
Державна грошова миттєва лотерея 
 «Хрестики-нолики», серія 03 

Мабуть немає такої людини, яка хоч раз не бавилася б 
цією грою! Влучна комбінація простих правил гри з 
великою кількістю різноманітних виграшів робить цю 
лотерею азартною та грошовитою.  

ПРАВИЛА ГРИ: 
На квитку розташовано 18 ігрових символів, розташованих 
в ігровому полі з написом «Ваших символів» та дві Гри з 
полями по 9 символів у кожній. Квиток є виграшним, якщо 
будь-які з «Ваших номерів» збіглися з будь-якими 
номерами у «Гра 1», чи у «Гра 2» та утворили певну 
комбінацію (повну горизонталь, вертикаль або діагональ, 
або збіглися взагалі усі числа). 

Припустимо, Ви придбали такий лотерейний квиток. 
Уважно перевіряємо…  

Звіряємо Ваші символи із символами у «Гра 1».  У 
стовпчику справа збіглися усі числа вертикалі, отже 
виграш Гри 1 – 50 гривень.  

Перевіряємо Гру 2. Перша лінія – нічого, а от у другій 
горизонталі збіглися усі три символи – виграш ще 50 
гривень. Таким чином, даний квиток приніс нам виграшу 
100 гривень*. 

 

ЯК ОТРИМАТИ ВИГРАШ: 

Виграші розміром до 1 000  грн. включно виплачуються у 

будь-якому пункті розповсюдження лотерей МСЛ (у разі 
наявності необхідної суми коштів). 

Детальну інформацію щодо правил оформлення  виграшів 

у розмірі 5 000 грн. та 20 000 грн. приймаються до 

оформлення окремо визначеними 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 100 грн. включно зазначаються на лотерейних 
квитках за вирахуванням податків та зборів. 

Державна грошова миттєва лотерея «Хрестики нолики» проводиться 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 
учасниками лотереї можуть бути тільки повнолітні особи.   

МСЛ - ЗА ВІДПОВІДАЛЬНУ ГРУ! ГРАЙ З РОЗУМОМ! 


