
Державна грошова миттєва лотерея 
 «Веселик», серія 11 

Якщо Вам до вподоби лотереї схожі на бінго, але 
кортить зіграти «тут і зараз» – нова миттєва лотерея 
«Веселик» саме для Вас! 

ПРАВИЛА ГРИ: 
Все дуже просто.  
На кожному квитку друкується 18 «Виграшних номерів» 
з діапазону від 01 до 40.  
Крім того на квитку розташовані два ігрових поля 
розміром 4 х 4 - «Гра 1» та «Гра 2». В кожній «Грі» 

розташовується по 15 чисел, та пільговий символ . 
Цей символ - «веселик» - заміщує будь яке число.  

Звертаємо Вашу увагу – для зручності гри ми 
розташували номери у «Грі 1» та «Грі 2» таким чином: 

1-й стовпчик - числа з діапазону від 01 до 10 включно; 
2-й стовпчик - числа з діапазону від 11 до 20 включно; 
3-й стовпчик - числа з діапазону від 21 до 30 включно; 
4-й стовпчик - числа з діапазону від 31 до 40 включно. 

Для перевірки квитка на виграшність Вам потрібно 
знайти «Виграшні номері» серед Ваших «Ігор» и 
перевірити, чи утворилася виграшна комбінація. 

Перелік виграшних комбінацій та суми призів за них 
вказані під кожною «Грою» окремо. 

Припустимо, Ви придбали такий лотерейний квиток. 
Уважно перевіряємо…  

У «Грі 1» співпали номери 03, 20, 30 та 36. Вони 
утворили виграшну комбінацію – повну діагональ! Отже, 
квиток виграшний. Сума виграшу - 250 гривень*. 

ЯК ОТРИМАТИ ВИГРАШ: 
Виграші розміром до 2 750 грн. включно виплачуються у 
будь-якому пункті розповсюдження лотерей (у разі 
наявності необхідної суми коштів) або окремо 
визначеними розповсюджувачами. 

Лотерейні квитки з виграшами понад 2 750 грн. 
приймаються до оформлення окремо визначеними 
розповсюджувачами. Перелік окремо визначених 
розповсюджувачів розміщений на офіційному сайті МСЛ 
(www.msl.ua). 

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

ГАРЯЧА ЛІНІЯ: 0-800-21-00-65 

* Виграші до 100 грн. включно зазначаються на 
лотерейних квитках за вирахуванням податків та зборів. 

Державна грошова миттєва лотерея «Веселик» проводиться з 05.02.2013 
року до 22.08.2026 року. Місце проведення лотереї - Україна (окрім 
тимчасово окупованої території). Детальна інформація про умови, строки 
та місце проведення лотереї міститься на сайті www.msl.ua та за 
телефоном гарячої лінії 0(800)21-00-65. Виграші у державну лотерею 
оподатковуються відповідно до чинного законодавства України. Згідно із 
законодавством України гравцями можуть бути тільки повнолітні особи. 
МСЛ - ЗА ВІДПОВІДАЛЬНУ ГРУ! ГРАЙ З РОЗУМОМ! 


