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На Ваш запит вiд 20.11.20|9 щодо кiлькостi iгрових залiв (Космолот>,
<Фаворит>, <Парi-матч> та iнших операторiв (лотерей> на територiТ Micтa
Киева Подiльська районна в MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя надсилас лист
вiд Пiдприемства з 1000% iноземними iнвестицiями <Украiнська Нацiональна
Лотерея> вiд 02.12.20l9 Nq 810

flодаток: на 1арк.в 1прим.

З повагою

Перший заступник голови Микола ДУБОВИК

о Поляков 425-00-72
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Вих. М 810
вiл 02 гру.ляя 20l9 року

ва вих. Np 106-9з 85
вй 26.1 1.2019 року

Буаь-яка iнформачiя щодо л
Пiдприемства вiдсрня.

t' Подiльськiй районнiй в пricTi Кисвi
дерr(авнiй адмiнiстраuii

01070, м. Kul|B, Конmракtпова п:юtца, 2

вул. Саксаганського, I l9, 9 поверх
0!032 Киiв, Украiяа
Тел. (044) ЗЗ211 '77

www.unl,ua
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TopiB лержавних лотерей у
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Щоёо наdання htформацii r'& lo

Пiдприсмство з 100% iноземними iцвестицiями кУкраiиська Наtiональна Лотерея>
(ла.rri - <Оrrератор>, Украiпська Нацiональна Jlотерея) у вi.ltllовiдь иа запит вих. Nе l06-9385
вiл 26.11.2019 р. цодо зirлиту на iнформачiю, повiдомляс наступне.

Украiнська Нацiональна Лотерея, як Операr,ор державних лотерей, дiс на пiдставi
Закону Украrни <Лро лержавнi лотереi в YKpaiHi> та лiцензti MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
cepiТ АВ Ns 446756 вiл 02.09.201З р.

Розповсюдження дерхавних лотерей, якi випускаються Украiнською Нацiонмьною
Лотереею, як оператором державних лотерей, здiйснюють розповсюджувачi державних
лотерей. Розповсюджувачi здiйснюють свою дiяльнiсть па пiдставi логоворiв лоргlення та

за наявностi посвillчення, виданого оператором вlдповiдно до Закону,

Bci лотереi, якi випускаються Украiнською Нацiонапьною Лотересю с зареестрован1

MiHicTepcTBoM фiнансiв Украiни у €диному peccTpi лержавних лотерей, запроваджеяих в

YKpaiHi вiдловiдно до Закону Украjни кПро.rtержавнi лотереi в YKpailli> (з ресстром можна

ознайомитись на офirliйному сайтr MiHicTepcTBa фlнапсiв УкраТни).

Iнформусмо, такох(, цо з l б липня 20l9 року приllинено розtlовсюдження держав}Iо|

грошовоi миттсвоi лотереj (КОСМОЛОТл (ресстраuiйний номер 175 у елиному peccтpi

державних .лотерей, з&проваджених в YKpaiHi), про що внесений вiдповiдний запис л()

ре€сту.

Актуа:tьний перелiк пунктiв розповсюдження лотерей, з якими в порядку Закону

укратни <про державнi лотереi в Украiнi> ,оператором укладеIIо договори

розповсюдженНя, розмtщениЙ на веб-сайтi Украjнськоi Нацiона,rьноi Лотереi - http://

unl.ua/. Дана iнформаuiя оперативно оновлюсться та е вiдкритою для кожного вiдвi:рача
веб-сторiнки ýtpý:"i,t!1|.ц,i_l,]. Адреса кожного вiлкритого пункту розповсlодження дерх{авних

лотерей пфлiкус,].ься на вказаному ве6-сайтi Оператора лотерей в розрiзi виду лотерей на

вiдповiднiй вкла.лrti (розлiлr) Iнтернет-сторiнки.
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