
Державна грошова миттєва лотерея  

«СУПЕР 7» 

Для більшості людей «7» означає удачу, тож пропонуємо вам 
нову електронну миттєву лотерею, присвячену символам 
удачі. Нехай «СУПЕР 7» принесе вам супервиграші! 

Вартість одного лотерейного квитка - 100 гривень. 

Головний приз - 777 777 гривень. 

ЯК ГРАТИ: 

ГРА 1 
На ігровому полі розташована 1 пара ВИГРАШНИХ СИМВОЛІВ 
та 6 пар ВАШИХ СИМВОЛІВ (6 спроб).  

Під кожною спробою вказана сума можливого призу.  

Якщо сума чисел у ВИГРАШНИХ СИМВОЛАХ збіглася із 
сумою чисел у будь-якій спробі – ви виграли приз за цю 
спробу. 

ГРА 2 
На ігровому полі розташовані 16 ВАШИХ СИМВОЛІВ та 12 
ВИГРАШНИХ СИМВОЛІВ. 

Якщо будь-які з ВАШИХ СИМВОЛІВ збіглися з будь-якими 
ВИГРАШНИМИ СИМВОЛАМИ та утворили горизонталь або 
вертикаль з 4-х символів, ви виграли приз за цю лінію. 

ГРА 3 
На ігровому полі розташовані  9 ВИГРАШНИХ НОМЕРІВ та  6 
ВАШИХ НОМЕРІВ. 

Якщо будь-які з ВИГРАШНИХ НОМЕРІВ збіглися з будь-якими 
ВАШИМИ НОМЕРАМИ та утворили горизонталь, ви виграли 
приз за цю лінію. Мінімальна кількість символів у лінії – 1. 

Крім того, на квитку зображений множник, який може 
збільшити суму призу у відповідну кількість разів. 

ЯК ОТРИМАТИ ВИГРАШ: 

Виграші розміром до 5 000 грн включно виплачуються у будь-
якому пункті розповсюдження лотерей ТОВ «М.С.Л.» (за  
наявності необхідної суми коштів). Детальну інформацію про 
порядок оформлення та виплати виграшів розміром понад 
5 000 грн можна отримати  за телефоном гарячої лінії: 

ГАРЯЧА ЛІНІЯ МСЛ: 0 (800) 21 00 65  
(дзвінки по Україні безкоштовні) 

 

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

Виграші до 777 грн включно зазначаються включно зазначаються на лотерейних 
квитках за вирахуванням податків та зборів. 

Державна грошова миттєва лотерея «СУПЕР 7» проводиться з 10.10.2013 року по 
31.12.2036 року. Місце проведення лотереї – Україна (окрім тимчасово окупованої 
території). Детальна інформація про умови, строки та місце проведення лотереї 
міститься на сайті msl.ua та за телефоном гарячої лінії 0(800) 21 00 65 (дзвінки по 
Україні безкоштовні). Виграші в лотерею оподатковуються відповідно до чинного 
законодавства України.   


