
Державна грошова миттєва лотерея 
«ЛАБІРИНТ» 

Пропонуємо до Вашої уваги неймовірно 
захоплюючу пригоду – подорож лабіринтом, який 
може Вас привести до чималого виграшу. Вартість 
одного лотерейного квитка миттєвої лотереї 
«ЛАБІРИНТ» – 20 гривень. 

ЯК ЗІГРАТИ: 
На кожному лотерейному квитку розташоване 
ігрове поле, яке містить п’ять Ігор (п’ять спроб).  
Всередині ігрового поля розміщені «стрілки», які 
вказують напрямок наступного «кроку» (або вліво, 
або вправо, або вниз). Початок кожної Гри – у 
верхній частині ігрового поля, від написів Гра 01, 
Гра 02, Гра 03, Гра 04, Гра 05 відповідно. 
Суми можливих виграшів вказані в нижній частині 
ігрового поля. 
Вам необхідно рухатися по «стрілках». Якщо Ви 
«дійшли» до однієї з призових сум – Ви виграли 
вказану суму.  
Якщо ж Ви «дійшли» до лівої або правої границі 
ігрового поля («стрілка» вказує безпосередньо на 
ліву або праву границю), ця Гра не має виграшу – 
перевірте інші Ігри. 

Припустимо, Ви придбали такий лотерейний 
квиток. Уважно перевіряємо…і бачимо, що 
«маршрут» Гри 03 веде до призової суми. Квиток 
виграшний. Сума виграшу – 1 000 гривень*. 

ЯК ОТРИМАТИ ВИГРАШ: 

Виграші розміром до 2 500  грн. включно 

виплачуються у будь-якому пункті розповсюдження 
лотерей ТОВ «М.С.Л.» (у разі наявності необхідної 
суми грошових коштів). 

Детальну інформацію щодо оформлення  виграшів 
у розмірі 50 000 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!   
 

*Сума виграшу до виплати складає 805,00 грн. за вирахуванням податків та зборів. Виграші до 100 грн. 
включно зазначаються на лотерейних квитках за вирахуванням податків та зборів. 

Державна грошова миттєва лотерея «ЛАБІРИНТ» проводиться з 03.05.2019 року до 22.08.2026 року. Місце 
проведення лотереї - Україна (окрім 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. Згідно із законодавством України гравцями в 
лотерею можуть бути тільки повнолітні особи.  

МСЛ – ЗА ВІДПОВІДАЛЬНУ ГРУ! ГРАЙ З РОЗУМОМ! 


