
 Державна грошова миттєва лотерея «Як козаки» 

Представляємо до Вашої уваги оновлену миттєву грошову лотерею «Як 
козаки». Цього разу, зустрічаємо козаків після довгої розлуки, та будемо разом 
святкувати Різдво та інші новорічні свята. 

Вартість одного лотерейного квитка 50 гривень, але ж максимальний виграш 
цілих 500 000 гривень! 

ПРАВИЛА ГРИ: 

На кожному лотерейному квитку розташовано три Гри, кожна з яких може 
принести Вам шалений виграш, або повтішити заохочувальним. 

Гра 1. «Досліди мапу» подарунків та знайди свій виграш. Знайдіть «Ваші 
поля» на мапі і якщо в одному з полів знаходиться зазначений внизу 
«Виграшний символ», Ви виграли зазначену біля виграшного символу грошову 
суму. 

Перевіряємо, чи є в одному з указаних Ваших полів збіг виграшних символів. 
У нашому варіанті білета, на жаль, не знаходимо збіг жодного символу. 

Переходимо до наступної гри. 

Гра 2. «Прямуй по коштовності» 

Якщо «Виграшний символ», зазначений у лівій колонці, збігся з одним із 
«Ваших символів» у межах однієї спроби- однієї горизонталі, Ви виграли 
зазначений під «Виграшним символом» грошовий приз. 

Перевіряємо… у другій горизонталі знаходимо дві однакові корони! 
Дивимося зазначену суму – цілих 10 000грн! 

Полюймо на скарби далі! 

Гра 3. «Мішок подарунків» чекає Вас наприкінці квитка, адже тут можна 
виграти головні призи! 500 000грн, якщо на полі з 16 символів збіглося 8 пар 
символів, або 100 000грн, якщо на полі з 8 можливих пар не збіглося жодної, 
тобто усі символи різні. 

Уважно перевіряємо… Ні, на жаль, збіглося лише 4 пари символів. 

Залишається Бонусна гра. 

Для виграшу 200грн потрібно лише знайти у Грі 3 «Бонусний символ». У 
нашому випадку – це «ялинкова іграшка», яка не збігається з жодним символом 
з Гри 3.  Отже, виграш залишається незмінним – 10 000 грн.* 

ЯК ОТРИМАТИ ВИГРАШ: 
Виграші розміром до 2 000 грн. включно виплачуються  у будь-якому пункті 

розповсюдження лотерей  ТОВ «М.С.Л.» (у разі наявності необхідної суми 
коштів).  

Детальну інформацію щодо оформлення виграшів у розмірі 10 000 грн. Ви 
можете отримати за телефоном гарячої лінії. 
 

ГАРЯЧА ЛІНІЯ МСЛ: 0 (800) 21 00 65 

Увага! Розповсюджувач зобов’язаний надрукувати лотерейний 
квиток у Вашій присутності! 

Виграші до 200 грн. включно зазначаються на лотерейних квитках за вирахуванням податків та 
зборів.  

* Сума виграшу до виплати складає 8050,00 грн. за вирахуванням податків та зборів.  

Державна грошова миттєва лотерея «Як козаки» проводиться з 07.12.2021 до 22.08.2026 року. Місце проведення лотереї 
– Україна (крім тимчасово окупованої території). Детальну інформацію про умови, строки та місце проведення лотереї, а 
також про порядок виплати виграшів можна дізнатися на сайті www.msl.ua та за телефоном гарячої лінії: 0 (800) 21 00 65 
(дзвінки по Україні безкоштовні). Виграші у державну лотерею оподатковуються відповідно до чинного законодавства 
України.  

МСЛ – ЗА ВІДПОВІДАЛЬНУ ГРУ! ГРАЙ З РОЗУМОМ! 


