
Державна грошова миттєва лотерея  

«АВТО ЛОТО», серія 2 

Представляємо до Вашої уваги миттєву лотерею, в якій можна виграти 
АВТО*. Вартість одного лотерейного квитка – 20 гривень.  

 
ЯК ЗІГРАТИ:  
На кожному лотерейному квитку розташовані дві гри: ГРА 1 та ГРА 2, 
кожна з яких розігрується окремо. На одному квитку виграшною може 
бути одна гра.  
 
ГРА 1. На ігровому полі розміщено 20 ігрових символів. Якщо серед них 
є 10 пар однакових символів або якщо немає жодної пари однакових 
символів, Ви виграли вказаний ПРИЗ.  
 
ГРА 2. На ігровому полі з написом «Виграшні символи» зображено 10 
ігрових символів, а також ігрове поле з трьома спробами (Спроба №1, 
Спроба №2 та Спроба №3), для кожної із яких зазначено по чотири 
ігрових символи (під написом «ВАШІ СИМВОЛИ») та можливий виграш 
за лотерейним квитком (під написом «ПРИЗ»). 
Якщо всі чотири ігрові символи в межах будь-якої спроби «ГРИ 2» 
збіглися із ігровими символами, зображеними в ігровому полі з написом 
«Виграшні символи», лотерейний квиток вважається виграшним, а 
учасник набуває права на отримання виграшу, що зазначений для 
відповідної спроби. 
 
Припустимо, Ви придбали такий лотерейний квиток. Уважно 
перевіряємо…та бачимо, що ГРА 2 виявилася виграшною, адже у третій 
Спробі всі чотири ВАШІ СИМВОЛИ збіглися з ВИГРАШНИМИ 
СИМВОЛАМИ. Отже, виграш склав 20 грн  

 
ЯК ОТРИМАТИ ВИГРАШ:  
Детальну інформацію щодо оформлення виграшів Ви можете отримати 
за телефоном гарячої лінії МСЛ: 0 800 21 00 65.  

 
Увага! Розповсюджувач зобов’язаний надрукувати лотерейні 

квитки у Вашій присутності! 
 

* Виграші до 100 гривень включно зазначаються на лотерейних квитках 
за вирахуванням податків і зборів.  
*Під АВТО мається на увазі грошовий виграш у державну грошову 
миттєву лотерею «АВТО ЛОТО» у розмірі 500 000,00 гривень (сума 
виграшу до виплати складає 402 500,00 гривень за вирахуванням 
податків та зборів).  
*Державна грошова миттєва лотерея «АВТО ЛОТО» проводиться 
оператором державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» з 20 березня 2020 року 
до 22 серпня 2026 року. Місце проведення лотереї – територія України 
(за виключенням тимчасово окупованої території України). Детальну 
інформацію про умови, строки та місце проведення державної грошової 
миттєвої лотереї «АВТО ЛОТО» можна дізнатися на сайті www.msl.ua та 
за телефоном гарячої лінії 0 800 21 00 65 (дзвінки по Україні 
безкоштовні).  
Виграші в державні лотереї оподатковуються відповідно до 
законодавства України. Відповідно до законодавства України гравцями в 
державні лотереї можуть бути виключно повнолітні фізичні особи.  
 

МСЛ – ЗА ВІДПОВІДАЛЬНУ ГРУ! ГРАЙ З РОЗУМОМ!    


