: надто вже вони один 
одному потрібні. А зв’язує їх 
усе той-таки Віктор Медведчук, 
котрому висловлюють подяки 
деякі визволені українські по-
лонені і який, судячи з усього, 
понад усе прагне повернутися 
у велику політику. Медведчук 
відіграє певну роль у негласних 
перемовинах iз Росією, і саме в 
цій якості він потрібен як Поро-
шенку, так і Тимошенко, котра 
весь цей час не втрачала контакт 
iз путінським кумом. 
 Як складатимуться стосун-
ки цього тріо надалі? Медвед-
чук, як і раніше, залишатиметь-
ся в тіні (принаймні до пори — 
до часу). А між першим та дру-
гим претендентом на перемогу 
в наступних президентських 
перегонах (згідно з рейтинга-
ми КМІСУ, Тимошенко випере-
джає Порошенка за рівнем елек-
торальної підтримки) тривати-
ме словесна пікіровка. 
 Юлія обвинувачуватиме Пет-
ра у тіньовому зговорі з МВФ, а 
той її — у «звабленні» Путіним. 
Порошенко вустами своїх спі-
керів підкреслюватиме зв’язок 
лідерки «Батьківщини» зі спра-
вою Онищенка, а та — алаверди 
— наполягатиме на розслідуван-
ні офшорного скандалу. 

 І так триватиме доти, доки 
комусь із гравців не набридне 
це змагання (що малоймовір-
но), або доти, доки не відбудуть-
ся та не завершаться президент-
ські вибори (рано чи пізно це все 
ж має статися).

Садовий: заштовхати у сміття
 Про останнього рейтингово-
го кандидата — Андрія Садового 
— «Україна молода» нещодавно 
писала окремо і доволі детально. 
Відбилася трагедія у Грибовичах 
на рейтингу львівського мера чи 
ні, ми дізнаємося вже після на-
ступних соціологічних замірів. 
Поки що очевидним є лише ба-

жання однієї сторони підкресли-
ти масштаб промахів, яких при-
пустився Садовий, та намагання 
іншої сторони обернути мінус на 
плюс, закцентувавши на замов-
ному характері пожежі на сміт-
тєзвалищі. 
 Утім, наразі львівські про-
блеми починають забуватися. 
Тим паче, що київський сміт-
тєспалювальний завод «Енер-
гія» надумав підставити плече 
галицьким побратимам та пе-
ребрати частину сміття на себе. 
Таким чином, офіційний лист 
Садового до центральної влади 
з проханням про допомогу був 
взятий до уваги, а інцидент по-

чав вичерпуватися. 
 Однак масована атака (поде-
куди й цілковито штучно ство-
рена) на Садового, Тимошенко 
та Ляшка змушує ретельно про-
аналізувати склад політично-
го повітря: а чи не пахне, бува, 
в ньому виборами. Відповідь на 
поверхні: пахне, й дуже силь-
но. Цей специфічний аромат ні 
з чим не переплутаєш — у ньому 
нота компромату сусідить з піс-
лясмаком втрачених надій. 

Усі на вибори?
 Однак коли можуть відбу-
тися парламентські вибори? 
Ймовірно, восени. Коли полі-
тикум всмак навідпочиваєть-
ся на «закордонних округах» — 
хтось на «Монакщині», а хтось 
(більш бюджетно) — на «Єгипе-
тщині», та й повернеться додо-
му — заробляти собі на наступ-
ний релакс. Тоді ж, вочевидь, 
постане й питання зняття з по-
сади Валерії Гонтаревої, а також 
питання внесення змін до Конс-
титуції, а ще — подальшого іс-
нування штучно створеної у ВР 
коаліції — словом, парламент-
ські пристрасті закиплять з но-
вою силою. 
 Пригасити їх можна буде 
тільки достроковими виборами, 
які, втім, слугуватимуть ще од-
ній меті. Цілком імовірно, що од-
ночасно з виборами до Верховної 
Ради влада таки проведе вибори 
й на окупованих територіях До-
нецької та Луганської областей. І 
хоча зараз усе (а передусім — здо-
ровий глузд) говорить проти про-
ведення таких виборів (через від-
сутність контролю за українсь-
ким кордоном, неможливість 
убезпечення перебування в ОР-
ДЛО представників виборчих 
комісій, не уточнені списки виб-
орців тощо), є велика підозра, що 
операція з проведення таких ви-
борів таки буде реалізована. 
 А їхнє синхронне з оновлен-
ням ВР проведення надасть та-
ким виборам ваги та легітим-
ності. Водночас парламентсь-
ка виборча кампанія перетягне 
увагу на себе — так буде менше 
протестних виступів з боку тих, 
для кого вибори в ОРДЛО є спра-
вою неприйнятною. Це лише 
одна з можливих версій розвит-
ку подій, яка, з усього, має пра-
во на існування. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Порох вибухнув
Три найрейтинговіші кандидати у президенти України отримали 
неприємні сюрпризи. Йде зачистка конкурентів перед 
найближчими виборами?

■

Останнім часом Тимошенко та Ляшко отримують на свою адресу неприємні випади. 
Садовий (якого нема на фото) — теж. 
Фото «Української правди».

❙
❙
❙

Україна відзначила День Конституції
 28 червня Верховна Рада України провела урочисте засідання 
з нагоди 20-річниці ухвалення першої Конституції незалежної Украї-
ни. На засіданні були присутні президенти Кравчук, Кучма, Ющенко 
та Порошенко, а також — творці Основного закону, колишні та чин-
ні народні депутати, закордонні гості. Виступаючи перед зібранням, 
Президент України Петро Порошенко торкнувся змін до Конститу-
ції в частині децентралізації. Україна повернеться до цього питання 
лише після створення умов у сфері безпеки на сході країни, зазна-
чив глава держави.
 «Зміни до Конституції у другому читанні голосуватимуть не сьо-
годні і не завтра, і не 4 липня... Очевидно, що для внесення змін до 
Конституції в цій частині є чіткі попередні умови, перш за все — 
у сфері безпеки», — заявив Порошенко. «Має бути встановлений 
повний та тривалий режим припинення вогню. РФ повинна вивести 
всі свої війська, зброю та техніку з території України. Місія ОБСЄ має 
встановити постійний моніторинг над тимчасово неконтрольованою 
ділянкою українсько-російського державного кордону. Має відбути-
ся реальне роззброєння всіх незаконних угруповань на цій території, 
встановлення зон безпеки», — сказав Президент. Також Порошен-
ко зауважив, що місцеві вибори на територіях тимчасово окупова-
ного Донбасу мають відбутися «не під дулами бойовиків, а згідно з 
українським законом і у відповідності до стандартів ОБСЄ». «Лише 
за дотримання таких умов я готовий буду звернутися до ВР із закли-
ком проголосувати за зміни до Конституції у частині децентралізації 
у другому читанні», — додав він.

Касько та Сакварелідзе створюють власну 
партію
 Екс-заступники Генпрокурора Віталій Касько та Давід Саква-

релідзе, нардепи Віктор Чумак (позафракційний), Наталія Новак (БПП) 
та екс-головний редактор «Forbes-Україна» Володимир Федорін увій-
дуть до складу новостворюваної партії. Про це йдеться у повідомлен-
ні Віталія Каська в мережі Facebook. «Тривалий час українське суспіль-
ство очікує на радикальні та системні зміни, безкомпромісну та рішучу 
боротьбу з усіма проявами корупції на всіх рівнях. ... Задля реалізації 
цього запиту ми об’єднали свою енергію й зусилля та почали процес 
формування абсолютно нової за своєю суттю та принципами політич-
ної сили, яка приведе Україну до клубу успішних країн», — зазначе-
но на сторінці політика. «Етап попередніх консультацій завершено. Ми 
створюємо команди в регіонах і пропонуємо приєднатися до нас усім 
тим, хто вірить у майбутнє України і готовий віддано працювати для її 
процвітання і розвитку», — додав Касько.

Гройсман розповів про чвари в уряді
 Прем’єр-міністр Володимир Гройсман запевняє, що у представ-
ників чинної влади немає змов. В інтерв’ю «Укрінформу» глава уряду 
зазначив таке: «Політичне життя в країні дуже непросте, так. Але це 
перебільшення — щодо якихось таємних змов і рад. Це все, ну, чесно 
кажучи, не відповідає дійсності», — заявив Гройсман. «Те, що вище 
керівництво країни зустрічається, це правда. Те, що спілкується, це 
правда. Те, що ми обговорюємо якісь питання розвитку держави або 
виклики, це теж правда. Є військовий кабінет ще. Є РНБО, де більш 
широке коло державних службовців зустрічається», — зазначив він. 
Гройсман запевнив, що «прийшов в уряд служити своїй країні» і що, з 
його досвіду, «якщо правильно робити реформи, то буде успіх». Вод-
ночас в уряді «дуже багато популізму, дуже багато пліток, дуже бага-
то якоїсь заздрості». «У політичному бомонді якісь образи один на од-
ного... Але мені здається, що повинно ставати більше людей, які щиро 
хочуть служити своїй країні», — заявив Гройсман. ■

 НОВИНИ ПЛЮС■
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Французи не хочуть iти 
за прикладом 
британців
 Після референдуму у Великій 
Британії французький телеканал 
громадського мовлення LCI, попу-
лярна радіостанція RTL та інтернет-
видання газети «Ле Фігаро» про-
вели власне опитування французів 
iз того ж питання, яке стояло на ре-
ферендумі у Британії. 45% респон-
дентів висловилися за подальше 
перебування Франції у складі ЄС, 
33% висловили бажання залиши-
ти ЄС, а 22% відповіли, що не ма-
ють власної думки з цього питан-
ня. Серед бажаючих залишити ЄС 
домінують представники крайньо 
правих та крайньо лівих політич-
них угруповань. А серед прибічни-
ків залишатися в ЄС більшість ста-
новлять добре освічені та заможні 
французи. 

Музей iз радянськими 
пам’ятниками постане у 
Північно-Західній Польщі
 Польський Інститут національ-
ної пам’яті наступного року пла-
нує відкрити музей просто неба з 
радянськими пам’ятниками. Му-
зей має бути розташований у міс-
течку Борне Суліново у Західнопо-
морському воєводстві, в якому до 
початку 90-х років минулого століт-
тя стояла Червона армія. Згідно з 
підрахунком ІНП, у Польщі є близь-
ко 230 так званих «пам’ятників вдяч-
ності Червоній армії», які могли б 
експонувати в музеї. Керівник Бюро 
національної освіти Анджей Завіс-
товський наголосив, що в публіч-
ному просторі Польщі присутні 229 
пам’ятників, які увіковічують Черво-
ну армію. ІНП не планує їх реконс-
труювати в цілому, уточнює Анджей 
Завістовський. ІНП пропонує орга-

нам самоврядування поділитися 
коштами для усунення пам’ятників 
iз вулиць. За демонтаж мали б за-
платити органи самоврядування, 
ІНП фінансує транспорт до музею 
та опіку над ними. Першим експо-
натом у музеї під відкритим небом 
буде бюст радянського воєначаль-
ника Івана Черняховського, який був 
демонтований у Пєнєнжні. ІПН за-
певняє, що зголошуються чергові 
польські місцевості, які прагнуть 
позбутися радянських пам’ятників. 
Згідно з оцінками Інституту,  від-
криття музею коштуватиме близь-
ко 1,5-2 мільйонів злотих.

У Росії демонтували 
пам’ятник письменнику 
світової слави 
польсько-українського 
походження
 У російському місті Вологда 

демонтували пам’ятник польсько-
му письменнику Юзефу Конраду 
Коженьовському, відомому у світі 
як Джозеф Конрад. Місцева поль-
ська громада обурена цим вчинком, 
а влада пояснює, що монумент за-
важав у проведенні ремонтних 
робіт. Юзеф Конрад Коженьовсь-
кий прожив у Вологді два роки, але, 
як він сам неодноразового наголо-
шував, там почалися його мандри. 
Англійський письменник польсько-
го походження, уродженець Украї-
ни народився в селі Терехове Бер-
дичівського району Житомирської 
області) приїхав разом iз батьками 
до міста в 1862 році як засланці. 
Через багато років після його смер-
ті поляки, котрі проживають у Во-
логді, вирішили нагадати росіянам, 
ким був Юзеф Конрад Коженьовсь-
кий. У квітні 2013 року, на місці, де 
в XIX столітті стояла кам’яниця, 

у якій проживала родина Коже-
ньовських, було врочисто відкри-
то пам’ятну таблицю. Її відкриття 
відбулося на кошти Міністерства 
культури та національної спадщи-
ни Польщі.

У Берліні відкриють 
центр кремлівської 
пропаганди
 Близький співпрацівник пре-
зидента Росії Владіміра Путіна, 
екс-президент ВАТ «Російські за-
лізниці» Володимир Якунін відкриє 
наступного тижня у Берліні дослід-
ницький інститут «Діалог цивіліза-
ції», що стане головним центром 
пропаганди Кремля у Західній Єв-
ропі, — пише впливове німецьке 
видання «Франкфуртер Альгемай-
не Цайтунг». «Ультраправий полі-
тик уже довший час просуває про-
ект ортодоксійної державної ідео-

логії та імперського російського 
націоналізму, передрікаючи швид-
кий занепад Заходу», — читаємо у 
публікації. Створення цього інститу-
ту в Берліні є дуже важливим, адже 
йдеться про реалізацію завдань, 
які поставив Кремль. Німецьке ви-
дання нагадує, що інститут «Діалог 
цивілізації» як міжнародна органі-
зація діяв у Відні вже раніше, однак 
діяльність обмежувалася проведен-
ням раз у рік конференції на острові 
Родос. Два роки тому під час такої 
зустрічі президент Чехії Мілаш Зе-
ман запропонував «фінляндиза-
цію» України. Переїзд до Берліна 
має стати переломним моментом 
в історії цього проекту, адже про-
пагандистський центр у столиці Ні-
меччини має стати «головною штаб-
квартирою світової мережі російсь-
кої ідеологічної фабрики», — наго-
лошує видання. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Олег ЛЯШКО, народний 
депутат України, лідер фракції 
Радикальної партії

 Я не поділяю майже су-
цільно приречено-розчаро-
ваної реакції на результа-
ти референдуму Brexit, що 
відбувся минулого четверга 
у Великій Британії.
 Голосування за вихід Ве-
ликобританії з ЄС, безумов-
но, носить доленосний ха-
рактер. Водночас, як і ба-
гато епохальних подій в іс-
торії, ця подія несе значний 
як негативний, так і пози-
тивний потенціал для май-
бутнього, в даному разі і са-
мої Великобританії, і Євро-
пи, і України. Багато буде 
залежати від інтерпретації, 
осмислення та використан-
ня наслідків цієї події як 
елітами, так і пересічними 
громадянами усієї Європи, 
зокрема і України.
 Щодо негативних на-
слідків, то про них уже ба-
гато говорилося як перед 
референдумом, так і в «га-
рячих» коментарях за його 
результатами. Однак вва-
жаю: при належному ос-
мисленні глибинних при-
чин демократичного воле-
виявлення британців щодо 
виходу з ЄС негативи бу-
дуть мати радше тактичний 
(короткостроковий) харак-
тер, а позитиви мають стра-
тегічний вимір.
 Зокрема, головним спіль-
ним негативом для Європи 
та України є подальше ос-
лаблення (зокрема, після 
кризи єврозони та провалу 
політики щодо мігрантів) 
нинішньої версії об’єднаної 
Європи у вигляді Європей-
ського Союзу, що може ос-
таточно перевести пробле-
му російської агресії на 
сході Європи у питання 
другого плану. Чим, безу-
мовно, спробує скористати-
ся Росія як для повного ска-
сування економічних санк-
цій ЄС проти себе, так і для 
посилення всебічного тис-
ку на Україну, в тому чис-
лі військового, з метою до-
могтися стратегічних полі-
тичних поступок з боку ЄС 
та України.
 Тому, як я вже наголо-
шував, у короткостроково-
му плані єдиною адекват-
ною відповіддю для ЄС для 
його самопорятунку було б 
розширення на схід. Пере-
дусім в Україну і Грузію. 
 А тепер по-суті тих стра-
тегічних перспектив, які 
може принести цей рефе-
рендум, зокрема й для Ук-

раїни. Я б виділив три ос-
новні блоки.
 Почну з того, що цим ре-
ферендумом пересічні гро-
мадяни однієї з національ-
них держав, як грім серед 
ясного неба, нагадали євро-
пейським елітам та «техно-
кратичній» бюрократії Брюс-
селя про своє існування та 
про своє право самим вирі-
шувати свою долю і долю 
своєї країни. Зверніть увагу, 
що головними гаслами бри-
танських прихильників ви-
ходу з ЄС були: «Ні» демок-
ратичному дефіциту» (тобто 
дедалі більшій втраті грома-
дянами впливу на політи-
ку у своїх національних де-
ржавах через централізацію 
влади та диктат бюрократії у 
ЄС) та «Повернемо собі назад 
нашу країну». 
 Це відображає загальну 
тенденцію у багатьох краї-
нах Європи та США (свід-
ченням цього є й нинішня 
президентська кампанія) 
дедалі більшого роздра-
тування середнього класу 
відірваністю глобалізова-
них еліт та бюрократії від 
інтересів та потреб своїх на-
родів. Тобто відчуття гро-
мадянами «зради еліт» як 
бізнесових, так і політич-
них і технократичних, які, 
зi свого боку, не знаходять 
іншої відповіді своїм гро-
мадянам, як навішувати на 
їхню природну реакцію за-
хисту своїх інтересів ярлик 
«популізму».
 Той факт, що грома-
дянський рух на захист де-
мократії та національної 
ідентичності та незалеж-
ності у Великобританії очо-
лила частина традиційної 
британської еліти — значна 
частина консерваторів, ро-
бить їй велику честь і свід-
чить про потужність демок-
ратичного коріння в країні, 
що є батьківщиною європей-
ського парламентаризму. В 
певній мірі це пояснюється 
і давньою британською тра-

дицією успішної боротьби з 
авторитарними континен-
тальними імперіями, зокре-
ма Наполеона і Гітлера, які 
обидві прикривали свої ек-
спансіоністські дії позірни-
ми гаслами «об’єднання Єв-
ропи» та «нового порядку».
 Тож переконаний, що 
частина британської еліти 
дає приклад європейським 
елітам, зокрема й українсь-
кій, щодо подолання прірви 
з народом та єднання зі свої-
ми громадянами.
 Наступний стратегіч-
ний висновок, який варто 
зробити, є більш українсь-
ко орієнтованим. Від часів 
кінця СРСР і до останнього 
Майдану українські демок-
рати боролися за майбутнє 
України під гаслом «Повер-
немо Україну додому в Єв-
ропу» (з московської Орди). 
Водночас життя вчить нас 
переходити від євророман-
тизму (початку 90-х) та єв-
рооптимізму (2000-х) до єв-
рореалізму та прагматизму, 
але ми жодним чином не по-
винні впасти у євроскепти-
цизм.
 Просто слід усвідомити, 
що повернення до Європи 
означає передусім віднов-
лення нашого законного і 
гідного місця в європейсь-
кій цивілізації, в якій безу-
мовно залишається і Вели-
кобританія після свого ви-
ходу з ЄС. І наявність або 
відсутність членства в ЄС не 
визначає успішності на цьо-
му шляху.
 Більше того, радикаль-
ний вчинок британців щодо 
виходу з ЄС насправді при-
відчиняє двері для можли-
вого альтернативного роз-
витку європейської цивілі-
зації. І це третій стратегіч-
ний наслідок для нас.
 Централізована євразій-
ська імперія на базі росій-
сько-комуністичної мен-
тальності — СРСР — про-
існувала близько 70 років. 
Нинішнє суперцентралізо-

ване і забюрократизоване 
об’єднання Європи у виг-
ляді ЄС, започатковане май-
же 70 років тому на базі по-
розуміння і домінування 
Франції (політичного) і Ні-
меччини (економічного), 
так само, схоже, може не 
витримати викликів сучас-
ності. 
 Припускаю, що рефе-
рендум у Великобританії — 
це перша ластівка процесу, 
який зрештою (в стратегіч-
ній перспективі) може при-
звести до фундаментальної 
реорганізації політично-
го і економічного простору 
Європи в напрямку більш 
гнучкого та оптимально-
го об’єднання країн євро-
пейської цивілізації в ново-
му проекті Європи як «сім’ї 
народів», вільних і водно-
час солідарних, об’єднаних 
не стільки елітами і бюро-
кратією, скільки спільним 
розумінням громадянами і 
народами спільних ціннос-
тей, долі та майбутнього. 
Яка буде організаційна фор-
ма такого об’єднання Євро-
пи, визначить саме життя і 
її народи.
 І без Великобританії та 
України на різних геогра-
фічних кінцях Європи таке 
якісно нове, життєздатне 
об’єднання європейських 
народів неможливе. І в ньо-
му Україна вже не буде «за-
турканим бідним родичем» 
на периферії.
 Однак це вимагатиме но-
вого покоління європейсь-
ких лідерів — мудрих і вод-
ночас сміливих і рішучих, 
здатних давати адекватну 
відповідь на новітні викли-
ки. Європа віками була по-
переду завдяки саме таким 
лідерам — від філософії і 
науки до політики і еконо-
міки. 
 Вірю в те, що Європа ще 
не втратила свій історич-
ний драйв і нові лідери вже 
на підході. Так само і в Ук-
раїні. ■

ОЦІНКИ

Здали 
без єдиного 
пострілу
Силовики були готові 
захистити Крим, але 
керівництво не прийняло 
рішення
Інф. «УМ»

 У к р а ї н а 
могла не до-
пустити анексії 
Криму, і для 
цього були всі 
передумови, 
але керівництво 
силових струк-
тур неадекват-
но відреагува-
ло на російсь-
ке вторгнен-
ня. Про це 
в інтерв’ю «112 Україна» заявив ук-
раїнський воєначальник, генерал ар-
мії, голова Донецької обласної держав-
ної адміністрації в 2014-2015 роках 
Олександр Кіхтенко.
 «Однозначно, могли не втратити. 
Я в той період був на посаді радника 
МВС. У мене було кілька зустрічей iз 
міністром Аваковим (глава МВС. — 
Ред.), і я висловлював йому свої пропо-
зиції і зауваження щодо розвитку саме 
тих кримських подій, але, на жаль, 
вони не були почуті та сприйняті пра-
вильно», — зазначив Кіхтенко.
 За його словами, в Криму було до-
сить сильне угруповання МВС і внут-
рішніх військ.
 «Велика кількість підготовлених 
людей, які знали свою справу. Там 
був дуже сильний гарнізон внутріш-
ніх військ — у межах 3000. Внутрішні 
війська — це ті війська, які воюють і в 
мирний час. Вони несуть службу з охо-
рони громадського порядку — це дію-
чі війська. А полк спецназу «Тигр» — 
це був дуже добре підготовлений полк, 
оснащений найсучаснішою технікою і 
озброєнням. Він був у Криму, дислоку-
вався під Феодосією, і якби було при-
йнято правильне рішення використан-
ня гарнізону МВС, у взаємодії з СБУ (я 
просто знаю, що «Альфа» була готова 
до серйозних дій), то такого розвитку, 
сумного для нас, по Криму не було б», 
— вважає Кіхтенко.
 Він зазначає, що Україна могла б 
утратити Севастополь, тому що там 
був досить сильний гарнізон РФ, а на-
селення Севастополя — суто проросій-
ськи налаштовані люди. ■

■ ТЕНДЕНЦІЇ

Стратегічні 
перспективи Brexit
На природну реакцiю захисту своїх iнтересiв громадянами 
європейських країн не варто навiшувати ярлик «популiзму»

■

Олександр Кіхтенко.❙



6 УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 30 ЧЕРВНЯ 2016 СВІТ

ЇХНІЙ ВИБІР

Хто в домi 
господар?
На дострокових виборах 
Іспанія не змогла 
визначитися з правлячою 
більшістю
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Проведення дострокових парламентсь-
ких виборів в Іспанії минулої неділі було 
викликане шестимісячною політичною 
кризою, оскільки з часу грудневих 2015 
року парламентських виборів політичні 
сили не спромоглися домовитися стосов-
но створення владної більшості. 
 Але і дочасні вибори закінчилися з та-
ким самим результатом, як і попередні у 
грудні: Народна партія чинного прем’єр-
міністра Маріано Рахоя знову отримала 
більшість у парламенті, навіть поліпшила 
свій результат на 4%, але знову не набрала 
достатньої кількості місць для самостійно-
го формування уряду. Народна партія здо-
була 137 iз 350 парламентських мандатів, 
але для одноосібного правління потрібно 
набрати 176 мандатів. 
 Після дочасних парламентських ви-
борів в Іспанії не вдалося уникнути чер-
гової коаліціади. Вести перемовини з 
прем’єр-міністром Маріано Рахоєм, ліде-
ром консервативної Народної партії, го-
тові центристи з партії «Громадяни», які 
посіли четверте місце. Програма право-
центристів загалом близька до позицій 
консерваторів, але більшість виборців 
«Громадян» не сприймають особисто Ра-
хоя. Останній також не виключає, що зно-
ву запропонує варіант «широкої коаліції» 
соціалістам, які на другому місті. Для цьо-
го двом політичним силам вистачає ман-
датів у парламенті, але бракує консенсусу 
щодо ключових проблем Іспанії, а вибор-
ці можуть бути категорично проти такого 
об’єднання.
 Більше шансів матиме коаліція со-
ціалістів iз «Подемос» Пабло Іґлесіаса, яка 
після минулих виборів зірвалася через ам-
біції останнього посісти крісло прем’єра. 
Втім для нього немає інших варіантів, ок-
рім коаліції з соціалістами, яких Іґлесіас 
намагався зіштовхнути з другого місця, 
об’єднавшись iз комуністами.
 Про парадокс іспанських виборів гово-
рить викладач політології у дослідницько-
му центрі імені Ортега-і-Гассет Фернандо 
Баєспін: «Я думаю, ситуація залишати-
меться дуже нестабільною. Крім того, я 
слабо вірю у слова Рахоя, що партія «Гро-
мадяни» та Соціалістична робітнича пар-
тія сформують iз ним коаліцію. Рахой, во-
чевидь, залишиться у кріслі прем’єра і без 
значних поступок. Але тоді соціалісти пі-
дуть в опозицію, та співпраця з ними за-
ради більшості в парламенті коштувати-
ме партії прем’єра дуже дорого».
 Головною відмінністю позачергових 
виборів мало стати зміщення традицій-
ної партії соціалістів новим лівим рухом 
Podemos, але цього не сталося. «Опитуван-
ня свідчили, що в Іспанії назріває велика 
криза. Здавалося, в країні зароджувала-
ся нова двопартійна система, цього разу — 
між правою Народною партією та лівими 
Podemos. А навпаки, посилилися позиції 
старих партій», — підсумував Баєспін.
 Тепер же Іспанію чекає нова тривала і 
складна коаліціада, яка знову може завер-
шитись безрезультатно і новими вибора-
ми. Деякі аналітики не виключають про-
ведення нових, третіх, виборів, до кінця 
2016 року, а це означатиме, що Іспанія 
майже рік проведе без дієвого уряду, а 
тому ключові реформи не можуть бути вті-
лені, тоді як на міжнародній арені Іспанія 
втрачає свою присутність і значимість. Де-
які аналітики говорять про політичну без-
вихідь, але інші сподіваються, що політи-
ки засвоїли уроки і сценарій поперед ньої 
коаліціади не повториться. Проведення 
виборів коштувало іспанським платни-
кам податків 180 млн. євро. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Щонайменше 41 особа за-
гинула і 147 отримали пора-
нення (серед них і поліцейсь-
кі) внаслідок теракту на тери-
торії міжнародного аеропор-
ту Стамбула імені Ататюрка 
пізно ввечері 28 червня. Ге-
неральний консул України в 
Стамбулі Василь Боднар на 
своїй сторінці у «Твіттері» 
повідомив, що консули пере-
віряють лікарні, куди відвез-
ли постраждалих внаслідок 
теракту. Українців у Стам-
булі також закликали зателе-
фонувати рідним і підтверди-
ти, що з ними все гаразд. На-
разі встановлено, що серед за-
гиблих є громадянка України 
1960-го року народження Ла-
риса Цепакова, яка отрима-
ла поранення в ногу і померла 
від значної втрати крові. Се-
ред поранених є українець iз 
пошкодженою ногою. Також 
iз пораненням у ногу до шпи-
талю потрапив один росія-
нин. 
 Турецькі ЗМІ iнформують, 
що теракт був скерований пе-
реважно проти закордонних 
туристів. Серед загиблих є 
громадяни іноземних країн, 
повідомив прем’єр-міністр Ту-
реччини Біналі Їлдирим, який 
відвідав аеропорт після терак-
ту. Але наразі не подано пов-
ного переліку прізвищ жертв 
та країн їх походження. 
 Турецькі офіційні особи оз-
вучили версiю, що три смерт-
ники приїхали в аеропорт на 
таксі незадовго до півночі й 
підірвали себе біля входу, не-
подалік від зони реєстрації, 
після перестрілки з поліцією. 
Один зі зловмисників у жилеті 
з вибухівкою перед ви бухом 

почав стрілянину з автомата 
по пасажирах. За словами оче-
видців, в аеропорту прогримі-
ло три потужних вибухи, че-
рез що прогнувся дах будівлі, 
почалася паніка серед паса-
жирів. Міністр юстиції Туреч-
чини Бекір Боздаг повідомив 
також про ознаки вибуху біля 
станції метро, що прилягає до 
аеропорту.
 Людей iз летовища еваку-
ювали, літаки перенаправи-
ли в сусідні аеропорти, вихід-
ні рейси скасували, але станом 
на 3:00 за місцевим часом учо-
рашнього дня повітряне спо-
лучення відновили. Водночас 
США зупинили всі рейси до і 
зi Стамбула. Після замаху в 
Стамбулі підсилено заходи без-
пеки в аеропортах Нью-Йор-
ка, там з’явилися додаткові 
патрулі поліції. Авіарейси до 
Стамбула з Києва вчора, 29 
червня, не скасовували. Про 
це повідомляє  «Інтерфакс-
Україна» з посиланням на 
прес-службу міжнародно-
го аеропорту «Бориспіль». 
«Авіакомпанії «Міжнародні 
авіалінії України» і Turkish 
Airlines не заявляли про ска-
сування рейсів, вони викону-
ються згідно з заявками», — 
зазначили в прес-службі.
 Прем’єр-міністр Туреч-
чини Біналі Їлдирим заявив, 
що за загальними ознаками 
теракт у аеропорту схожий 

на той, що здійснили бойови-
ки угруповання «Ісламська 
держава» у Брюсселі в берез-
ні. Президент Туреччини Ред-
жеп Таїп Ердоган засудив на-
пад, заявивши, що постраж-
дали «невинні цивільні осо-
би». Він не виключив, що такі 
«жахливі» атаки можуть ста-
тися в будь-якому аеропорту 
світу. «Ми закликаємо світ, 
особливо західні країни, зай-
няти тверду позицію в бороть-
бі з тероризмом», — сказав 
очiльник турецької держави. 
Білий дім, ООН, Німеччина та 
інші країни також рішуче за-
судили напад.
 «Міжнародний аеропорт 
Ататюрка, як і аеропорт Брюс-
селя, раніше цьогоріч атако-
ваний, є символом міжнарод-
ної єдності і спільного єднан-
ня», — озвучив офiцiйну пози-
цiю США представник Білого 
дому Джош Ернест.
 Туреччина за останні міся-
ці постраждала від низки на-
падів, у скоєнні яких звинува-
чують курдських бойовиків та 
екстремістів угруповання «Іс-
ламська держава». І найчасті-
ше терористи б’ють саме по 
Стамбулу, який є головним 
бізнесовим центром Туреччи-
ни та найбільшою принадою 
для закордонних туристів. 
Минулого року аеро порт імені 
Ататюрка увійшов до трійки 
найбільших у Європі — піс-

ля лондонського «Хітроу» 
та аеропорту імені Шарля де 
Голля у Парижі. У 2015 році 
його послугами скористали-
ся понад 61 мільйон пасажи-
рів. Зведений 15 років тому, 
міжнародний аеропорт імені 
Ататюрка обслуговує майже 
50 авіаліній світу. Аеропорт 
імені Ататюрка вже давно 
вважали вразливим об’єктом. 
На вході в термінал є рентген-
сканери, але перевірка авто-
мобілів обмежена. Аеропор-
ти Стамбула перебувають під 
прицілом терористів. Нага-
даємо, 23 грудня 2015 року 
стався теракт у стамбульсь-
кому аеропорту «Сабіха Гек-
чен». Внаслідок цієї диверсії 
загинула одна прибираль-
ниця і ще одна зазнала пора-
нень. Також були пошкод-
жені п’ять літаків. Пізніше 
відповідальність за вибух узя-
ло на себе курдське радикаль-
не угруповання «Яструби виз-
волення Курдистану». Замах 
у ніч iз вівторка на середу та-
кож виглядає як великий ко-
ординований напад, передає 
зi Стамбула кореспондент Бі-
Бі-Сі Марк Лоуен.
 Президент Туреччини 
написав у своєму зверненнi: 
«Атака, яка сталася під час 
святого місяця — Рамадану, 
показує, що терористи не зва-
жають ані на віру, ані на цін-
ності». ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Група міжнародних експертів під 
патронатом однієї з провідних органі-
зацій світу в галузі професійних послуг 
«Делойт» (Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited) оприлюднила свій останній 
щорічний звіт «Індекс соціального про-
гресу-2016». Фірми, які входять до 
складу цієї всесвітньої мережі, надають 
аудиторські та консалтингові послуги 
високих світових стандартів. «Делойт» 
входить до «великої четвірки» ауди-
торських компаній. Організація «Де-
лойт» діє відповідно до швейцарського 
законодавства, а кожна з її національ-
них фірм є окремою і незалежною юри-
дичною особою. Офіси компанії діють 
у 150 країнах світу, зокрема й в Ук-
раїні. Київський офіс відкрито у квітні 
1993 року, і на цей час у ньому працю-
ють більше 400 місцевих та іноземних 
фахівців. Саме національні офіси укла-
ли звіт про стан соціального прогресу в 
133 країнах, які репрезентують 94% від 
загальної світової популяції. 
 Чим вища загальна кількість балів, 
тим кращий соціальний прогрес краї-
ни. У цьогорічному рейтингу незапе-
речним лідером є Фінляндія з оцін-
кою 90,09 бала зі 100 можливих. У 

цьогорічному звіті вирахувано серед-
ній бал, такий собі світовий «екватор». 
Він становить 62,88 бала, і на цьому ек-
ваторі розташувалися Монголія і Кир-
гизстан. Країни з вищим балом вва-
жаються задовільними чи розвинени-
ми в сенсі соціального прогресу. До та-
ких помірковано розвинених віднесено 
Україну з загальною кількістю балів 
66,43 — це 63-тє місце списку. Якщо 
розкласти цю кількість балів за скла-
довими, то Україна найкраще зареко-
мендувала себе в галузі задоволення 
базових потреб населення (за цим кри-
терієм нам виставлено 81,23 бала — 61-
ше місце зi 133 країн), до яких відне-
сено забезпечення населення продук-
тами харчування та базовим медичним 
обслуговуванням. Також високо оціне-
но доступ населення до здобуття осві-
ти. Одночасно укладачі рейтингу на-
голошують, що українському уряду 

ще варто багато працювати над гаран-
туванням персональної та екологічної 
безпеки громадян. Найнижчі бали Ук-
раїна отримала за стан здоров’я грома-
дян, особисті свободи, екологію та стан 
толерантності суспільства. 
 Рівень доходу на душу населення в 
Україні також визнано дуже низьким, 
хоча укладачі звіту наголошують, що 
саме лише зростання ВВП не віддзер-
калює в повній мірі умови, в яких пе-
ребувають суспільство та економіка ок-
ремої країни. Не меншу увагу уклада-
чі звертали на санітарні умови, якість 
повітря, доступ до інформації, доступ-
нiсть транспортного сполучення, осо-
бисті права та безпеку, рівність статей. 
 До першої трійки рейтингу, ок-
рім Фінляндії, входять також Канада 
та Данія. Три останні сходинки спис-
ку посідають Афганістан, Чад та Цент-
рально-Африканська Республіка. ■

РЕЙТИНГИ

Ми — у «середнячках»
Оприлюднено звіт «Індекс соціального прогресу-2016»

■

ТЕРОРИЗМ

Б’ють по Стамбулу
Десятки загиблих 
і поранених 
внаслідок замаху 
в міжнародному 
аеропорту імені 
Ататюрка

■

Уражений аеропорт.❙



7УКРАЇНА МОЛОДА

ЧЕТВЕР, 30 ЧЕРВНЯ 2016РЕКЛАМА
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ UKRAINIAN NATIONAL LOTTERY
Україна, Київ 02098, вул. Ю. Шумського, 1Б, офіс 110 1B Shumskogo U. St., office 110

Kiev, Ukraine 02098

Тел. (38044) 220-4949 Tel. (38044) 220-4949

Факс.(38044) 220-4950 Fax. (38044) 220-4950

Н А К А З
 №  _91_

 від 23 червня 2016р.

    

Щодо Нової редакції умов випуску 

та проведення державної тиражної 

грошової лотереї тото «СПОРТ АРЕНА»

 1. Затвердити нову редакцію Умов випуску та проведення державної тиражної грошової лотереї тото «СПОРТ АРЕ-

НА» (реєстраційний номер 124 у Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні)  (додаються). 

 2. Змінити назву державної тиражної грошової лотереї тото «СПОРТ АРЕНА» на нову назву: «державна тираж-
на грошова лотерея тото «ФОРТУНА ЛАЙВ».

Генеральний директор  Бочковський А.С.

                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                   Наказом генерального директора

                   № 91 від 23 червня 2016р. 
 

НОВА РЕДАКЦІЯ
Умов випуску та проведення державної тиражної грошової лотереї тото

«СПОРТ АРЕНА»
(реєстраційний номер 124 у Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні)

 
 1. Змінити назву державної тиражної грошової лотереї тото «СПОРТ АРЕНА» (реєстраційний номер 124 у Єдино-
му реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні) на нову назву: «державна тиражна грошова лотерея тото 
«ФОРТУНА ЛАЙВ».
 2. Умови випуску та проведення державної тиражної грошової лотереї тото «СПОРТ АРЕНА» викласти в такій ре-
дакції:
 
 У М О В И

випуску та проведення державної тиражної грошової лотереї тото
«ФОРТУНА ЛАЙВ»

 
ЗМІСТ
 1. Загальні положення.
 2. Термін проведення Лотереї.
 3. Правила гри.
 3.1. Реєстрація ігрових варіантів в лотерейній системі.
 3.2. Оплата ставки в Лотерею.
 3.3. Призовий фонд.
 3.4. Розіграш тиражів. 
 3.5. Визначення переможців та виплата призів.
 4. Заходи безпеки та контролю.
 5. Права та обов’язки Оператора та гравців. Розгляд претензій гравців.
 6. Інші положення.
 Додатки.
 
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 1.1. Ці Умови випуску та проведення державної грошової тиражної лотереї тото «ФОРТУНА ЛАЙВ» (далі — Умо-
ви) визначають умови, термін, правила та організацію проведення державної тиражної грошової лотереї тото «ФОРТУ-
НА ЛАЙВ», в тому числі правила гри, прийняття ставок в Лотерею, формування та розподіл призового фонду, розігруван-
ня призів, визначення переможців та виплату призів, права та обов’язки Оператора та гравців, відповідно до вимог Зако-
ну України «Про державні лотереї в Україні», інших Законів України, Ліцензійних умов провадження господарської діяль-
ності з випуску та проведення лотерей, та підзаконних нормативно-правових актів України.
 Питання, що не врегульовані цими Умовами, регулюються чинним законодавством України та нормативними ак-
тами Оператора. Причому, у випадку виявлення будь-яких протиріч між цими Умовами та іншими актами, відповідні нор-
мативні 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, законодавчі та нормативно-правові акти,
 3) Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та інші підзаконні 
акти,
 4) дані Умови (з врахуванням оприлюднених змін та доповнень),
 5) оприлюднені нормативні акти та роз’яснення Оператора.
 Оператор має право вносити зміни та доповнення до цих Умов в порядку, передбаченому Законом України «Про 
державні лотереї в Україні», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами. Зміни та доповнення до цих Умов 
набирають чинності в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 
 1.2. Лотерея «ФОРТУНА ЛАЙВ» є державною тиражною грошовою лотереєю тото (надалі — Лотерея), яка про-
водиться на всій території України, окрім тимчасово окупованої території, з метою поповнення Державного бюджету. 
 Назва Лотереї англійською мовою «FORTUNA LIVE». Також назва Лотереї може використовуватись у комбінова-
ному варіанті — «ФОРТУНА LIVE».
 Територія розповсюдження Лотереї через мережу Інтернет не обмежується.
 Лотерея не проводиться, в тому числі не розповсюджується на тимчасово окупованій території України, відповід-
но до Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяль-
ності на тимчасово окупованій території України».
 Принцип Лотереї полягає у вгадуванні випадкових результатів подій у різних видах професійних та/або аматорських 
змагань (реальних та/або віртуальних) та отриманні призу, який визначається на основі та відповідно до цих Умов, Програ-
ми тиражу, результатів подій, коефіцієнтів, визначених Оператором для відповідного результату, та інших правил та обста-
вин, які враховуються Оператором відповідно до цих Умов.
 1.3. Проведення Лотереї здійснює підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лоте-
рея» (далі — Оператор), ідентифікаційний код 24940541, місцезнаходження: Україна, м.Київ, 02098, вул. Ю. Шумського, 
1Б, офіс 110. Інтернет сайт Оператора — http://www.lottery.com.ua.
 Лотерея розповсюджується на всій території України, окрім тимчасово окупованої території, як через мережу роз-
повсюдження розповсюджувачів, так й Оператором самостійно. Розповсюджувач — юридична або фізична особа, яка 
за дорученням оператора державних лотерей здійснює у сукупності або окремо прийняття ставок безпосередньо у грав-
ців, виплату призів, а також інші операції, пов’язані з розповсюдженням державних лотерей. 
 1.4. Державна тиражна грошова лотерея тото «ФОРТУНА ЛАЙВ» — є лотереєю, відповідно до Закону України 
«Про державні лотереї в Україні», а прийняття ставок у лотерею «ФОРТУНА ЛАЙВ» є розповсюдженням державної ло-
тереї відповідно до цього Закону України.
 Державна тиражна грошова лотерея тото «ФОРТУНА ЛАЙВ» не відноситься до азартних ігор, а випуск та прове-
дення Лотереї, прийняття ставок в Лотерею не являються гральним бізнесом або діяльністю, пов’язаною із організацією, 
проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор в розумінні чинного законодавства України.
 Серед принципових відмінностей Лотереї від азартних ігор є наявність призового фонду Лотереї у розмірі 50 від-
сотків від сум доходів, отриманих від прийняття ставок, що є стримуючим фактором для виникнення ігрової залежності у 
гравців згідно із рекомендаціями Європейської Асоціації Державних Лотерей та Тото. На відміну від азартних ігор, Лоте-
рея проводиться на підставі затвердженої Оператором Програми тиражу та виключно із використанням ігрового білету, 
який дозволяє засвідчити участь у Лотереї.
 Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» є членом Європейської Асо-
ціації Державних Лотерей та Тото та впроваджує заходи щодо імплементації Європейських стандартів відповідальної гри 
Європейської Асоціації Лотерей та Семи принципів відповідальної гри Всесвітньої лотерейної асоціації.
 1.5. Лотерея проводиться через центральну електронну систему прийняття ставок (далі — Лотерейна система), 
яка являє собою програмно-апаратний комплекс, який забезпечує фіксацію та облік ставок у державній лотереї, фіксацію 
виплати призів та/або виплату призів, зберігання інформації про проведення лотереї, а також для здійснення інших опе-
рацій, пов’язаних з проведенням державної лотереї.
 1.6. Реєстрація ігрових варіантів здійснюється через розповсюджувачів, із використанням мережі Інтернет, облад-
нання в пунктах розповсюдження, мобільного зв’язку, терміналів самообслуговування та інших каналів розповсюдження 
відповідно до чинного законодавства. Прийняття оплати ставок в Лотерею може здійснюватись у спосіб/способи, що не 
суперечить/суперечать чинному законодавству/
 Через розповсюджувачів здійснюється реєстрація ігрових варіантів, обраних гравцем, передача цієї інформації по 
каналах зв’язку до комп’ютерного центру, роздрукування ігрових білетів та їх перевірка при отриманні виграшу, надання 
інформації про програми тиражів та результати проведених розіграшів тиражів.
 1.7. Реєстрація ігрових варіантів гравця в Лотерейній системі та здійснення оплати вартості ставки гравцем є фак-
том укладення публічного договору між Оператором та гравцем, відповідно до діючої редакції Умов випуску та проведен-
ня Лотереї та поточної програми тиражу, згідно з якою гравцем було визначено ігровий варіант на момент внесення став-
ки. За укладеним таким чином публічним договором Оператор забезпечує участь гравця у розігруванні призового фонду 
та виплату призу відповідно до цих Умов.
 Факт укладення договору засвідчується ігровим білетом гравця (в тому числі електронним), який видається (над-
силається) гравцеві.
 За одним виграшним ігровим білетом (в тому числі електронним) може бути лише один переможець.
 1.8. Участь у Лотереї здійснюється виключно на добровільних засадах і не може використовуватись як умова для 
набуття інших прав, крім права на отримання призів Лотереї. 
 Прийняття ставок у Лотерею через Лотерейну систему здійснюється розповсюджувачами виключно на добровіль-
них засадах на підставі укладеного з Оператором договору.
 1.9. Гравцем Лотереї може бути будь-яка право— та дієздатна особа, яка досягла 18-річного віку, усвідомлює зна-
чення своїх дій та може керувати ними, самостійно і добровільно зареєструвала ігровий варіант та внесла оплату ставки в 
Лотереї в розмірі та в порядку, визначеному цими Умовами. 
 При здійсненні ставки з використанням мережі Інтернет та/або засобів мобільного зв’язку гравець зобов’язаний 
підтвердити, що він досяг 18-річного віку, в противному випадку Оператор може відмовити у прийнятті ставки та виплаті 
призу.
 1.10. Лотерея проводиться за програмами тиражів, що затверджуються Оператором та розміщуються в пунктах 
розповсюдження Лотереї. Програми тиражів оприлюднюються на офіційному Інтернет сайті Лотереї.
 1.11. В цих Умовах терміни вживаються в наступному значенні:
 лотерея — масова гра, незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового 
(виграшного) фонду між її гравцями і перемога в якій має випадковий характер, територія проведення (розповсюдження) 
якої поширюється за межі однієї будівлі (споруди), незалежно від способу прийняття грошей за участь у такій грі.;
 приз (виграш) — кошти, які підлягають виплаті гравцю у разі його виграшу у Лотерею відповідно до цих Умов;
 ставка — плата гравця за одноразову участь у розіграші Лотереї;
 розповсюдження Лотереї — діяльність, яка здійснюється за дорученням Оператора та включає у сукупності або 
окремо прийняття ставок безпосередньо у гравців, виплату призів, а також здійснення інших операцій, пов’язаних з роз-
повсюдженням Лотереї відповідно до чинного законодавства;
 електронна система прийняття ставок (далі — Лотерейна система) — програмно-апаратний комплекс, який за-
безпечує фіксацію та облік ставок у державній лотереї, фіксацію виплати призів та/або виплату призів, зберігання інфор-
мації про проведення лотереї, а також для здійснення інших операцій, пов’язаних з проведенням державної лотереї;
 Умови — локальний акт оператора державних лотерей, що визначає правила гри і порядок проведення держав-
ної лотереї, затверджується оператором державних лотерей відповідно до чинного законодавства;
 пункт розповсюдження Лотереї — спеціально обладнане та оформлене місце для розповсюдження державних 
лотерей з додержанням вимог до розповсюдження або місце розташування терміналу самообслуговування;

 електронний лотерейний білет (далі також — електронний білет) — електронний засіб, який визначає розмір та 
вид ставки (-ок), дозволяє засвідчити участь у лотереї та визначити розмір виграшу, інформація в якому зафіксована у 
вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити, вказані в умовах проведення Лотереї;
 гравець — фізична особа, яка досягла 18 років та за власним бажанням бере участь у розігруванні призів згідно з 
умовами проведення Лотереї;
 тираж — це проміжок часу, що розпочинається датою прийняття ставок на черговий розіграш призового (виграш-
ного) фонду тиражу Лотереї та закінчується в останній день виплати призів, встановлений відповідно до умов проведення 
державної лотереї. Тираж включає здійснення операцій, спрямованих на прийняття ставок, формування призового фон-
ду тиражу, розіграш призового (виграшного) фонду, виплату призів за результатами такого розіграшу, а також інші опе-
рації, пов’язані з проведенням тиражу тиражної лотереї.
 Терміни, що не визначені в цих Умовах, вживаються у значенні, вказаному в законі, ліцензійних умовах, норматив-
них актах та роз’ясненнях Оператора.
 Всі спортивні терміни та поняття, що використовуються в тексті Умов, мають тлумачитися відповідно до тих зна-
чень, в яких вони вживаються в правилах гри з відповідних видів спорту, що є загальновизнаними та загальновідомими.
 2. ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ ЛОТЕРЕЇ
 2.1. Лотерея проводиться з 11 липня 2016р. по 11 липня 2026 року. Оператор може прийняти рішення про достро-
кове припинення проведення лотереї, про що заздалегідь повідомляє гравців. 
 Лотерея проводиться без обмеження максимальної кількості випущених ігрових білетів Лотереї. 
 Кількість ігрових білетів, що приймають участь у тиражі дорівнює кількості проданих білетів тиражу.
 2.2. Граничним днем прийняття ставок в Лотерею є 10-й день, що передує даті припинення проведення Лотереї 
або припинення дії ліцензії відповідно до чинного законодавства України. Дата граничного строку прийняття ставок в Ло-
терею повідомляється Оператором заздалегідь до настання граничного строку прийняття ставок в Лотерею в засобах ма-
сової 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 інфор-
мації протягом 15 робочих днів з дня прийняття ним такого рішення. При цьому Оператор припиняє прийняття нових ста-
вок та забезпечує виконання взятих на себе зобов’язань перед гравцями у повному обсязі.
 3. ПРАВИЛА ГРИ
 3.1. РЕЄСТРАЦІЯ ІГРОВИХ ВАРІАНТІВ У ЛОТЕРЕЙНІЙ СИСТЕМІ
 3.1.1. Ігровим варіантом в Лотереї вважається здійснений відповідно до цих Умов прогноз результатів подій (окре-
ма позиція в лінії Програми тиражів) у різних видах професійних та/або аматорських змагань (реальних та/або віртуаль-
них), що включені до оприлюдненої на момент прийняття ставки Програми тиражу Лотереї. Результатом події вважається 
наслідки спортивної зустрічі, матчу або іншого змагання спортивних та/або аматорських команд або спортсменів(реальних 
та/або віртуальних). До ігрового варіанту гравцем включаються, а Оператором для реєстрації приймаються, тільки прогно-
зи результатів тих змагань команд (спортсменів), які включені до Програм тиражу Лотереї. 
 3.1.2. Реєстрація ігрових варіантів здійснюється Лотерейною системою Оператора на підставі дійсної на час реєст-
рації лінії події у Програмі тиражу. Лотерейна система працює щодня цілодобово. 
 3.1.3. Гравець може зареєструвати свої ігрові варіанти в Лотерейній системі за допомогою наступних засобів:
 а) через засоби доступу до мережі Інтернет (персональний комп’ютер, ноутбук, смартфон, планшетний комп’ютер 
тощо);
 б) через обладнання розповсюджувача або повідомивши необхідну інформацію розповсюджувачу;
 в) через термінали самообслуговування;
 г) через засоби телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку;
 В будь-якому разі, ігрові варіанти гравців в автоматичному режимі за стандартною процедурою передаються та 
реєструються в Лотерейній системі участі прийняття ставок в Лотереї і обробки інформації.
 Послуги з реєстрації ігрових варіантів за допомогою мереж мобільного зв’язку та Інтернету можуть надаватися ок-
ремими розповсюджувачами за угодою з Оператором. 
 Обладнання розповсюджувача, яке використовується для реєстрації здійснених розповсюджувачем або гравцем 
операцій з прийняття ставок у Лотерею та перевірки виграшності ігрових білетів, складається із Програмно-апаратного 
комплексу касира та терміналу самообслуговування. Програмно-апаратний комплекс касира виконує функції термінала 
електронної системи прийняття ставок, а терміналу самообслуговування — функції термінала самообслуговування елек-
тронної системи прийняття ставок
 Програмно-апаратний комплекс касира та Термінал самообслуговування гравця не містять в собі генератори випад-
кових (псевдовипадкових) послідовностей (чисел), прилади та/або програми, які самостійно визначають результат розігра-
шу лотереї або розмір виграшу гравця, та не мають з’єднання з такими пристроями та/або програмами.
 Оператор визначає канали та засоби розповсюдження Лотереї самостійно в залежності від наявних угод з розпов-
сюджувачами та необхідного програмно-технічного забезпечення. Про способи та порядок здійснення прийняття ставок 
через певні канали та засоби прийняття ставок або про зміну існуючих, Оператор повідомляє у загальнодержавному дру-
кованому засобі масової інформації та/або на офіційному сайті Оператора.
 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 пос-
тійно розміщується на офіційному сайті Оператора.
 3.1.4. Реєстрація визначених гравцем ігрових варіантів можлива в будь-який із наступних способів:
 а) повідомлення визначеного ігрового варіанту розповсюджувачу,
 b) введення ігрового варіанту самостійно з використанням обладнання розповсюджувача;
 с) шляхом самостійного вводу ігрового варіанту через мережу Інтернет, через засоби телефонного (в т.ч. мобіль-
ного) зв’язку, через термінали самообслуговування.
 3.1.5. Під час реєстрації ігрових варіантів, Оператор може пропонувати гравцям наступні види ігрових варіантів: ОР-
ДИНАР, ЕКСПРЕС або СИСТЕМА.
 ОРДИНАР — ігровий варіант, що містить прогноз на окремий результат події. Виплата по такому ігровому варіан-
ту дорівнює добутку суми ставки на встановлений для даного результату коефіцієнт.
 ЕКСПРЕС — ігровий варіант, що містить прогноз на декілька незалежних результатів подій. Для виграшу за екс-
пресом необхідно, щоб за жодним з результатів, що входять до експресу, не було програшу. Не вгаданий результат хоча б 
однієї з подій, що увійшли до експресу, має наслідком програш усього ігрового варіанту (усього експресу). Виплата за ек-
спресом дорівнює добутку суми ставки на суму коефіцієнтів всіх прогнозів, що входять до експресу. Мінімальна кількість 
подій, що можуть бути включені до ігрового варіанту ЕКСПРЕС — 2, максимальна кількість подій, що можуть бути вклю-
чені до ігрового варіанту ЕКСПРЕС— 30;
 Мінімальна кількість подій у ЕКСПРЕСІ за ігровими варіантами на події «Наживо» — 2, максимальна кількість 
подій у ЕКСПРЕСІ за ігровими варіантами на події «Наживо» — 30.
 СИСТЕМА — ігровий варіант із заданою кількістю подій, що містить прогнози на повну комбінацію експресів з на-
перед визначеною однаковою кількістю подій та однаковою сумою ставки, при цьому ті самі події можуть повторюватись 
у різних комбінаціях в межах всього ігрового варіанту. Мінімальна кількість подій у ігровому варіанті СИСТЕМА — 2, мак-
симальна кількість подій у ігровому варіанті СИСТЕМА — 16. Кожна комбінація в системі розраховується як окремий ек-
спрес. 
 3.1.6. Під час реєстрації ігрових варіантів, Оператор може пропонувати гравцям наступні варіанти результатів 
подій:
 1) Перемога першої сторони змагання — у лінії позначається «1».
 2) Нічия — позначається «Х».
 3) Перемога другої сторони змагання — позначається «2».
 4) Перемога першої сторони змагання або нічия — позначається «1Х». Для виграшу по ставці на такий результат 
необхідно, щоб перемогла перша сторона або відбулася нічия.
 5) Перемога першої сторони або перемога другої сторони змагання — позначається «12». Для виграшу по ставці 
на такий результат необхідно, щоб одна із сторін перемогла, тобто щоб не відбулася нічия.
 6) Перемога другої сторони змагання або нічия — позначається «Х2». Для виграшу по ставці на такий результат 
необхідно, щоб перемогла друга сторона або відбулася нічия.
 7) Перемога учасника змагання з урахуванням фори — позначається «Ф1» або «Ф2», що означає фору, яка на-
дається першій або другій стороні змагання відповідно. У лінії, для наочності, фора іноді дається суміщеною з коефіцієн-
том виграшу: «Ф1К1». Фора — початкова перевага чи відставання (відставання позначається знаком «-») однієї із ко-
манд (спортсмена), виражена у голах, очках, геймах, або інших значеннях кінцевого результату, яка надана учаснику зма-
гання Оператором, з метою урівняти їхні шанси на перемогу. Надана учаснику змагання Фора додається до відповідного 
кінцевого результату події. Якщо розрахований таким чином результат на користь обраної гравцем сторони змагання, то 
результат події вважається виграшним; якщо ж розрахований таким чином результат є перемогою протилежної сторони, 
то результат події є програшним; якщо отриманий з урахуванням Фори результат — нічия, то коефіцієнт виграшу по тако-
му результату буде рівний «1».
 8) Тотал — позначається «Тот» — тотал, «Б» — більше, «М» — менше, «1Б» — перша більше, «1М» — пер-
ша менше, «2Б» — друга більше, «2М» — друга менше. Тотал — результат події, який визначається кількістю забитих 
голів, очок, геймів тощо набраних (забитих, зіграних тощо) учасниками змагання (Тотал). В Програмі тиражу Тотал визна-
чається числом. Для того, щоб результат події був виграшним, необхідно, щоб гравець, вгадав чи буде забито, набрано, 
зіграно тощо більше або менше значення даного в лінії тотала або рівно вказану кількість. Тотал може бути індивідуаль-
ним для однієї із сторін змагання або загальним для обох сторін. При визначенні індивідуального Тотала враховуються 
тільки голи, очки, гейми тощо набрані (забиті, зіграні тощо) одним із учасників. Якщо результат співпаде із запропонова-
ним Оператором Лотереї значенням Тотала, коефіцієнти виграшів по Лотереї на «менше» або «більше» вважаються рів-
ними «1».
 9) Рахунок матчу — результат події у вигляді точного рахунку змагання. В Програмі тиражу Рахунок матчу визна-
чається числовими значеннями, що відповідають результатам відповідних сторін змагання. Наприклад «1-0» відповідає 
результату події, за яким перша команда забила 1 гол, а друга забила 0 голів. Для виграшу по ставці на такий результат не-
обхідно, щоб гравець вгадав точний рахунок змагання.
 10) Тайм-Матч — результат події у вигляді поєднаного результату першої половини змагання та всього змаган-
ня. Для виграшу по ставці на такий результат гравець повинен вгадати одночасно результат першої половини змагання та 
всього змагання у вигляді перемоги або нічиї. У лінії програми тиражу для позначення цих результатів використовуються 
початкові літери: П — перемога, Х — нічия, при цьому на 1-му місці ставиться результат 1-ї частини, а на 2-му — всього 
змагання. Наприклад, П2П1 означає перемогу 2-ї команди (П2) в 1-му таймі та перемогу 1-ї команди (П1) у матчі, а П2Х 
означає перемогу 2-ї команди (П2) в 1-му таймі та нічию (Х) у матчі. У ігрових варіантах Експрес та Система забороняєть-
ся обирати більше одного результату тайм-матчу.
 11) Порівняння результативності таймів (періодів, чвертей, геймів, сетів, інінгів та іншої частин змагання) — ре-
зультат події, який полягає у визначенні тайму (періоду, чверті, гейму, сету, інінгу або інших частин змагання), в якому було 
набрано (забито, зіграно тощо) більше голів, очок, геймів тощо. Для виграшу по ставці на такий результат гравцю необхід-
но вгадати, який з таймів/періодів/чвертей тощо матчу виявиться найрезультативнішим або в яких таймах/періодах/чвер-
тях буде однакова результативність. У лінії програми тиражу для позначення вказаних результатів використовуються сим-
воли «<» — менше, «>» — більше, «=» — рівність у поєднанні із значеннями таймів. Наприклад, результат «1>2» оз-
начає, що перший тайм є більш результативний ніж другий, а «1=2» означає що обидва тайми є однаково результативни-
ми.
 12) Результат події у різних відрізках часу — визначення будь-якого із вищезазначених результатів подій у різних 
відрізках часу змагання — таймі, періоді, чверті, геймі, сеті, інінгі та іншої частин змагання, які розраховуються в межах 
визначених хвилин, на підставі офіційних статистичних даних. Причому часовий відрізок з 1-ої по двадцяту хвилину озна-
чає проміжок часу з 00:00:01 по 00:20:00. Часовий відрізок з 21-ої хвилини означає проміжок часу з 00:20:01 до фактич-
ного закінчення матчу.
 13) Результат учасника — результат події, який полягає у визначенні факту досягнення учасником певної стадії зма-
гання (наприклад, 1/8, 1/4, 1/2, фіналу, і т.д.), або яке місце посяде учасник у змаганні (групі, підгрупі і т.д.), або чи прой-
де в наступне коло (раунд). Якщо вихід учасника в наступний раунд з будь-яких причин скасовано пізніше, скасування до 
уваги не приймається, і виплата буде здійснюватись за результатами матчів, що відбулися. Під час гри на «прохід» в на-
ступний раунд, в разі перенесення терміну на наступні дні або зміни поля (нейтральне поле), ставки залишаються дійсни-
ми. Якщо «прохід» команди, яка вийшла в наступний раунд, з будь-яких причин скасовано пізніше, скасування до уваги 
не приймається, і виплата здійснюється за результатами матчів, що відбулися. Якщо один із матчів не відбувся, був пере-
рваний або не завершений впродовж 25 годин від дати початку події, вказаної в лінії Програми тиражу, то за всіма ігрови-
ми варіантами на нього, включаючи ставку «прохід», виграші підлягають виплаті із коефіцієнтом виграшу «1», а з ігрових 
варіантів Експрес та Система виключаються.». Якщо жоден із матчів не відбувся, то виплата призів за ігровими варіан-
тами на такі матчі здійснюється з коефіцієнтом «1», а з ігрових варіантів Експрес та Система виключаються.». Якщо за-
явлений у змаганні учасник з будь-якої причини (травма, відмова тощо) не може завершити або взяти участь у змаганні 
(якщо воно на цей момент не призупинено), ігрові варіанти на результат цього учасника вважаються дійсними: виграють, 
якщо результат досягнутий, і програють, коли результат не досягнутий (якщо не вказано інше).
 14) Результат учасника у визначений проміжок часу (тайму, періоду, овертайму тощо) під час змагання або у промі-
жок часу до закінчення змагання. У даному ігровому варіанті пропонується передбачити результат протистояння команд за 
певний проміжок часу, який розпочинається з моменту розміщення ставки і закінчується із закінченням визначеного про-
міжку часу (тайму, періоду, овертайму тощо) або усього змагання без урахування поточного рахунку на момент розміщен-
ня ігрового варіанту.
 15) Парна/непарна загальна кількість голів або очок у матчі. Для виграшу по ставці на такий результат гравцю не-

обхідно вгадати відповідну загальну кількість забитих (набраних) голів або очок у матчі — парну або непарну кількість. 
При загальному рахунку в матчі 0:0 — результат визначається як парна кількість.
 3.1.7 В залежності від особливостей видів спорту змістовність результатів конкретного спортивного заходу може 
відрізнятись від наведених у пункті 3.1.6, що відображається у програмі тиражів.
 В залежності від особливостей видів спорту Оператором також можуть бути запропоновані будь-які інші варіанти 
прогнозів результатів подій, особливості реєстрації ігрових варіантів по яким доводяться до відома гравців на офіційному 
сайті Оператора та/або розповсюджувачами.
 3.1.8. В експрес можна включати тільки один із взаємонезалежних результатів подій. Залежними результатами 
подій являються два та більше результати, в яких випадкові обставини являються пов’язаними між собою. Оскільки взає-
мозалежність випадкових результатів подій не завжди явною та очевидною, Оператор має право визначати які результа-
ти подій є взаємозалежними. В разі помилкової реєстрації ігрового варіанта ЕКСПРЕС, в якому буде вказано два та біль-
ше результатів подій, які є взаємозалежними, Оператор має право визнати даний ігровий варіант недійсним повністю або 
частково. В останньому випадку, коефіцієнти призів по взаємозалежним результатам, окрім результату із найвищим ко-
ефіцієнтом, визнаються рівними «1». 
 3.1.9. Оператор реєструє ігрові варіанти на різні види професійних та/або аматорських змагань (реальних та/або 
віртуальних), що включені до оприлюдненої програми тиражу Лотереї, зокрема на: Американський футбол, Баскетбол, 
Бейсбол, Біатлон, Більярд, Снукер, Бокс, Волейбол, Гандбол, Легка атлетика, Теніс, Формула 1, Футбол, Хоккей, Шахи та 
на інші види професійних та/або аматорських змагань (реальних та/або віртуальних), незалежно від країни та місця їх про-
ведення. 
 3.1.10. Ігрові варіанти «Наживо». Це вид ігрових варіантів, що реєструються під час реального часу проведення 
змагання та пропонуються протягом змагання лише на результати подій, які ще не визначені. Ігрові варіанти, отримані з 
будь-яких причин вже після того, як стали відомі результати для відповідного ігрового варіанту, будуть вважатися недій-
сними (в цих випадках виплата здійснюється з коефіцієнтом, рівним «1»).
 Коефіцієнти ігрових варіантів «Наживо» в Програмі тиражів постійно змінюються, відображаючи розвиток подій у 
змаганні. Оновлення інформаційних повідомлень і результатів у ході події/змагання носить інформативний характер. Не-
вірно вказаний проміжний результат події не є підставою для відміни ставки.
 Для ігрових варіантів «Наживо» результатами, на основі яких розраховуються призи, є результати, що стали відо-
мі безпосередньо після закінчення події/змагання. Всі наступні зміни для розрахунку призів в режимі «Наживо» не прий-
маються. Оператор самостійно розраховує «Наживо» на основі своїх особистих статистичних даних про фактичний пере-
біг гри. Якщо інше не зазначене, то за ігровими варіантами «Наживо» всі ставки на учасників події, що не беруть участі в 
змаганнях, вважаються недійсними. Для ігрових варіантів, результат яких стає відомим протягом матчу, розрахунок при-
зів, при можливості, проводиться безпосередньо за фактом події, що вже сталась.
 Всі ставки в режимі «Наживо» (зокрема ставки на те, хто заб’є наступний гол, отримає жовту картку, тотал «на біль-
ше» або виграє певний відрізок матчу тощо), результати по яких були встановлені, вважаються дійсними і розраховуються 
навіть у випадку, коли турнір або подію було перервано.
 Претензії по ставках, що були зроблені на ігровий варіант «Наживо», приймаються протягом 25-ти годин з момен-
ту початку події.
 У випадку, коли змагання перервано або не завершено до кінця протягом наступних 25-ти годин, всі ігрові варіан-
ти зареєстровані на цей момент, перерахунку не підлягають. Для ігрових варіантів, результат яких однозначно не визначе-
ний, які не відбулися та/або повністю не завершились, виплачуються призи із коефіцієнтом виграшу рівним «1».
 3.1.11. Ігрові варіанти у віртуальних змаганнях. Віртуальні змагання дозволяють гравцям цілодобово реєструва-
ти ігрові варіанти на віртуальні забіги собак, коней, віртуальний футбол, теніс, авто гонки, мотогонки, велогонки, покер та 
інші види віртуальних змагань. У віртуальних змаганнях Оператором пропонуються для реєстрації загальні види резуль-
татів подій згідно з цими Умовами з врахуванням особливостей, визначених цими умовами для окремих видів віртуаль-
них змагань.
 Змагання починаються через визначений Оператором проміжок часу.
 Види ігрових варіантів, доступні для здійснення ставок — ставка на переможця, на призове місце, на номери учас-
ників тощо:
 У віртуальному тенісі:
 — Загальна кількість очок — необхідно вгадати сумарну кількість очок (геймів), набрану обома тенісиста-
ми у матчі.
 — Точний рахунок — необхідно вгадати точний рахунок, з яким завершиться матч. На кожен варіант рахунку (0-
гейм, гейм 15, 30-гейм і т.д.) надані відповідні коефіцієнти.
 У віртуальних собачих перегонах:
 — 1-ше або 2-ге місце — необхідно зробити прогноз на собаку, яка добіжить до фінішу 1-ю або 2-ю.
 — не 1-ше місце — необхідно зробити прогноз на собаку, що не прибіжить до фінішу 1-ю.
 — не вихід до двійки лідерів — необхідно зробити прогноз на дві собаки, які фінішують не 1-ю і не 2-ю.
 — не вихід до трійки лідерів — необхідно зробити прогноз на трьох собак, які фінішують не 1-ю, не 2-ю 
і не 3-ю.
 — 1-ше місце — хтось із пари — необхідно вибрати пару собак і зробити прогноз на те, що одна з них зай-
ме 1-ше місце.
 — Номер переможця — необхідно вгадати, чи буде порядковий номер собаки, яка виграла забіг, більше або мен-
ше трьох.
 — Номер переможця — парний/непарний — необхідно зробити прогноз під яким номером опиниться собака-пе-
реможець — парний (2, 4, 6) або непарний (1, 3, 5).
 У віртуальному футболі:
 — Кількість голів (тотал) — необхідно вгадати сумарну кількість забитих м’ячів у матчі.
 — Точний рахунок матчу — необхідно вгадати точний рахунок, з яким завершиться матч.
 — Більше/Менше 2,5 голів — потрібно зробити прогноз на те, що сумарна кількість голів буде більше 
або менше 2,5.
 — Фора — необхідно визначити результат матчу з врахуванням запропонованої фори.
 3.1.12. Правила ігрових варіантів у віртуальному покері. Віртуальний покер дозволяє цілодобово реєструвати ігрові 
варіанти на результати гри віртуальних гравців за столами для гри в покер.
 У віртуальному покері гра проводиться з відкритими картами учасників, при цьому з кожним наступним раундом 
і відкриттям нової карти ймовірності перемоги гравців та відповідно й коефіцієнти на їх перемогу в грі змінюються. Зміна 
відбувається випадковим чином. Переможець кожної гри визначається відповідно до загальноприйнятих правил.
 Приймаються наступні види ставок:
 — Перемога — необхідно зробити прогноз учасника події/команди, які стануть переможцями.
 — 1-ше або 2-ге місце — потрібно спрогнозувати учасника події, який займе 1-ше або 2-ге місце.
 — трійка лідерів — необхідно визначити учасника події, який займе 1-ше, 2-ге чи 3-тє місце.
 3.1.13. Гравець може зареєструвати обрані ним ігрові варіанти, повідомивши розповсюджувачу необхідну інфор-
мацію (в усній або письмовій формі) — обраний ним ігровий варіант та інші параметри події, який вводить її до Лотерей-
ної системи за допомогою клавіатури спеціального обладнання.
 3.1.14. Для реєстрації ігрового варіанту через мережу Інтернет, гравець повинен відвідати відповідну Інтернет сторін-
ку Оператора та/або розповсюджувача Лотереї, через які здійснюється розповсюдження Лотереї, обрати ігровий варіант та 
сплатити участь в Лотереї з використанням власного ігрового рахунку. При цьому всі ігрові білети гравця відображаються 
в його віртуальному (електронному) рахунку (кабінеті). Відвідати відповідну Інтернет сторінку можливо з комп’ютера або 
іншого пристрою (обладнання), яке має доступ до мережі Інтернет. 
 3.1.15. Для реєстрації ігрових варіантів з використанням терміналу самообслуговування, через які здійснюється 
розповсюдження Лотереї за угодою з розповсюджувачем, гравець повинен відкрити відповідний розділ Лотереї в термі-
налі самообслуговування, ввести обрані ним ігрові варіанти та інші параметри гри та сплатити участь в Лотереї.
 Термінал самообслуговування — електронний прилад, який дозволяє в автономному режимі здійснювати елек-
тронні трансакції з прийому платежів за товари та послуги та є засобом реєстрації ігрових варіантів гравця в Лотерейній 
системі шляхом його передачі до комп’ютерного центру, а також може служити засобом отримання призу шляхом спря-
мування його на сплату послуг, можливість яких надає такий автомат самообслуговування.
 3.1.16. Для реєстрації ігрового варіанту через мережу мобільного зв’язку реєстрація ігрових варіантів здійснюєть-
ся шляхом передачі SMS-повідомлення на номери, що визначаються Оператором, з обраним гравцем ігровим варіантом 
та іншими параметрами гри в тому форматі, який розроблений та вказаний Оператором.
 3.1.17. Підтвердженням реєстрації ігрових варіантів гравця є ігровий білет, який за командою електронної системи 
надсилається гравцю, роздруковується гравцем, розповсюджувачем або автоматом самообслуговування, або іншим чи-
ном доводиться до відома гравця (в залежності від засобів розповсюдження). За умов повного (або часткового) збігу іг-
рового варіанту з результатами розіграшу тиражу, він є підставою для отримання призу(-ів) Лотереї.
 Ігровий білет — це інформація про назву гри; дату та час реєстрації ігрового(-их) варіанту (-ів) в Лотерейній сис-
темі; ігровий варіант — номер та назва події, обрані гравцем результати події; загальну вартість ігрового білету гравця; но-
мер білету, що його надала електронна система; та в залежності від засобів розповсюдження може міститися на паперо-
ву (макет ігрового білету на паперовому носії наведений в Додатку №2 до цих Умов) або електронну носії.
 Ігровий білет зберігається у гравця, який несе відповідальність за збереження його в непошкодженому стані.
 В разі реєстрації ігрової комбінації через мережу Інтернет (незалежно від засобу доступу до мережі), дані ігрового 
білету відображаються на ігровому рахунку гравця. Відповідальність за збереження засобів доступу до ігрового рахунку 
(логін та пароль) несе гравець. Втрата паролю не є підставою для відміни ігрового варіанту. Погодженням гравця на такий 
спосіб участі в Лотереї є факт здійснення ним реєстрації ігрових варіантів через Інтернет.
 3.1.18. Оператор відмовляє у реєстрації ігрових варіантів від осіб, які:
 — не досягли 18-ти років,
 — не усвідомлюють значення своїх дій та не можуть керувати ними (на думку розповсюджувача), в тому числі 
внаслідок алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння, а також є недієздатними або обмежено дієздатними,
 — є учасниками подій, на результати яких здійснюється ставка (спортсмени, тренери, судді тощо), а також діють 
за дорученням вказаних осіб,
 — відмовились надати ідентифікуючі документи відповідно до чинного законодавства та цих Умов.
 Відповідальність за надання недостовірної інформації та порушення даного пункту несе гравець в розмірі завда-
них гравцю та(або) Оператору витрат та інших збитків.
 В разі порушення цього пункту, Оператор має право відмовити у виплаті призу та поверненні сплачених сум, а та-
кож має право анулювати зареєстровані ігрові варіанти. Оператор застосовує вказані заходи у будь-який час після того, як 
йому стало відомо про належність особи до вказаних у абзаці першому цього пункту категорій осіб.
 Оператор має право відмовити гравцю у реєстрації його ігрового варіанту, якщо він у будь-який спосіб порушує дані 
Умови.
 3.1.19. Гравець зобов’язаний реєструвати ігрові варіанти самостійно та від власного імені. Гравці мають право 
реєструвати ігрові варіанти тільки в якості окремих осіб, які не узгоджують свої дії між собою. 
 Не дозволяється реєстрація одним гравцем повторних ігрових варіантів на одні результати із тим же самим ко-
ефіцієнтом, а також на залежні результати. 
 Оператор має право визнати вказані ігрові варіанти недійсними навіть після оголошення офіційних результатів 
подій, якщо у Оператора буде інформація про те, що гравці діяли узгоджено (у змові) або як синдикат, якщо ігрові варіан-
ти були зареєстровані одним гравцем або двома та більше гравцями, які узгоджували свої дії, на один результат події з 
із тим же самим коефіцієнтом, або на залежні результати події. Для встановлення вказаних фактів Оператор або розпов-
сюджувач має право вимагати від гравців документи про персональні дані (паспорт або інший документ, ідентифікацій-
ний код тощо).
 Гравець не має права використовувати автоматичні програми реєстрації ігрових варіантів. В разі виявлення вико-
ристання таких програм, Оператор має право заблокувати використання гравцем такого ігрового рахунку.
 3.1.20. Оператор має право оголосити ігровий варіант недійсними при виникненні таких ситуацій:
 — у випадку помилок, недбалих або умисних дій розповсюджувачів при прийомі ставки в Лотереї або дій 
інших осіб, що призвели до прийняття ставки в Лотерею на подію, яка відсутня в програмі тиражу або без оплати 
ігрового варіанту;
 — у випадку наявності доказів нечесної спортивної боротьби;
 — у випадку технічної помилки Оператора або розповсюджувача при введенні інформації про зроблений гравцем 
вибір ігрових варіантів;
 — наявність технічної помилки, що призвела до некоректної реєстрації ігрового варіанту (наприклад, технічні не-
поладки серверу, програмний збій тощо), 
 — належність особи до вказаних у абзаці першому пункту 3.1.18 категорій осіб,
 — при порушенні гравцем цих Умов проведення Лотереї.
 Рішення про оголошення ігрового варіанту недійсним приймається керівником Оператора, наслідком чого є повер-
нення відповідним гравцям внесених ними раніше сплат в Лотерею. 
 3.1.21. Дата і час, зазначені в лінії Програми тиражу, є датою і часом припинення прийому ставок на подію та не 
обов’язково збігаються з датою і часом фактичного початку події. 
 Ігрові варіанти в будь-якому разі повинні бути зареєстровані до фактичного початку події, за винятком ставок, що 
приймаються на події, які відбуваються в поточний момент («Наживо»). 
 Фактичний час початку події визначається на підставі офіційних документів та Інтернет-ресурсів, визначених цими 
Умовами та Оператором. Ігрові варіанти вважаються недійсними та сплачені кошти повертаються гравцеві, якщо з будь-
яких причин ігровий варіант зареєстрований після фактичного початку перебігу події.
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 Дата та час подій, що зазначаються в Програмі тиражу носять інформаційний характер та можуть бути змінені ор-
ганізатором. Помилково вказані дата або час проведення події не є підставою для анулювання та повернення ставок. Якщо 
подія відбувається раніше терміну, вказаного в Програмі тиражу, результат вважається дійсним, а виграші (призи) по ігро-
вим варіантам підлягають розрахунку та виплаті, якщо вони зареєстровані до фактичного початку події. Якщо спортивна 
подія перенесена менш ніж на 25 годин від дати початку події, вказаної в лінії Програми тиражу, всі ставки на дану подію 
залишаються дійсними. У разі перенесення часу початку спортивної події більш ніж на 25 годин від дати початку, всі став-
ки підлягають анулюванню та поверненню, а з ігрових варіантів Експрес та Система виключаються (окрім випадків, обу-
мовлених у відповідних розділах по окремим видам спорту). Відлік починається з моменту запланованого початку події, 
вказаної в лінії Програми тиражу. 
 Виняток із вище вказаного правила становлять:
 — баскетбольні, хокейні, бейсбольні матчі північноамериканських ліг, анулювання та повернення ставок по яких 
відбувається якщо матч не відбувся і був перенесений більш, ніж на 10 годин від часу, вказаного в лінії;
 — тенісні матчі, ставки на яких дійсні до закінчення турніру, в рамках якого вони проходять;
 — змагання з легкої атлетики, лижного спорту, гірськолижного спорту, ставки на які дійсні, якщо подію перенесе-
но менш ніж до кінця поточної дати в місці проведення змагання без змін місця проведення змагання. 
 — легка атлетика, водні види спорту, зимові види спорту (окрім хокею), у яких дійсними вважаються результати, 
оголошені на підставі офіційних протоколів після фактичного закінчення події. 
 3.2. ОПЛАТА СТАВКИ В ЛОТЕРЕЮ
 3.2.1. Оплата ставки в Лотерею є платою за реєстрацію Оператором ігрового варіанту (-ів), обраних гравцем. Спла-
та ігрового варіанта здійснюється у гривні України.
 Вартість ставки в Лотерею визначається гравцем самостійно та не може бути більше максимального розміру спла-
ти участі у Лотереї або тиражу, визначеного Оператором. Мінімальний розмір ставки в Лотерею (вартість одного ігрового 
варіанта), в тому числі для ігрових варіантів «Наживо», складає 5 (п’ять) гривень.
 Мінімальний розмір ставки в Лотерею (вартість одного ігрового варіанта), для ігрових варіантів СИСТЕМА, скла-
дає 3 (три) гривні.
 В разі реєстрації ігрового варіанту (-ів) з використанням ігрового рахунку гравця через мережу Інтернет, мінімаль-
ний розмір ставки в Лотерею (вартість одного ігрового варіанта), в тому числі для ігрових варіантів «Наживо», складає 1 
(одну) гривню.
 3.2.2. Оператор має право відмовити у прийнятті ставки у тому випадку, коли її прийняття може спричинити істотне пе-
ревищення призового фонду лотереї, що призведе до недоодержання державним бюджетом України грошових коштів.
 При включенні гравцем до ігрового варіанту кілька змагань (ОРДИНАР, ЕКСПРЕС), загальне співвідношення суми 
призу до внесеної гравцем ставки та сума виграшу на такий ігровий варіант не повинні перевищувати розмір (величину), 
що визначений (-а) Оператором. При перевищенні загальним співвідношенням суми призу до внесеної гравцем ставки 
або сумою виграшу зазначених в наказі оператора показників, вони округлюються вниз до розміру (величини), визначе-
ного Оператором.
 Максимальний коефіцієнт виграшу для кожного ігрового варіанту ОРДИНАР, ЕКСПРЕС складає «500». Якщо по 
ігровому варіанту ОРДИНАР або ЕКСПРЕС коефіцієнт виграшу перевищує максимальний, то ставка та приз по такому іг-
ровому варіанту зменшуються вниз до максимально можливого коефіцієнту, що дорівнює «500». При цьому, сума при-
зу не повинна перевищувати максимальний приз на один ігровий варіант.
 Максимальний коефіцієнт виграшу для кожного ігрового варіанту Система складає «300». Якщо по ігровому варіан-
ту Система коефіцієнт виграшу перевищує максимальний, то ставка та приз по такому ігровому варіанту зменшуються 
вниз до максимально можливого коефіцієнту, що дорівнює «300». При цьому, сума призу не повинна перевищувати мак-
симальний приз на один ігровий варіант.
 Максимальний розмір ставки на ігровий варіант залежить від виду спороту та події та визначається Оператором. 
Оператор має право обмежувати максимальний розмір ставки на окремі події, а також вводити обмеження по особових 
рахунках певних гравців без додаткового повідомлення та пояснення причин такого обмеження. 
 3.2.3. Оплата ставки в Лотерею може здійснюватися готівковими коштами, які сплачуються розповсюджувачу. 
 Оплата ставки через мережу Інтернет здійснюється із ігрового рахунку гравця. 
 Поповнення ігрового рахунку гравця здійснюється готівковими коштами, які сплачуються розповсюджувачу. Попов-
нення ігрового рахунку може здійснюватися за бажанням гравця з використанням банківських платіжних карток та платіж-
них систем, що діють відповідно до чинного законодавства, які визначені розповсюджувачем або Оператором та прийнят-
ні для гравця.
  Сплата участі в Лотереї за допомогою мобільного зв’язку може здійснюватися за рахунок коштів, що знаходять-
ся на рахунку гравця з оплати послуг мобільного зв’язку. 
 3.2.4. У випадку виникнення розбіжностей у визначенні точного часу здійснення ставки між даними гравця та Опе-
ратора, точний час визначається за даними, зафіксованими лотерейною системою Оператора.
 3.2.5. Не дозволяється продаж прийняття ставок у кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою 
(крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками чи за допомогою чекових книжок за наявності авторизації пла-
тежу). Оплата ставки через мережу Інтернет здійснюється тільки за наявності підтвердженого залишку внесених коштів 
на ігровому рахунку гравця.
 3.2.6. Здійснення сплати участі у Лотереї є підтвердженням того, що гравцю виповнилось 18 років, він ознайомле-
ний з цими Умовами, правилами гри, які розміщуються у місці розповсюдження Лотереї та згоден їх виконувати.
 3.2.7. Гравець не має права відмовитись від зареєстрованого ігрового варіанту (зробленої ставки) після сплати участі 
в Лотереї. Гравець зобов’язаний перевірити, що параметри його ігрового варіанта відповідають його бажанню, перед здій-
сненням сплати участі у Лотерею.
 3.3. ПРИЗОВИЙ ФОНД 
 3.3.1. Загальна сума випуску Лотереї не лімітована. 
 На виплату призів у Лотереї спрямовується 50% (призовий фонд) сумарної вартості ігрових варіантів (прийнятих 
ставок), допущених до розіграшу.
 Утворена вказаним чином сума грошей визначається як призовий фонд тиражу.
 3.3.2. В межах призового фонду Лотереї формується резервний фонд, до якого включаються:
 — сума нерозподілених призів;
 — відрахування Оператора (згідно п.3.3.5. цих Умов).
 Нерозподілені призи — це призи, які не були виграні (розподілені між гравцями) за наслідками розіграшу 
тиражу. 
 3.3.3. Суми призів, що залишаються незапитаними з будь-яких причин переможцями Лотереї спрямовуються до 
залишкового фонду.
 Незапитані призи — це призи, за якими гравці не звернутися протягом 30 днів, починаючи з наступного дня після 
проведення розіграшу тиражу, або які не отримали протягом 30 днів, або протягом 90 днів для призів понад 100 000 гри-
вень, починаючи з дня звернення гравця за отриманням призу. 
 3.3.4. Резервний фонд та Залишковий фонд Лотереї використовується виключно на:
 — покриття різниці між сумою виграшів відповідного тиражу та сумою призового фонду тиражу у випадку недо-
статності коштів призового фонду для виплати призів;
 — виплату призів по визнаним Оператором претензіям гравців;
 — проведення додаткових розіграшів в межах Лотереї;
 — на покриття витрат Оператора згідно п.3.3.5. цих Умов. 
 3.3.5. В разі недостатності коштів призового фонду тиражу на виплату призів, Оператор покриває різницю шляхом 
здійснення виплати призів за рахунок власних коштів. При цьому, внесена Оператором сума коштів підлягає майбутньо-
му відшкодуванню ним за рахунок резервного фонду Лотереї.
 3.3.6. У випадку, якщо сума призів, що підлягає виплаті гравцям за результатами проведення тиражу, є меншою за 
сформований Оператором розмір призового фонду тиражу, різниця відраховується до резервного фонду Лотереї. 
 3.3.7. При закінченні проведення Лотереї, або в разі її дострокового припинення, залишок коштів призового фонду 
підлягає обов’язковому гарантованому розігруванню в повному обсязі під час проведення розіграшу останнього тиражу. 
 Дату проведення розіграшу залишку коштів призового фонду (останнього тиражу) Оператор визначає самостій-
но і сповіщає про це в засобах масової інформації та/або на своєму офіційному сайті не пізніше, ніж за тиждень до прове-
дення розіграшу останнього тиражу.
 3.4. РОЗІГРАШ ТИРАЖІВ
 3.4.1. Розіграш тиражу — це процедура визначення переможців Лотереї відповідно до результатів змагань, що 
розпочинається одночасно з початком зустрічі першої пари команд або учасників події, включених до Програми тиражу, 
та закінчується одночасно з моментом закінчення останнього змагання (наприклад, фінальним свистком головного арбіт-
ра (судді) останньої зустрічі команд або спортсменів), що включена до Програми тиражу. 
 Термін проведення розіграшу тиражу визначається програмою тиражу. Періодичність проведення розіграшів ти-
ражів визначається періодичністю проведення спортивних подій, які включаються Оператором до програм тиражів. Місце 
проведення розіграшу тиражу визначається місцями проведення зустрічей команд, спортсменів включених до відповід-
ного ігрового варіанту.
 3.4.2. Програма тиражу Лотереї — перелік різних видів професійних та/або аматорських змагань (реальних та/або 
віртуальних), на які Оператором приймається реєстрація ігрових варіантів, із запропонованим для кожної події ігровими 
варіантами (видами результатів події в Лотереї) та відповідними коефіцієнтами (співвідношенням суми призу до внесеної 
гравцем сплати участі в Лотереї). 
 Інформація у Програмі тиражу надається у вигляді лінії, яка містить числовий код змагання, дату та час початку 
змагання, назву змагання (може зазначатися скорочено або у вигляді абревіатури), учасники, підсумки події (наприклад 
П1, Х, П2,1Х, 12, 2Х, Ф1, Ф2, Тот та інші відповідно до пунктів 3.1.6, 3.1.7 цих Умов) та коефіціенти, що встановлені на ре-
зультат подій. Коефіціенти наводяться біля кожного результату події, на яку приймається ставка. Лінія може містити іншу 
додаткову інформацію щодо змагання. Види професійних та/або аматорських змагань (реальних та/або віртуальних), які 
можуть бути включені Оператором до програми тиражу, не обмежуються.
 Коефіцієнт призу — це число, на яке помножується сума ставки гравця під час визначення суми призу. 
 Програма тиражу постійно оприлюднюється та оновлюється на офіційному сайті Лотереї або розповсюджувача, 
та обов’язково розміщується у точках розповсюдження Лотереї. Розповсюджувачі надають інформацію щодо Програм 
тиражів, умов реєстрації ігрових варіантів та про зміни до Програм. 
 Програма тиражу може змінюватись та оновлюватись Оператором до моменту закінчення реєстрації ігрових варіан-
тів на поточний тираж в залежності від перебігу подій, включених в програму. Умови зареєстрованих ігрових варіантів (зроб-
лених ставок) до внесення змін до Програми тиражу зберігають свою чинність. Реєстрація ігрових варіантів після внесен-
ня змін до Програми тиражу здійснюється відповідно до змінених умов.
 Дата та час подій, що зазначаються в Програмі тиражу носять інформаційний характер та можуть бути змінені ор-
ганізатором. Дата та час подій, зазначені в Програмі, є підставою для визначення граничного строку для реєстрації ігро-
вих варіантів. При визначенні результатів подій до уваги беруться фактичний час початку та завершення спортивної події. 
Помилково вказані дата або час проведення події не є підставою для анулювання та повернення ставок.
 Інформація, що вказується в назві та додаткова інформація до певного виду спорту, має допоміжний характер. 
Можливі помилки в такій інформації не є підставою для анулювання та повернення ставок
 Оператор не несе відповідальність за точність перекладу з іноземної мови, в тому числі імен та прізвищ учасників 
змагань, найменувань команд, назв міст, де будуть відбуватися змагання, тощо.
 3.4.3. В Програмі тиражу учасники змагання-господарі (приймаючі учасники) розташовані на 1-му місці (познача-
ються числом «1»), а учасники змагання-гості (виїзні учасники) розташовані на 2-му місці (позначаються числом «2»). 
У випадках коли розподіл учасників змагання на господарів та гостей є неприйнятним (теніс, бадмінтон, авто-мото спор-
ту, боксу тощо), в тому числі якщо турнір відбувається в одному місті (або країні під час міжнародних змагань), подія є фі-
налом якого-небудь змагання та складається із одного змагання (зустрічі), змагання відбувається у нейтральному місці 
(полі), то нумерація учасників змагання є умовною, а дані про місце зустрічі носять інформаційний характер. 
 3.4.4. В разі перенесення події на нейтральне поле, всі ігрові варіанти зберігають силу. В разі перенесення події на 
поле учасника змагання-суперника, коефіцієнти призів за ігровими варіантами вважаються рівними «1». Якщо міжнарод-
на подія перенесена в іншу країну, коефіцієнти виграшів за ігровими варіантами на дану подію та на пов’язані події (нап-
риклад, вихід до наступного раунду) вважаються рівними «1». Якщо для події поняття «господарі» та «гості» є незасто-
совними, то при зміні місця проведення події всі ігрові варіанти залишаються дійсними. У випадку змагання учасників з 
одного міста, при будь-якому перенесенні змагання на інше поле, ігрові варіанти залишаються дійсними.
 3.4.5. Оператор має право виправляти явні (недвозначні) помилки в Програмі тиражу (навіть після завершення пе-
ребігу події), які можуть виникнути під час вводу інформації про коефіцієнти на результат події, варіанти результатів подій 
(фори, тотали, назви подій, учасників тощо), та оголошувати відповідні ігрові варіанти (зроблені ставки) недійсними. В та-
кому разі виплата призів відбувається із коефіцієнтом, що дорівнює «1».
 Оператор завжди оголошує ігрові варіанти (зроблені ставки) недійсними в наступних випадках:
 — під час пропуску дрібного розподільника (наприклад, замість 1,85 в лінії відображається 185) або зміщення 
розряду (наприклад замість 1,85 в лінії відображається 18,5) внаслідок помилки під час вводу,
 — відображене в лінії значення тоталу, є меншим ніж поточний результат (наприклад, за рахунку 2:0 в лінії відоб-
ражений тотал 1,5),
 — дзеркальні помилки» — коли коефіцієнти на гравців відображаються в діаметрально протилежному порядку; 
у такому разі фаворит матчу (у тому числі поточний фаворит події в режимі «Наживо») відображається з коефіцієнтом, 
що перевищує коефіцієнт аутсайдера цієї події. Приклад: замість 1,2 — 4 відображається 4 — 1,2,
 — помилки запису — у випадку якщо усі коефіцієнти вказано правильно, проте команди записані в неправильно-
му порядку (окремий випадок «дзеркальної помилки»).

 Право визначати, чи була допущена в певному конкретному випадку очевидна або технічна помилка, чи ні, нале-
жить виключно Оператору.
 3.4.6. У випадках, якщо в лінії не вказані специфічні деталі команди, такі як особлива вікова група (наприклад, до 
18 років/до 21 року/молодіжні склади), стать (жінки), або статус команди (резерв), що призводить до зазначення іншої 
команди в лінії замість заявленої, всі ставки на такий матч підлягають поверненню. В інших випадках, таких як вказівки 
неповної назви, можливих граматичних помилок в лінії — всі ставки залишаються в силі. Якщо в лінії не вказана стать 
команд, вважається, що стать команд — чоловіча. У випадку матчу за участю жіночих команд, про цей факт обов’язково 
вказується в лінії, в іншому випадку, ставки на даний матч підлягають поверненню.
 3.4.7. Якщо в назві матчу один або декілька учасників вказані в Лінії невірно (за винятком помилок у перекладі, тоб-
то якщо вказана інша команда/гравець заявленого турніру замість необхідної), всі ставки на таку подію визнаються недій-
сним і по них проводиться виплата призів з коефіцієнтом «1». Оператор має право визначати приналежність подій до да-
ної категорії.
 3.4.8. Визначення результатів змагань для розрахунку призів здійснюється тільки на підставі спортивних факторів 
відповідно до правил проведення відповідних видів спорту з врахуванням цих Умов.
 Розрахунок призів здійснюється після фактичного закінчення події протягом наступних часових проміжків:
 — Для ігрових варіантів — відразу після отримання інформації з офіційних джерел, але не пізніше 3-х днів з мо-
менту закінчення спортивної чи іншої події;
 — Для ігрових варіантів в режимі «Наживо» — протягом 20-ти хвилин з моменту закінчення матчу, при виник-
ненні форс-мажорних обставин — не пізніше 3-х годин з моменту закінчення спортивної чи іншої події.
 3.4.9. Результати змагань встановлюються на підставі офіційних джерел (що використовуються при складанні Про-
грами тиражу) та вносяться до Протоколу результатів тиражу, який затверджується керівництвом Оператора. Результати 
доводяться до гравців шляхом розміщення на точках розповсюдження та на офіційному Інтернет-сайті Оператора.
 3.4.10. Інформацію про результати змагань Оператор отримує з офіційних джерел, а саме : офіційних сайтів спор-
тивних клубів, федерацій та інших спортивних організацій, інформаційної мережі «Інтернет», а також спеціалізованих фут-
больних та інших спортивних друкованих засобів масової інформації. В будь-якому разі інформація повинна бути взята не 
менше, ніж з двох офіційних джерел. Джерела отримання інформації Оператором включають (але не обмежуються) на-
ступні: 

Американський футбол www.nfl.com

Баскетбол. Міжнародні турніри http://www.fiba.com

Баскетбол. Євроліга УЛЄБ http://www.euroleague.net

Баскетбол. Єврокубок http://eurocupbasketball.com

Баскетбол. Адріатична ліга http://www.adriaticbasket.com

Баскетбол. Балтійська ліга. Чоловіки http://www.bbl.net

Баскетбол. Ліга ВТБ http://www.vtb-league.com

Баскетбол. NBA http://www.nba.com

Баскетбол. WNBA http://www.wnba.com

Баскетбол. NCAA http://www.ncaasports.com

Баскетбол. Чемпіонат Австралії. NBL http://www.nbl.com.au

Баскетбол. Чемпіонат Австрії http://www.oebl.at

Баскетбол. Чемпіонат Німеччини http://www.basketball-bundesliga.de

Баскетбол. Чемпіонат Греції http://www.esake.gr

Баскетбол. Чемпіонат Ізраїлю http://www.bsl.org.il

Баскетбол. Чемпіонат Іспанії http://www.acb.com

Баскетбол. Чемпіонат Італії. Чоловіки http://www.legabasket.it

Баскетбол. Чемпіонат Нової Зеландії http://www.basketball.org.nz

Баскетбол. Чемпіонат Польщі http://www.plk.pl

Баскетбол. Чемпіонат Росії http://www.basket.ru

Баскетбол. Чемпіонат Турції http://www.tbl.org.tr

Баскетбол. Чемпіонат України. Суперліга http://www.superleague.ua/

Баскетбол. Чемпіонат Філіппін http://www.pba.ph

Баскетбол. Чемпіонат Фінляндії http://koris.fi

Баскетбол. Чемпіонат Франції http://www.lnb.fr

Баскетбол. Чемпіонат Чехії http://www.cbf.cz

Баскетбол. Чемпіонат Південної Кореї. Чоловіки http://www.kbl.or.kr

Баскетбол. Чемпіонат Південної Кореї. Жінки http://www.wkbl.or.kr

Баскетбол. Чемпіонат Японії http://www.bj-league.com

Бейсбол. MLB http://www.mlb.com

Біатлон http://www.biathlonworld.com

Більярд. Снукер http://www.globalsnookercentre.co.uk

Бокс http://www.boxrec.com

Велоспорт http://www.uci.com

Волейбол. Єврокубки http://www.cev.lu

Волейбол. Матчи збірних http://www.fivb.com

Волейбол. Чемпіонат Австрії http://www.volleynet.at

Волейбол. Чемпіонат Болгарії http://www.bulgarianvolley.com

Волейбол. Чемпіонат Німеччини http://www.volleyball-bundesliga.de

Волейбол. Чемпіонат Греції http://www.volleyball.gr

Волейбол. Чемпіонат Іспанії http://www.rfevb.com

Волейбол. Чемпіонат Італії. Чоловіки http://www.legavolley.it

Волейбол. Чемпіонат Італії. Жінки http://www.legavolleyfemminile.it

Волейбол. Чемпіонат Польщі. Чоловіки http://www.pls.pl

Волейбол. Чемпіонат Польщі. Жінки http://www.lsk.net.pl

Волейбол. Чемпіонат Росії http://www.volley.ru

Волейбол. Чемпіонат Румунії http://www.frvolei.ro

Волейбол. Чемпіонат Сербії http://www.wienerliga.org

Волейбол. Чемпіонат Словакії http://www.svf.sk

Волейбол. Чемпіонат Словенії http://www.odbojka.si

Волейбол. Чемпіонат Турції http://www.voleybol.org.tr

Волейбол. Чемпіонат України http://www.fvu.in.ua

Волейбол. Чемпіонат Франції http://lnv.fr

Волейбол. Чемпіонат Чехії http://www.cvf.cz

Волейбол. Чемпіонат Південної Кореї http://kovo.co.kr

Волейбол. Чемпіонат Японії http://www.vleague.or.jp

Гандбол. Турніри IHF http://www.ihf.info

Гандбол. Турніри EHF http://www.eurohandball.com

Гандбол. Європейська Ліга Чемпіонів http://championsleague.eurohandball.com

Гандбол. Чемпіонат Австрії http://hla.sportlive.at

Гандбол. Чемпіонат Угорщини http://www.handballnet.hu

Гандбол. Чемпіонат Німеччини http://www.handball-bundesliga.de

Гандбол. Чемпіонат Данії http://www.dhf.dk

Гандбол. Чемпіонат Іспанії http://www.asobal.es

Гандбол. Чемпіонат Норвегії http://www.handball.no

Гандбол. Чемпіонат Польщі http://www.zprp.pl

Гандбол. Чемпіонат Росії http://www.rushandball.ru

Гандбол. Чемпіонат Румунії http://www.frh.ro

Гандбол. Чемпіонат Сербії http://www.rss.org.rs

Гандбол. Чемпіонат Словенії http://www.mik1liga.si

Гандбол. Чемпіонат Словакії http://www.slovakhandball.sk

Гандбол. Чемпіонат Франції http://www.ff-handball.org

Гандбол. Чемпіонат Чехії http://www.chf.cz

Гандбол. Чемпіонат Швеції http://www.svenskhandboll.se/

Легка атлетика http://www.iaaf.org

Теніс. Турніри серії ATP и Челенджери http://www.atptennis.com

Теніс. Турніри серії WTA http://www.wtatennis.com

Теніс. Турніри серії ITF http://www.itftennis.com

Футбол. Матчі збірних http://www.fifa.com

Футбол. Ліга Чемпіонів УЄФА, Ліга Європи http://www.uefa.com

Футбол. Ліга Чемпіонів Азії http://www.the-afc.com

Футбол. Чемпіонат Англії http://www.sportinglife.com    http://soccernet.espn.go.com

Футбол. Чемпіонат Австралії http://www.a-league.com.au

Футбол. Чемпіонат Австралії. VPL ліга http://www.footballfedvic.com.au

Футбол. Чемпіонат Австрії http://www.bundesliga.at

Футбол. Чемпіонат Аргентини http://www.afa.org.ar

Футбол. Чемпіонат Білорусії http://football.by

Футбол. Чемпіонат Бельгії http://www.sport.be

Футбол. Чемпіонат Бельгії, 2-й дивізіон http://www.exqileague.be

Футбол. Чемпіонат Болгарії http://www.pfl.bg

Футбол. Чемпіонат Бразилії http://www.cbf.com.br/

Футбол. Чемпіонат Німеччини http://www.kicker.de, www.bundesliga.de

Футбол. Чемпіонат Голландії http://www.knvb.nl

Футбол. Чемпіонат Греції http://www.sportnet.gr

Футбол. Чемпіонат Данії http://www.dbu.dk

Футбол. Чемпіонат Єгипту http://www.efa.com.eg

Футбол. Чемпіонат Ізраїлю http://www.one.co.il

Футбол. Чемпіонат Ізраїлю, 2-й дивізіон http://www.eng.football.org.il

Футбол. Чемпіонат Індії http://www.the-aiff.com

Футбол. Чемпіонат Ірландії http://www.loi.ie

Футбол. Чемпіонат Ісландії http://www.ksi.is

Футбол. Чемпіонат Іспанії http://www.marca.com, http://soccernet.espn.go.com

Футбол. Чемпіонат Італії www.televideo.rai.it

Футбол. Чемпіонат Китаю http://sports.sina.com.cn/csl

Футбол. Чемпіонат Латвії http://www.lff.lv

Футбол. Чемпіонат Литви http://www.futbolas.lt

Футбол. Чемпіонат Мексики http://www.femexfut.org.mx

Футбол. Чемпіонат Польщі http://www.ekstraklasa.org

Футбол. Чемпіонат Португалії http://www.maisfutebol.iol.pt

Футбол. Чемпіонат Росії, Прем’єр-ліга http://www.rfpl.org

Футбол. Чемпіонат Росії, 1-й дивізіон, http://www.onedivision.ru

Футбол. Чемпіонат Росії, 2-й дивізіон http://www.rfspro.ru

Футбол. Чемпіонат Північної Ірландії  http://www.irishfa.com

Футбол. Чемпіонат Сінгапуру http://www.sleague.com

Футбол. Чемпіонат США (MLS) http://www.mlssoccer.com/

Футбол. Чемпіонат України http://www.fpl.ua

Футбол. Чемпіонат України 1 ліга http://pfl.ua/

Футбол. Чемпіонат Уельсу http://www.welshpremier.com

Футбол. Чемпіонат Фінляндії http://www.veikkausliiga.com

Футбол. Чемпіонат Франції http://www.ligue1.com/

Футбол. Чемпіонат Швейцарії http://www.football.ch

Футбол. Чемпіонат Швеції http://www.svenskfotboll.se

Футбол. Чемпіонат Шотландії http://www.sportinglife.com

Футбол. Чемпіонат Естонії http://www.jalgpall.ee

Футбол. Чемпіонат Південна Кореї (K-League) http://www.kleague.com

Футбол. Чемпіонат Японії http://www.j-league.or.jp

Футзал. Чемпіонат Росії http://www.amfr.ru

Хокей. Матчі збірних http://www.iihf.com

Хокей. КХЛ http://www.khl.ru

Хокей. NHL http://www.nhl.com

Хокей. AHL http://www.theahl.com

Хокей. Чемпіонат Австрії http://www.erstebankliga.at

Хокей. Чемпіонат Білорусії http://www.hockey.by

Хокей. Чемпіонат Німеччини http://www.del.org

Хокей. Чемпіонат Данії http://www.ishockey.dk

Хокей. Чемпіонат Італії http://www.lihg.it

Хокей. Чемпіонат Норвегії http://www.hockey.no

Хокей. Чемпіонат Словаччини http://www.szlh.sk

Хокей. Чемпіонат Фінляндії http://www.sm-liiga.fi

Хокей. Чемпіонат Франції http://www.hockeyfrance.com

Хокей. Чемпіонат Чехії http://www.hokej.cz

Хокей. Чемпіонат Швейцарії http://www.sehv.ch

Хокей. Чемпіонат Швеції http://www.hockeyligan.se

Хокей з м’ячем. Чемпіонат Росії http://www.rusbandy.ru

Хокей з м’ячем. Чемпіонат Швеції http://www.svenskbandy.se

Шахи http://www.fide.com

  

 3.4.11. Дійсними (фактичними) вважаються результати, оголошені на підставі офіційних протоколів та інших офіцій-

них джерел інформації безпосередньо після завершення події. Підставою для визначення результатів події є джерело ін-

формації, визначене Оператором Лотереї. 

 Оператор вживає всі можливі заходи, щоб отримати інформацію з офіційних джерел (в ході події або після її за-

кінчення). Якщо з якихось причин ця інформація недоступна або є очевидні помилки в інформації, що містяться в офіцій-

них джерелах, розрахунок ставки може бути зроблений на підставі інших відкритих альтернативних джерел. У винятко-

вих випадках Оператор залишає за собою право використовувати відеоперегляд для встановлення істинного результату. 

Оператор не несе відповідальність за достовірність, повноту та своєчасність надання інформації офіційними джерелами 

інформації.

 3.4.12. При зміні формату спортивного змагання (матчу, тайму тощо) виплата призів здійснюється тільки за ігро-

вими варіантами на події, що фактично відбулися такі, як П1, П2, нічия, 1Х, Х2, 12 тощо. За іншими ігровими варіантами 

здійснюється виплата призів з коефіцієнтом виграшу «1». У такому разі Оператор повідомляє гравців про прийом ста-

вок на подію зі зміненим Форматом за допомогою розміщення відповідної інформації на сайті Лотереї та в пунктах роз-

повсюдження. Наприклад: в 4-х і 5-х матчах Кубку Девіса Формат 5-ти сетового матчу може бути змінений на 3-х сетовий 

Формат.

 3.4.13. Якщо це не суперечить спеціальним правилам щодо окремих видів спорту, результатом матчу визнається 

результат, оголошений в день проведення матчу. Будь-які можливі зміни в протоколі змагання, обумовлені переглядом 

результатів події керівними органами та дисциплінарними покараннями команд, до уваги не беруться, а в силі залиша-

ються початкові результати розрахунку ставок.

 У випадку порушення спортивних принципів та організації «договірного» матчу, Оператор має право призупинити 

виплату призів по даній події або анулювати ставки на цей матч. Аналогічно для довгострокових ігрових варіантів: всі змі-

ни в розстановці учасників, що відбулися пізніше, ніж через 25 годин після офіційного завершення спортивної події, до 

уваги не приймаються.

 3.4.14. Претензії учасників Лотереї щодо визначення результатів події приймаються до розгляду протягом 3 днів 

з моменту завершення події та вирішуються з використанням документальних підтверджень організації, що проводить 

змагання. У спірних ситуаціях, які не мають прецеденту, остаточне рішення приймається Оператором Лотереї.

 3.5. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ВИПЛАТА ПРИЗІВ
 3.5.1. Переможцями у Лотереї визнаються ті гравці, що вгадали результати випадкових подій у різних видах про-

фесійних та/або аматорських змагань (реальних та/або віртуальних), що включені до оприлюдненої Програми тиражу Ло-

тереї.

 Ігровий варіант вважається виграшним, якщо передбачені в ньому результати випадкових подій у різних видах зма-

гань, включених до Програми тиражу, збігаються із фактичними результатами змагань. Повний (або частковий) збіг ігро-

вого варіанту з результатами розіграшу тиражу надає гравцеві право на отримання призу(-ів) Лотереї, передбаченого за 

такий збіг відповідно до встановленого Оператором в Програмі тиражу коефіцієнту.

 3.5.2. Якщо подія відбувається раніше терміну, вказаного в Програмі тиражу, результат вважається дійсним, а при-

зи по ігровим варіантам підлягають розрахунку та виплаті, якщо вони зареєстровані до фактичного початку події.

 3.5.3. Якщо результат спортивної події, що завершилася, було скасовано або переглянуто організаторами 

змагань, і опубліковано в офіційних документах, незалежно від причин та заявлених пізніше в даних Правилах 

Лотереї термінів, то таке скасування до уваги не приймається, а виплата виграшу здійснюється за наслідками 

спортивної події, що відбулася. Якщо в протоколах офіційних сайтів виявлені розбіжності, які спричинили спір-

ні питання, в таких випадках пріоритетними є відео архіви. Якщо спортивна подія призупинена і не завершена 

впродовж 25 годин від часу її початку, ставки на даний матч підлягають анулюванню, а з ігрових варіантів Екс-

прес та Система виключаються. Результати, які однозначно визначені на момент зупинки матчу (наприклад, ре-

зультат першого тайму, перший забитий гол та час, коли він був забитий тощо), приймаються для розрахунку іг-

рових варіантів (винятки становлять деякі умови укладення парі певних спортивних змагань. Детальніше в роз-

ділі Правила: Види спорту).

 3.5.4. Якщо результат завершеної події в наслідок, якої-небудь з причин (дискваліфікація команди або гравців, суд-

дівство, умови проведення тощо), анульований чи змінений, розрахунок ставок провадиться на підставі первинного (фак-

тичного) результату.

 3.5.5. Якщо переможцем змагання оголошений більш ніж один учасник або команда, виграш за ставками на цих 

учасників діляться на кількість переможців, але не можуть бути меншими, ніж 1 (один). Наприклад, якщо в одного учасни-

ка коефіцієнт на перемогу в турнірі дорівнює 1.6, а в іншого — 3.4, і вони обидва оголошені переможцями, то коефіцієнт 

виграшу по ставках на перемогу першого складе 1.3, а на перемогу другого — 2.2, що розраховується наступним чином:

 — коефіцієнт на перемогу першого учасника: 1.3 = 1 + (1.6 — 1) / 2

 — коефіцієнт на перемогу другого учасника: 2.2 = 1 + (3.4 — 1) / 2.

 3.5.6. Призи виплачуються кожному гравцеві, який має право на їх отримання згідно цих Умов. Розмір призу виз-

начається шляхом множення суми ставки в Лотерею на відповідний коефіцієнт з урахуванням її умов. 

 Приз гравця на окремий ігровий варіант дорівнює добутку суми ставки в Лотерею на зареєстрований у ігровому 

білеті гравця коефіцієнт. При цьому, сума сплати участі в Лотереї додатково до суми призу гравцю не сплачується.

 3.5.7. Приз на ігровий варіант зі ставкою «ЕКСПРЕС» дорівнює добутку суми ставки в Лотерею (на відповідний іг-

ровий варіант) на добуток зареєстрованого у ігровому білеті коефіцієнтів усіх подій. Програш по результату однієї події оз-

начає програш усього ігрового варіанту.

 3.5.8. Сума призу на ігровий варіант із ставкою «СИСТЕМА» дорівнює сумі призів по ігрових варіантах експресів, 

що входять в систему. Виграшними вважаються ігрові варіанти, в яких відсутні події з не вгаданими результатами.

 3.5.9. Мінімальний приз на один ігровий варіант гарантується в розмірі ставки в Лотерею. Максимальний розмір 

призу на одну сплату участі в Лотереї (ігровий варіант) не може бути перевищувати 500 000 грн. Сумарний розмір призів, 

що може одержати гравець від участі в Лотереї, не обмежується. 

 3.5.10. Гравець може звернутися за отриманням призу протягом 30 днів, починаючи з наступного дня після про-

ведення 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 100 000 (сто тисяч) грн. не 

може перевищувати 90 днів, починаючи з дня звернення гравця за отриманням призу. Для менших призів цей строк не 

може перевищувати 30 днів, починаючи з дня звернення гравця за отриманням призу.



 В разі закінчення проведення Лотереї, гравець може звернутися за отриманням призу протягом 10 днів починаю-

чи з наступного дня після проведення розіграшу останнього тиражу. Граничний строк виплати призів Лотереї в разі закін-

чення її проведення не може перевищувати 10 днів, починаючи з дня звернення гравця за отриманням призу, та спливає 

у день закінчення строку дії Ліцензії.

 3.5.11. Виплата призів здійснюється розповсюджувачами на підставі та у відповідності до укладених з ними Угод 

та Оператором. 

 Виплата призу розповсюджувачем здійснюється в сумі, що не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, розмір 

якої встановлюється законом.

 3.5.12. Виплата призів здійснюється на підставі ігрових білетів. Ігрові білети перевіряються представниками роз-

повсюджувача, який виплачує виграш, з врахуванням положень пункту 3.1.17. Під час виплати призів на ігровий рахунок 

гравця, ігрові білети перевіряються в автоматичному режимі Лотерейною системою.

 При сплаті призу ігровий білет на паперовому носії передається гравцем розповсюджувачу або представнику Опе-

ратора в обмін на приз. 

 Ігрові білети перевіряються за допомогою комп’ютерного обладнання шляхом вводу даних, що містяться в ігрово-

му білеті, за допомогою клавіатури. 

 3.5.13. Під час виплати призу представники розповсюджувача та (або) Оператора мають право вимагати від грав-

ця пред’явлення паспорта, що містить належним чином вклеєну фотокартку гравця.

 3.5.14. Оператор проводить експертизу ігрових білетів що пред’являються до оплати, якщо такі ігрові білети викли-

кають у Оператора (розповсюджувача) сумніви в їх оригінальності. Сутність експертизи чека ігрового білету гравця поля-

гає у підтвердженні або спростуванні його виграшності шляхом звірки номеру виграшного ігрового білету з номером біле-

ту що зберігається в Лотерейній системі, перевірки додержання гравцем граничних строків пред’явлення виграшних ігро-

вих білетів тощо. 

 Порядок прийняття виграшного білета від гравця для проведення експертизи визначається Оператором. Гравець 

при передачі ігрового білету на експертизу отримує довідку, яка підтверджує його право на пред’явлений до експертизи 

гравця ігровий білет.

 3.5.15. Призи сплачуються виключно в національній валюті. Призи можуть сплачуватися як в готівковій, так і в без-

готівковій формах за запитом гравця. Під час виплати призу Оператор або розповсюджувач (в залежності від того хто прово-

дить виплату призу) діє в якості податкового агента платника податку з податку з доходів фізичних осіб та утримує вказаний 

податок та військовий збір за рахунок призу в порядку та за ставками, визначеними чинним законодавством України.

 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 іг-

ровий варіант було сплачено,

 3) шляхом зарахування на власні рахунки, які вкаже гравець,

 4) за допомогою автоматів самообслуговування, 

 5) іншими способами, що не суперечать чинному законодавству.

 За бажанням гравця та за наявності технічної можливості виплата призів за ігровими варіантами, які зареєстро-

вані в Лотерейній системі через мережу Інтернет можуть перераховуватись (виплачуватись) на банківський рахунок грав-

ця або на рахунок гравця в електронній платіжній системі, що діє відповідно до чинного законодавства. Перерахування 

виграшу на банківський рахунок або на рахунок в електронній платіжній системі — власника виграшного ігрового білету 

здійснюється за рахунок останнього, тобто за рахунок суми виграшу (призу).

 В разі існування декількох варіантів виплати призу в залежності від засобу розповсюдження Лотереї, вибір конк-

ретного варіанту виплати призу належить гравцю.

 3.5.16. У випадку, якщо переможець хоче підтвердити джерело отриманих ним доходів, на його добровільний за-

пит видається довідка за встановленою Оператором формою.

 4. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА КОНТРОЛЮ
 4.1. Організація системи безпеки передбачає інтегровану технологію безпеки в усіх компонентах електронної сис-

теми реального часу, включаючи:

 * безпеку ігрових білетів;

 * безпеку ігрового обладнання (в т.ч. терміналів самообслуговування, що використовують протокол SSL (стандарт 

RFC), який підтримує надійність передачі даних за рахунок підтримки корегуючи кодів та безпечних хеш-функцій, та ви-

користовується в платіжних системах);

 * 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.

 Захист електронної системи прийняття ставок забезпечується модулями безпеки, які є невід’ємною частиною ко-

мунікаційного, аплікаційного серверів, сервера баз даних та передбачають спеціальне програмне та апаратне забезпечен-

ня. Інформація про всі прийняті ставки у Лотереї, виплати виграшів, тощо зберігається на оптичних носіях, що не стира-

ються. Зберігання та облік носіїв організується Оператором.

 4.2. Захист зчитувальних пристроїв досягається особливістю алгоритму формування коду, нанесеного на ігровий 

білет.

 4.3. Ігровий білет має унікальний код захисту, який надається електронною системою і зберігається в ній та який 

логічно пов’язує інформацію на ігровому білеті. Перевірка ігрових білетів здійснюється центральним комп’ютером елект-

ронної системи. Інформація про отримані призи фіксується ним же, що виключає можливість їх повторного отримання.

 4.4. Захист ігрової інформації електронної системи забезпечується від несанкціонованого доступу та використан-

ня наступним чином:

 — захист від вторгнення засобами зовнішнього сітьового доступу реалізується стандартними технологіями сітьо-

вої фільтрації;

 — захист електронної системи від несанкціонованого вторгнення обслуговуючого персоналу досягається суворо 

регламентованим розподіленням прав доступу апаратно-програмними засобами.

 4.5. Оператор забезпечує Державне казначейство України засобами контролю, які передбачають можливість знят-

тя 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 проваджен-

ня господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.

 4.6. Оператор забезпечує можливість здійснення Міністерством фінансів України контролю за провадженням тех-

нічних засобів з прийняття сплати участі у Лотереї в електронному вигляді і доступу до технічних засобів обробки інфор-

мації та прийняття сплати участі у Лотереї. 

 5. ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ ІГРОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ
 5.1. Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» є членом Європейської 

Асоціації Державних Лотерей та Тото та впроваджує заходи щодо імплементації Європейських стандартів відповідальної 

гри Європейської Асоціації Лотерей та Семи принципів відповідальної гри Всесвітньої лотерейної асоціації.

 5.2. Під час проведення Лотереї, з метою дотримання європейських стандартів відповідального відношення до ло-

терейних ігор, Оператором запроваджуються наступні заходи попередження та профілактики виникнення ігрової залеж-

ності:

 1) гравцю надається можливість встановити тимчасові часові та(або) грошові самообмеження для майбутнього 

розігрування лотерейних білетів; 

 2) електронна система прийняття ставок забезпечує надання гравцю можливість «відпочити» (cool off period) піс-

ля певного нетривалого періоду гри;

 3) електронна система прийняття ставок забезпечує автоматичне зупинення подальшої гри під час виграшу знач-

ної суми призу.

 4) залишок грошових коштів на рахунку гравця демонструється гравцю на постійній основі протягом всього часу 

перебування в режимі гри в Лотерею;

 5) перевірка та встановлення особи гравця та його віку проводяться регулярно під час гри та виплати призів з ме-

тою виключення можливості залучення до гри у Лотерею неповнолітніх осіб.

 6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТОРА ТА ГРАВЦІВ. РОЗГЛЯД ПРЕТЕНЗІЙ ГРАВЦІВ
 6.1. Оператор зобов’язується:

 6.1.1. Забезпечувати розповсюдження Лотереї при суворому дотриманні принципу добровільності.

 6.1.2. Надавати своєчасну інформацію гравцям стосовно дати і часу проведення тиражів та терміну реєстрації ігро-

вих варіантів на кожній точці розповсюдження Лотереї.

 6.1.3. Надавати інформацію про результати тиражів на кожній точці розповсюдження Лотереї.

 6.1.4. Своєчасно виплачувати призи.

 6.1.5. Надавати відповіді на претензії гравців у строки, передбачені Законом України «Про звернення громадян».

 6.1.6. Забезпечувати дотримання ліцензійних умов, Умов проведення Лотереї та чинного законодавства про про-

ведення Лотерей.

 6.1.7. Проводити навчання працівників Оператора та розповсюджувачів Лотереї щодо дотримання положень за-

конодавства про Лотереї, цих Умов та контролювати додержання ними вказаних нормативних актів при виконанні своїх 

обов’язків.

 6.1.8. Опубліковувати зміни та доповнення до цих Умов в засобах масової інформації в порядку та обсязі, визначе-

ному законодавством.

 6.1.9. Своєчасно та в повному обсязі проводити розрахунки з переможцями у Лотерею та державним бюджетом 

України, надавати встановлену чинним законодавством звітність.

 6.1.10. Не розголошувати отриману від гравців інформацію без згоди гравців.

 6.2. Гравець зобов’язується:

 6.2.1. Своєчасно, у строки, визначені на розповсюдження Лотереї реєструвати ігрові варіанти. 

 6.2.2. Внести сплату участі в Лотереї Оператору до початку відповідного розіграшу тиражу.

 6.2.3. Не відмовлятись від зареєстрованого та сплаченого ігрового варіанту (сплати участі в Лотереї).

 6.2.4. Зберігати ігровий білет непошкодженим для пред’явлення його Оператору або розповсюджувачу з метою 

одержання призу (у випадку виграшності ігрового варіанту гравця). 

 6.2.5. Ознайомлюватись з Умовами випуску та проведення Лотереї та змінами до них.

 6.2.6. Виконувати всі встановлені даними Умовами вимоги, необхідні для участі у грі та одержання призів.

 6.2.7. Повідомляти Оператору всю необхідну інформацію та надавати підтверджуючі документи для проведення 

фінансового моніторингу, сплати податків, в обсягах та у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми 

документами Оператора. 

 6.3. Гравець має право:

 6.3.1. Здійснювати необмежену кількість ставок та отримувати призи згідно з цими Умовами.

 6.3.2. Одержувати повну та достовірну інформацію про порядок та Умови проведення Лотереї в обсязі.

 6.3.3. Звертатися з обґрунтованими претензіями на дії посадових осіб Оператора та розповсюджувачів до адмініст-

рації Оператора.

 6.3.4. Оскаржувати рішення, прийняті працівниками Оператора, щодо виплати (або невиплати) призів за 

пред’явленими до оплати ігровими білетами до центрального офісу Оператора або до суду.

 6.3.5. Вимагати пред’явлення посвідчень розповсюджувачами Лотерей.

 6.3.6. На належний рівень культури обслуговування в процесі участі у грі.

 6.3.7. Звертатись за роз’ясненнями Умов випуску та проведення Лотереї та розглядом спірних питань до будь-яких 

філій, представництв чи головного офісу Оператора.

 6.4. Оператор має право:

 6.4.1. 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 про-

читати.

 6.4.2. Вимагати від гравців надання необхідних за законодавством документів для отримання виграшів.

 6.4.3. Приймати сплати участі у Лотереї як через власні точки, так і укладати угоди на прийняття сплати участі у Ло-

тереї з фізичними та юридичними особами будь-якої форми власності.

 6.4.4. Визнати ігрові варіанти недійсними у випадках, передбачених цими Умовами.

 6.5. Претензії гравців розглядаються Оператором у порядку та у строки, визначені Законом України «Про звернен-

ня громадян» та іншими актами законодавства, що є чинними на момент розгляду претензії.

 6.6. Претензії гравців, щодо виграшу на зареєстровані ігрові варіанти повинні бути подані не пізніше, ніж протягом 

3 днів з моменту, коли відбулася остання за часом подія, включена до ігрового варіанту гравця.

 В разі позитивного вирішення претензії гравців, відповідальність Оператора обмежується сумою ставки гравця або 

його можливого призу.

 6.7. Остаточні рішення за результатами розгляду претензій гравців приймаються Оператором. Рішення Оператора 

можуть бути оскаржені гравцями до суду.

 6.8. Оператор не приймає претензій гравців стосовно:

 — правильності транслітерації українською мовою назв іноземних команд та/або прізвищ спортсменів;

 — правильності інформації, опублікованої в офіційних джерелах;

 — інших обставин, вказаних в цих Умовах.

 7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 
 7.1. Ці Умови набирають чинності з дати їх опублікування.

 7.2. Запланований кошторис доходів і витрат на проведення Лотереї викладений в додатку №1 до цих Умов.

 ДОДАТКИ:

 №1 — Кошторис доходів та витрат на проведення державної грошової тиражної лотереї тото «ФОРТУНА 

ЛАЙВ».

 №2 — Макет ігрового білету.

 №3 — Особливості реєстрації ігрових варіантів лотереї в залежності від виду спортивного змагання.

 №4 — Правила реєстрації та використання ігрового рахунку гравця в мережі Інтернет. 

Генеральний директор Бочковський А. С.

Додаток №1
 до Умов випуску та проведення державної грошової 

тиражної лотереї тото «ФОРТУНА ЛАЙВ», 

затверджені наказом № _91_ від 23 червня 2016 р.

 

Кошторис 
доходів та витрат на проведення державної грошової тиражної лотереї тото 

«ФОРТУНА ЛАЙВ»
  

(млн. грн.)      

Рік Дохiд

Витрати

Призовий фонд
Відрахування 

до державного 
бюджету

Фонд винагороди 
оператора та комісійна 

винагорода 
розповсюджувачів

  млн. грн % млн. грн. % млн. грн. % млн. грн.

2016/6 міс. 5,00 50% 2,50 10,00% 0,50 40,00% 2,00

2017 48,00 50% 24,00 10,00% 4,80 40,00% 19,20

        

2018 60,00 50% 30,00 10,00% 6,00 40,00% 24,00

        

2019 60,00 50% 30,00 10,00% 6,00 40,00% 24,00

        

2020 60,00 50% 30,00 10,00% 6,00 40,00% 24,00

        

2021 60,00 50% 30,00 10,00% 6,00 40,00% 24,00

        

2022 60,00 50% 30,00 10,00% 6,00 40,00% 24,00

        

2023 60,00 50% 30,00 10,00% 6,00 40,00% 24,00

        

2024 60,00 50% 30,00 10,00% 6,00 40,00% 24,00

        

2025 60,00 50% 30,00 10,00% 6,00 40,00% 24,00

        

2026 60,00 50% 30,00 10,00% 6,00 40,00% 24,00

Генеральний директор Бочковський А. С.

Додаток №2
до Умов випуску та проведення державної 

грошової тиражної лотереї тото «ФОРТУНА ЛАЙВ», 

затверджені наказом № _91_ від 23 червня 2016 р.

 Макет ігрового білета
державної грошової тиражної лотереї тото 

«ФОРТУНА ЛАЙВ»

Генеральний директор Бочковський А. С.
Додаток №3

 до Умов випуску та проведення

 державної грошової тиражної лотереї тото

 «ФОРТУНА ЛАЙВ», затверджені наказом 

 № _91_ від 23 червня 2016 р.

 Особливості реєстрації ігрових варіантів лотереї

 в залежності від виду спортивного змагання

 

 Цей Додаток до Умов випуску та проведення державної тиражної грошової лотереї тото «ФОРТУНА ЛАЙВ» (далі 

в тексті — Умови) визначає особливості прогнозів результатів подій, на які реєструються ігрові варіанти Оператором, а та-

кож особливості реєстрації ігрових варіантів та визначення їх виграшності в залежності від специфіки окремих видів про-

фесійних та/або аматорських змагань.

 Цей Додаток доповнює Умови в частині випуску та проведення Лотереї по відповідному виду змагання та підлягає 

застосуванню та тлумаченню у зв’язку із Умовами. У випадку наявності суперечностей між Умовами та цим Додатком, пе-

реважну силу має цей Додаток, як такий, що встановлює специфічні правила регулювання. 

 1. ФУТБОЛ
 1.1. Ігрові варіанти на футбол реєструються на основний час матчу, без врахування додаткового часу та серії пе-

нальті, окрім спеціально обумовлених випадків, які вказуються в цих Умовах. Основний час слід рахувати з врахуванням 

компенсованого часу в матчі, ігрові варіанти на події в кожному таймі враховують компенсований суддею час кожного з 

таймів.

 Ігрові варіанти на результат першого тайму матчу розраховуються виключно за результатом, зафіксованому після 

45 хвилин, плюс компенсований час. Якщо перший тайм недограний, по таким ігровим варіантам виплачуються призи із 

коефіцієнтом виграшу рівним «1»

 1.2. Ігрові варіанти у футболі пропонується реєструвати на наступні результати подій:

 — Перемога однієї з команд, нічия або не нічия, не програш, та перемога з Форою.

 — Сумарна кількість забитих голів (Тотал). Якщо результат співпаде із запропонованим Оператором значенням 

Тотала, коефіцієнти виграшів по Лотереї на «менше» або «більше» вважаються рівними «1».

 — Кількість забитих голів (індивідуальний Тотал гравця), кількість отриманих жовтих карток (далі по тексту — 

ЖК) гравцем команди. Якщо результат співпаде із запропонованим Оператором значенням Тотала, коефіцієнти виграшів 

по ігровим варіантам на «менше» або «більше» вважаються рівними «1». Ігрові варіанти реєструються на гравців старто-

вого складу. По ігровим варіантам на гравців, що вийшли на заміну, та на гравців, що не вийшли на поле — виплачують-

ся призи із коефіцієнтом виграшу рівним «1». По ігровим варіантами на індивідуальний Тотал враховуються тільки голи, 

забиті у ворота команди-суперника.

 — Перехід (вихід) в наступний круг або в наступний раунд, для кубкових змагань, які складаються з декількох мат-

чів. Перехід визначається за сумою усіх зіграних матчів. Якщо в основний час матчу не виявлена команда, яка пройшла в 

наступний круг, то перехід команди в наступний круг визначається за результатами додаткового часу і пенальті (з ураху-

ванням Овертайму (далі по тексту — ОТ).

 — Рахунок матчу. У Експресі і Системі забороняється обирати більше ніж один результат рахунку футболь-

ного матчу.

 — Тайм-матч. У Експресі і Системі забороняється обрати більш ніж один результат тайм-матчу футбольного поє-

динку, забороняється обирати більш ніж один результат 1-го тайм-матчу та рахунку матчу.

 — Обидві команди заб’ють гол. Пропонується вгадати, чи заб’ють гол обидві команди в матчі або хоч би одна з них 

гола не заб’є. За рахунку 0:0 ігровий варіант на результат «хоч би одна не заб’є», є виграшним для гравця.

 — Час першого голу. Пропонується вгадати, в якому часовому інтервалі, із запропонованих в лінії Програми тира-

жу, буде забитий перший гол. Якщо матч закінчився з рахунком 0:0, ігрові варіанти на час першого голу вважаються про-

грашними для гравця.

 — Яка команда заб’є перший гол та гравець «заб’є/не заб’є». Пропонується вгадати, яка з команд заб’є перший 

гол. Якщо команда забиває м’яч у власні ворота (Автогол), то вважається, що гол в її ворота забила команда-суперниця. 

Якщо матч закінчився з рахунком 0:0, ігрові варіанти на те, яка з команд заб’є гол першою, вважаються програшними для 

гравця.

 — Хто перший отримає жовту картку (далі — ЖК). Пропонується вгадати, гравець якої команди першим отри-

має ЖК. Враховуються жовті картки, пред’явлені гравцям, що вийшли на поле та не перебували в статусі запасних. Якщо в 

матчі не показано жодної ЖК, то такі ставки підлягають виплаті зі коефіцієнтом «1», а з ігрових варіантів Експрес та Сис-

тема виключаються.

 — Час першої жовтої картки. Пропонується вгадати, в якому часовому інтервалі із запропонованих в лінії буде пока-

зана перша ЖК воротарю, польовому або запасному (що вийшов на поле) гравцеві команди. Враховуються ЖК, пред’явлені 

гравцям, що знаходилися на полі та не перебували в статусі запасних.

 — Час останньої жовтої картки. Пропонується вгадати, в якому часовому інтервалі із запропонованих в лінії, буде 

показана остання ЖК воротарю, польовому або запасному (що вийшов на поле) гравцеві команди. Враховуються картки, 

пред’явлені гравцям, що знаходилися на полі та не перебували в статусі запасних.

 — Кількість жовтих карток, кутових ударів, ударів в створ воріт, ударів повз ворота, володіння командами м’ячем. 

Пропонується вгадати, чи буде у футбольному матчі кількість жовтих карток, кутових ударів, ударів в створ воріт, ударів 

повз ворота більше або менше запропонованого числа. Якщо результат співпаде із запропонованим Оператором значен-

ням Тоталу жовтих карток, кутових ударів, ударів в створ воріт, ударів повз ворота, такі ставки підлягають поверненню. Пов-

торна жовта картка, пред’явлена одному і тому ж гравцеві, що призводить до його видалення, не враховується. Врахову-

ються ЖК, пред’явлені гравцям, що знаходилися на полі та не перебували в статусі запасних. Претензії відносно правиль-

ності інформації, опублікованої в офіційних джерелах, Оператором не приймаються.

 — Перший кутовий удар. Пропонується вгадати, яка з команд розіграє перший кутовий удар. Якщо в матчі немає 

кутових ударів, то по таким ігровим варіантам виплачуються призи із коефіцієнтом «1», а з Експресів і Систем виключа-

ються.

 — Час першого кутового удару. Пропонується вгадати, в якому часовому інтервалі, із запропонованих в лінії Про-

грами тиражу, буде здійснений перший кутовий удар.

 — Видалення. Пропонується вгадати, чи буде у футбольному матчі хоча б одне видалення гравця (польового або 

запасного) з поля. Видалення тренерів команд, медперсоналу, гравців з лави запасних тощо, не враховується.

 — Перша заміна. Пропонується вгадати, яка з футбольних команд зробить першу заміну гравця; за відсутності за-

мін в матчі по таким ігровим варіантам виплачуються призи із коефіцієнтом «1». Якщо по протоколу матчу обидві коман-

ди зроблять перші заміни на одній хвилині або в перерві матчу, то по таким ігровим варіантам виплачуються призи із ко-

ефіцієнтом «1».

 — Кількість фолів в матчі. Пропонується вгадати, чи буде у футбольному матчі кількість фолів більше або менше 

запропонованого числа. Якщо результат співпаде із запропонованим Оператором значенням Тотала фолів, коефіцієнти 

виграшів по ігровим варіантам на «менше» або «більше» вважаються рівними «1».

 — Сумарна кількість жовтих карток, набраних командами у рамках одного туру національного чемпіонату. Якщо 

результат співпаде із запропонованим Оператором значенням Тотала ЖК, коефіцієнти виграшів по ігровим варіантам на 

«менше» або «більше» вважаються рівними «1». При перенесенні або відміні одного або кількох матчів туру, по таким іг-

ровим варіантам виплачуються призи із коефіцієнтом «1». Повторна жовта картка, показана одному і тому ж гравцеві, не 

враховується.

 — Сумарна кількість видалень, набраних командами у рамках одного туру національного чемпіонату. Якщо ре-

зультат співпаде із запропонованим Оператором значенням Тотала видалень, коефіцієнти виграшів по ігровим варіантам 

на «менше» або «більше» вважаються рівними «1». При перенесенні або відміні одного або кількох матчів туру, по таким 

ігровим варіантам виплачуються призи із коефіцієнтом «1».

 — Сумарна кількість пенальті, які пробиваються командами у рамках одного туру національного чемпіона-

ту. Нереалізовані пенальті враховуються. Якщо результат співпаде із запропонованим Оператором значенням Тота-

ла пенальті туру, коефіцієнти виграшів по ігровим варіантам на «менше» або «більше» вважаються рівними «1». 

При перенесенні або відміні одного або кількох матчів туру, по таким ігровим варіантам виплачуються призи із ко-

ефіцієнтом «1».

 — Сумарна кількість м’ячів, забитих командами в рамках одного туру національного чемпіонату. Якщо результат 

співпаде із запропонованим Оператором значенням Тотала голів туру, коефіцієнти виграшів по ігровим варіантам на «мен-

ше» або «більше» вважаються рівними «1». При перенесенні або відміні одного або кількох матчів туру, по таким ігровим 

варіантам виплачуються призи із коефіцієнтом «1».

 — Дубль. Пропонується вгадати чи будуть забиті два голи в одному матчі одним гравцем. 

 — Хет-трик. Пропонується вгадати чи будуть забиті три голи в одному матчі одним гравцем. Якщо під час матчу 

мав місце хет-трик, ставки на дубль вважаються програшними для гравця.

 — Покер. Пропонується вгадати чи будуть забиті чотири голи в одному матчі одним гравцем. Якщо під час матчу 

мав місце покер, ставки на дубль і хет-трик вважаються програшними для гравця.

 — Пента-трик. Пропонується вгадати чи будуть забиті п’ять голів в одному матчі одним гравцем. Якщо під час мат-

чу мав місце пента-трик, ставки на дубль, хет-трик і покер вважаються програшними для гравця.

 1.3. Під час прийняття ставок на ігрові варіанти «Хто вище» за підсумками чемпіонату світу та чемпіонату Європи, 

Оператор керується наступними правилами:

  — у випадку, коли обидві команди залишають турнір чемпіонату світу і чемпіонату Європи на одній його стадії 

плей-офф, по ігровим варіантам «Хто вище» виплачуються призи із коефіцієнтом «1»; 

 — у випадку, коли обидві команди залишають чемпіонат світу на одній стадії в груповому турнірі, то вище вва-

жається команда, яка зайняла у себе в групі більш високе місце;

  — якщо обидві команди зайняли у своїх групах однакові місця, по ігровим варіантам «Хто вище» виплачуються 

призи із коефіцієнтом «1»; 

 1.4. Усі картки/видалення та інші події, що сталися після фінального свистка рефері, не враховуються при розра-

хунку призу за ігровими варіантами. Усі картки і видалення та інші події, що сталися в перерві між першою і другою поло-

виною, враховуються в загальному результаті матчу, проте не враховуються при розрахунку призів по ігровим варіантам 

на перший або другий тайм.

 1.5. В товариських матчах поняття господар поля та формат матчу носять інформаційний характер та не можуть 

бути підставою для повернення ставок.

 2. ХОКЕЙ
 2.1. Ігрові варіанти на хокейні матчі пропонується реєструвати на наступні результати подій:

 — Чиста перемога однієї з команд, нічия або не нічия, не програш та перемога з Форою, як на весь матч, так і на 

періоди.

 — Сумарна кількість закинутих шайб (Тотал). Якщо результат співпаде із запропонованим Оператором значенням 

Тотала, коефіцієнти виграшів по Лотереї на «менше» або «більше» вважаються рівними «1».

 — Кількість зроблених кидків тією або іншою командою упродовж основного часу матчу або з урахуванням до-

даткового часу. Якщо результат співпаде із запропонованим Оператором значенням Тотала кидків, коефіцієнти виграшів 

по ігровим варіантам на «менше» або «більше» вважаються рівними «1». При перенесенні або відміні матчу, по таким іг-

ровим варіантам виплачуються призи із коефіцієнтом «1».

 — Індивідуальний Тотал команди. Якщо результат співпаде із запропонованим Оператором значенням індивіду-

ального Тотала команди, коефіцієнти виграшів по ігровим варіантам на «менше» або «більше» вважаються рівними «1». 

При перенесенні або відміні матчу, по таким ігровим варіантам виплачуються призи із коефіцієнтом «1».

 — Індивідуальний Тотал хокеїста по системі «Гол пас». Якщо результат співпаде із запропонованим Оператором 

значенням індивідуального Тотала хокеїста, коефіцієнти виграшів по ігровим варіантам на «менше» або «більше» вва-

жаються рівними «1». При перенесенні або відміні матчу, по таким ігровим варіантам виплачуються призи із коефіцієн-

том «1».

 — Перехід в наступний раунд. Такий ігровий варіант пропонується для кубкових змагань, які складаються з декіль-

кох матчів.

 — Результативність періодів. У випадку однакової результативності, призи виплачуються із коефіцієнтом «1».

 2.2. До ігрових варіантів Експрес та Система забороняється включати різні події одного і того ж матчу, навіть не 

взаємозалежні прямо. Якщо до Експресу або Системи були включені будь-які події, які відносяться до цього матчу, то ця 

ставка підлягає анулюванню та поверненню, навіть якщо Лотерейна система прийняття ставок не блокувала цей ігровий 

варіант при його реєстрації. При грі на вихід-невихід з групи до Експресу та Системи дозволяється включати ігрові варіан-

ти тільки на одну команду з цієї групи.

 До Експресу та Системи забороняється включати більш ніж одну ставку на результат 1-го Тайм-матчу, рахун-

ку матчу.

 Якщо до Експресу та Системи були включені ігрові варіанти на вихід-невихід команд з однієї групи, то такі ставки 

підлягають анулюванню та поверненню.

 2.3. Купівля Фори і ігрові варіанти на результативність періодів в Хокеї не дозволяються.

 2.4. Ігрові варіанти на хокейні матчі реєструються без врахування додаткового часу та серії булітів за виключенням 

ігрових варіантів на переможця матчу, в яких присутня опція «нічия» та ігровий варіант на вихід учасника в наступний ра-

унд (коло, тощо).

 2.5. Для ігрових варіантів на переможця, Фору, Тотал певного періоду, видалення, а також інші показники періоду, 

враховуються тільки голи, видалення і інші показники, забиті/призначені у вказаному періоді.

 Під час визначення переможців по ігрових варіантах на загальний Тотал ігрового дня в окремому чемпіонаті, вра-

ховуються тільки ті матчі, що приведені в лінії Програми тиражу за цей день. При перенесенні або відміні одного або де-

кількох матчів туру, по таким ігровим варіантам виплачуються призи із коефіцієнтом «1».

 Під час визначення переможців по ігрових варіантах на загальний Тотал закинутих шайб в турі окремих чемпіо-

натів враховуються тільки ті матчі, що приведені в лінії Програми тиражу за цей день. При перенесенні або відміні одного 

або декількох матчів туру, по таким ігровим варіантам виплачуються призи із коефіцієнтом «1».

 3. ХОКЕЙ З М’ЯЧЕМ

 3.1. Якщо не вказано зворотне, усі ігрові варіанти на матч реєструється тільки на основний час та не включають до-

датковий час та буліти. Буліти включаються при розрахунку ігрових варіантів на перемогу в додатковий час.

 3.2. Якщо Формат гри з будь-яких причин змінений з 2 по 45 хвилин на 3 по 30 хвилин, то усі ігрові варіанти зали-

шаються дійсними, за винятком ігрових варіантів на першу або другу половини гри. При зміні Формату гри зі зміною ігро-

вого часу (з 2 по 45 на 2 по 30), по таким ігровим варіантам виплачуються призи із коефіцієнтом «1».

 3.3. Якщо змінюється місце проведення матчу (спортивного майданчика), усі ігрові варіанти вважаються 

дійсними.

 3.4. Для кубкових змагань, які складаються з декількох матчів, пропонується ігровий варіант на Перехід до наступ-

ного раунду. Ігрові варіанти на вихід команд в наступне коло тощо приймаються на результат ігор, включаючи додатковий 

час і серію булітів.

 3.5. Ігровий варіант на результативність періодів в хокеї з м’ячем не передбачений.

 3.6. До ігрових варіантів Експрес та Система забороняється включати різні події одного і того ж матчу, навіть не 

взаємозалежні прямо. Якщо до Експресу або Системи були включені будь-які події, які відносяться до цього матчу, то ця 

ставка підлягає анулюванню та поверненню, навіть якщо Лотерейна система прийняття ставок не блокувала цей ігровий 

варіант при його реєстрації. При грі на вихід-невихід з групи до Експресу та Системи дозволяється включати ігрові варіан-

ти тільки на одну команду з цієї групи.

 До Експресу та Системи забороняється включати більш ніж одну ставку на результат 1-го Тайм-матчу, рахун-

ку матчу.

 Якщо до Експресу та Системи були включені ігрові варіанти на вихід-невихід команд з однієї групи, то такі ставки 

підлягають анулюванню та поверненню.

 4. БАСКЕТБОЛ
 4.1. Ігрові варіанти на баскетбольні матчі пропонується реєструвати на наступні результати подій:

 — Переможець матчу, нічия (1, Х, 2, 1Х, 12, Х2), які реєструються на основний час.

 — Перемога команди з врахуванням Фори, в окремих випадках, перемога в матчі; перемога команди з врахуван-

ням Фори в окремих чвертях матчу. Якщо отриманий з урахуванням Фори результат — нічия, то коефіцієнт виграшу по 

такому результату буде рівний «1», а з Експресу та Системи такий ігровий варіант виключається. Купівля Фори в чвертях 

матчів та порівняння чвертей баскетбольного матчу не дозволяються.

 — Сумарна кількість набраних очок за увесь матч та по чвертях (Тотал). Якщо результат співпаде із запропонова-

ним Оператором значенням Тоталу, коефіцієнти виграшів по ігровим варіантам на «менше» або «більше» вважаються 

рівними «1». 

 — Сумарна кількість набраних очок однієї з команд (індивідуальний Тотал команди). Якщо результат співпаде 

із запропонованим Оператором значенням індивідуального Тотала команди, коефіцієнти виграшів по ігровим варіан-

там на «менше» або «більше» вважаються рівними «1». Купівля в індивідуальному Тоталі команди заборонена. Усі 

ігрові варіанти на індивідуальний Тотал команди, зареєстровані з порушенням цього пункту Умов, підлягають анулю-

ванню та поверненню, навіть якщо Лотерейна система прийняття ставок не блокувала такі ігрові варіанти при їх реєст-

рації.

 — Сумарна кількість набраних очок окремим баскетболістом (індивідуальний Тотал гравця). Якщо результат спів-

паде із запропонованим Оператором значенням індивідуального Тотала команди або обраний гравець буде відсутнім, ко-

ефіцієнти виграшів по ігровим варіантам на «менше» або «більше» вважаються рівними «1». Купівля в індивідуальному 

Тоталі гравця заборонена. Усі ігрові варіанти на індивідуальний Тотал команди, зареєстровані з порушенням цього пункту 

Умов, підлягають анулюванню та поверненню, навіть якщо Лотерейна система прийняття ставок не блокувала такі ігрові 

варіанти при їх реєстрації.

 4.2. В матчах дозволяється купівля, як Фори, так й Тотала, при цьому коефіцієнт на такий ігровий варіант змен-

шується.
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 4.3. Ставки на Тотал гравців/порівняння статистики гравців приймаються з урахуванням овертаймів, якщо не вка-

зано інше.

 4.4. У разі реєстрації ігрових варіантів на статистику гравців (більше/менше підбору, передачі, фолів, блок-шотів, 

перехоплень) та якщо вказаний гравець не взяв участь в матчі, коефіцієнти виграшів по таким ігровим варіантам є рівни-

ми «1». У разі порівняння статистики гравців (який гравець набере більше підбору /передач /фолів /блок-шотів /перехоп-

лень) та якщо один з вказаних в цій позиції учасників не взяв участь в матчі, коефіцієнти виграшів по таким ігровим варіан-

там є рівними «1».

 4.5. До ігрових варіантів Експрес та Система забороняється включати різні події одного і того ж матчу, навіть не 

взаємозалежні прямо. Якщо до Експресу або Системи були включені будь-які події, які відносяться до цього матчу, то ця 

ставка підлягає анулюванню та поверненню, навіть якщо Лотерейна система прийняття ставок не блокувала цей ігровий 

варіант при його реєстрації. При грі на вихід-невихід з групи до Експресу та Системи дозволяється включати ігрові варіан-

ти тільки на одну команду з цієї групи.

 Якщо в до Експресу та Системи були включені ігрові варіанти на вихід-невихід команд з однієї групи, то такі став-

ки підлягають підлягає анулюванню та поверненню.

 4.6. Підсумки по результатах на 4-ту чверть та 2-гу половину підводяться з урахуванням овертайму. Якщо гра не за-

вершена, ставки на чверті і половини дійсні, якщо цей період був дограний. 

 4.7. При ігрових варіантах «Хазяї-гості» враховуються тільки ті матчі, що приведені в лінії Програми тиражу цього 

дня. При переносі або відміні одного або декількох матчів, вказаних в лінії, призи по таким ігровим варіантам вважаються 

рівними «1».

 4.8. Підсумки по усім ігровим варіантам підводяться з урахуванням додаткового часу (овертайму), якщо не обу-

мовлене інше; результати на другу половину гри включають овертайм. Виключення становлять ігрові варіанти на пере-

можця матчу, в яких є ігровий варіант «нічия», де ігрові варіанти пропонуються тільки на основний час, без урахування 

овертаймів. Якщо матч завершився нічиєю в основний час, овертайм не проводився згідно з регламентом турніру або до-

мовленістю команд у випадку товариського матчу, усі ставки на дану подію підлягають розрахунку на основі фактичного 

результату після закінчення 4 чвертей матчу.

 Якщо в матчі призначений овертайм за підсумками двох або більше матчів, всі ставки (крім обумовлених у прави-

лах винятків) підлягають розрахунку з урахуванням даного овертайму.

 5. ТЕНІС
 5.1. Ігрові варіанти на тенісні матчі пропонується реєструвати на наступні результати подій:

 — Перемога в матчі — чисту перемогу гравця в матчі.

 — Рахунок по сетах — точний рахунок по сетах у матчі.

 — Перемога в сеті — чисту перемогу гравця в сеті.

 — Тай-брейк у сеті — тай-брейк: так/ні. Необхідно вгадати, чи буде в даному сеті тай-брейк чи ні.

 — Тай-брейк у матчі — тай-брейк: так/ні. Необхідно вгадати, чи буде в даному матчі тай-брейк чи ні.

 — Тотал геймів Парне/Непарне — непарне/парне загальну суму геймів у матчі або в сеті.

 — Фора по геймах — сумарну різницю геймів у матчі або в сеті.

 — Тотал геймів — загальну кількість геймів у матчі або в сеті.

 — Індивідуальний тотал по геймах — суму геймів у матчі або в сеті певного гравця.

 — Тотал ейсів — загальну кількість подач на виліт (ейсів).

 — Тотал подвійних помилок — загальну кількість подвійних помилок.

 — Тотал матчболів — загальну кількість матчболів у матчі.

 — Тотал сетболів в сеті — загальну кількість сетболів у сеті.

 — Відсоток виконання 1-ї подачі — відсоток попадання першої подачі гравцем.

 — Максимальна швидкість подачі -км/год — максимальну швидкість подачі.

 — Матч буде виграний ейсом — перемогу в матчі ейсом.

 — Перша подвійна помилка — хто з гравців зробить першу подвійну помилку.

 — Перший брейк у матчі — хто з гравців зробить перший брейк у матчі.

 — Перший ейс — хто з гравців зробить перший ейс в матчі.

 — Середня швидкість 1-ї подачі -км/год — середню швидкість першої подачі в км/год.

 — Середня швидкість 2-ї подачі -км/год — середню швидкість другої подачі в км/год.

 — Хто першим виконає подачу? — хто першим виконає подачу в матчі.

 — Перемога у матчі з матчбола суперника — перемогу в матчі з матчбола суперника.

 — Відсоток виграшу 1-ї подачі — відсоток виграшу м’яча з першої подачі.

 — Відсоток виграшу 2-ї подачі — відсоток виграшу м’яча з другої подачі.

 — Хто виграє гейм — перемогу в геймі. За таким ігровим варіантом пропонується визначити, хто із спортсменів 

виграє гейм.

 — Чи буде 40-40 в геймі — чи буде в геймі рахунок 40-40.

 — Точний рахунок № гейму — точний рахунок гейму.

 — Хто першим виграє № гейму — хто першим набере певну кількість геймів у сеті.

 — Точний рахунок сету — точний рахунок сету по геймах.

 — Тай-брейк переможець — переможця тай-брейку.

 — Тай-брейк точний рахунок — точний рахунок на тай-брейку.

 — Тай-брейк Парне/Непарне — чи буде парна/непарна кількість очок на тай-брейку.

 5.2. Матч вважається таким, що відбувся, з моменту розіграшу першого поінту (якщо перший поінт не був розігра-

ний, то матч вважається таким, що не відбувся).

 5.3. У випадку якщо до старту матчу один із заявлених учасників замінений іншим, коефіцієнти виграшів по ігро-

вим варіантам на таку подію є рівними «1» (окрім командних змагань). У командних змаганнях при заміні одного або де-

кількох учасників з будь-якої причини усі ігрові варіанти на Перехід в наступний раунд (перемогу в турнірі) залишаються 

дійсними.

 5.4. Ігрові варіанти залишаються дійсними в наступних випадках:

 — зміна покриття кортів;

 — зміна місця проведення;

 — заміна закритого корту на відкритий.

 5.5. Ставки на переможця турніру приймаються з урахуванням обов’язкової участі гравця в цьому турнірі. При від-

мові гравця від участі в турнірі до початку матчу, коефіцієнти виграшів по ігровим варіантам на перемогу в турнірі є рівни-

ми «1». Якщо відмова гравця або дискваліфікація сталася під час матчу, то усі ставки на перемогу в турнірі є дійсними.

 5.6. Якщо в тенісному матчі один із учасників з будь-якої причини відмовляється продовжувати гру або був диск-

валіфікований, то:

 5.6.1. У разі якщо матч перервано до завершення першого сету, то ставки на переможця сету, матчу, групу мар-

кетів на матч (Рахунок по сетах, Парне/Непарне, Фора по геймах, Тотал геймів, Індивідуальний тотал по геймах) і став-

ки по ходу сету, які ще не зіграли за фактом переривання матчу, підлягають поверненню з коефіцієнтом виграшу, що 

дорівнює «1».

 За всіма ставками, результат яких відомий до моменту переривання матчу по сету, здійснюється виплата призів 

згідно зі зіграними коефіцієнтами.

 Приклад:

 Грали матч до двох перемог, всі сети з тай-брейком.

 Матч призупинено з рахунком 4:3 в 1-му сеті. Відмова Гравця 1.

 Гравець 1 — Гравець 2 0:0 (4:3).

 Мінімальний загальний тотал на матч = 15 геймів (6:3, 6:0).

 Мінімальний індивідуальний тотал Гравця 1 на матч (ІТГ1) = 4 гейми.

 Мінімальний індивідуальний тотал Гравця 2 на матч (ІТГ2) = 3 гейми.

 З огляду на це, ставки на результати розраховуються наступним чином:

 На матч:

 «Перемога в матчі»: Перемога Пари 1 — повернення, Перемога Пари 2 — повернення.

 «Тотал Непарне/Парне» — виплата з коефіцієнтом «1» (повернення).

 «Рахунок по сетах»: 2:0, 2:1, 1:2, 0:2 — повернення.

 «Тотал»: ставки на число тотала, яке менше 15, вважаються розіграними. Ставки на число тотала, яке більше 15, 

вважаються нерозіграними та підлягають поверненню (виплата з коефіцієнтом «1»).

 «Індивідуальний тотал» (Г1): ставки на число «ІТГ1», яке менше 4, вважаються розіграними. Ставки на число 

«ІТГ1», яке більше 4, вважаються нерозіграними та підлягають поверненню (виплата з коефіцієнтом «1»).

 «Індивідуальний тотал» (Г2): ставки на число «ІТГ2», яке менше 3, вважаються розіграними. Ставки на число 

«ІТГ2», яке більше 3, вважаються нерозіграними та підлягають поверненню (виплата з коефіцієнтом «1»).

 «Фора по сетах»: «-1,5/+1,5», «+1,5/-1,5» — повернення (виплата з коефіцієнтом «1»).

 «Фора». У даному прикладі існують наступні максимально можливі фори в матчі:

 а) 2:1 (6:7, 6:0, 6:0) — перемога Гравця 1 з перевагою в 11 геймів;

 б) 1:2 (7:6, 0:6, 0:6) — перемога Гравця 2 з перевагою в 11 геймів.

 З огляду на це, діапазон фор від «-10,5/+10,5» до «+10,5/-10,5» неоднозначний і підлягає поверненню (виплата з 

коефіцієнтом «1»). Всі інші фори, що не входять у вищезазначений діапазон, вважаються розіграними.

 На перерваний (1-й) сет:

 «Перемога в сеті» — виплата з коефіцієнтом «1» (повернення).

 «Тотал»: мінімально можливо-зіграний тотал на момент зупинки матчу дорівнює 9 (6-3). Ставки на число тотала, 

яке менше 9, вважаються розіграними. Ставки на число тотала, яке більше 9, вважаються нерозіграними та підлягають 

поверненню (виплата з коефіцієнтом «1»).

 «Фора»: в даному прикладі існують наступні максимально можливі рахунки в сеті:

 а) 6:3 — перемога Гравця 1 з перевагою в 3 гейми;

 б) 4:6 — перемога Гравця 2 з перевагою в 2 гейми.

 З огляду на це, діапазон фор від «-2,5/+2,5» до «+1,5/-1,5» неоднозначний (з невизначеним результатом) і підля-

гає поверненню (виплаті з коефіцієнтом «1»). Всі інші фори вважаються розіграними. 

 «Індивідуальний тотал» (Г1): ставки на число «ІТГ1» в сеті, яке менше 4, вважаються розіграними. Ставки на чис-

ло «ІТГ1» в сеті, яке більше 4, вважаються нерозіграними та підлягають поверненню (виплата з коефіцієнтом «1»).

 «Індивідуальний тотал» (Г2): ставки на число «ІТГ2» в сеті, яке менше 3, вважаються розіграними. Ставки на чис-

ло «ІТГ2» в сеті, яке більше 3, вважаються нерозіграними та підлягають поверненню (виплата з коефіцієнтом «1»).

 «Точний рахунок в сеті»: ставки, результат яких визначений на момент зупинки матчу (6-0; 6-1; 6-2; 0-6; 1-6; 2-6; 3-

6), вважаються розіграними. Ставки, результат яких однозначно не визначений на момент зупинки матчу, підлягають по-

верненню (виплата з коефіцієнтом «1»).

 5.6.2. У разі якщо матч перервано після першого сету, всі ставки на переможця в матчі залишаються дійсними.

 Всі ставки першого сету вважаються зіграними до моменту переривання матчу і розраховуються згідно з правила-

ми; ставки на другий сет і на групу маркетів на матч розраховуються за фактом.

 Переможцем матчу вважається гравець, який пройшов до наступного раунду.

 Приклад:

 Грали матч до двох перемог, всі сети з тай-брейком.

 Матч призупинено з рахунком 4:4 в 2-му сеті. Відмова Гравця 1. 

 Гравець 1 — Гравець 2 1:0 (7:6, 4:4).

 Мінімальний загальний тотал на матч = 23 гейми (7:6, 6:4).

 Мінімальний індивідуальний тотал Гравця 1 на матч (ІТГ1) = 11 геймів.

 Мінімальний індивідуальний тотал Гравця 2 на матч (ІТГ2) = 10 геймів.

 З огляду на це, ставки на результати розраховуються наступним чином:

 На матч:

 «Перемога в матчі»: Перемога Гравця 1 — програш, Перемога Гравця 2 — виграш.

 «Тотал Непарне/Парне» — виплата з коефіцієнтом «1» (повернення).

 «Рахунок по сетах»: 0:2 — програш, 2:0, 2:1, 1:2 — повернення.

 «Тотал»: ставки на число тотала, яке менше 23, вважаються розіграними. Ставки на число тотала, яке більше 23, 

вважаються нерозіграними та підлягають поверненню (виплата з коефіцієнтом «1»).

 «Індивідуальний тотал» (Г1): ставки на число «ІТГ1», яке менше 11, вважаються розіграними. Ставки на число 

«ІТГ1», яке більше 11, вважаються нерозіграними та підлягають поверненню (виплата з коефіцієнтом «1»).

 «Індивідуальний тотал» (Г2): ставки на число «ІТГ2», яке менше 10, вважаються розіграними. Ставки на число 

«ІТГ2», яке більше 10, вважаються нерозіграними та підлягають поверненню (виплата з коефіцієнтом «1»).

 «Фора по сетах»: «+1,5/-1,5» — вважаються розіграними, «-1,5/+1,5» — повернення (виплата з ко-

ефіцієнтом «1»).

 «Фора». У даному прикладі існують наступні максимально можливі фори в матчі:

 а) 2:1 (7:6, 6:7, 6:0) — перемога Гравця 1 з перевагою у 6 геймів;

 б) 1:2 (7:6, 4:6, 0:6) — перемога Гравця 2 з перевагою в 7 геймів.

 З огляду на це, діапазон фор від «-5,5/+5,5» до «+6,5/-6,5» неоднозначний і підлягає поверненню (виплата з ко-

ефіцієнтом «1»). Всі інші фори, що не входять у вищезазначений діапазон, вважаються розіграними.

 На перерваний (2-й) сет:

 «Перемога в сеті» — виплата з коефіцієнтом «1» (повернення). 

 «Тотал»: мінімально можливо-зіграний тотал на момент зупинки матчу дорівнює 10 (6-4). Ставки на число тотала, 

яке менше 10, вважаються розіграними. Ставки на число тотала, яке більше 10, вважаються нерозіграними та підлягають 

поверненню (виплата з коефіцієнтом «1»).

 «Фора»: в даному прикладі існують наступні максимально можливі рахунки в сеті:

 а) 6:4 — перемога Гравця 1 з перевагою в 2 гейми;

 б) 4:6 — перемога Гравця 2 з перевагою в 2 гейми.

 З огляду на це, діапазон фор від «-1,5/+1,5» до «+1,5/-1,5» неоднозначний (з невизначеним результатом) і підля-

гає поверненню (виплаті з коефіцієнтом «1»). Всі інші фори вважаються розіграними. 

 «Індивідуальний тотал» (Г1): ставки на число «ІТГ1» в сеті, яке менше 4, вважаються розіграними. Ставки на чис-

ло «ІТГ1» в сеті, яке більше 4, вважаються нерозіграними та підлягають поверненню (виплата з коефіцієнтом «1»).

 «Індивідуальний тотал» (Г2): ставки на число «ІТГ2» в сеті, яке менше 4, вважаються розіграними. Ставки на чис-

ло «ІТГ2» в сеті, яке більше 4, вважаються нерозіграними та підлягають поверненню (виплата з коефіцієнтом «1»).

 «Точний рахунок в сеті»: ставки, результат яких визначений на момент зупинки матчу (6-0; 6-1; 6-2; 6-3; 0-6; 1-6; 2-

6; 3-6), вважаються розіграними. Ставки, результат яких однозначно не визначений на момент зупинки матчу, підлягають 

поверненню (виплата з коефіцієнтом «1»).

 5.6.3. У разі дискваліфікації або відмови гравця, прематчеві маркети:

 а) розраховуються відповідно до пунктів 5.1 та 5.2;

 б) маркети «Тотал сетболів у 1-му сеті», «Тай-брейк у сеті», «Тотал сетболів у 2-му сеті», «Тай-брейк у матчі», «То-

тал ейсів», «Тотал подвійних помилок», «Тотал матчболів», «Перша подвійна помилка», «Перший брейк у матчі», «Пер-

ший ейс» розраховуються за фактом події; якщо подія не визначена, то за ставками відбувається повернення-виплата з 

коефіцієнтом виграшу, що дорівнює «1»;

 в) маркети «Відсоток виконання 1-ї подачі», «Середня швидкість 1-ї подачі -км/год», «Середня швидкість 2-ї по-

дачі -км/год», «Перемога у матчі з матчбола суперника», «Відсоток виграшу 1-ї подачі», «Відсоток виграшу 2-ї подачі» 

підлягають поверненню.

 5.7. У випадку, коли заявлений в лінії як 3-сетовий матч фактично відбувся з 5-ти сетів, або навпаки, призи по ігро-

вим варіантам на «Рахунок по сетах», «Фора по геймах» і «Тотал геймів на матч» підлягають виплаті з коефіцієнтом рів-

ним «1», а ігрові варіанти на чисту перемогу залишаються дійсними.

 5.8. В парних матчах, якщо вказаний склад пар, при заміні хоч би одного з учасників пари коефіцієнт виграшу дорів-

нюватиме «1»; якщо склад не вказаний — ставки залишаються дійсними.

 5.9. Дані про покриття кортів є інформативними, при заміні покриття усі ставки на матч зберігають дійсність. Пре-

тензії відносно невірної інформації з покриття кортів в лінії Оператором не приймаються.

 5.10. До ігрових варіантів Експрес та Система забороняється включати різні події одного і того ж матчу, навіть не 

взаємозалежних напряму. Якщо до Експресу або Системи були включені будь-які події, які відносяться до цього матчу, то 

ця ставка підлягає анулюванню та поверненню, навіть якщо Лотерейна система прийому ставок не блокувала такий ігро-

вий варіант.

 5.11. «Супер-тай-брейк» вважається сетом, що складається з одного гейму.

 5.12. Якщо початок матчу затримано або матч відкладений з будь-якої причини, усі ігрові варіанти на матч залиша-

ються дійсними до кінця матчу або до кінця турніру.

 5.13. Усі результати матчів, а також всі статистичні дані беруться з офіційних сайтів турнірів.

 6. НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС
 6.1. У матчах із настільного тенісу пропонується реєструвати ігрові варіанти на наступні результати подій:

 Матч:

 — Перемога в матчі — перемогу в матчі.

 — Рахунок по сетах — точний рахунок по сетах в матчі.

 — Тотал — загальну кількість набраних очок у матчі.

 — Індивідуальний тотал — сумарну кількість очок у матчі, набраних певним гравцем.

 — Фора по сетах — фору в матчі по сетах.

 — Фора — фору за очками в матчі.

 — Тотал Непарне/Парне — непарне/парне на загальну суму набраних очок у матчі.

 Сет:

 — Перемога в сеті — перемогу в сеті.

 — Тотал — загальну кількість набраних очок в сеті.

 — Індивідуальний тотал — сумарну кількість набраних певним гравцем очок у сеті.

 — Фора — фора за очками в сеті.

 — Тотал Непарне/Парне — непарне/парне на загальну суму набраних очок у сеті.

 — Хто першим набере «n» очки(ів) — хто першим набере певну кількість очок у сеті.

 — Хто виграє «n» очко — хто виграє певне очко в сеті.

 — Хто лідируватиме при «n»очках — визначення лідера після розіграшу командами певної кількості очок.».

 6.2. Якщо матч скасовано (не розпочато) через відмову або дискваліфікацію гравця, або з будь-якої іншої причи-

ни, то коефіцієнти виграшів по ігровим варіантам на таку подіє є рівними «1».

 6.3. Якщо матч перенесений або відкладений з будь-якої причини, усі ставки на матч залишаються дійсними до тих 

пір, поки матч не буде зіграно, але не більше, ніж 25 години від заздалегідь запланованого часу.

 6.4. У випадку якщо один із заявлених учасників замінений до старту матчу іншим, коефіцієнти виграшів по ігро-

вим варіантам на таку подію є рівними «1».

 6.5. Матч вважається таким, що відбувся з моменту розіграшу першого поінту (якщо перший поінт не був розігра-

ний, то матч вважається таким, що не відбувся).

 6.6. Якщо матч почався, але був перерваний в першому сеті і не дограний через будь-яку причину відмови, диск-

валіфікацію гравця, дійсними залишаються тільки ставки, результати яких визначені за фактом на момент зупинки матчу. 

За всіма іншими ставками по даним позиціям, результати яких є невизначеними (незіграними) на момент зупинки матчу, 

призи підлягають виплаті з коефіцієнтом рівним «1».

 Якщо матч почався, але був перерваний після завершення першого сету і не дограний через будь-яку причину від-

мови, дискваліфікацію, то ставки на переможця матчу залишаються дійсними. Дійсними також залишаються ставки, ре-

зультати яких визначені за фактом на момент зупинки матчу. За всіма іншими ставками по даним позиціям, результати 

яких є невизначеними (незіграними) на момент зупинки матчу, відбувається виплата призів з коефіцієнтом «1».

 За результатами в нерозіграних сетах відбувається виплата призів з коефіцієнтом «1».

 У разі якщо сет перерваний, загальний тотал на сет розраховується за принципом мінімально можливо-зіграного 

тотала на момент зупинки матчу. Загальний тотал на матч розраховується за принципом підсумовування тотала у зіграних 

сетах з додаванням мінімально можливо-зіграного тотала у недограному та нерозіграних сетах на момент зупинки матчу. 

Аналогічно для фори на перерваний (недограний) сет і фори на матч.

 Приклад:

 Матч призупинено з рахунком 8:5 в 4-му сеті. Відмова Гравця 2.

 Гравець 1 — Гравець 2 2:1 (11:9, 12:14, 11:7, 8:5).

 Мінімальний загальний тотал на матч = 80 очок (64 в зіграних сетах + 16 мінімально можливо-зіграних очок 

у 4-му сеті).

 Мінімальний індивідуальний тотал Гравця 1 на матч (ІТГ1) = 42.

 Мінімальний індивідуальний тотал Гравця 2 на матч (ІТГ2) = 35.

 З огляду на це, ставки на результати розраховуються наступним чином:

 На матч:

 «Перемога в матчі»: Перемога Гравця 1 — виграш, Перемога Гравця 2 — програш.

 «Тотал Непарне/Парне» — виплата з коефіцієнтом «1».

 «Рахунок по сетах»: 3:0, 0:3, 1:3 — програш, 3:1, 3:2, 2:3 — виплата з коефіцієнтом «1».

 «Тотал»: ставки на число тотала, яке менше 80, вважаються розіграними. Ставки на число тотала, яке більше 80, 

вважаються нерозіграними та підлягають виплаті з коефіцієнтом «1».

 «Індивідуальний тотал» (Г1): ставки на число «ІТГ1», яке менше 42, вважаються розіграними. Ставки на число 

«ІТГ1», яке більше 42, вважаються нерозіграними та підлягають виплаті з коефіцієнтом «1».

 «Індивідуальний тотал» (Г2): ставки на число «ІТГ2», яке менше 35, вважаються розіграними. Ставки на число 

«ІТГ2», яке більше 35, вважаються нерозіграними та підлягають виплаті з коефіцієнтом «1».

 «Фора по сетах»: «-2,5/+2,5», «+1,5/-1,5», «+2,5/-2,5» — вважаються розіграними; «-1,5/+1,5» — відбувається 

виплата з коефіцієнтом «1».

 «Фора». У даному прикладі існують такі максимально можливі рахунки в матчі:

 а) 3:2 (11:9, 12:14, 11:7, 9:11, 11:0) — перемога Гравця 1 з перевагою в 13 очок;

 б) 2:3 (11:9, 12:14, 11:7, 8:11, 0:11) — перемога Гравця 2 з перевагою в 10 очок.

 Виходячи з цього, діапазон фор від «-11,5/+11,5» до «+9,5/-9,5» неоднозначний і підлягає виплаті з коефіцієнтом 

«1». Всі інші фори, що не входять у вищезазначений діапазон, вважаються розіграними.

 На перерваний (4-й) сет:

 «Перемога в сеті» — виплата з коефіцієнтом «1».

 «Тотал»: мінімально можливо-зіграний тотал на момент зупинки матчу дорівнює 16. Ставки на число тотала, яке 

менше 16, вважаються розіграними. Ставки на число тотала, яке більше 16, вважаються нерозіграними та підлягають 

виплаті з коефіцієнтом «1».

 «Фора»: фори з невизначеним результатом знаходяться в діапазоні від «-5,5/+5,5» до «+2,5/-2,5» і підлягають 

виплаті з коефіцієнтом «1». Всі інші фори вважаються розіграними.

 «Індивідуальний тотал» (Г1): ставки на число «ІТГ1» в сеті, яке менше 8, вважаються розіграними. Ставки на чис-

ло «ІТГ1» в сеті, яке більше 8, вважаються нерозіграними та підлягають виплаті з коефіцієнтом «1».

 «Індивідуальний тотал» (Г2): ставки на число «ІТГ2» в сеті, яке менше 5, вважаються розіграними. Ставки на чис-

ло «ІТГ2» в сеті, яке більше 5, вважаються нерозіграними та підлягають виплаті з коефіцієнтом «1».

 7. БАДМІНТОН
 7.1. У матчах з бадмінтону пропонується реєструвати ігрові варіанти на наступні результати подій:

 Матч:

 — Перемога в матчі — перемогу в матчі.

 — Рахунок по сетах — точний рахунок по сетах в матчі.

 — Тотал — загальну кількість набраних очок у матчі.

 — Індивідуальний тотал — сумарну кількість набраних очок у матчі певним гравцем/командою.

 — Фора по сетах — фору по сетах у матчі.

 — Фора — фору за очками в матчі.

 — Тотал Непарне/Парне — непарне/парне на загальну суму набраних очок у матчі.

 Сет:

 — Перемога в сеті — перемогу в сеті.

 — Тотал — загальну кількість набраних очок в сеті.

 — Індивідуальний тотал — сумарну кількість набраних очок в сеті певним гравцем/командою.

 — Фора — фору за очками в сеті.

 — Тотал Непарне/Парне — непарне/парне на загальну суму набраних очок в сеті.

 — Хто першим набере «n» очки(ів) — хто першим набере певну кількість очок в сеті.

 — Хто виграє «n» очко? — хто виграє певне очко в сеті.

 — Точний рахунок — точний рахунок за очками в сеті.

 — Результат сету — виграш переможця сету з певною різницею в очках.

 — Хто лідируватиме при «n»очках — визначення лідера після розіграшу командами певної кількості очок.

 7.2. У випадку якщо один із заявлених учасників замінений до старту матчу іншим, коефіцієнти виграшів по ігро-

вим варіантам на таку подію є рівними «1».

 7.3. Якщо матч скасовано (не розпочато) через відмову або дискваліфікацію гравця, або з будь-якої іншої причи-

ни, то всі ставки на матч підлягають виплаті із коефіцієнтом рівним «1»..

 7.4. Якщо матч перенесено або відкладено з будь-якої причини, всі ставки на матч залишаються дійсними до тих 

пір, поки матч не буде зіграно, але не більше 25 годин від заздалегідь запланованого часу.

 7.5.Матч вважається таким, що відбувся з моменту розіграшу першого поінту, якщо перший поінт не був розігра-

ний, то матч вважається таким, що не відбувся.

 7.6. Якщо матч почався, але був перерваний в першому сеті і не дограний через будь-яку причину відмови, диск-

валіфікацію, дійсними залишаються тільки ставки, результат яких було визначено за фактом на момент зупинки матчу. 

За всіма іншими ставками, результати яких є невизначеними (незіграними) на момент зупинки матчу, відбувається випла-

та призів з коефіцієнтом «1».

 7.7. Якщо матч почався, але був перерваний після завершення першого сету і не дограний через будь-яку 

причину відмови, дискваліфікацію, то ставки на переможця матчу залишаються дійсними. Дійсними також зали-

шаються ставки, результати яких визначені за фактом на момент зупинки матчу. За всіма іншими ставками по да-

ним позиціям, результати яких є невизначеними (незіграними) на момент зупинки матчу, відбувається виплата з 

коефіцієнтом «1».

 Призи за ставками на результати в нерозіграних сетах підлягають виплаті з коефіцієнтом «1».

 У разі якщо сет перерваний, загальний тотал на сет розраховується за принципом мінімально можливо-зіграного 

тотала на момент зупинки матчу. Загальний тотал на матч розраховується за принципом підсумовування тотала у зіграних 

сетах з додаванням мінімально можливо-зіграного тотала у недограному та нерозіграних сетах на момент зупинки матчу. 

Аналогічно для фори на перерваний (недограний) сет і фори на матч.

 Приклад:

 Матч призупинено з рахунком 15:10 в 3-му сеті. Відмова Команди 1.

 Команда 1 — Команда 2 1-1 (21-15, 17-21, 15-10).

 Мінімальний загальний тотал на матч = 105 очок (74 в зіграних сетах + 31 мінімально можливо-зіграних очок в 3-

му сеті) (21:15, 17:21, 21:10).

 Мінімальний індивідуальний тотал Команди 1 на матч (ІТК1) = 53.

 Мінімальний індивідуальний тотал Команди 2 на матч (ІТК2) = 46.

 З огляду на це, ставки на результати розраховуються наступним чином:

 На матч:

 «Перемога в матчі»: Перемога Команди 1 — програш, Перемога Команди 2 — виграш.

 «Рахунок по сетах»: 2:0, 0:2 — програш, 2:1, 1:2 — повернення.

 «Тотал»: ставки на число тотала, яке менше 105, вважаються розіграними. Ставки на число тотала, яке більше 105, 

вважаються нерозіграними та підлягають поверненню (виплата з коефіцієнтом «1»).

 «Індивідуальний тотал» (К1): ставки на число «ІТК1», яке менше 53, вважаються розіграними. Ставки на число 

«ІТК1», яке більше 53, вважаються нерозіграними та підлягають поверненню (виплата з коефіцієнтом «1»).

 «Індивідуальний тотал» (К2): ставки на число «ІТК2», яке менше 46, вважаються розіграними. Ставки на число 

«ІТК2», яке більше 46, вважаються нерозіграними та підлягають поверненню (виплата з коефіцієнтом «1»).

 «Фора по сетах»: «-1,5/+1,5», «+1,5/-1,5» — вважаються розіграними.

 «Фора». У даному прикладі існують такі максимально-можливі рахунки в матчі:

 а) 2-1 (21-15, 17-21, 21-10) — перемога Команди 1 з перевагою в 13 очок;

 б) 1:2 (21-15, 17-21, 15-21) — перемога Команди 2 з перевагою в 4 очки.

 З огляду на це, діапазон фор від «-12,5/+12,5» до «+3,5/-3,5» неоднозначний і підлягає поверненню (виплата з ко-

ефіцієнтом «1»). Всі інші фори, що не входять у вищезазначений діапазон, вважаються розіграними.

 На перерваний (3-й) сет:

 «Перемога в сеті»: Перемога Команди 1 — повернення, Перемога Команди 2 — повернення.

 «Тотал»: мінімально можливо-зіграний тотал на момент зупинки матчу дорівнює 31. Ставки на число тотала, яке 

менше 31, вважаються розіграними. Ставки на число тотала, яке більше 31, вважаються нерозіграними та підлягають по-

верненню (виплата з коефіцієнтом «1»).

 «Фора». У даному прикладі існують такі максимально-можливі рахунки в сеті:

 а) 21:10 — перемога Команди 1 з перевагою в 11 очок;

 б) 15:21 — перемога Команди 2 з перевагою в 6 очок.

 З огляду на це, діапазон фор від «-10,5/+10,5» до «+5,5/-5,5» неоднозначний (з невизначеним результатом) і під-

лягає поверненню (виплаті з коефіцієнтом «1»). Всі інші фори вважаються розіграними.

 «Індивідуальний тотал» (К1): ставки на число «ІТК1» в сеті, яке менше 15, вважаються розіграними. Ставки на чис-

ло «ІТК1» в сеті, яке більше 15, вважаються нерозіграними та підлягають поверненню (виплата з коефіцієнтом «1»).

 «Індивідуальний тотал» (К2): ставки на число «ІТК2» в сеті, яке менше 10, вважаються розіграними. Ставки на чис-

ло «ІТК2» в сеті, яке більше 10, вважаються нерозіграними та підлягають поверненню (виплата з коефіцієнтом «1»).

 «Точний рахунок» — ставки, результат яких визначений на момент зупинки матчу (наприклад, 13:21), вважаються 

розіграними. Ставки, результат яких однозначно не визначений на момент зупинки матчу, підлягають поверненню (випла-

та з коефіцієнтом «1»).

 «Результат сету» — ставки, результат яких визначений на момент зупинки матчу (наприклад, Команда 2 виграє 

з розривом у 8-11 очок), вважаються розіграними. Ставки, результат яких однозначно не визначений на момент зупинки 

матчу, підлягають поверненню (виплата з коефіцієнтом «1»).

 8. АВТО— ТА МОТОГОНКИ
 (Formula 1, MotoGP, German DTM, WTTC, Superbike, Supersport та Trial.)

 8.1. Ігрові варіанти у авто— та мотогонках пропонується реєструвати на наступні результати подій:

 — Переможець гонки. При цьому переможцем вважається гонщик, який зайняв перше місце в підсумковому про-

токолі гонки.

 — Призер гонки (1-3 місце).

 — Хто кращий. За цим ігровим варіантом у запропонованих парах пропонується вгадати гонщика, який виступить 

краще. При цьому, кращим вважається гонщик, який зайняв в підсумковому протоколі більш високе місце. Якщо обидва 

гонщики зійшли з дистанції, то кращим вважається гонщик, який проїхав більшу кількість кругів. Якщо обидва гонщики 

зійшли на одному крузі, то виплата призів здійснюється з коефіцієнтом «1».

 Якщо гонщик проїхав більшу кількість кругів, але був дискваліфікований під час гонки, то кращим вважаєть-

ся будь-який інший гонщик, який не був дискваліфікований під час гонки (навіть якщо не проїхав жодного круга 

внаслідок технічних несправностей). Якщо обидва гонщики були дискваліфіковані під час гонки, то виплата призів 

здійснюється з коефіцієнтом «1». Якщо гонщик був дискваліфікований, то йому зараховується кількість кругів, які 

він проїхав до дискваліфікації.

 Якщо такий ігровий варіант пропонується для команд, то кращою вважається команда, яка набрала більше залі-

кових очок; якщо обидві команди не набрали жодного залікового очка, то кращою вважається команда, у якої сума місць, 

зайнята гонщиками, менша, ніж у іншої.

 — Зійде — не зійде. За цим ігровим варіантом пропонується передбачити, чи зійде/не зійде конкретний гонщик 

з дистанції. При цьому гонщик, який зійшов за декілька кругів до фінішу з дистанції, але класифікований за підсумками 

гонки з відставанням в певну кількість кругів від лідера, вважається таким, який закінчив гонку.

 — Команда 1 вище за команду 2. За цим ігровим варіантом переможець визначається по найменшій сумі місць, 

зайнятих гонщиками цих команд. При рівності суми місць виплата призів здійснюється з коефіцієнтом «1».

 — Гонщик, який проїхав найшвидший круг в гонці.

 8.2. Місця гонщиків визначаються по офіційному підсумковому протоколу, опублікованому відразу після закінчен-

ня гонки. Дискваліфікації гонщиків та зміни в підсумковому протоколі, що відбулися після гонки, не є підставою для пе-

регляду результату розіграшу Лотереї.

 8.3. Переможець для усіх ігрових варіантів на кваліфікацію визначається за офіційним часом кваліфікації, який 

оголошує відповідна регулююча федерація турніру. 

 За ігровими варіантами на пілота, який не показав заліковий час у відповідній кваліфікації, виплата призів здійс-

нюється з коефіцієнтом «1».

 8.4. У разі виникнення спірних моментів Оператор бере до уваги лише дані офіційних Інтернет сайтів та інших дже-

рел (наприклад для Формули-1 — www.formula1.com).

 8.5. Пілоти, що вийшли на розігрівальне коло, автоматично класифікуються, як такі, що стартували в гонці.

 8.6. До ігрових варіантів Експрес та Система забороняється включати різні взаємозалежні події. Якщо до Експресу 

або Системи були включені будь-які взаємозалежні події, то ця ставка підлягає анулюванню та поверненню, навіть якщо 

Лотерейна система прийому ставок не блокувала такий ігровий варіант.

 9. БЕЙСБОЛ
 9.1. У бейсболі можливо зареєструвати ігрові варіанти на наступні результати подій:

 — Перемога однієї з команд, перемога з врахуванням Фори.

 — Тотал (сумарна кількість очок, набраних командами в матчі). Якщо результат співпаде із запропонованим Опе-

ратором значенням Тотала, коефіцієнти виграшів по Лотереї на «менше» або «більше» вважаються рівними «1».

 — Індивідуальна кількість очок, які набере команда (індивідуальний Тотал). Якщо результат співпаде із запропоно-

ваним Оператором значенням індивідуального Тотала, коефіцієнти виграшів по Лотереї на «менше» або «більше» вважа-

ються рівними «1». Купівля в індивідуальному Тоталі команди заборонена. Усі ігрові варіанти на індивідуальний Тотал ко-

манди, зроблені з порушенням цього пункту Умов, підлягають анулюванню та поверненню, а з Експресів і Систем виклю-

чаються, навіть якщо Лотерейна система прийому ставок не блокувала такий ігровий варіант.

 — Господар — Гості. За таким ігровим варіантом пропонується вгадати результати матчів одного ігрового дня та 

тільки тих матчів, що вказані в поточній лінії Програми тиражу. Якщо хоч би в одному з матчів не зіграні 8,5-9 іннінгів, то по 

таким ігровим варіантам виплачуються призи з коефіцієнтом виграшу «1». Розрахунок результату визначається як сума 

очок, набраних господарями, проти суми очок, набраних гостями (у разі нічиєї — виплачується приз як при ставці на пе-

ремогу).

 9.2. Коефіцієнт ігрових варіантів Фора та Тотал є довільним. Купівля під час реєстрації ігрових варіантів на бейсбол 

заборонена. Усі ігрові варіанти, зареєстровані з порушенням цього пункту Умов, підлягають анулюванню та поверненню, а 

з Експресів і Систем виключаються, навіть якщо Лотерейна система прийому ставок не блокувала такий ігровий варіант.

 9.3. Якщо матч не був зіграний впродовж 10 годин з моменту фактичного початку матчу, всі ставки на нього підля-

гають виплаті із коефіцієнтом рівним «1».

 9.4. Якщо інше не обумовлене, розрахунок по усіх ставках робиться на підставі офіційних результатів, включаючи 

всі додаткові іннінги. У товариських зустрічах можливий результат «Нічия». У цьому разі, по ігровим варіантам на пере-

могу виплачуються призи з коефіцієнтом виграшу «1» (якщо в лінії не вказаний коефіцієнт на нічию).

 9.5. Під час всіх бейсбольних чемпіонатів, крім MLB, матч вважається таким, що відбувся, якщо зіграно не менше 

6,5-7 іннінгів. Для чемпіонату MLB матч вважається таким, що відбувся, якщо зіграно не менше 8,5-9 іннінгів.».

 9.6. До Експресу і Системи забороняється включати різні події одного і того ж матчу, навіть не взаємозалежні на-

пряму. Якщо до Експресу або Системи були включені будь-які події, які відносяться до цього матчу, то ця ставка підлягає 

анулюванню та поверненню, навіть якщо Лотерейна система прийому ставок не блокувала такий ігровий варіант.

 9.7. Перша половина матчу у бейсболі визначається повністю зіграними п’ятьма іннінгами. Пропонується реєстру-

вати ігрові варіанти в першій половині гри на Тотал та перемогу з нульовою Форою (у випадку нічиї відбувається виплата 

призу з коефіцієнтом «1» на нульову Фору.

 10. АМЕРИКАНСЬКИЙ ФУТБОЛ
 10.1. Ігрові варіанти в американському футболі пропонується реєструвати на наступні результати подій:

 — Перемога з врахуванням Фори, а в окремих випадках — чиста перемога. Якщо отриманий з урахуванням Фори 

результат — нічия, то коефіцієнт виграшу по такому результату буде рівний «1».

 — Сумарна кількість набраних очок (Тотал). Якщо отриманий результат дорівнює Тоталу, то коефіцієнт виграшу по 

такому результату буде рівний «1».

 — Індивідуальна кількість очок, які набере команда. Якщо отриманий результат дорівнює індивідуальному Тота-

лу команди то коефіцієнт виграшу по такому результату буде рівний «1». Купівля в індивідуальному Тоталі команди не 

дозволяється. Усі ігрові варіанти, зареєстровані з порушенням цього пункту Умов, підлягають анулюванню та повернен-

ню, навіть якщо Лотерейна система прийому ставок не блокувала такий ігровий варіант.

 — Хто кращий. У цій грі пропонується вибрати для порівняння дві команди з однаковою Форою. Кращою буде та 

команда, у якої різниця очок буде вища, ніж у другої. При однаковій різниці виплачується приз з коефіцієнтом виграшу 

«1». Коефіцієнт для ігрового варіанту «Хто кращий» дорівнює «1,8».
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 — «Де більше». За цим ігровим варіантом пропонується вибрати для порівняння два матчі з однаковим «Тота-

лом» та коефіцієнтом на нього та передбачити, в якому з них буде забито більше очок. При однаковій результативності 

виплачується приз з коефіцієнтом виграшу «1». Коефіцієнт для ігрового варіанту «Де більше» дорівнює «1,8».

 10.2. Результат матчу в американському футболі визначається з урахуванням додаткового часу. Овертайм врахо-

вується при розрахунку результатів усіх ігрових варіантів, за винятком ігрових варіантів «1-а половина/матч», «Різниця в 

очках», і результатів четвертої чверті.

 10.3. До Експресу і Системи забороняється включати різні події одного і того ж матчу, навіть не взаємозалежні на-

пряму. Якщо до Експресу або Системи були включені будь-які події, які відносяться до цього матчу, то ця ставка підлягає 

анулюванню та поверненню, навіть якщо Лотерейна система прийому ставок не блокувала такий ігровий варіант.

 11. БІАТЛОН, ЛИЖНІ ПЕРЕГОНИ, ГІРСЬКІ ЛИЖІ, СТРИБКИ З ТРАМПЛІНА 
 11.1. Ігрові варіанти у вказаних видах спорту пропонується реєструвати на наступні результати події:

 — Переможець гонки. При цьому, переможцем вважається гонщик, який зайняв в підсумковому протоколі перше 

місце. Якщо гонщик не вийшов на старт гонки, то коефіцієнт виграшу по такому результату буде рівний «1».

 — Хто кращий. За таким ігровим варіантом у запропонованих парах необхідно передбачити гонщика, який 

виступить краще. При цьому кращим вважається гонщик, який зайняв в підсумковому протоколі більш високе міс-

це. Якщо обоє гонщиків зійшли з дистанції, то виплата призів здійснюється з коефіцієнтом «1», а з Експресу або 

Системи виключаються.

 — У біатлоні пропонується ігровий варіант на сумарну кількість промахів учасника (Тотал промахів). Якщо отрима-

ний результат дорівнює індивідуальному Тоталу, то коефіцієнт виграшу по такому результату буде рівний «1».

 11.2. Місця спортсменів визначаються за офіційним підсумковим протоколом, опублікованим відразу після закін-

чення гонки. Зміни в протоколі змагання, пов’язані з дискваліфікацією спортсменів, які були дискваліфіковані після гон-

ки, Оператором не враховуються.

 11.3. Якщо у вказаний день гонка не була проведена, то виплата призів по таким ігровим варіантом здійснюється з 

коефіцієнтом «1».

 11.4. До Експресу і Системи забороняється включати взаємозалежні події, які відносяться до гонки. Якщо до Екс-

пресу або Системи були включені будь-які взаємозалежні події, які відносяться до гонки, то ця ставка підлягає анулюван-

ню та поверненню, навіть якщо Лотерейна система прийому ставок не блокувала такий ігровий варіант 

 11.5. Якщо після зупинки подія була відновлена на іншому треку (трасі), по усім ігровим варіантам, зареєстрова-

ним на цю подію, окрім ігрових варіантів, результат яких однозначно визначений до моменту зупинки гонки, призи підля-

гають виплаті з коефіцієнтом «1».

 11.6. У разі зміни дистанції, кількості раундів змагань, а також у разі зміни місця проведення змагань, коефіцієнт 

виграшу по такому результату буде рівний «1».

 12. БОКС
 12.1. У боксі пропонується реєструвати ігрові варіанти на раунди. За таким ігровим варіантом пропонується перед-

бачити, в якому раунді і ким буде отримана перемога. В даному випадку мається на увазі перемога в матчі, а не перемога в 

раунді. Якщо перемога оголошена шляхом рішення суддів після закінчення останнього раунду поєдинку, усі ігрові варіан-

ти на перемогу учасників в останньому раунді поєдинку залишаються дійсними і вважаються програшними.

 12.2. Поєдинок вважається початим після першого гонгу. За ігровим варіантом на перемогу одного з учасників, по-

няття «перемога» означає: перемогу по очках, перемогу нокаутом, перемогу технічним нокаутом, дискваліфікацію супер-

ника або його відмову.

 Поняття «Дострокова перемога» означає: нокаут, технічний нокаут, дискваліфікацію суперника або його відмову.

 Поняття «Перемога по очках» означає перемогу, здобуту за рішенням суддів після закінчення усіх раундів бою, а 

також перемогу за «технічним рішенням суддів».

 12.3. За ігровим варіантом на кількість раундів, якщо боксер не вийшов на початок наступного раунду після удару 

гонгу, то вважається, що матч закінчився в попередньому раунді.

 12.4. Якщо запланована кількість раундів змінилася, то усі ігрові варіанти на результат бою залишаються дійсни-

ми, а призи по ігровим варіантам на кількість раундів підлягають виплаті з коефіцієнтом «1».

 12.5. При перенесенні поєдинку на іншу арену усі ігрові варіанти на поєдинок залишаються дійсними.

 12.6. До Експресу і Системи забороняється включати різні події одного і того ж матчу, навіть не взаємозалежні на-

пряму. Якщо до Експресу або Системи були включені будь-які події, які відносяться до цього матчу, то ця ставка підлягає 

анулюванню та поверненню, навіть якщо Лотерейна система прийому ставок не блокувала такий ігровий варіант.

 13. ГАНДБОЛ
 13.1. Ігрові варіанти у гандболі пропонується реєструвати на наступні результати подій:
 — Перемога з врахуванням Фори, а в окремих випадках — чиста перемога в матчі. Якщо отриманий з урахуван-

ням Фори результат — нічия, то коефіцієнт виграшу по такому результату буде рівний «1».

 — Сумарна кількість закинутих м’ячів (Тотал). Якщо отриманий результат дорівнює Тоталу, то коефіцієнт виграшу 

по такому результату буде рівний «1».

 — Сумарна кількість закинутих м’ячів однієї з команд (індивідуальний Тотал команди). Якщо отриманий результат 

дорівнює індивідуальному Тоталу команди то коефіцієнт виграшу по такому результату буде рівний «1». Усі ігрові варіан-

ти, зареєстровані з порушенням цього пункту Умов, підлягають анулюванню та поверненню, навіть якщо Лотерейна сис-

тема прийому ставок не блокувала такий ігровий варіант.

 13.2. Ігрові варіанти на матчі реєструються тільки на основний час, окрім спеціально обумовлених в лінії Програми 

тиражу випадків.

 13.3. В гандбольних матчах купівля як в Фори, так й в Тоталу не допускається. Усі ігрові варіанти, зареєстровані з 

порушенням цього пункту Умов, підлягають анулюванню та поверненню, навіть якщо Лотерейна система прийому ставок 

не блокувала такий ігровий варіант.

 13.4. До Експресу і Системи забороняється включати різні події одного і того ж матчу, навіть не взаємозалежні на-

пряму. Якщо до Експресу або Системи були включені будь-які події, які відносяться до цього матчу, то ця ставка підлягає 

анулюванню та поверненню, навіть якщо Лотерейна система прийому ставок не блокувала такий ігровий варіант.

 14. ВОЛЕЙБОЛ
 14.1. Ігрові варіанти у волейболі пропонується реєструвати на наступні результати подій:

 Матч:

 — Перемога в матчі — перемогу в матчі.

 — Рахунок по сетах — точний рахунок по сетах в матчі.

 — Тотал — загальну кількість набраних очок у матчі.

 — Індивідуальний тотал — сумарну кількість набраних очок у матчі певною командою.

 — Фора по сетах — фору по сетах у матчі.

 — Фора — фору за очками в матчі.

 — Тотал Непарне/Парне — непарне/парне на загальну суму набраних очок у матчі.

 Сет:

 — Перемога в сеті — перемогу в сеті.

 — Тотал — загальну кількість набраних очок в сеті.

 — Індивідуальний тотал — сумарну кількість набраних очок в сеті певною командою.

 — Фора — фору за очками в сеті.

 — Тотал Непарне/Парне — непарне/парне на загальну суму набраних очок в сеті.

 — Хто першим набере «n» очки(ів) — хто першим набере певну кількість очок в сеті.

 — Хто виграє «n» очко — хто виграє певне очко в сеті.

 — Точний рахунок — точний рахунок за очками в сеті.

 — Результат сету — виграш переможця сету з певною різницею в очках.

 — Хто лідируватиме при «n»очках — визначення лідера після розіграшу командами певної кількості очок.».

 14.2. Якщо матч скасовано (не розпочато) через відмову або дискваліфікацію команди, або з будь-якої іншої при-

чини, то всі ставки на матч підлягають виплаті із коефіцієнтом «1».

 14.3. Якщо матч перенесено або відкладено з будь-якої причини, всі ставки на матч залишаються дійсними до тих 

пір, поки матч не буде зіграно, але не більше 25 годин від заздалегідь запланованого часу.

 14.4. Матч вважається таким, що відбувся з моменту розіграшу першого поінту (якщо перший поінт не був розігра-

ний, то матч вважається таким, що не відбувся).

 14.5. Якщо матч почався, але був перерваний в першому сеті і не дограний через будь-яку причину відмови, диск-

валіфікацію, дійсними залишаються тільки ставки, результати яких було визначено за фактом на момент зупинки матчу. 

За всіма іншими ставками, результати яких є невизначеними (незіграними) на момент зупинки матчу, відбувається випла-

та призів з коефіцієнтом «1».

 Якщо матч почався, але був перерваний після завершення першого сету і не дограний через будь-яку причину від-

мови, дискваліфікацію, то ставки на переможця матчу залишаються дійсними. Дійсними також залишаються ставки, ре-

зультати яких визначені за фактом на момент зупинки матчу. За всіма іншими ставками, результати яких є невизначени-

ми (незіграними) на момент зупинки матчу, відбувається виплата призів з коефіцієнтом виграшу рівним «1».

 Призи за ставками на результати в нерозіграних сетах підлягають виплаті з коефіцієнтом «1».

 У разі якщо сет перерваний, загальний тотал на сет розраховується за принципом мінімально можливо-зіграного 

тотала на момент зупинки матчу. Загальний тотал на матч розраховується за принципом підсумовування тотала у зіграних 

сетах з додаванням мінімально можливо-зіграного тотала у недограному та нерозіграних сетах на момент зупинки матчу. 

Аналогічно для фори на перерваний (недограний) сет і фори на матч.

 Приклад:

 Матч призупинено з рахунком 15:17 в 2-му сеті. Відмова Команди 2.

 Команда 1 — Команда 2 1:0 (25:20, 15:17).

 Мінімальний загальний тотал на матч = 112 очок (45 в зіграних сетах + 67 мінімально можливо-зіграних очок у не-

дограному та нерозіграних сетах) (25:20, 25:17, 25:0).

 Мінімальний індивідуальний тотал Команди 1 на матч (ІТК1) = 40.

 Мінімальний індивідуальний тотал Команди 2 на матч (ІТК2) = 37.

 З огляду на це, ставки на результати розраховуються наступним чином:

 На матч:

 «Перемога в матчі»: Перемога Команди 1 — виграш, Перемога Команди 2 — програш.

 «Рахунок по сетах»: 0:3 — програш, 1:3, 2:3, 3:0, 3:1, 3:2 — виплата з коефіцієнтом «1» (повернення).

 «Тотал»: ставки на число тотала, яке менше 112, вважаються розіграними. Ставки на число тотала, яке більше 112, 

вважаються нерозіграними та підлягають поверненню (виплата з коефіцієнтом «1»).

 «Індивідуальний тотал» (К1): ставки на число «ІТК1», яке менше 40, вважаються розіграними. Ставки на число 

«ІТК1», яке більше 40, вважаються нерозіграними та підлягають поверненню (виплата з коефіцієнтом «1»).

 «Індивідуальний тотал» (К2): ставки на число «ІТК2», яке менше 37, вважаються розіграними. Ставки на число 

«ІТК2», яке більше 37, вважаються нерозіграними та підлягають поверненню (виплата з коефіцієнтом «1»).

 «Фора по сетах»: «+2,5/-2,5» — вважаються розіграними, всі інші — не визначені і підлягають поверненню (випла-

та з коефіцієнтом «1»).

 «Фора». У даному прикладі існують такі максимально можливі фори в матчі:

 а) 3:1 (25:20, 23:25, 25:0, 25:0) — перемога Команди 1 з перевагою в 53 очки;

 б) 2:3 (25:20, 25:23, 0:25, 0:25, 0:15) — перемога Команди 2 з перевагою в 58 очок.

 З огляду на це, діапазон фор від «-52,5/ +52,5» до «+57,5/-57,5» неоднозначний і підлягає поверненню (виплата 

з коефіцієнтом «1»). Всі інші фори, що не входять у вищезазначений діапазон, вважаються розіграними.

 На перерваний (2-й) сет:

 «Перемога в сеті»: виплата з коефіцієнтом «1» (повернення).

 «Тотал»: мінімально можливо-зіграний тотал на момент зупинки матчу дорівнює 40. Ставки на число тотала, яке 

менше 40, вважаються розіграними. Ставки на число тотала, яке більше 40, вважаються нерозіграними та підлягають по-

верненню (виплата з коефіцієнтом «1»).

 «Фора». У даному прикладі існують наступні максимально-можливі рахунки в сеті:

 а) 25:17 — перемога Команди 1 з перевагою у 8 очок;

 б) 15:25 — перемога Команди 2 з перевагою в 10 очок.

 З огляду на це, діапазон фор від «-7,5/+7,5» до «+9,5/-9,5» неоднозначний (з невизначеним результатом) і підля-

гає поверненню (виплаті з коефіцієнтом «1»). Всі інші фори вважаються розіграними.

 «Індивідуальний тотал» (K1): ставки на число «ІТК1» в сеті, яке менше 15, вважаються розіграними. Ставки 

на число «ІТК1» в сеті, яке більше 15, вважаються нерозіграними та підлягають поверненню (виплата з коефіцієн-

том «1»).

 «Індивідуальний тотал» (K2): ставки на число «ІТК2» в сеті, яке менше 17, вважаються розіграними. Ставки на чис-

ло «ІТК2» в сеті, яке більше 17, вважаються нерозіграними та підлягають поверненню (виплата з коефіцієнтом «1»).

 «Точний рахунок»: ставки, результат яких визначений на момент зупинки матчу (наприклад, 25:16), вважаються 

розіграними. Ставки, результат яких однозначно не визначений на момент зупинки матчу, підлягають поверненню (випла-

та з коефіцієнтом «1»)

 «Результат сету» — ставки, результат яких визначений на момент зупинки матчу (наприклад, Команда 1 виграє з 

розривом в 12 і більше очок), вважаються розіграними. Ставки, результат яких однозначно не визначений на момент зу-

пинки матчу, підлягають поверненню (виплата з коефіцієнтом «1»).

 5. Якщо в матчі грається «Золотий Сет» (згідно з регламентом окремих турнірів), при розрахунку ставок на даний 

матч Золотий сет не враховується. Золотий сет впливає тільки на розрахунок ставок на прохід до наступного раунду і виз-

начення переможця певного раунду/турніру.»

 15. ПЛЯЖНИЙ ВОЛЕЙБОЛ
 15.1. Ігрові варіанти у матчах з пляжного волейболу пропонується реєструвати на наступні результати подій:

 Матч:

 — Перемога в матчі — перемогу в матчі.

 — Рахунок по сетах — точний рахунок по сетах в матчі.

 — Тотал — загальну кількість набраних очок у матчі.

 — Індивідуальний тотал — сумарну кількість набраних певною командою очок у матчі.

 — Фора по сетах — фору по сетах в матчі.

 — Фора — фору за очками в матчі.

 — Тотал Непарне/Парне — непарне/парне на загальну суму набраних очок у матчі.

 Сет:

 — Перемога в сеті — перемогу в сеті.

 — Тотал — загальну кількість набраних очок в сеті.

 — Індивідуальний тотал — сумарну кількість набраних очок певною командою в сеті.

 — Фора — фору за очками в сеті.

 — Тотал Непарне/Парне — непарне/парне на загальну суму набраних очок в сеті.

 — Хто першим набере «n» очки(ів) — хто першим набере певну кількість очок в сеті.

 — Хто виграє «n» очко — хто виграє певне очко в сеті.

 — Точний рахунок — точний рахунок за очками в сеті.

 — Результат сету — виграш переможця сету з певною різницею в очках.

 — Хто лідируватиме при «n»очках — визначення лідера після розіграшу командами певної кількості очок.

 15.2. Якщо матч скасовано (не розпочато) через відмову або дискваліфікацію гравця, або з будь-якої іншої причи-

ни, то всі ставки на матч підлягають виплаті із коефіцієнтом «1».

 15.3. Якщо матч перенесено або відкладено з будь-якої причини, всі ставки на матч залишаються дійсними до тих 

пір, поки матч не буде зіграно, але не більше 25 годин від заздалегідь запланованого часу.

 15.4. У разі якщо один із заявлених учасників замінений до старту матчу іншим, всі ставки на таку подію підляга-

ють виплаті із коефіцієнтом «1».

 15.5. Матч вважається таким, що відбувся з моменту розіграшу першого поінту (якщо перший поінт не був розігра-

ний, то матч вважається таким, що не відбувся).

 15.6. Якщо матч почався, але був перерваний в першому сеті і не дограний через будь-яку причину відмови, дискваліфікацію, 

дійсними залишаються тільки ставки, результати яких було визначено за фактом на момент зупинки матчу. За всіма іншими ставка-

ми, результати яких є невизначеними (незіграними) на момент зупинки матчу, відбувається виплата призів з коефіцієнтом «1».

 Якщо матч почався, але був перерваний після завершення першого сету і не дограний через будь-яку причи-

ну відмови, дискваліфікацію, то ставки на переможця матчу залишаються дійсними. Дійсними також залишають-

ся ставки, результати яких визначені за фактом на момент зупинки матчу. За всіма іншими ставками по даним по-

зиціям, результати яких є невизначеними (незіграними) на момент зупинки матчу, відбувається виплата призів з 

коефіцієнтом «1».

 Призи за ставками на результати в нерозіграних сетах підлягають виплаті з коефіцієнтом «1».

 У разі якщо сет перерваний, загальний тотал на сет розраховується за принципом мінімально можливо-зіграного 

тотала на момент зупинки матчу. Загальний тотал на матч розраховується за принципом підсумовування тотала у зіграних 

сетах з додаванням мінімально можливо-зіграного тотала у недограному та нерозіграних сетах на момент зупинки матчу. 

Аналогічно для фори на перерваний (недограний) сет і фори на матч.

 Приклад:

 Матч призупинено з рахунком 10:5 в 3-му сеті. Відмова Пари 1.

 Пара 1 — Пара 2 1:1 (21:19, 17:21, 10:5).

 Мінімальний загальний тотал на матч = 98 очок (78 в зіграних сетах + 20 мінімально можливо-зіграних очок в 3-му сеті).

 Мінімальний індивідуальний тотал Пари 1 на матч (ІТП1) = 48.

 Мінімальний індивідуальний тотал Пари 2 на матч (ІТП2) = 45.

 З огляду на це, ставки на результати розраховуються наступним чином:

 На матч:

 «Перемога в матчі»: Перемога Пари 1 — програш, Перемога Пари 2 — виграш.

 «Тотал Непарне/Парне» — виплата з коефіцієнтом «1» (повернення).

 «Рахунок по сетах»: 2:0, 0:2 — програш, 2:1, 1:2 — повернення.

 «Тотал»: ставки на число тотала, яке менше 98, вважаються розіграними. Ставки на число тотала, яке більше 98, 

вважаються нерозіграними та підлягають поверненню (виплата з коефіцієнтом «1»).

 «Індивідуальний тотал» (П1): ставки на число «ІТП1», яке менше 48, вважаються розіграними. Ставки на число 

«ІТП1», яке більше 48, вважаються нерозіграними та підлягають поверненню (виплата з коефіцієнтом «1»).

 «Індивідуальний тотал» (П2): ставки на число «ІТП2», яке менше 45, вважаються розіграними. Ставки на число 

«ІТП2», яке більше 45, вважаються нерозіграними та підлягають поверненню (виплата з коефіцієнтом «1»).

 «Фора по сетах»: «-1,5/1,5», «+1,5/-1,5» — вважаються розіграними.

 «Фора». У даному прикладі існують наступні максимально можливі фори в матчі:

 а) 2:1 (21:19, 17:21, 15:5) — перемога Пари 1 з перевагою у 8 очок;

 б) 1:2 (21:19, 17:21, 10:15) — перемога Пари 2 з перевагою в 7 очок.

 З огляду на це, діапазон фор від «-7,5/+7,5» до «+6,5/-6,5» неоднозначний і підлягає поверненню (виплата з ко-

ефіцієнтом «1»). Всі інші фори, що не входять у вищезазначений діапазон, вважаються розіграними.

 На перерваний (3-й) сет:

 «Перемога в сеті»: Перемога Пари 1 — повернення, Перемога Пари 2 — повернення.

 «Тотал»: мінімально можливо-зіграний тотал на момент зупинки матчу дорівнює 20. Ставки на число тотала, яке 

менше 20, вважаються розіграними. Ставки на число тотала, яке більше 20, вважаються нерозіграними та підлягають по-

верненню (виплата з коефіцієнтом «1»).

 «Фора»: в даному прикладі існують наступні максимально можливі рахунки в сеті:

 а) 15:5 — перемога Пари 1 з перевагою в 10 очок;

 б) 10:15 — перемога Пари 2 з перевагою в 5 очок.

 З огляду на це, діапазон фор від «-9,5/+9,5» до «+4,5/-4,5» неоднозначний (з невизначеним результатом) і підля-

гає поверненню (виплаті з коефіцієнтом «1»). Всі інші фори вважаються розіграними. 

 «Індивідуальний тотал» (П1): ставки на число «ІТП1» в сеті, яке менше 10, вважаються розіграними. Ставки на чис-

ло «ІТП1» в сеті, яке більше 10, вважаються нерозіграними та підлягають поверненню (виплата з коефіцієнтом «1»).

 «Індивідуальний тотал» (П2): ставки на число «ІТП2» в сеті, яке менше 5, вважаються розіграними. Ставки на чис-

ло «ІТП2» в сеті, яке більше 5, вважаються нерозіграними та підлягають поверненню (виплата з коефіцієнтом «1»).

 «Точний рахунок»: ставки, результат яких визначений на момент зупинки матчу (наприклад, 8:15), вважаються 

розіграними. Ставки, результат яких однозначно не визначений на момент зупинки матчу, підлягають поверненню (випла-

та з коефіцієнтом «1»).

 «Результат сету»: ставки, результат яких визначений на момент зупинки матчу (наприклад, Пара 2 виграє з розри-

вом у 8-11 очок), вважаються розіграними. Ставки, результат яких однозначно не визначений на момент зупинки матчу, 

підлягають поверненню (виплата з коефіцієнтом «1»).

 16. РЕГБІ
 16.1. Ігрові варіанти у регбі пропонується реєструвати на наступні результати подій:

 — Перемога з врахуванням Фори по набраних очках та в матчі. Якщо отриманий з урахуванням Фори результат 

— нічия, то коефіцієнт виграшу по такому результату буде рівний «1», а з Експресу або Системи виключається.

 — Сумарна кількість ігрових очок (Тотал). Якщо отриманий результат дорівнює Тоталу, то коефіцієнт виграшу по 

такому результату буде рівний «1».

 16.2. Ігрові варіанти реєструються без урахування овертайму (ОТ), якщо в Умовах або в лінії Програми тиражу не 

обумовлене інше, на основний час (80 хвилин і компенсований час).

 16.3. В регбійних матчах купівля як в Фори, так й в Тоталу не допускається. Усі ігрові варіанти, зареєстровані з по-

рушенням цього пункту Умов, підлягають анулюванню та поверненню, а з Експресів або Системи виключаються, навіть 

якщо Лотерейна система прийому ставок не блокувала такий ігровий варіант.

 16.4. До Експресу і Системи забороняється включати різні події одного і того ж матчу, навіть не взаємозалежні на-

пряму. Якщо до Експресу або Системи були включені будь-які події, які відносяться до цього матчу, то ця ставка підлягає 

анулюванню та поверненню, навіть якщо Лотерейна система прийому ставок не блокувала такий ігровий варіант.

 17. СНУКЕР
 17.1. У снукері пропонується ігровий варіант «Хто пройде далі». У такому ігровому варіанті необхідно передбачити 

гравця, який пройде далі в турнірній сітці. Якщо обидва гравці покинули турнір, кращим вважатиметься той, хто пройшов 

далі в турнірній сітці; якщо обидва гравці вибули в одному раунді, або гравець відмовився виступати на турнірі до його по-

чатку, то коефіцієнт виграшу по таким результатам буде рівний «1». 

 17.2. Якщо матч, що почався, не завершений з якої-небудь причини, то призи по ігровим варіантам по фреймах (пар-

тіях), результат яких однозначно визначений до моменту його зупинки, підлягають виплаті. По усіх інших ігрових варіантах 

виплачується виграш з коефіцієнтом «1».

 17.3. Фора й Тотал вказуються у фреймах (партіях), якщо в лінії Програми тиражу не вказане інше.

 18. КЕРЛІНГ
 18.1. Ігрові варіанти на матчі по керлінгу приймаються з урахуванням екстра-ендів, якщо не обумовлене інше.

 18.2. Ігрові варіанти на матчі, які відкладені або перенесені з яких-небудь причин (таких як: лід, що тане, проблеми 

з електрикою, проблеми з розкладом тощо), вважатимуться дійсними до закінчення турніру.

 19. ДАРТС
 19.1. Якщо матч перерваний або скорочений, переможцем матчу визнається учасник, що пройшов в наступний ра-

унд або оголошений переможцем матчу згідно з рішенням суддів регулюючого органу/федерації цього турніру.

 19.2. За ігровими варіантами на абсолютного переможця, усі ставки вважаються дійсними. Якщо учасник виходить 

з гри до початку події, то усі ігрові варіанти на цього гравця вважаються програшними.

 19.3. По ігрових варіантах на перемогу в матчі розрахунок робиться тільки якщо один з гравців кинув дротик 

на початку першого раунду. Якщо перший дротик не був кинутий, то коефіцієнт виграшу по таким результатам буде 

рівний «1». 

 19.4. Якщо матч, що почався, не завершений з якої-небудь причини, то ті результати, які однозначно визна-

чені до моменту його зупинки, підлягають розрахунку. По усіх інших ігрових варіантах проводиться виплата призу 

з коефіцієнтом «1».

 20. ГОЛЬФ
 20.1. Ігрові варіанти у гольфі пропонується реєструвати на наступні результати подій:

 — Переможець турніру. Переможцем вважається гольфіст, що зайняв перше місце в турнірі.

 Якщо два лідируючі учасники (чи декілька) показують однакові результати після закінчення основного часу гри, пе-

реможець турніру зазвичай визначається по системі з вибуванням із застосуванням правила «раптової смерті». У такому 

разі переможець «плей-офф» оголошується переможцем турніру і при цьому усі інші учасники займають друге місце.

 У деяких турнірах офіційні особи можуть запропонувати претендентам на звання переможця пройти певне число 

додаткових лунок. У таких випадках переможцем оголошується учасник, що набрав найменшу кількість очок в результаті 

проходження обумовленого числа лунок, а друге місце займають інші учасники.

 — Хто кращий. За цим ігровим варіантом, у визначених парах пропонується зробити прогноз щодо гольфіста, який 

виступить краще. Кращим буде гольфіст, який пройде повний круг (18 лунок) з найменшою кількістю очок.

 Якщо учасник, що почав гру, виходить з неї до проходження усіх 18-ти лунок, йому присуджується поразка неза-

лежно від рахунку. Початком гри вважається перший удар у бік лунки. Якщо учасник виходить з гри до її початку, то по іг-

ровим варіантам на усіх гравців цієї групи, проводиться виплата призу з коефіцієнтом «1».

 Якщо початкуюча гру група переформується, ігрові варіанти, зареєстровані на спочатку сформовану групу, вважа-

ються дійсними.

 20.2. Якщо початок туру перенесений або гра відкладена впродовж туру, усі ігрові варіанти вважаються діючими 

протягом 48 годин. Якщо ця подія перенесена більш ніж на 48 годин то проводиться повернення.

 21. ЛЕГКА АТЛЕТИКА
 21.1. В легкій атлетиці пропонується ігровий варіант «Хто краще», де з двох запропонованих учасників кращим 

буде визнаний той, хто займе більш високе місце в підсумковому протоколі. Якщо обидва учасники не зробили жодної ре-

зультативної спроби або не закінчили змагання, то виплата призу здійснюється з коефіцієнтом «1». Якщо обидва учасни-

ки вибули на попередній стадії, то кращим буде визнаний той з них, хто вийшов у більш високу стадію, при рівності цього 

показника виплата призу здійснюється з коефіцієнтом «1».

 21.2. Дійсними вважаються результати, оголошені на підставі офіційних протоколів і інших офіційних джерел ін-

формації, після фактичного закінчення події і не враховує результати, скасовані пізніше із-за протестів, допінгових конт-

ролів або інших причин.

 21.3. Місця спортсменів визначаються по офіційному підсумковому протоколу, опублікованому відразу після зма-

гання. Дискваліфікація спортсменів і (чи) команд, в наслідок якої настали зміни у підсумковому протоколі, Оператором не 

враховуються.

 21.4. До Експресу і Системи забороняється включати взаємозалежні події, які відносяться до цього змагання. Якщо 

до Експресу або Системи були включені будь-які взаємозалежні події, які відносяться до гонки, то ця ставка підлягає ану-

люванню та поверненню, навіть якщо Лотерейна система прийому ставок не блокувала такий ігровий варіант 

 22. ВОДНЕ ПОЛО, ФУТЗАЛ, МІНІ-ФУТБОЛ, ПЛЯЖНИЙ ФУТБОЛ, ХОКЕЙ НА ТРАВІ, ФЛОРБОЛ
 22.1. Усі ігрові варіанти реєструються на основний час матчу, якщо інше не вказане в лінії Програми тиражу події. 

Виняток становлять ігрові варіанти на Перехід.

 22.2. Якщо який-небудь матч не завершений, то ті результати, які однозначно визначені до моменту його зупин-

ки (наприклад, результат першого тайму, перший забитий гол та його час тощо), приймаються для розрахунків призів. По 

усіх інших ігрових варіантах здійснюється виплата призу з коефіцієнтом «1».

 22.3. Ігрові варіанти на матчі по футзалу реєструються на обумовлений регламентом основний час гри (2 тайми по 

25 хвилин для матчів чемпіонату Росії, 2 тайми по 20 хвилин для інших турнірів), якщо в лінії Програми тиражу не вказане 

інше. У разі зміни Формату матчу (турніру), проводиться виплата призу з коефіцієнтом виграшу «1».

 23. ВЕЛОСПОРТ
 23.1. За ігровими варіантами на перемогу у велогонці переможцем вважається гонщик, що знаходиться на першо-

му місці за підсумками усього змагання.

 Якщо жоден з гонщиків не завершує гонку, переможцем вважається гонщик, що завершив більшість етапів.

 Якщо обидва гонщики закінчують рівну кількість етапів, переможцем вважається той, який знаходиться вище по 

класифікації на останньому завершеному етапі.

 23.2. При порівнянні гонщиків за ігровими варіантами на перемогу на етапі ставка вважається дійсною, тільки якщо 

обидва гонщики вступили в гонку. Переможець — той гонщик, який покаже кращий час. Якщо жоден з гонщиків не класи-

фікований, проводиться виплата призу з коефіцієнтом виграшу «1».

 23.3. Дійсними вважаються результати, оголошені на підставі офіційних протоколів і інших офіційних джерел ін-

формації після фактичного закінчення події та не враховує результати, скасовані пізніше із-за протестів, допінгових конт-

ролів або інших причин.

 Місця спортсменів визначаються за офіційним підсумковим протоколом, опублікованим відразу після закінчення 

гонки. Зміни в протоколі змагання, пов’язані з дискваліфікацією спортсменів, які були дискваліфіковані після гонки, Опе-

ратором не враховуються.

 23.4. У випадку якщо етап перерваний, за всіма ігровими варіантами, окрім тих, результат яких однозначно визна-

чений, проводиться виплата призу з коефіцієнтом виграшу «1».

 У випадку якщо гонка перервана (не проведено вказане за статутом число етапів), за всіма ігровими варіантами, 

окрім тих, результат яких однозначно визначений, проводиться виплата призу з коефіцієнтом виграшу «1».

 24. ШАХИ
 24.1. В шахових поєдинках пропонується реєструвати ігрові варіанти на результат партії (перемогу, нічию, поразку 

або подвійний результат — 1Х, 12, Х2) одного з учасників та на результат з врахуванням Фори.

 24.2. В окремих випадках, можлива реєстрація ігрових варіантів на кількість ходів в партії (Тотал). Тотал партії виз-

начається по кількості ходів, зроблених білими. Якщо отриманий результат дорівнює Тоталу, то коефіцієнт виграшу по та-

кому результату буде рівний «1».

 24.3. Якщо відмова (дискваліфікація) одного з учасників відбулася до початку матчу, то коефіцієнт виграшу по ре-

зультатам такої партії буде рівний «1», а з Експресу або Системи виключаються.

 25. АФЛ (АВСТРАЛІЙСЬКИЙ ФУТБОЛ)
 25.1. Ігрові варіанти у матчах АФЛ (Австралійський Футбол) пропонується реєструвати на наступні результа-

ти подій:

 — Переможець. Пропонується визначити результат матчу. Якщо в Програмі тиражу присутні опції «Команда 1», 

«Команда 2» та «Нічия», ставки приймаються на основний час матчу без урахування овертайму (овертаймів), в іншому 

випадку — з урахуванням овертаймів.

 — Тотал. Якщо в результаті матчу сумарна кількість набраних очок дорівнює тоталу ставки, відбувається виплата 

призу із коефіцієнтом «1». Аналогічно для індивідуального тоталу команди або гравця.

 — Фора. У разі рівного рахунку з урахуванням фори відбувається виплата призу із коефіцієнтом «1» (незалежно 

від того, на який період матчу пропонується зробити ставку).

 — Індивідуальний тотал. Пропонується визначити, чи буде число набраних даною Командою очок більше або мен-

ше зазначеного параметра. Якщо сумарна кількість набраних очок дорівнює тоталу ставки, відбувається виплата призу із 

коефіцієнтом «1».

 — В якій половині буде набрано більше очок. При підрахунку очок 2-ї половини матчу враховується овертайм. Згід-

но регламенту, весь основний час матчу повинен бути зіграний повністю.

 — В якій чверті буде набрано більше очок. Для розрахунку ставки всі 4 чверті матча повинні бути повністю зіграні. 

При розрахунку ставок на 4-ту чверть враховується овертайм.

 — З якою різницею буде виборена перемога в матчі. Якщо матч призупинено і не дограно впродовж 25 годин, за 

ставками на дану позицію відбувається виплата призу із коефіцієнтом «1».

 — Тотал парний/непарний. Потрібно визначити, чи буде тотал матчу / відповідного періоду (половини матчу/чвер-

ті чи всього матчу) парним чи непарним.

 25.2. Підсумки за всіма ставками на гру підбиваються з урахуванням овертайму, якщо не обумовлено інше, став-

ки на другу половину гри включають овертайм. Виняток: ставки на переможця матчу, в яких є опція «нічия», пропонують-

ся тільки на основний час, без урахування овертаймів.

 25.3.У разі якщо матч перервано до кінця регламентованого часу і не відновлено впродовж 25 годин, за всіма став-

ками на даний матч, результат яких однозначно не визначено на момент зупинки гри, відбувається виплата призу із ко-

ефіцієнтом «1». Всі ставки, результат яких визначено на момент зупинки матчу, залишаються дійсними. У разі ставок 

«Live», якщо матч перервано, розрахунок здійснюється лише за ставками, результат яких визначено на даний момент, за 

рештою ставок відбувається виплата призу із коефіцієнтом «1».

 25.4. У разі перенесення часу початку матчу більш ніж на 25 годин, за всіма ставками на даний матч призи випла-

чуються із коефіцієнтом «1»; в іншому випадку ставки залишаються дійсними.

 25.5. У разі якщо місце проведення гри було змінено, вже поставлені на гру ставки будуть дійсні за умови, що ко-

манда господарів поля досі вважається такою.

 26. КРИКЕТ
 26.1. Ставки будуть зараховані на основі офіційного результату, оголошеного керівним органом відповідного мат-

чу чи турніру.

 26.2. У разі якщо матч перервано до кінця регламентованого часу і не відновлено впродовж 25 годин, за всіма став-

ками на даний матч, результат яких однозначно не визначено на момент зупинки гри, відбувається виплата призу із ко-

ефіцієнтом «1». Всі ставки, результат яких визначено на момент зупинки матчу, залишаються дійсними. У випадку ставок 

«Live», якщо матч перервано, розрахунок здійснюється лише за ставками, результат яких визначено на даний момент; за 

рештою ставок відбувається виплата призу із коефіцієнтом «1».

 26.3. У разі перенесення часу початку матчу більш ніж на 25 годин, за всіма ставками на даний матч призи випла-

чуються із коефіцієнтом «1»; в іншому випадку ставки залишаються дійсними.

 26.4. У разі якщо місце проведення гри було змінено, вже поставлені на гру ставки будуть дійсними за умови, що 

команда господарів поля досі вважається такою.

 26.5. Розрізнюють декілька типів змагання з Крикету:

 Одноденний Міжнародний Матч (Twenty20 — швидкий матч) — гра триває в середньому три з полови-

ною години;

 Одноденний Міжнародний Матч (ODI) — гра триває більш ніж 8 годин;

 Тестові матчі — 5 ігрових днів з мінімальною кількістю оверів 90 щодня для кожної команди двічі (щоб виграти 

гру тестового матчу, команда повинна двічі вибити суперника).

 27. СКВОШ
 27.1. Ігрові варіанти у матчах із Сквошу пропонується реєструвати на наступні результати подій:

 — Переможець матчу. Потрібно визначити переможця матчу. Якщо матч почався, але його було перервано через 

відмову чи дискваліфікацію гравця, то ставки на переможця матчу залишаються в силі.

 — Переможець сету. Потрібно визначити переможця даного сету. Якщо сет почався, але був перерваний через від-

мову або дискваліфікацію гравця, то ставки на переможця сету залишаються в силі.

 — Хто виграє наступну подачу? У разі якщо наступна подача не була зроблена в матчі, за всіма ставками на даний 

ігровий варіант призи виплачуються із коефіцієнтом «1».

 — Тотал. Необхідно визначити, скільки буде розіграно очок у сеті — більше або менше ніж зазначений параметр. 

Якщо в результаті сету кількість зіграних очок дорівннює тоталу ставки, за всіма ставками на даний ігровий варіант призи 

виплачуються із коефіцієнтом «1».

 — Фора. У разі рівного рахунку з урахуванням фори, за всіма ставками на даний ігровий варіант призи виплачу-

ються із коефіцієнтом «1». У даному випадку враховується рахунок за очками матчу, без урахування рахунку в окремо 

взятих сетах.

 — Хто першим набере вказану кількість очок у даному сеті? У разі якщо даний сет перерваний, за всіма ставками 

по даній позиції відбувається виплата призів з коефіцієнтом 1.»

 27.2. Якщо матч відмінено через відмову чи дискваліфікацію гравця, або у разі якщо одного з заявлених учасни-

ків замінено до старту матчу іншим, за всіма ставками на даний матч призи виплачуються із коефіцієнтом «1».

 27.3. У разі перенесення чи переривання матчу призи за усіма ставками, крім ставок, результат яких однозначно 

визначено до моменту зупинки гри (у разі перерваних матчів), виплачуються із коефіцієнтом «1». Якщо матч перервано з 

причини травми чи дискваліфікації і в результаті цього визначився учасник, який проходить у наступний раунд, ставки на 

прохід залишаються в дії.

 27.4. У разі перенесення часу початку матчу більш ніж на 25 годин, за всіма ставками на даний матч призи випла-

чуються із коефіцієнтом «1»; в іншому випадку ставки залишаються дійсними.

 28. КУЛІ
 28.1. Ігрові варіанти у матчах із Куль пропонується реєструвати на наступні результати подій:

 — Переможець матчу. Потрібно визначити переможця матчу. Ставки на переможця матчу приймаються з ураху-

ванням обов’язкової участі гравця в даному матчі. При відмові гравця від участі в матчі всі ставки на перемогу в матчі під-

лягають анулюванню. Якщо відмова гравця або дискваліфікація сталася під час матчу, то всі ставки на перемогу в матчі є 

дійсними.

 — Переможець енду. Потрібно визначити переможця даного енду. Якщо енд почався, але був перерваний через 

відмову або дискваліфікацію гравця, то ставки на переможця енду залишаються в дії, ставки ж на результат в нерозігра-

них ендах підлягають виплаті із коефіцієнтом «1».

 28.2. У разі якщо до старту матчу один із заявлених учасників замінений іншим, ставки на таку подію підлягають 

виплаті із коефіцієнтом «1».

 28.3. У разі перенесення або переривання матчу всі ставки, крім ставок, результат яких однозначно визначено до 

моменту зупинки гри (у випадку перерваних матчів), підлягають виплаті із коефіцієнтом «1». Якщо матч перервано через 

травми або дискваліфікацію і в результаті цього визначився учасник, який проходить у наступний раунд, ставки на прохід 

залишаються в силі.
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 28.4. У разі перенесення часу початку матчу більш ніж на 25 годин, за всіма ставками на даний матч призи випла-

чуються із коефіцієнтом «1»; в іншому випадку ставки залишаються дійсними.

 29. ПЛЯЖНИЙ ГАНДБОЛ
 29.1. Ігрові варіанти у матчах із Пляжного гандболу пропонується реєструвати на наступні результати подій:

 — Переможець. Пропонується визначити результат матчу. Ставки приймаються тільки на основний час без ураху-

вання овертайму.

 — Тотал. Якщо в результаті матчу сумарна кількість забитих голів дорівнює тоталу ставки, відбувається повернен-

ня. Аналогічно для індивідуального тоталу команди або гравця.

 — Індивідуальний тотал. Якщо в результаті матчу кількість голів, забитих даною командою, дорівнює тоталу став-

ки, відбувається виплата призу із коефіцієнтом «1».

 — Фора. У разі рівного рахунку з урахуванням фори відбувається виплата призу із коефіцієнтом «1» (незалежно 

від того, на який період матчу пропонується зробити ставку).

 — Яка команда заб’є перший гол у матчі? Пропонується вгадати, яка з команд заб’є перший гол. Якщо команда за-

биває м’яч у власні ворота (автогол), то вважається, що гол в її ворота забила команда-суперниця. Якщо матч закінчився з 

рахунком 0:0, ставки на перший гол вважаються програними гравцем.

 — Яка команда заб’є останній гол у матчі? Потрібно визначити, яка команда заб’є останній гол. Ставки приймають-

ся тільки на основний час без урахування овертайму.

 — Хто першим заб’є 5 (10/15/20) голів у матчі? Необхідно визначити, яка з команд першою заб’є вказане число 

голів у матчі. Якщо дане число голів не було забито до кінця гри, за всіма ставками на дану позицію відбувається повер-

нення.

 — Подвійний результат. Можливі наступні результати:

 1X — якщо матч закінчився на користь господарів чи нічиєю, ставки на дану позицію виграють.

 X2 — якщо матч закінчився на користь гостей чи нічиєю, ставки на дану позицію виграють.

 12 — якщо матч закінчився на користь гостей чи на користь господарів поля, ставки на дану позицію виграють.

 — Тайм/Матч. Пропонується вгадати результат першої половини і всього гандбольного матчу. У лінії для позначен-

ня цих результатів використовуються початкові літери: П — перемога, Н — нічия, при цьому на першому місці ставиться 

результат першої половини, а на другому — всього матчу. У ігрові варіанти Експрес і Система забороняється включати 

більше одного результату тайму-матчу гандбольного матчу.

 — У якому таймі буде забито більше голів? При рівності голів у 1-му і 2-му таймі відбувається повернення ставки.

 — Тотал парний/непарний. Тотал Команди 1 (Команди 2) парний/непарний. Якщо результатом є 0, ставки розрахо-

вуються як «Парний».

 29.2. Ставки на матч приймаються тільки на основний час без урахування овертайму, якщо не вказано інше. Резуль-

тат овертайму не впливає на результат 2-го тайму і при розрахунку ставок 2-го тайму не враховується.

 29.3. Усі результати розраховуються згідно з офіційною статистикою, взятою з офіційних сайтів кожної ліги або 

турніру, а також звіряються з записами ігор, що проходять в режимі Live. Якщо статистика компанії, яка заснована на те-

левізійному репортажі, не збігається зі статистикою офіційного сайту ліги або турніру, ставки розраховуються відповідно 

до статистики компанії.

 29.4. У разі якщо матч був перерваний і не дограний протягом 25 годин, за всіма ставками на даний матч, крім ста-

вок, результат за якими однозначно визначено до моменту зупинки гри, призи виплачуються із коефіцієнтом «1».

 29.5. У разі перенесення часу початку матчу більш ніж на 25 годин, за всіма ставками на даний матч призи випла-

чуються із коефіцієнтом «1»; в іншому випадку ставки залишаються дійсними.

 30. СКАЧКИ
 30.1. Якщо гонку перенесено на інший день і це вказано в офіційних джерелах, то всі ставки залишаються в дії. Од-

нак поодинокі ставки (ординари) анулюються і будь-який з результатів, що включений в експрес ставку, буде вважатися 

таким, що не відбувся, якщо:

 — гонку зупинено;

 — гонку офіційно оголошено недійсною;

 — умови гонки змінено після того, як ставки зроблено (відповідно до правил);

 — місце проведення гонки змінено;

 — зміна покриття (наприклад, торф — бруд, будь-які погодні умови і навпаки).

 30.2. У разі якщо заїзд був перерваний і не відбувся протягом 25 годин, за всіма ставками на даний заїзд відбу-

вається виплата призів із коефіцієнтом «1».

 30.3. Якщо заїзд скасовується, всі ставки на цей заїзд анулюються. Якщо заїзд відкладається, але відбувається в 

цей же день, всі ставки на нього залишаються в дії.

 30.4. Ставка «Буде в 3-ці» буде розрахована виграшем в тому випадку, якщо кінь прийшов у першій трійці.

 31. НЕТБОЛ
 31.1. Ігрові варіанти у матчах із Нетболу пропонується реєструвати на наступні результати подій:

 — Переможець. Пропонується визначити результат матчу. Якщо в позиції присутні опції «Команда 1», «Команда 

2» і «Нічия», ставки приймаються на основний час матчу без урахування овертайму (овертаймів), в іншому випадку — з 

урахуванням овертаймів.

 — Тотал. Якщо в результаті матчу сумарна кількість набраних очок дорівнює тоталу ставки, відбувається виплата 

призів із коефіцієнтом «1». Аналогічно для індивідуального тоталу команди або гравця.

 — Фора. У разі рівного рахунку з урахуванням фори відбувається повернення (незалежно від того, на який період 

матчу пропонується зробити ставку). Аналогічно для порівняння статистики гравців (очок/фолів/блок-шотів/підбирань/пе-

редач тощо параметрів).

 — Індивідуальний тотал <вказана Команда>. Пропонується визначити, чи буде число набраних даною Командою 

очок більшим або меншим ніж зазначений параметр. Якщо сумарна кількість набраних очок дорівнює тоталу ставки, від-

бувається виплата призів із коефіцієнтом «1».

 — Тотал парний/непарний. Необхідно визначити, чи буде тотал матчу / відповідного періоду (половини матчу / чвер-

ті або всього матчу) парним або непарним.

 31.2. Підсумки за всіма ставками на гру підбиваються з урахуванням овертайму, якщо не обумовлено інше, став-

ки на другу половину гри включають овертайм. Виняток: ставки на переможця матчу, в яких є опція «нічия», пропонують-

ся тільки на основний час, без урахування овертаймів.

 31.3. У разі якщо матч перервано до кінця регламентованого часу і не відновлено впродовж 25 годин, за всіма 

ставками на даний матч, результат яких однозначно не визначено на момент зупинки гри, відбувається виплата призів із 

коефіцієнтом «1». Всі ставки, результат яких визначено на момент зупинки матчу, залишаються дійсними. У разі ставок 

«Live», якщо матч перервано, розрахунок здійснюється лише за ставками, результат яких визначено на даний момент, за 

рештою ставок відбувається виплата призів із коефіцієнтом «1».

 31.4. У разі перенесення часу початку матчу більш ніж на 25 годин, за всіма ставками на даний матч призи випла-

чуються із коефіцієнтом «1»; в іншому випадку ставки залишаються дійсними.

 31.5. Підсумки по ставках на 4-у чверть визначаються з урахуванням овертайму.

 31.6. Якщо в результаті матчу сумарна кількість набраних очок дорівнює тоталу ставки, відбувається виплата при-

зів із коефіцієнтом «1». Аналогічно для тоталів чверті/половини матчу, індивідуальних тоталів команд і гравців, а також 

для ставок на фори матчу/половин/чвертей, порівняння статистики гравців й інші позиції, де опції точного значення фори/

тоталу не передбачені.

 31.7. У випадку гри «Господарі-Гості» враховуються тільки матчі, зазначені в лінії даного дня. При перенесенні або 

відміні одного або кількох матчів, зазначених у лінії, ставки на гру «Господарі-Гості» підлягають виплаті із коефіцієнтом 

«1».

 32. ГАЛЬСЬКИЙ ФУТБОЛ, ХЕРЛІНГ
 32.1. Ігрові варіанти у матчах із Гальського футболу, Херлінгу пропонується реєструвати на наступні результати подій:

 — Переможець. Пропонується визначити результат матчу. Якщо в позиції присутні опції «Команда 1», «Команда 

2» і «Нічия», ставки приймаються на основний час матчу без урахування овертайму (овертаймів), в іншому випадку — з 

урахуванням овертаймів.

 — Тотал. Якщо в результаті матчу сумарна кількість забитих голів дорівнює тоталу ставки, відбувається виплата 

призів із коефіцієнтом «1».

 — Індивідуальний тотал <вказана Команда>. Якщо в результаті матчу кількість голів, забитих даною Командою, 

дорівнює тоталу ставки, відбувається виплата призів із коефіцієнтом «1».

 — Фора. У разі рівного рахунку з урахуванням фори відбувається виплата призів із коефіцієнтом «1» (незалеж-

но від того, на яку половину матчу пропонується зробити ставку).

 32.2. Ставки на матч приймаються тільки на основний час (70 хвилин гри, 2 тайми по 35 хвилин або 60 хвилин гри, 

2 тайми по 30 хвилин), якщо не вказано інше.

 32.3. Всі результати розраховуються згідно з офіційною статистикою, взятою з офіційних сайтів кожної ліги 

або турніру.

 32.4. У разі якщо матч був перерваний і не дограний протягом 25 годин, за всіма ставками на даний матч, крім ставок, 

результат за якими однозначно визначено до моменту зупинки гри, відбувається виплата призів із коефіцієнтом «1».

 32.5. У разі перенесення часу початку матчу більш ніж на 25 годин, за всіма ставками на даний матч призи випла-

чуються із коефіцієнтом «1»; в іншому випадку ставки залишаються дійсними.

 33. ЛАКРОС
 33.1. Ігрові варіанти у матчах із Лакросу пропонується реєструвати на наступні результати подій:

 — Переможець матчу. Пропонується визначити результат матчу. Якщо в позиції присутні опції «Команда 1», «Ко-

манда 2» і «Нічия», ставки приймаються на основний час матчу без урахування овертайму (овертаймів), в іншому випад-

ку — з урахуванням овертаймів.

 — Тотал. Якщо в результаті матчу сумарна кількість забитих голів дорівнює тоталу ставки, відбувається виплата 

призів із коефіцієнтом «1». Аналогічно для індивідуального тоталу команди або гравця.

 — Індивідуальний тотал <вказана Команда>. Якщо в результаті матчу кількість голів, забитих даною командою, 

дорівнює тоталу ставки, відбувається виплата призів із коефіцієнтом «1».

 — Фора. У разі рівного рахунку з урахуванням фори відбувається повернення (незалежно від того, на який період 

матчу пропонується зробити ставку).

 — Тотал парний/непарний. Тотал Команди 1 (Команди 2) парний/непарний. Якщо результатом є 0, ставки розра-

ховуються як «Парний».

 33.2. Підсумки по всіх ставках на гру визначаються з урахуванням овертайму, якщо не обумовлено інше, став-

ки на другу половину гри включають овертайм. Виняток: ставки на переможця матчу, в яких є опція «нічия», пропо-

нуються тільки на основний час, без урахування овертаймів.

 33.3. У разі якщо матч перервано до кінця регламентованого часу і не відновлено впродовж 25 годин, за всі-

ма ставками на даний матч, результат яких однозначно не визначено на момент зупинки гри, відбувається виплата 

призів із коефіцієнтом «1». Всі ставки, результат яких визначено на момент зупинки матчу, залишаються дійсними. 

У разі ставок «Live», якщо матч перервано, розрахунок здійснюється лише за ставками, результат яких визначено на 

даний момент; за рештою ставок відбувається виплата призів із коефіцієнтом «1».

 33.4. У разі перенесення часу початку матчу більш ніж на 25 годин, за всіма ставками на даний матч призи 

виплачуються із коефіцієнтом «1»; в іншому випадку ставки залишаються дійсними.

 33.5. У разі якщо місце проведення гри було змінено, вже поставлені на гру ставки будуть дійсні за умови, що 

команда господарів поля і досі вважається такою.

 34. КОРФБОЛ
 34.1. Ігрові варіанти у матчах із Корфболу пропонується реєструвати на наступні результати подій:

 — Результат без нічиєї. Пропонується визначити результат матчу. В даному виді спорту при нічийному резуль-

таті гра триває до «золотого м’яча», якщо інше не обумовлено (у разі товариських матчів).

 — Тотал. Якщо в результаті матчу сумарна кількість набраних очок дорівнює тоталу ставки, здійснюється випла-

та призів із коефіцієнтом «1». Аналогічно для індивідуального тоталу команди або гравця.

 — Фора. У разі рівного рахунку з урахуванням фори відбувається повернення (незалежно від того, на який 

період матчу пропонується зробити ставку). Аналогічно для порівняння статистики гравців (очків / фолів / блок-шотів 

/ підбирань / передач та ін. параметрів).

 — Індивідуальний тотал <зазначена Команда>. Пропонується визначити, чи буде число набраних даною Ко-

мандою очок більше або менше зазначеного параметра. Якщо сумарна кількість набраних очок дорівнює тоталу став-

ки, здійснюється виплата призів із коефіцієнтом «1».

 — Тотал парний / парний. Необхідно визначити, чи буде тотал матчу / відповідного періоду (половини матчу / 

чверті або всього матчу) парним або непарним.

 — Подвійний результат (використовується тільки для першої половини гри). Можливі наступні результати:

 1X — якщо перша половина закінчилася на користь господарів або нічиєю, ставки на дану позицію виграють.

 X2 — якщо перша половина закінчилася на користь гостей або нічиєю, ставки на дану позицію виграють.

 12 — якщо перша половина закінчилася на користь гостей або на користь господарів поля, ставки на дану по-

зицію виграють.

 34.2. Ставки на матч приймаються тільки на основний час гри (два тайми по 30 хвилин з 10-хвилинною пере-

рвою). Ставки на переможця, в яких є опція «нічия», пропонуються тільки в першій половині гри. Підсумки за ставка-

ми на 2-у половину гри підбиваються з урахуванням «золотого м’яча», якщо інше не обумовлено.

 34.3. Якщо матч перервано до кінця регламентованого часу і не відновлено протягом 25 годин, за всіма став-

ками на даний матч, результат яких однозначно не визначений на момент зупинки гри, відбувається виплата призів 

із коефіцієнтом «1». Всі ставки, результат за якими відомий до моменту зупинки матчу, залишаються в силі. У разі 

ставок «Live», якщо матч перервано, розрахунок здійснюється лише за ставками, результат яких визначено на даний 

момент; за всіма іншими ставками відбувається повернення.

 34.4. У разі перенесення часу початку матчу більш ніж на 25 годин, за всіма ставками на даний матч призи 

виплачуються із коефіцієнтом «1»; в іншому випадку ставки залишаються дійсними.

 34.5. Якщо в результаті матчу сумарна кількість набраних очок дорівнює тоталу ставки, здійснюється випла-

та призів із коефіцієнтом «1». Аналогічно для тоталів чверті/половини матчу, індивідуальних тоталів команд і грав-

ців, а також для ставок на фори матчу/половин/чвертей, порівняння статистики гравців та інші позиції, де опції точно-

го значення фори/тоталу не передбачені.

 34.6. Під час ігрового варіанту «Господарі-Гості» враховуються тільки матчі, зазначені в Програмі тиражу дано-

го дня. При перенесенні або скасуванні одного або кількох матчів, зазначених у Програмі тиражу, ставки на гру «Гос-

подарі-Гості» підлягають виплаті із коефіцієнтом «1».

 35. СТРІЛЬБА З ЛУКА
 35.1. Ігрові варіанти у матчах із Стрільби з лука пропонується реєструвати на наступні результати подій:

 — Переможець матчу (серії).

 — Загальний тотал матчу (серії).

 — Фора в матчі (серії).

 — Хто першим набере певну кількість очок у матчі (серії).

 — «Один-на-один» (Head-2-Head). Ставки приймаються на спортсмена, який досягне найкращого результату 

в певному раунді змагань.

 — Абсолютний переможець. При ставках на абсолютного переможця, якщо матч (серія), що почався, не був за-

вершений з будь-якої причини, то ті результати, які однозначно визначені на момент його зупинки, підлягають розра-

хунку. За всіма іншими ставками здійснюється виплата призів із коефіцієнтом «1».

 «Фора» і «тотал» враховуються за очками за серію пострілів.

 35.2. У разі якщо один із заявлених учасників замінений до старту матчу (серії) іншим, ставки на таку подію 

підлягають виплаті із коефіцієнтом «1».

 36. БОБСЛЕЙ, СКЕЛЕТОН
 36.1. Правила змагань. Дійсне правило стосується змагань на Кубок світу. Для змагань (наприклад, світових 

чемпіонатів, європейських або національних чемпіонатів, змагань в рамках Олімпійських ігор і т.д.) застосовується 

пункт 36.2. Всі ставки визначаються за результатами офіційного фінішного протоколу на момент церемонії нагород-

ження учасників. Якщо змагання було перервано або відкладено, але потім відновлено впродовж 80 годин після за-

планованого часу початку змагань, всі ставки вважаються дійсними; якщо впродовж 80 годин після запланованого 

часу початку змагань їх не було відновлено, то всі ставки на таку подію підлягають виплаті із коефіцієнтом «1».

 36.2 Правила чемпіонатів. Всі ставки визначаються за результатами офіційного фінішного протоколу на мо-

мент церемонії нагородження учасників. Коли подія, на результат якої приймаються ставки в рамках спортивних зма-

гань (наприклад, світових чемпіонатів, європейських чи національних чемпіонатів, змагань в рамках Олімпійських ігор 

і т.д.), відкладена в межах офіційного часу, відведеного на даний вид змагань, всі зроблені ставки залишаються дій-

сними. Якщо вид змагань, на результат якого роблять ставки, не починається в рамках відведеного на нього по про-

токолу часу, всі ставки анулюються.

 36.3 «Переможець в прематчі». Якщо обраний спортсмен/команда дискваліфікований(а) з яких-небудь при-

чин, тоді всі ставки на нього/неї вважаються «програшними». Якщо змагання виграє спортсмен/команда, на яких ко-

ефіцієнти не пропонувалися, то виграшною вважається ставка «Будь-який інший, не зазначений у списку», за винят-

ком ситуацій, коли такий вид ставки не пропонується, — в такому випадку всі ставки вважаються «програшними».

 36.4. «Увійде до трійки переможців» («Кращі 3»). Дійсне правило застосовується до ставок, що включають 

різне число переможців (наприклад, «Кращі 5», «Кращі 10»). Якщо обраний як переможець в групі спортсмен/ко-

манда дискваліфікований(а) з яких-небудь причин, тоді всі ставки на нього/неї вважаються «програшними». Якщо 

до числа переможців потрапляє один або декілька зі спортсменів/команд, на яких коефіцієнти не пропонувалися, то 

«виграшними» вважатимуться лише ті ставки, які були зроблені на спортсменів/команди, що увійшли до числа пе-

реможців і коефіцієнти на яких пропонувалися.

  37. ЛИЖНИЙ ФРІСТАЙЛ
 37.1. Правила чемпіонатів. Всі ставки розраховуються за результатами офіційного фінішного протоколу на 

момент церемонії нагородження учасників. Коли подія, на результат якої приймаються ставки в рамках спортивних 

змагань (наприклад, світових чемпіонатів, європейських чи національних чемпіонатів, змагань в рамках Олімпійсь-

ких ігор і т.д.), відкладена в межах офіційного часу, відведеного на даний вид змагань, всі зроблені ставки залиша-

ються дійсними.

 37.2. «Переможець в прематчі». Якщо обраний спортсмен/пара дискваліфікований(а) з яких-небудь причин, 

всі ставки на нього/неї вважаються «програшними». Якщо в змаганні виграє спортсмен/пара, на яких коефіцієнти не 

пропонувалися, то виграшною вважається ставка «Інші на вимогу», за винятком ситуацій, коли такий вид ставки не 

пропонується, — в такому випадку всі ставки вважаються «програшними».

 У випадку, якщо пропонується ігровий варіант «Інші на вимогу», за запитом клієнтів можуть бути запропоно-

вані коефіцієнти на спортсменів/пари, імена яких не потрапили до початкового списку учасників.

 37.3 «Увійде до трійки переможців» («Кращі 3») («Інші на вимогу»). Дійсне правило застосовується до ста-

вок, що включають різне число переможців (наприклад, «Кращі 5», «Кращі 10»). Якщо спортсмен/команда, обра-

ний як «переможець» в групі, був(ла) дискваліфікований(а) з яких-небудь причин, тоді всі ставки на нього/неї вва-

жаються «програшними». Якщо в число переможців потрапляє один або декілька зі спортсменів/команд, на яких ко-

ефіцієнти не пропонувалися, то «виграшними» вважатимуться лише ті ставки, які були зроблені на спортсменів/ко-

манди, що увійшли до числа переможців і коефіцієнти на яких пропонувалися.».

 38. ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА
 38.1. Дійсними вважаються результати, оголошені на підставі офіційних протоколів та інших офіційних дже-

рел інформації безпосередньо після фактичного закінчення події, і не враховуються результати, скасовані пізніше че-

рез протести, допінгові контролі або з інших причин.

 38.2. У грі «Хто краще» (з двох запропонованих учасників) кращим буде визнаний той, хто займе вище місце 

в підсумковому протоколі. Якщо обидва учасники не зробили жодної результативної спроби або не закінчили змаган-

ня, то ставка підлягає поверненню. У разі якщо обидва учасники вибули на попередній стадії, то кращим з них буде 

визнаний той, хто вийшов у вищу стадію; за рівності цього показника ставка підлягає поверненню.

 38.3. Місця спортсменів визначаються за офіційним підсумковим протоколом, опублікованим відразу після 

змагання. Наступні дискваліфікації спортсменів і (або) команд, що спричинили зміни в підсумковому протоколі, до 

розрахунку Оператором не приймаються.

 38.4. До ігрових варіантів Експрес та Система забороняється включати взаємозалежні події, які відносяться до 

даного змагання. Якщо до ігрових варіантів Експрес та Система були включені будь-які взаємозалежні події, то дана 

ставка підлягає анулюванню, навіть якщо Лотерейна система прийому ставок не блокувала цей ігровий варіант.

 39. СЕПАКТАКРАУ
 39.1. Ігрові варіанти у матчах із Сепактакрау пропонується реєструвати на наступні результати подій:

 — Переможець матчу (сету).

 — Загальний тотал матчу (сету).

 — Фора в матчі (сеті).

 — Хто першим набере певну кількість очок у матчі (сеті).

 39.2. Фора і тотал враховуються за очками в матчі (сеті). Якщо матч не почався вчасно або був затриманий (пе-

ренесений) з будь-якої причини, то всі ставки залишаються в силі до закінчення цього турніру. При відмові учасника 

або пар учасників до початку матчу, всі ставки підлягають виплаті із коефіцієнтом «1».

 39.3. Якщо матч, що почався, не був завершений з будь-якої причини, то ті результати, які однозначно визна-

чені до моменту його зупинки, підлягають розрахунку. За всіма іншими ставками здійснюється виплата призів із ко-

ефіцієнтом «1».

 39.4. У разі якщо один із заявлених учасників замінений до старту матчу іншим, всі ставки на даний матч під-

лягають виплаті із коефіцієнтом «1».

 40. СКАЧКИ 
 40.1. Ігрові варіанти у Скачках пропонується реєструвати на наступні результати подій:

 40.1.1. Один-на-один (Head-to-Head, H2H). Переможцем є кінь, який займе більш високе місце в скачках/заїздах. 

У випадку падіння коней, їх зупинки або скидання жокея, кінь із пари, який показав вищий результат, вважається пере-

можцем. Якщо один або обидва коні, на які робиться ставка, знімається з заїздів/скачок до старту першого заїзду/ска-

чок або вважаються суддівською колегією як «ті, що не брали участь», то всі ставки на них вважаються анульованими.

 40.1.2. Обраний кінь переможе/не переможе. Якщо кінь, на якого робиться ставка, знімається з заїздів/скачок 

до старту першого заїзду/скачок або вважається суддівською колегією як «той, що не бере участі», то всі ставки на 

нього вважаються анульованими.

 «Кінь-фаворит переможе/не переможе». Якщо кінь-фаворит знімається з заїздів/скачок до старту першого 

заїзду/скачок або вважається суддівською колегією як «той, що не бере участі», то всі ставки на нього вважаються 

анульованими.

 40.1.3. Загальна перевага на фініші за день перегонів» (тотал) (корпусів). Для визначення фінального результату 

складаються всі переваги у відстані на фініші, які були у коней, що прийшли першими, в порівнянні з кіньми, що зайняли 

друге місце, по всім заїздах/скачках за весь день перегонів. Якщо заїзд/скачки є недійсними або має місце «легка пере-

мога» (тільки один із зазначених коней закінчує заїзд/скачки), то в «Нешнл Хант Рейсіз» (National Hunt Races) дають шість 

корпусів у скачках із перешкодами (Jump Racing) і два корпуси в скачках без перешкод (Flat Racing). Якщо забіги було пе-

рервано до запланованого терміну, то всі ставки даного виду підлягають виплаті з коефіцієнтом «1», якщо тільки на час 

припинення заїздів/скачок не буде вже досягнута максимально можлива сума корпусів (тотал), на яку робили ставки.

 40.1.4. Перевага на фініші (більше/менше). Ставки роблять на відстань, яка на фініші розділяє коней, що зайня-

ли перше та друге місця. Якщо заїзд/скачки є недійсними або має місце «легка перемога» (тільки один із зазначених ко-

ней закінчує заїзд/скачку), то в «Нешнл Хант Рейсіз» (National Hunt Races) дають шість корпусів у скачках з перешкодами 

(Jump Racing) і два корпуси в скачках без перешкод (Flat Racing).

 40.1.5. Переможець забігу (всі коні зі списку повинні стартувати). Якщо один із перерахованих учасників не стар-

тує, всі ставки підлягають виплаті із коефіцієнтом «1». Якщо не стартує один із коней, не зазначений у списку (але вклю-

чений до списку «Будь-який інший учасник»), всі ставки залишаються в силі.

 40.1.6. Хто фінішує в числі кращих 2/3/4/5. Всі коні зі списку повинні стартувати. Якщо один із перерахованих учас-

ників не стартує, всі ставки підлягають виплаті із коефіцієнтом «1».

 41. СНОУБОРД
 41.1. Правила змагань. Дійсне правило відноситься до змагань на Кубок світу. Для чемпіонатів (наприклад, світо-

вих чемпіонатів, європейських чи національних чемпіонатів, змагань в рамках Олімпійських ігор тощо) застосовується по-

ложення пункту 41.2.. Всі ставки розраховуються за результатами офіційного фінішного протоколу на момент церемонії 

нагородження учасників. Якщо змагання було перервано або відкладено, але потім відновлено впродовж 80 годин після 

запланованого часу початку змагань, усі ігрові варіанти вважаються дійсними. Якщо впродовж 80 годин після запланова-

ного часу початку змагань їх не було відновлено, то всі ігрові варіанти підлягають виплаті із коефіцієнтом «1».

 41.2. Правила чемпіонатів. Всі ставки розраховуються за результатами офіційного фінішного протоколу на момент 

церемонії нагородження учасників. Коли подія, на результат якої приймаються ставки в рамках спортивних змагань (нап-

риклад, світових чемпіонатів, європейських чи національних чемпіонатів, змагань в рамках Олімпійських ігор і т.д.), від-

кладена в межах офіційного часу, відведеного на даний вид змагань, всі ігрові варіанти залишаються дійсними. Якщо вид 

змагань, на результат якого роблять ставки, не починається в рамках відведеного на нього по протоколу часу, всі ставки 

підлягають виплаті із коефіцієнтом «1».

 41.3. Переможець антепост/чемпіон (Інші на вимогу). Якщо обраний спортсмен/команда дискваліфікований(а) з 

яких-небудь причин, тоді всі ставки на нього/неї вважаються «програшними». Якщо змагання виграє спортсмен/команда, 

на яких коефіцієнти не пропонувалися, то виграшною вважається ставка «Будь-який інший, не зазначений у списку», за 

винятком ситуацій, коли такий вид ставки не пропонується, — в такому випадку всі ставки вважаються «програшними».

 У випадку, якщо пропонується ігровий варіант «Інші на вимогу», за запитом клієнтів можуть бути запропоновані 

коефіцієнти на спортсменів, імена яких не потрапили до початкового списку учасників.

 41.4. Увійде до трійки переможців («Кращі 3») («Інші на вимогу»). Дійсне правило застосовується до ігрових 

варіантів, що включають різне число переможців (наприклад, «Кращі 5», «Кращі 10»). Якщо обраний як переможець в 

групі спортсмен/команда дискваліфікований(а) з яких-небудь причин, тоді всі ставки на нього/неї вважаються «програш-

ними». Якщо до числа переможців потрапляє один або декілька зі спортсменів/команд, на яких коефіцієнти не пропону-

валися, то «виграшними» вважатимуться лише ті ставки, які були зроблені на спортсменів/команди, що увійшли до чис-

ла переможців і коефіцієнти на яких пропонувалися.

 42. ПЛАВАННЯ
 42.1. Дійсними вважаються результати, оголошені на підставі офіційних протоколів та інших офіційних джерел ін-

формації безпосередньо після фактичного закінчення події, і не враховуються результати, скасовані пізніше із-за протес-

тів, допінгових контролів або інших причин.

 42.2. У ігровому варіанті «Хто краще» (з двох запропонованих учасників) кращим буде визнаний той, хто зай-

ме вище місце в підсумковому протоколі. Якщо обидва учасники не зробили жодної результативної спроби або не 

закінчили змагання, то ставка підлягає виплаті із коефіцієнтом «1». Якщо обидва учасники вибули на попередній 

стадії, то кращим з них буде визнаний той, хто вийшов у вищу стадію; за рівності цього показника ставка підлягає 

виплаті із коефіцієнтом «1».

 42.3. Місця спортсменів визначаються за офіційним підсумковим протоколом, опублікованим відразу після зма-

гання. Наступні дискваліфікації спортсменів і (або) команд, що спричинили зміни в підсумковому протоколі, до розрахун-

ку Оператором не приймаються.

 42.4. До ігрових варіантів Експрес та Система забороняється включати взаємозалежні події, які відносяться до да-

ного змагання. Якщо до ігрових варіантів Експрес та Система були включені будь-які взаємозалежні події, то дана ставка 

підлягає анулюванню, навіть якщо Лотерейна система прийому ставок не блокувала цей ігровий варіант.

 43. СИНХРОННЕ ПЛАВАННЯ
 43.1. Дійсними вважаються результати, оголошені на підставі офіційних протоколів та інших офіційних джерел ін-

формації безпосередньо після фактичного закінчення події, і не враховуються результати, скасовані пізніше із-за протес-

тів, допінгових контролів або інших причин.

 43.2. У ігровому варіанті «Хто краще» (з двох запропонованих учасників) кращим буде визнаний той, хто зай-

ме вище місце в підсумковому протоколі. Якщо обидва учасники не зробили жодної результативної спроби або не 

закінчили змагання, то ставка підлягає виплаті із коефіцієнтом «1». Якщо обидва учасники вибули на попередній 

стадії, то кращим з них буде визнаний той, хто вийшов у вищу стадію; за рівності цього показника ставка підлягає 

виплаті із коефіцієнтом «1».

 43.3. Місця спортсменів визначаються за офіційним підсумковим протоколом, опублікованим відразу після зма-

гання. Наступні дискваліфікації спортсменів і (або) команд, що спричинили зміни в підсумковому протоколі, до розрахун-

ку Оператором не приймаються.

 43.4. До ігрових варіантів Експрес та Система забороняється включати взаємозалежні події, які відносяться до да-

ного змагання. Якщо до ігрових варіантів Експрес та Система були включені будь-які взаємозалежні події, то дана ставка 

підлягає анулюванню, навіть якщо Лотерейна система прийому ставок не блокувала цей ігровий варіант.

 

Генеральний директор Бочковський А. С.
 

Додаток №4
 до Умов випуску та проведення

 державної грошової тиражної лотереї тото

 «ФОРТУНА ЛАЙВ», затверджено наказом 

 № _91_ від 23 червня 2016 р.

 

 Правила реєстрації та використання ігрового рахунку гравця в мережі Інтернет

 1. Для реєстрації ігрового варіанту та участі у Лотереї через мережу Інтернет, гравець повинен зареєструвати влас-

ний ігровий рахунок на Інтернет-сайті Лотереї. Для реєстрації гравець повинен коректно та в повному обсязі заповнити всі 

необхідні поля форми заявки. До форми вносяться як персональні дані гравця, так і додаткові (не персоналізовані) для 

подальшої ідентифікації при відновленні доступу до рахунку.

 2. При зміні будь-яких персональних даних, гравець повинен оновити їх на своєму ігровому рахунку. Онов-

лення персональних та інших даних гравця можливе шляхом внесення змін через Інтернет-сайт в особистому кабі-

неті або шляхом написання відповідного запиту у службу з роботи з гравцями Лотереї за допомогою електронної 

пошти (e-mail).

 3. Гравець має право відкрити тільки один ігровий рахунок. Право на відкриття ігрового рахунку має тільки фізич-

на особа, яка може бути гравцем Лотереї відповідно до цих Умов.

 4. Оператор має право проводити перевірку даних гравців та осіб, які бажають відкрити новий ігровий рахунок. Якщо 

відповідно до чинного законодавства, цих Умов або з інших причин Оператор вимушений відмовити гравцеві у відкрит-

ті рахунку, або закрити створений рахунок через допущені порушення законодавства або Умов, то всі попередні ставки на 

такому рахунку можуть бути анульовані за рішенням Оператора, а гравець втрачає право на будь-які виграші, які нарахо-

вані йому і/або які він отримав. 

 5. Гравець несе відповідальність за достовірність та коректність своїх персональних та інших даних, наданих ним під 

час реєстрації ігрового рахунку. Оператор має право вимагати документальне підтвердження особи та повноліття у будь-

якого заявника або гравця у будь-який час. За запитом Оператора гравець зобов’язаний надати відповідне посвідчення 

особи, зокрема паспорт, водійські права тощо, який дозволяє повністю ідентифікувати особу та вік гравця.

 6. Оператор залишає за собою право обмежувати доступ до ігрового рахунку гравцям, що вказали неправдиві 

дані.

 7. З метою дотримання чинного законодавства та безпеки особисті дані гравців не передаються і не продаються 

третім особам, проте Оператор не несе відповідальності за збереження паролів від ігрового рахунку, електронної пошти та 

інших даних гравця у випадках передачі самим гравцем цих даних.

 8. У разі помилкового зарахування коштів на рахунок гравця, останній зобов’язаний негайно повідомити Операто-

ра про помилки, що виникли. У такому разі буде проведено корекцію ігрового рахунку, про яку буде повідомлено гравця. 

Якщо внаслідок помилки у гравця утворився негативний баланс, Оператор має право анулювати не розраховані ставки, 

які були зроблені після того, як сталася помилка. 

 9. Якщо у гравця виникають підозри, що будь-які з його реєстраційних даних, а саме логін та пароль, стали відо-

мі сторонній третій особі, він має право у будь-який час направити Операторові запит на тимчасове обмеження рахунку до 

з’ясування усіх обставин.

 10. Оператор не несе відповідальності за зарахування коштів на рахунок гравця, або за затримку в зарахуванні, 

пов’язану зі зміною внутрішніх процедур фінансових структур, що здійснюють транзакцію, або через обставини непере-

борної сили (збої в каналах передачі даних, центри авторизації тощо).

 11. Кошти можуть бути отримані з рахунку гравця при дотриманні наступних умов:

 — будь-які попередні платежі на рахунку гравця підтверджено Оператором та пройшли банківський кліринг;

 — особа має право бути гравцем в Лотерею та не підозрюється в шахрайських діях з грошовими коштами;

 — рахунок повністю відповідає правилам реєстрації.

 12. Усі фінансові операції Оператора здійснюються тільки при підтвердженні того, що власник рахунку в системі 

Оператора є власником рахунків у відповідних платіжних системах. Грошові транзакції, зарахування та отримання грошо-

вих коштів від одного гравця іншому забороняються. Оператор залишає за собою право вимагати у будь-якого гравця до-

кументи, що підтверджують приналежність певних рахунків цьому гравцеві. При недотриманні цих вимог, до рахунків грав-

ця може бути обмежено доступ, а у виплаті — відмовлено.

 13. Перед проведенням першої виплати гравцеві за допомогою електронних методів платежів (кредитна або де-

бетова картки, платіжні системи, що діють відповідно до чинного законодавства) гравець зобов’язаний надати в службу 

підтримку гравців за вказаними на сайті контактами, відскановану електронну копію паспорта, що засвідчує його особу. 

Оператор нагадує, що підробка документів карається законом, та, у разі підозри на розміщення фальшивої або відреда-

гованої електронними методами копії документів, Оператор залишає за собою право повідомляти такі факти відповідним 

правоохоронним органам. Перед проведенням виплати, співробітники Оператора перевірять відповідність персональних 

та інших даних гравця. У разі виявлення відмінностей між фактичними даними і даними, представленими гравцем, Опе-

ратор залишає за собою право обмежити доступ до рахунку гравця та відмовити у виплаті коштів до тих пір, поки останній 

не доведе ідентичність і правильність наданої інформації. 

 14. Якщо з технічних причин, зарахування депозиту на рахунок Гравця відбувається пізніше, ніж закриття рахунку 

Оператором за ініціативою гравця або Оператора, гравець отримає повідомлення із запитом про надання деталей рахун-

ку для негайного повернення платежу.

 15. Якщо у гравця утворюється негативний баланс внаслідок перерахунку призів через неправильно введений ре-

зультат, доступ до його рахунку обмежується до внесення ним на рахунок суми не меншої за розмір негативного балансу. 

В іншому випадку Оператор залишає за собою право припинити прийом ставок у цього гравця. Ставки, зроблені до пере-

рахунку, залишаються в силі.

 16. Оператор має право на введення особливих обмежень щодо рахунків та операцій по цим рахункам для окре-

мих гравців в разі порушення правил проведення Лотереї, правил та обмежень при використанні ігрового рахунку, визна-

чених цими Умовами.

 3. Ці зміни та Нова редакція Умов набирають чинності з дня їх опублікування. 

 

Генеральний директор А. С. Бочковський

                                                                                . . 
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Валентина ГРИГОРЕНКО

 Один із найуспішніших американсь-
ких режисерів — Стівен Спілберг впер-
ше знімав фільм для кіностудії Walt 
Disney. Хоча і до «Великого дружнього 
велетня», який виходить у прокат в Ук-
раїні сьогодні, продюсував. «ВДВ» — це 
вже багатьом відома книга англійського 
письменника Роальда Даля, якому цьо-
горіч виповнилося б 100 років. Вона і є 
основою нового фільму.
 Головною героїнею фільму є дівчинка 
на ім’я Софі. Для неї велика проблема — 
заснути до півночі, вона може не зімкну-
ти повік і о третій ночі. Варто було ви-
зирнути о цій порі у вікно — як побачила 
його, велетня. Він забрав Софі в країну 
велетнів, серед яких є добрі і злі. Дівчин-
ка та ВДВ розробляють і втілюють спіль-
ний план, як позбавити світ від велетнів-
канібалів. Головні ролі у фільмі-фентезі 
виконують 55-річний Марк Райленс та 
11-річна Рубі Барнхілл.
 Нагадаємо, роман «Великий друж-

ній велетень» автор бестселерів «Чарлі і 
шоколадна фабрика» та «Матильда» на-
писав у 1982 році. Роальд Дал присвя-
тив книгу своїй доньці Олівії, яка помер-
ла від коревого енцефаліту. «ВДВ» уже 
екранізували у 1989 році — у форматі 
мультфільму. 
 Стівен Спілберг ще у 1975 році зняв 
фільм-катастрофу «Щелепи», що при-
ніс її творцям величезний прибуток. 
Стрічка стала третьою у прокаті за під-
сумками 1970-х років, зібравши 260 
млн. доларів. Історія невеликого аме-
риканського містечка, яке тероризує гі-
гантська біла акула-людожер, знайшла 
своє продовження у наступні 12 років 
ще в трьох сезонах однойменного філь-
му. 
 Новий злет популярності Стіве-
на Спілберга відбувся після зйомок рі-
мейка повнометражного діснеївського 
мультфільму «Пітер Пен» (1953) — кар-
тини під назвою «Капітан Гак» (1991) 
про злого однорукого пірата Гака. «Парк 
юрського періоду», що вийшов влітку 

1993 року, став ще однією сенсацією. 
Касові збори по всьому світу принесли 
близько мільярда доларів, а надходжен-
ня від продажу відеокасет додали ще по-
ловину до тієї суми.
 Наступний дуже помітний фільм 
«Список Шиндлера», знятий за книгою 
Томаса Кеніллі «Ковчег Шиндлера». Він 
став володарем семи премій «Оскар». 
Спілберг отримав аж дві бажані статует-
ки — за фільм і режисуру. До цієї карти-
ни режисер ішов з 1983 року. Фільм зня-
ли у 1993 р. у чорно-білій гамі. У 1998 
році фільм Спілберга «Врятувати рядо-

вого Раяна» приніс творцям п’ять «Ос-
карів», зокрема, у номінаціях «Найкра-
щий режисер», «Найкраща робота опе-
ратора».
 «Великий дружній велетень» — чер-
гова знакова робота Стівена Спілберга. 
Бо відомий режисер уміє знайти зро-
зумілу мистецьку мову, щоб вкотре на-
гадати про одвічні принципи людсько-
го існування: гуманізм, моральність, 
правду. До речі, в Україні фільм вихо-
дить з обмеженням глядацької ауди-
торії. До кінозалів запрошують тих, 
кому 12+. ■

Валентина САМЧЕНКО

 На сцені Київського ака-
демічного театру юного гляда-
ча на Липках цього тижня від-
булася незвичайна прем’єра — 
близько трьох годин показува-
ли 11 мініатюр проекту «Class 
Act: Схід — Захід». Автора-
ми міні-п’єс стали підлітки: зі 
школи №1 прифронтового міс-
та Попасна, що на Луганщині, 
у зоні АТО; школи №2 Новово-
линська, що за 7 км від Польщі, 
один учасник — із міста Мико-
лаївка. П’ять днів 12—17-річні 
діти писали сучасні театральні 
«короткометражки» під керів-
ництвом куратора проекту На-
талії Ворожбит та шотландсько-
го драматурга і режисера Ніко-
ли МакКартні. Наступні п’ять 
днів над виставою за текстами 
дітей разом із ними працювала 
професійна команда режисерів, 
художників та акторів.
 Формат Class Act був розроб-
лений у Великій Британії у 
1997 році, в одному з найбіль-
ших театрів Шотландії «Тре-
верс» (Traverse). Цей проект 
залучення дітей до театраль-
ного мистецтва продовжують 
там втілювати до сьогодні, по-
пуляризуючи його і поза межа-
ми своєї країни. Задля роботи 
над проектом у Київ з Едінбур-
га приїхала засновник проек-
ту Class Act Нікола МакКартні. 
Перед прем’єрою вона сказа-
ла, що український етап відріз-
няється від інших тим, що про-
ект міністр культури не лише 
підтримує, а й грає у виставі.
 Міністр-актор Євген Нищук 
виконав роль батька-хірурга в 
мініатюрі «Моя стартова ціна», 
яку написали 13-річна Аліна 
Демусь та 17-річний Володи-
мир Ришитюк з Нововолинсь-
ка. Батько наполягає, щоб син 
продовжував сімейну династію 
лікарів, а не малював. Влашто-
вана за порадою друга вистав-
ка художника-початківця стає 
провальною. Він не може з цим 

змиритися — і залишає цей 
світ. Лише у манірного крити-
ка, який спочатку зневажли-
во відгукувався про картини, 
лишилося кілька… геніальних 
полотен.
 Нерозуміння дорослими 
підлітково-юнацького світос-
прийняття драматурги-по-
чатківці показали у кількох 
мініатюрах. «По той бік ре-
альності» — це історія 14-річ-
ної красуні Каті (Аліна Ско-
рик), якій сувора мати (Ірма 
Вітовська) не втомлюється ка-
зати, що вона «помилка при-
роди» і «через тебе ми не мо-
жемо жити нормальним жит-
тям». Трагізм закоханої юнки, 
яка на сцені — у весільній сук-
ні, підкреслюють слова з Лесі 
Українки: «Хотіла б я піснею 
стати…» Головну героїню зму-
шують жити за правилами до-
рослих — і це фінал не лише 
для театральної мініатюри. 
 Часто взаємини батьків і ді-
тей вписані у життя останніх 
років, коли географічний поділ 
України на захід і схід забарви-
ли постріли, «200-ті вантажі», 
переїзди. У мініатюрі «На пу-
антах» героїня Римми Зюбіної 
нервово збиває вінчиком ом-
лет. Вона відмовляє доньку йти 
на улюблені танці. Бо не хоче 
втратити дитину — як нещодав-
но чоловіка. Від раптової смер-
ті від розриву гранати чи пос-
трілів на сході України зараз 
ніхто не застрахований…
 У «Ні кроку назад» юна-
кові Паші, який народився без 
руки, приходить повістка у вій-
ськкомат. Мати (Римма Зюбіна) 
сподівається, що цю помилку 
виправлять. Але син (Анатолій 
Маремпольський) по-макси-
малістськи налаштований: хто,  
якщо не я! Форму — бо її не да-
ють в армії — передає майбут-
ньому добровольцю екс-АТОш-
ник, візочник, якому Паша до-
поміг переміщатися безпандус-
ною вулицею.
 «Блокпост», де зустрілися 

уже бувалий служивий (Роман 
Ясіновський) та новоприбулий 
(Анатолій Маремпольський), — 
за 42 км від Щастя. Вони не го-
тові вбивати, але «мабуть, дове-
деться». Радощі вояків, які за-
хищають усіх нас, — на своїх 
100 грн. купити води і продук-
тів на тиждень. І старший про-
бачає молодому навіть те, що 

той не втримався від спокуси 
поласувати тортом. Упродовж 
15 хвилин автори, режисер і 
актори зуміли показати, що де-
ржава мало опікується своїми 
захисниками, дружбу бійців 
та оптимізм: їхнє життя-буття 
— «то ще фігня у порівнянні із 
Щастям» та «Все буде, як було 
раніше!».

 На дітей проблеми звалю-
ються болючіше. Бо недосвід-
ченим складніше протистояти 
бажанням-примусу «падонків» 
(у мініатюрі «Камінь» їх мар-
кували навіть іменними фут-
болками). І не важливо, де від-
бувають дії. Розмірковування 
підлітків-авторів про наслідки 
пустощів своїх ровесників — 
це свідчення стрімкого дорос-
лішання відповідальності про-
шарку «12+». Якщо ти кинув 
великий камінь заради розваги 
— він може скалічити іншого, 
навіть всадити когось в інвалід-
ний візок.
 Попри все — життя продов-
жується. Підростаюче поколін-
ня вміє за будь-яких умов смія-
тися й іронізувати: або у ситуа-
ції вибору кавалера («Через біль 
до зірок»), або коли аж занадто 
захоплюється читанням («Нар-
нія»). І вміє поступатися деяки-
ми принципами, якщо хоче ре-
алізувати благородну мету. 16-
річний Ярослав Черкащенко з 
Попасної, автор «Зайвої жер-
тви», переконаний, що навіть 
якщо ти з десяток років веге-
таріанець, можеш з огидою, але 
з’їсти шматок м’яса, щоб від-
правити маму у мрію всього її 
життя — Ермітаж (мабуть, ма-
рила б вона Лувром, якби жила 
в іншій частині України).
 У Наталії Ворожбит ідея ре-
алізувати проект Class Act в Ук-
раїні виникла ще у 2014-му, щоб 
об’єднати дітей зі сходу і захо-
ду. І це вдалося. Юним авторам 
давали повну свободу самовира-
ження і не нав’язували їм ідей. 
«Ці діти об’єднують Україну. З 
різних регіонів, контрастних, 
на яких дуже довго маніпулю-
вали. Через таку акцію вони мо-
жуть сприйняти інакшості або 
навпаки — побачити, що вони 
однакові», — переконана 
акторка Ірма Вітовська, яка зіг-
рала ролі у трьох мініатюрах.
 Головний режисер проекту 
— Ліза Сміт. Також долучили-
ся до роботи відомі українські 
режисери Станіслав Жирков, 
Тамара Трунова та молоді пос-
тановники Алік Сардарян, Алі-
на Горлова, Олександра Сенчук 
(Badalamenti). Композитором 
проекту став Петро Сказків, 
художники — Маша Хомяко-
ва, Людмила Нечай, Богдан 
Поліщук. Організаційну під-
тримку здійснював «Театр Пе-
реселенця». ■

ЧАС «Т»

У порівнянні зі Щастям
Ірма Вітовська і Римма Зюбіна зіграли у міні-п’єсах, написаних підлітками

■

Актор Роман Ясиновський в одному з образів вистави проекту 
«Class Act: Схід — Захід».
Фото з «Фейсбука».

❙
❙
❙

ПРОКАТНИЙ СТАН

Великий дружній Спілберг
Дівчинка Софі — проти велетнів-канібалів

■

Софі та дружній велетень.
Фото з сайта kinoafisha.ua.

❙
❙
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Григорій ХАТА

 Не так часто, але скромним 
учасникам чемпіонатів Європи 
час від часу все ж вдається ста-
вати авторами мега-сенсації. У 
1992 році в протистоянні з гран-
дами континентального футбо-
лу виграти титул найсильнішої 
збірної Старого світу вдалося 
данцям, котрі в останній момент 
замінили на турнірі дискваліфі-
ковану з політичних мотивів 
збірну Югославії, а в 2004-му 
футбольну матінку Європу неа-
бияк здивували греки.
 На цьогорічному ЧЄ, де вже 
настала пора чвертьфінальних 
поєдинків, до числа вісімки 
найсильніших пробилося кіль-
ка колективів із доволі низьким 
«чемпіонським рейтингом». 
Приміром, збірна Польщі ніко-
ли раніше не досягала стадії 1/4 
фіналу ЧЄ. А для двох інших 
несподіваних чверть фіналістів 
— команд Уельсу та Ісландії 
— участь в фінальній частині 
французького Євро взагалі є де-
бютною.
 Перед стартом турніру поз-
бавлену яскравих футбольних 
особистостей збірну Ісландії вза-
галі вважали одним із найслаб-
ших колективів ЧЄ. Так, ко-
ефіцієнт на підсумковий тріумф 
«острів’ян» становив 1 до 2000. 
 Утім підопічні тренерсько-
го тандему — шведа Ларса Ла-
гербека та ісландця Хейміра 
Хадльгрімссона — уже в «топ-
8», на шляху до якої вони здо-
лали збірну Англії.
 До Франції «Леви» приїхали 
в статусі команди, котра єдиною 
з усіх учасників єврокваліфікації 
зуміла виграти всі матчі відбору. 
Проте у вирішальний момент гра 
колективу Роя Ходжсона. 
 На груповій стадії англійці 
хоча й не програвали, але від-

святкувати перемогу змогли 
лише в одному з трьох поєдин-
ків, вигравши принципове про-
тистояння в Уельсу. У матчі ж з 
ісландцями «Три леви» зазнали 
першої на турнірі поразки, піс-
ля чого були змушені залишити 
Францію. А їхній наставник по-
дав у відставку.
 Вочевидь кадрових переста-
новок слід чекати й у тренерсько-
му таборі збірної Іспанії, котра 
достроково склала з себе повно-
важення чемпіонів Європи. 

 «Зі своїм майбутнім визначу-
ся після розмови з президентом 
федерації», — заявив очільник 
«Червоної Фурії» Вісенте Дель 
Боске після раннього вильоту 
його команди з Євро. За бортом 

турніру переможців двох попе-
редніх чемпіонатів континенту 
залишили фіналісти минулого 
Євро — італійці. Їхній реванш 
за розгромну поразку в київсь-
кому фіналі (0:4) чотирирічної 

давнини видався також пере-
конливим. 
 «У першому таймі ми були 
несміливi та невпевненi. Після 
перерви наша гра трохи ожила: 
з’явилися моменти, проте за-
бити так і не вдалося. Загалом, 
італійці були кращими за нас», 
— визнав Дель Боске й побажав 
кривдникам успіхів.
 Гра «Сквадри Адзурри» про-
ти іспанців і справді заслуговує 
на найвищі епітети. Цілком за-
служено її можна назвати й чем-
піонською. Утім підтвердити її 
невипадковість італійці мусять 
у чвертьфіналі з німцями. А 
чинні чемпіони світу, як і пере-
дбачали експерти, до «плей-оф» 
набрали вельми потужний хід. 
За кілька тижнів до старту Євро 
підопічні Йоахіма Льова програ-
ли словакам — 1:3, але в 1/8 фі-
налу ЧЄ вони повернули крив-
дникам «борг з відсотками» — 
3:0. А найбільш переконливою 
вийшла перемога бельгійців над 
збірною Угорщини (4:0). Упер-
ше за 36 років пробившись до 
«плей-оф» ЧЄ, «червоні» під-
твердили, що невипадково на-
разі є першою збірною рейтин-
гу ФІФА. ■

Григорій ХАТА

 Єдине, що подарува-
ла збірна України своїм 
уболівальникам на чемпіо-
наті Європи-2016, — так 
це можливість подискуту-
вати на тему дефініції, що 
найбільше підходить для 
характеристики її виступу 
у Франції — провал, крах 
чи фіаско.
 Для президента поль-
ського футбольного союзу 
Збігнева Бонека результат 
«синьо-жовтих» на Євро 
став «сюрпризом зі зна-
ком мінус». Утім спокійно 
аналізуючи останні здобут-
ки нашої національної збір-
ної, дивуватися її результа-
там на батьківщині мушке-
терів аж ніяк не варто.
 Здається, все закономір-
но. Довгий час «синьо-жов-
ті» взагалі не могли подола-
ти «плей-оф» кваліфікації 
великих футбольних тур-
нірів. Із шостої спроби їм 
це вдалося. А те, що коман-
да Михайла Фоменка з тріс-
ком провалилася у фіналь-
ній частині головних зма-
гань Старого світу?! Так це, 
певно, і є нинішній рівень 
вітчизняного футболу.
 На другому поспіль ЧЄ 
наші збірники не змогли 
подолати бар’єр групово-

го етапу. Уникнути ганьби 
на домашньому Євро на-
шій команді допоміг Ан-
дрій Шевченко. У Фран-
ції найуспішніший фут-
боліст українського фут-
болу допомогти збірникам 
міг хіба що словами, про-
те дієвими вони точно не 
були. В інтерв’ю європей-
ським ЗМІ обіцяв Шева й 
приємні сюрпризи, й за-
биті голи у виконанні ук-
раїнських футболістів, од-
нак нічого зі сказаного вті-
лити в життя не вдалося.
 Зрештою, відповідати 
за невиконані обіцянки до-
велося голові тренерсько-
го штабу Михайлу Фомен-
ку, котрий після повернен-
ня збірної на Батьківщину 
подав у відставку. «Який 
сенс продовжувати спів-
працю, якщо завдання, 
яке було поставлено перед 
нами, ми не виконали? Я 
беру відповідальність за 
відсутність результату на 
себе і подаю у відставку», 

— відзначив тренер.
 Чи не головною причи-
ною провального виступу у 
Франції Михайло Іванович 
назвав відсутність єдиного 
колективу. Щоправда, на-

зивати причини та особис-
тостей, які «тягнули ков-
дру на себе», він не став. За 
словами вже екс-наставни-
ка «синьо-жовтих», дехто з 
гравців виявився психоло-

гічно не готовим до євро-
пейської першості. «Пев-
но, потрібно було більше 
проводити індивідуаль-
них бесід з підопічними», 
— визнав Фоменко.

 Президент ФФУ Анд-
рій Павелко вже пообіцяв, 
що імена кандидатів на 
пост головного тренера 
збірної України оголосять 
в середині липня. Для цьо-
го у федерації вже створи-
ли робочу групу на чолі з 
Семеном Альтманом.
 На думку президента 
київського «Динамо» Іго-
ря Суркіса, «синьо-жов-
тих» має очолити люди-
на, яку футболісти будуть 
«поважати й трохи бояти-
ся». Хоча, якщо в Будин-
ку футболу більше не бажа-
ють червоніти за результа-
ти національної збірної, 
найкращим аргументом 
на користь того чи іншо-
го кандидата мав би стати 
його послужний список.
 Подейкують, що пер-
шим у переліку наступни-
ків Фоменка стоїть його 
помічник на Євро-2016 — 
Андрій Шевченко. Якщо 
так, то національна збір-
на ризикує перетворитися 
на поле для експеримен-
ту, й не факт, що успіш-
ного. Навряд чи перша ко-
манда країни повинна бути 
місцем для кар’єрного ста-
новлення молодого трене-
ра-початківця — нехай і з 
неймовірно яскравим фут-
больним минулим. ■

ЗБІРНА

Гарний гравець — не аргумент
Михайло Фоменко узяв на себе провину за провал на ЧЄ й подав у відставку

■

Наступником Михайла Фоменка у збірній може стати його помічник — Андрій Шевченко.
Фото ua-football.com.

❙
❙

КУБОК АМЕРИКИ

 Доленосний промах
 Практично в один час з Євро в США тривав чемпіонат іншого континенту — Ку-
бок Америки. Його переможцем сенсаційно стала збірна Чилі, притому що головним 
фаворитом турніру вважалася команда Аргентини з неперевершеним Ліонелем Мес-
сі. Утім не в останню чергу завдяки його промаху в післяматчевій серії 11-метрових 
ударів «біло-блакитні» програли фінал своїм сусідам-чилійцям. Засмучений невда-
чею, одразу після фіаско Мессі заявив, що закінчує міжнародну кар’єру й надалі зо-
середиться лише на виступах на клубному рівні.

■

ТАБЛО

Чемпіонат Європи
1/8 фіналу
 Швейцарія — Польща — 1:1 (по 
пен. — 4:5; Шакірі, 82 — Блащиковсь-
кий, 39),
 Уельс — Півн. Ірландія — 1:0 
(Маккаулі, 75 (у свої ворота), 
 Хорватія — Португалія — 0:1 (у 
дод. час; Куарежма, 117),
 Франція — Ірландія — 2:1 (Гріз-
манн, 58, 61 — Бреді, 2 (пен.); вилу-
чення: Даффі, 66 (І)),
 Німеччина — Словаччина — 3:0 
(Боатенг, 8; Гомес, 43; Дракслер, 63; 
нереалізоване пенальті: Озіл, 13 (Н)),
 Угорщина — Бельгія — 0:4 (Ал-
дервейрелд, 10; Бачуаї, 78; Азар, 80; 
Карраско, 90+1),
 Італія — Іспанія — 2:0 (К’єлліні, 
33; Пелле, 90+1),
 Англія — Ісландія — 1:2 (Руні, 4 
(пен.) — Сігурдссон, 6; Сігторссон, 18).
 Чвертьфінальні пари: Польща — 
Португалія, Уельс — Бельгія, Німеччи-
на — Італія, Франція — Ісландія.

■

Збірна Італії відправила додому
переможців двох останніх 
чемпіонатів Європи — іспанців.
Фото з сайта УЄФА.

❙
❙
❙
❙

ЄВРО-2016

Почерк переможців
Збірна Іспанії достроково склала повноваження чемпіона континенту

■
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«Справа не в поясах, вони — другорядні. Справа в людині, котра записала 
тобі в пасив поразку».

Володимир Кличко
український боксер-професіонал

УКРАЇНА МОЛОДА

Важка атлетика
 Після того як Між-
народна федерація важ-
кої атлетики через пози-
тивні допінг-проби ска-
сувала результати кіль-
кох призерів чемпіонату 
світу-2015 у ваговій кате-
горії до 94 кг, вітчизняний 
атлет Дмитро Чумак став 
володарем планетарної 
«бронзи».

Фехтування
 Здобувши на чемпіо-
наті Європи в польсько-
му Торуні дві індивідуаль-
ні «бронзи», вітчизняні 
фехтувальники розжили-
ся аналогічними нагоро-
дами й у командних дис-
циплінах. Спочатку на тре-
тю сходинку континенталь-
ного п’єдесталу піднялися 
вітчизняні шаблістки, які в 
матчі за «бронзу» пере-
могли господарок турніру, 
а довершила бронзовий 
парад команда українсь-
ких шпажистів, які в «ма-
лому фіналі» взяли гору 
над збірною Швейцарії.

Бокс
 Один із лідерів олім-
пійської збірної України 
з боксу Микола Буценко 
став переможцем кваліфі-
каційного турніру в Баку. 
Перед тим, як у головному 
поєдинку змагань здола-
ти представника Монголії 
Ерденебата, досвідчений 
боєць уже мав на руках 
перепустку на Ігри в Ріо-
де-Жанейро. ■

Григорій ХАТА

 Перебуваючи в ста-
тусі «майже» абсолютно-
го чемпіона світу, Володи-
мир Кличко міг дозволити 
собі деякі чемпіонські хит-
рощі. Важко сказати, на-
скільки серйозними тоді 
були його травми, однак 
через них йому двічі вдава-
лося змінювати дату поє-
динку з незручними для 
нього опонентами. Сьо-
годні ж, коли український 
важковаговик втратив по-
яси, правила поза рингом 
диктують його опоненти.
 9 липня в Манчестері 
мав відбутися бій-реванш 
Кличка-молодшого з Тай-
соном Ф’юрі, проте дня-
ми британець заявив, що 
травма не дозволить йому 
вийти в раніше визначе-
ний термін на ринг. Відтак 
iз можливістю повернути 
собі пояси WBA та WBO 
Володимиру доведеться 
зачекати. «Думаю, бій від-
будеться наприкінці вере-
сня або на початку жовт-
ня. Нині ж Тайсон прос-
то насолоджується собою, 
адже він — чемпіон світу», 
— повідомив дядько боксе-
ра Пітер Ф’юрі.
 Знаючи неординарну 
натуру британця, далеко 

не факт, що у нього вза-
галі є якась травма. За сло-
вами його родича, процес 
своєї «реабілітації» Тай-
сон розпочав у Франції, де 
активно підтримував свою 
національну збірну, хоча, 
як повідомив сам боксер, 
у нього вивих ноги.

 Утім не виключено, 
що справжньою причи-
ною перенесення дати 
бою могли стати пробле-
ми Ф’юрі з допінгом. Ін-
формація, що просочила-
ся у світові ЗМІ, свідчить, 
що в допінг-пробах Тайсо-
на, котрі були взяті перед 

його першим поєдинком 
iз Кличком, виявлено слі-
ди анаболічного гормону. 
У разі підтвердження цих 
звинувачень, майбутнє 
Ф’юрі опиниться в руках 
Британської боксерської 
ради, котра може відібра-
ти у нього боксерську лі-

ценцію. Вочевидь попро-
щатися доведеться й iз 
чемпіонськими поясами. 
Навряд чи вони повер-
нуться й Кличкові. Скорі-
ше за все, чемпіонські ти-
тули стануть вакантни-
ми. І тоді процес повтор-
ного колекціонування 
трофеїв для українсько-
го супертяжа узагалі пе-
ретвориться на складний 
для реалізації процес. На-
разі ж увесь боксерський 
світ чекає підтвердження 
інформації щодо допінго-
вих проблем Ф’юрі. «Ми 
приголомшені заявою, 
яка прозвучала в газеті 
«Міррор». Ф’юрі відки-
дає всі звинувачення. Він 
планує швидко оговтати-
ся від травми та захисти-
ти свої титули в бою-ре-
ванші проти Володими-
ра Кличка», — заявили 
в команді британського 
боксера. 
 Український бок-
сер також сподівається, 
що всі звинувачення ви-
являться неправдиви-
ми, адже для нього прин-
ципово зустрітися саме 
з Ф’юрі. «Хочу поквита-
тися за поразку саме зі 
своїм кривдником, і саме 
на його території», — ска-
зав Кличко-молодший. ■

Олексій ПАВЛИШ

 На відміну від травне-
вого Roland Garros, старт 
Уїмблдонського турніру 
вийшов більш успішним 
для вітчизняних тені-
систів. Нагадаємо, що 
на французьких кортах 
далі першого кола змогла 
пройти лише Еліна Сві-
толіна, яка в четвертому 
колі змагань поступила-
ся іменитій Серені Віль-
ямс. Натомість у перед-
місті Лондона вітчизняні 
майстри великої ракетки 
виглядають переконливі-
ше — у стартових зустрі-
чах свій клас уже дове-
ли Олександр Долгопо-
лов, Сергій Стаховський 
та Еліна Світоліна.
 Посіяний на змаган-
нях під 30-м номером 
Долгополов за дві години 
обіграв росіянина Донсь-
кого, віддавши тому 
лише один сет — 6:2, 6:4, 
3:6, 7:6. Киянин, який, 
до слова, відмовився від 
участі в Олімпійських 
іграх, так прокоменту-
вав свою перемогу: «За-

галом, я задоволений ре-
зультатом, але гру ще 
потрібно покращувати. 
У третій партії я вів 3:0, 
але чомусь програв сет. 
Мені варто попрацювати 
над психологічною стій-
кістю, аби впевнено до-
водити справу до кінця».
 Ветеран українсько-
го тенісу Серій Стаховсь-
кий, котрого днями пе-
реобрали до складу проф-
спілкової ради тенісистів-
професіоналів, показав, 
що не збирається йти «на 
пенсію». Нещодавно по-
вернувшись до першої 
сотні світового рейтингу, 
наш співвітчизник упев-
нено вийшов до другого 
раунду Уїмблдону. Утім 
після перемоги над япон-
цем Нісіоку — 6:3, 6:4, 
6:4 — Стаха чекає знач-
но серйозніший опонент 
— хорват Марін Чіліч.
 А от Іллі Марченку 
підтримати переможну 
ходу своїх колег по збір-
ній не вдалося. Свій стар-
товий поєдинок друга ра-
кетка України програ-
ла французові Жюльєну 

Беннето — 4:6, 2:6, 6:7.
 Водночас перепусткою 
до другого раунду Уїмбл-
дону серед українських 
тенісисток наразі може 
похвалитися лише Елі-
на Світоліна. Посіяна на 
турнірі під 17-м номером, 
21-річна одеситка була 
сильнішою за британку 
Броаді. Наступною су-
перницею найкращої ук-
раїнської тенісистки ста-
не представниця Казахс-
тану Ярослава Шведова.
 А от Катерина Бонда-
ренко, програвши аме-
риканці Вандевеге, зму-
шена вчетверте в кар’єрі 
прощатися з Уїмблдоном 
після першого кола. Вос-
таннє 60-та ракетка світу 
долала стартовий бар’єр 
Лондона чотири роки 
тому. Утім шанс випра-
витися матиме досвідче-
на українка в парному 
розряді, де виступить ра-
зом з Ольгою Савчук.
 Близькою до потрап-
ляння в основну сітку 
Уїмблдону була Марія 
Заневська, проте у фі-
налі кваліфікації оде-

ситка у запеклій бороть-
бі поступилась Марії Сак-
карі з Греції — 7:6, 6:7, 
2:6. Більше пощастило 
Катерині Козловій, яка 
оминула сито відбору та 
вперше зіграє в еліт-ра-
унді Лондона. Щоправ-
да, її матч проти польки 
Агнешки Радванської, як 
і поєдинок Лесі Цуренко, 
перенесли через негоду.
 Фаворити ж турні-
ру йдуть без втрат. Лі-
дер чоловічого рейтин-
гу Новак Джокович на 
шляху до п’ятого пос-
піль «Великого шолома» 
вже встиг обіграти бри-
танця Уорда. Його голо-
вний опонент — швей-
царець Роджер Федерер 
— сповнений сил вигра-
ти восьмий «трав’яний» 
«шолом». Аби якомога 
краще підійти до Уїмбл-
дону, 33-річний маест-
ро спеціально пропустив 
«Ролан Гаррос». У жіно-
чому ж дивізіоні головна 
інтрига — похід Серени 
Уїльямс за 22-ю перемо-
гою на турнірах «Вели-
кого шолома». ■

ТЕНІС

Із перемінним успіхом
Трохи «перепочивши» на ґрунтових кортах Парижа, на Туманному Альбіоні 
вітчизняні тенісисти знову взялися за справу

■

Катерина Бондаренко вчетверте в кар’єрі програла 
дебют Уїмблдону.

❙
❙

ХРОНІКА■

Володимир Кличко продовжує чекати на бій-реванш iз Ф’юрі.
Фото з сайта eurosport.com

❙
❙

БОКС

Справа принципу та честі
Травма та допінгові звинувачення чемпіона відтермінували бій-реванш за участі Кличка та Ф’юрі

■
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Зерно як першопричина 
Плюс одна зернова баржа на воду — мінус вісімдесят вантажівок з траси
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 Під час футбольного матчу 
дружина запитує чоловіка:
 — За що того глядача лають 
сусіди?
 — Він кинув пляшку в суддю.
 — Так не поцiлив же!
 — Ось за те й лають.

* * *
 На міських змаганнях iз кульо-
вої стрільби золото отримав Іванов, 
срібло — Петров, — бронзу Нiко-
лаєв, а ось свинець дістався Сидо-
рову — працівнику, який передчас-
но вийшов поміняти мішені.

* * *
 — Чому ви вирiшили розлучи-
тися?

 — Набридло ходити у невип-
раних сорочках, заяложених шта-
нях і трусах iз дірками — сором-
но перед iншими жінками роздя-
гатися.

* * *
 Якщо є бажання, але немає 
можливості оновити свій гарде-
роб, виперіть біле з кольоровим.
* * *
 Маленький Ізя ніколи не кри-
чав у магазині дитячих іграшок 
«купи».
 Він починав iз будь-якої абс-
трактної теми, наприклад:
 — Тату, а твоє дитинство теж 
було важким і безрадісним?

По горизонталі:
 1. Система кодування для пе-
редачі таємних даних. 3. Містеч-
ко під Москвою, де у 1812 році 
відбулася знаменита битва військ 
Кутузова з Наполеоном, після 
чого Кутузов відступив від Мос-
кви. 9. Господарське приміщен-
ня для утримання домашніх тва-
рин або зберігання сільськогоспо-
дарського реманенту. 10. Виступи 
на радіо, на телебаченні. 11. Уро-
чистий супровід офіційної особи чи 
наречених. 13. Очільник факульте-
ту у виші. 14. Річка на Тернопіллі. 
16. Місто в Криму, де розташова-
ний музей Лесі Українки. 17. Засік 
у хліву, куди закладається трава чи 
сіно для худоби. 19. «Ой ти, дівчи-
но, з горіха зерня. Чом твої очі — 
колюче ...» (Іван Франко). 21. На-
глядач у гаремі. 23. Річка, що виті-
кає з озера Байкал. 26. Туберкулі-
нова проба. 27. Футбольний клуб 
із Кривого Рогу. 28. Образ жін-
ки, національний символ Фран-
ції, чиє зображення має бути в усіх 
адміністративних будівлях. 29. Об-
саджена з обох боків деревами чи 
кущами дорога.
По вертикалі:
 1. Хуліганиста старенька 
із мультика про чебурашку. 2. 
Улюбленець, претендент на пе-
ремогу. 4. Приплюснуте коло. 5. 
«..., осока — чорні брови в коза-

ка!» (Народна пісня). 6. Іспансь-
кий острів, що входить до десят-
ки найкращих пляжних курортів 
Іспанії. 7. Ім’я засновника-ди-
ректора видавництва «Смолос-
кип». 8. Напруження організму 
як реакція на незвичні обстави-
ни. 12. Хижа прісноводна про-
мислова риба. 13. Річка, оспіва-
на Олександром Довженком. 15. 
Вільне робоче місце. 18. Най-
більше портове місто Туреччини. 
19. Французьке місто, побратим 
Києва. 20. Кримсько-татарська 
національна страва 22. Амери-
канський історик і бібліограф ук-
раїнського походження. 24. Ду-
ховний лідер мусульманської 
громади, священик. 25. Оциф-
роване зображення документа.

Кросворд № 74 
від 23 червня
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Ната НЕТУДИХАТА

 Рай можна не лише віднай-
ти, а й створити своїми руками. 
Редактор однієї з англійських га-
зет Брендон Грімшоу ще у далеко-
му 1973 році вирішив круто зміни-
ти своє життя, кинути престижну 

роботу й оселитися на невеличко-
му острові на Сейшелах, який він 
ще у 1964-му придбав за 13 тис. 
доларів. На той час на Муайєн 50 
років не ступала людська нога — 
існували легенди, що острівець 
служив притулком для піратів. Та 
й земля там була не така родюча.

 Прибувши на Сейшели, 
Брендон узявся облаштовува-
ти свою власність. Разом із або-
ригеном на ім’я Рене Лафортен 
вони впродовж сорока років ви-
садили на острові 16 тисяч де-
рев і вимостили майже 5 км сте-
жинок. А головне — вони прива-

били на острів дві тисячі видів 
птахів та розвели кілька сотень 
гігантських черепах, які на той 
час були на межі вимирання. 
 Тепер на крихітному Му-
айєні зосереджено дві трети-
ни фауни Сейшельських ост-
ровів. Закинутий острів пере-
творився на справжній рай. По-
дейкують, що кілька років тому 
принц Саудівської Аравії запро-
понував Грімшоу за його острів 
50 мільйонів доларів для того, 
щоб організовувати тут відпо-
чинок для друзів, однак бри-
танець відмовився. Він доміг-
ся, щоб його острів у 2008 році 
було оголошено Національним 
парком. ■

ДИВАКИ

Робінзон на 50 мільйонів
Англієць Брендон Грімшоу за власним бажанням 
прожив 40 років на безлюдному острові

■

Аліса КВАЧ

 Старіти теж можна яскраво і стильно. Це 
котрий рік поспіль доводить нью-йоркський 
дизайнер одягу та інтер’єрів, бізнес-леді 
й завсідниця світських хронік Айріс 
Апфель, яка у свої 94 лишається 
надзвичайно цікавою для модель-
ного бізнесу і з повним правом но-
сить титул ікони стилю, хоча, за її 
ж словами, вона «не робить нічого 
такого, чого не робила останні 70 
років». Не так давно вона бра-
ла участь у рекламних кам-
паніях брендів Кейт Спейд, 
Алексіс Біттар, МАК і 
Сітроен. А місяць тому 
вона стала обличчям но-
вої колекції сумок ком-
панії Aigner.
 Днями ж стало ві-
домо, що спільно з бу-
динком моди I.N.C. Ай-
ріс випускає власну лінію 
одягу, на яку її надихнув 
стиль 60-х років минулого 
століття. У колекції представ-
лені ретро-речі: штани з набив-
ної тканини, спідниці А-силуету, 

м’які сукні та структурні жакети, а також різноко-
льорові браслети, до яких Апфель має особливу при-
страсть. «I.N.C. — це один iз перших магазинів, у 
якому я купувала собі одяг», — пояснила вибір пар-
тнера Айріс.

 Одяг від Айріс Апфель можна буде придбати в он-
лайн-магазинах уже у вересні 2016 року. 

Розрахований він не лише на літніх жінок, 
а й на юних модниць — для них буде ви-
пущено спеціальний мобільний додаток 
із смайликами з обличчям Айріс.
 Сама ж екстравагантна бабуся го-
ловним секретом своєї популярності 
вважає вроджене відчуття стилю, лю-
бов до яскравих кольорів та масивної 
біжутерії і бажання експериментува-

ти в будь-якому віці. «Якщо ви зовні 
непривабливі, ви розвиваєте в собі 

шарм і дотепність, може, якийсь 
талант чи унікальну рису. 
Якщо ви негарна, у вас біль-
ше шансів стати привабли-
вою. А якщо ви вродлива — 

то часто ви просто вродлива 
і все», — запевняє Айріс. 

При цьому вона катего-
рично виступає про-

ти експериментів із 
зовнішністю за до-
помогою пластики. 

«Що б ви не роби-
ли і скільки б у вас 

не було грошей, у 80 
років ви не будете виг-

лядати на 30. Навіщо вит-
рачати стільки сил і коштів 
на ці маніпуляції із зовніш-
ністю? Було б набагато кра-
ще, якби жінки додали собі 
розуму в голови, а не боток-
су на обличчя», — переко-
нана жінка. ■

СТИЛЬ

Тим, кому за 90
94-річна дизайнерка Айріс 
Апфель випустила власну 
лінію одягу 

■

Айріс Апфель.❙

1 липня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 5-
10 м/с. Температура вночi +18...+20; удень +29...+31.

Миргород: без опадiв. Уночi +17...+19; удень +28...+30.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +17...+19; удень +28...+30.
Одеса: без опадiв. Уночi +20...+22; удень +28...+30.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: 
+12...+14; удень +28...+30. Моршин: уночi +12...+14; удень 
+28...+30.

29 червня температура води в Чорному та Азовському 
морях бiля узбережжя України становила 26-28 градусiв, у 
Днiпрi бiля Києва — 24.
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